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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar em esmalte, a aplicação 

de materiais resinosos com e sem excesso, quando submetido à erosão de curta 

duração in vitro (subprojeto 1) e avaliar a resistência desses materiais quando 

submetidos à erosão e/ou abrasão em estudo prolongado in vitro (subprojeto 2) e in 

situ (subprojeto 3). O estudo foi desenvolvido com espécimes/blocos preparados a 

partir de esmalte bovino previamente erodidos (imersão em HCl 0,01 M, pH 2,3 por 

30 s), os quais foram aleatorizados entre os grupos e tratados de acordo com as 

recomendações do fabricante. No subprojeto 1 foram avaliados dois fatores: o tipo 

de tratamento (controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo convencional 

de 3 passos, sistema adesivo autocondicionante e infiltrante) e a condição do 

material (com/sem remoção de material na superfície de esmalte). Em metade dos 

espécimes, após a aplicação dos materiais houve a remoção de seu excesso na 

superfície de esmalte, anteriormente à fotoativação. Após os tratamentos os 

espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva por 5 dias (HCl 0,01 M, pH 2,3, por 

2 min e saliva artificial por 2 h, 4 vezes/dia) e os resultados delinearam os demais 

sobreprojetos. No subprojeto 2 foram avaliados dois fatores: o tipo de tratamento 

(controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo convencional de 3 passos e 

infiltrante) e o tipo de desgaste (erosão, abrasão, erosão/abrasão). Após os 

tratamentos, os espécimes sem remoção do excesso foram submetidos à ciclagem 

erosiva (HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 min e saliva artificial por 2 h, 4 vezes/dia), 

abrasiva (30 movimentos recíprocos, com força de 1,5 N  e solução de slurry 1:3, 

dentifrício fluoretado) e associação de ambas (erosão 4 vezes/dia + 2 vezes/dia de 

abrasão) durante 30 dias. No subprojeto 3 foram avaliados três fatores: tipo de 

tratamento (controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo convencional de 

3 passos e infiltrante), o tipo de desgaste (erosão, erosão/abrasão) e o tempo de 

desafio (5 e 28 dias). Em uma única fase, 21 voluntários usaram um dispositivo 

palatino contendo os blocos de esmalte tratados sem remoção do excesso (uma 

fileira correspondia à erosão e a outra a erosão/abrasão, e cada uma continha 2 

espécimes por tratamento). Durante 28 dias úteis de desafio, os blocos foram 

submetidos ex vivo à erosão (HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 min, e saliva humana por 2 

h, 4 vezes/dia), e erosão/abrasão (erosão, 4 vezes/dia + 2 vezes/dia de abrasão, 

com movimentos oscilatórios por 15 s e solução de slurry 1:3, com  dentifrício  fluore- 



 

  



tado), sendo  que após os desafios e durante os finais de semana, os aparelhos 

permaneceram imersos em saliva artificial, totalizando 28 dias de ciclagem. Os 

resultados foram avaliados por perfilometria e os dados foram submetidos à ANOVA, 

seguido do teste Tukey (p <0,05). No subprojeto 1, observou-se que todos os 

materiais sem remoção do excesso formaram uma camada protetora sobre o 

esmalte, e após o desafio erosivo, permaneceram sobre a superfície inibindo a sua 

perda. Nos grupos onde o excesso de material foi removido, houve perda de esmalte 

no selante, adesivo convencional e infiltrante já após o tratamento, e todos os 

materiais nos quais o excesso foi removido houve perda de esmalte estatisticamente 

semelhante ao grupo controle, com exceção do selante, que promoveu menor perda 

de esmalte. No subprojeto 2, houve diferença na espessura de material após o 

tratamento, sendo que o adesivo foi o que apresentou maior espessura, seguido do 

selante e infiltrante. Após a fase in vitro, observou-se que a erosão/abrasão resultou 

em perda de esmalte significativamente maior que a erosão e esta, por sua vez, 

maior que a abrasão. Todos os materiais, independente do tipo de desgaste, se 

mantiveram após os 30 dias de desafio, porém, o adesivo foi o que sofreu maior 

perda em espessura, diferindo estatisticamente do selante e infiltrante. No 

subprojeto 3, houve diferença na espessura de material após o tratamento, sendo 

que o infiltrante foi o grupo que apresentou maior espessura, seguido do selante e 

depois do adesivo. Após a fase in situ, não houve diferença entre erosão e 

erosão/abrasão, e ao comparar os materiais, com 5 e 28 dias de desafio, não foi 

observada mudança significativa na espessura de material.  A perda de esmalte foi 

superior com 28 dias de desafio. Considerando os resultados, conclui-se que os 

materiais resinosos aplicados sobre o esmalte erodido foram efetivos na inibição da 

perda de esmalte, quando submetidos a desafios erosivos associados ou não a 

abrasão in vitro e in situ.  

 

Palavras-chave: Esmalte dentário. Erosão dentária. Abrasão dentária. In vitro. In 

situ.  

  



 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Effect of resin-based materials application against erosion/abrasion – 

a in vitro and in situ study 

 

 This study aimed to evaluate the application of resin-based materials on 

enamel with and without removal of the excess subjected to short erosion in vitro 

(subproject 1) and to evaluate the resistance of these materials when subjected to 

erosion and/or abrasion in a prolonged study in vitro (subproject 2) and in situ 

(subproject 3). Specimens/blocks of bovine enamel previously eroded (immersion in 

0.01 M HCl, pH 2.3 for 30 s) were randomized among groups and treated following 

the manufacturer's instructions. On subproject 1 there were 2 factors under study, 

type of treatment (control, sealant, self-etching adhesive, 3-step adhesive and 

infiltrant) and materials condition (with/without material excess removal). After 

materials’ application, in half of the specimens, the excess was removed, prior to 

polymerization. The specimens were subjected to erosive cycling for 5 days (0.01 M 

HCl, pH 2.3 for 2 min and artificial saliva for 2 h, 4 times/day). On the subproject 2, 

there were 2 factors under study, type of treatment (control, sealant, adhesive and 

infiltrant) and type of wear (erosion, abrasion, erosion/abrasion). After the treatments, 

the specimens were subjected to erosive cycling (0.01 M HCl, pH 2.3 for 2 min and 

artificial saliva for 2 h, 4 times/day), abrasive (30 reciprocal movements, force 1.5 N 

and slurry with fluoride dentifrice) and combination of both (erosion, 4 times/day + 

abrasion 2 times/day) for 30 days. On subproject 3, there were 3 factors under study, 

types of treatment (control, sealant, adhesive and infiltrant), type of wear (erosion, 

erosion/abrasion) and challenge time (5 and 28 days). In a single phase, 21 

volunteers used a palatal appliance (one row corresponded to erosion and the other 

to erosion/abrasion, 2 specimens per treatment in each row). During 20 days of 

challenge, the blocks were subjected to erosion (0.01 M HCl, pH 2.3 for 2 min, and 

human saliva for 2 h, 4 times/day), and erosion/abrasion (erosion 4 times/day + 

abrasion 2 times/day with oscillatory motions for 15 s and slurry with fluoridated 

dentifrice). After the challenges and during the weekends, the appliance was kept 

immersed in artificial saliva. The results were evaluated by profilometry and the data 

were analyzed by ANOVA, followed by the Tukey’s test (p<0.05). On subproject  1,  it 

  



 

 

 

 

  



was observed that all materials without excess removal formed a layer over enamel. 

After the erosive challenge this layer remained inhibiting enamel loss. Sealant, 3-

steps adhesive and infiltrant with material excess removal showed enamel loss after 

treatment. All materials with excess removal, showed loss of enamel statistically 

similar to the control group, except for the sealant, that promoted minor enamel loss. 

On subproject 2, after the treatment, materials thickness showed significance 

differences. The adhesive had the highest thickness followed by the sealant and 

infiltrant. There was no significant difference between sealant and infiltrant. After the 

erosive challenge in vitro it was observed that erosion/abrasion resulted in 

significantly higher enamel loss than erosion, which was higher than abrasion. All 

materials, regardless wear conditions, were maintained after the 30 days of 

challenge, however, the adhesive showed greatest material thickness loss, 

statistically differing from the sealant and infiltrant. On subproject 3, the application of 

resin-based materials did not cause superficial enamel loss. After the erosive 

challenge, there was no difference between the conditions ERO and ERO + ABR 

(p=0.869). All materials promoted protection against erosion compared to control 

group (p=0.001). The infiltrant group showed a thicker layer of material above enamel 

compared to the other materials (p =0.001). Based on results, it is concluded that the 

resin-based materials applied onto enamel were effective in inhibiting enamel loss 

subjected to erosive challenges associated or not with abrasion in vitro and in situ. 

 

Key words: Dental Enamel. Tooth Erosion. Tooth Abrasion. In vitro. In situ. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, a erosão dentária foi uma condição pouco explorada por 

clínicos e pesquisadores (LUSSI; JAEGGI, 2008; LUSSI; CARVALHO, 2014), porém, 

nos últimos anos, devido à sua alta prevalência (GANSS; KLIMEK; GIESE, 2001; 

DUGMORE; ROCK, 2003; AUAD et al., 2007; EL AIDI et al., 2010; GURGEL et al., 

2011; MURAKAMI et al., 2011; JAEGGI; LUSSI, 2014; STRUZYCKA et al., 2016), 

tanto na dentição decídua (CARVALHO et al., 2014) como na dentição permanente 

(TAJI; SEOW, 2010; SALAS et al., 2015), diversos estudos começaram a ser 

realizados visando uma melhor compreensão dos processos envolvidos no 

desenvolvimento dessa doença (WIEGAND, ATTIN, 2011; YOUNG, TENUTA, 2011; 

WEST; DAVIES; AMAECHI, 2011; SCHLUETER et al., 2011; LUSSI; CARVALHO, 

2014). Assim, medidas preventivas para a erosão passaram a ser cada vez mais 

estudadas (MAGALHAES et al., 2009; SCHLUETER et al., 2009; WIEGAND et al., 

2009; KATO et al., 2010; GANSS et al., 2011; ROCHEL et al., 2011; ESTEVES-

OLIVEIRA et al., 2012; BUZALAF; KATO; HANNAS, 2012; MAGALHAES et al., 

2012; WEGEHAUPT et al., 2012; RAKHMATULLINA; BEYELER; LUSSI, 2013, 

BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 2014; CARDOSO et al., 2014; HUYSMANS; 

YOUNG; GANSS, 2014; RAMOS-OLIVEIRA et al., 2014; ALGAMI et al., 2015; 

COMAR et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015; LUSSI; CARVALHO, 2015; CASSIANO 

et al., 2016; IONTA et al., 2016; JORDÃO et al., 2016; TEREZA et al., 2016; ZHAO 

et al., 2017),  na tentativa de manter os dentes saudáveis por mais tempo, prezando-

se pela qualidade de vida do indivíduo. 

A erosão dentária é caracterizada pela perda superficial e progressiva de 

estrutura dentária devido à ação de ácidos com origem não bacteriana (ECCLES, 

1979; IMFELD, 1996; MEURMAN; TEN CATE, 1996; ZERO, 1996; LUSSI; JAEGGI; 

ZERO, 2004; LUSSI, 2006; MAGALHÃES et al., 2009). Em lesões iniciais de erosão, 

ou seja, quando há apenas o amolecimento do esmalte, apesar do ácido promover a 

perda da sua integridade estrutural e resistência mecânica, esta condição ainda é 

passível de redeposição mineral (SHELLIS et al., 2011; HUYSMANS et al., 2011; 

SHELLIS; FEATHERSTONE; LUSSI, 2014). Porém, se o desafio erosivo for 

prolongado, com repetidos eventos de amolecimento ou se houver impacto 

mecânico sobre a superfície erodida, ocorre a dissolução e o desprendimento das 
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camadas consecutivas dos cristais de esmalte, levando a uma perda permanente de 

volume da estrutura dentária (SHELLIS et al., 2011; HUYSMANS et al., 2011, 

SHELLIS; FEATHERSTONE; LUSSI, 2014).  

A etiologia dessa doença é multifatorial (ECCLES, 1979; ZERO,1996; 

BARTLETT, 2006; LUSSI, 2006; MAGALHÃES et al., 2009; CORRÊA et al., 2011; 

LUSSI; CARVALHO, 2014) e está relacionada aos hábitos comportamentais (LUSSI, 

2006; MAGALHÃES et al., 2009). No entanto, intervir na mudança de hábito é algo 

difícil de ser realizado em curto prazo de tempo, e também depende muito da 

vontade e da atitude do paciente. Por isso, os recentes estudos realizados na 

tentativa de prevenir a erosão dentária têm focado em medidas que não dependam 

da colaboração do paciente para sua eficácia, e os materiais resinosos, tais como 

selantes de fossas e fissuras e os adesivos odontológicos têm sido estudados 

(AZZOPARDI et al., 2001; AZZOPARDI et al., 2004; SUNDARAM et al., 2007; 

BARTLETT; SUNDARAM; MOAZZEZ, 2011; WEGEHAUPT et al., 2012; 

WEGEHAUPT; TAUBOCK; ATTIN, 2013; BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 

2014; OLIVEIRA et al., 2015; IONTA et al., 2016; TEREZA et al., 2016; ZHAO et al., 

2016; ZHAO et al., 2017), evidenciando efeitos positivos, promissores para esse 

tratamento. 

Outro material resinoso que tem apresentado efeitos benéficos para o 

tratamento da desmineralização é o infiltrante, porém, ele foi idealizado e tem sido 

utilizado no tratamento da lesão de cárie (MEYER-LUECKEL; PARIS; KIELBASSA, 

2007; MEYER-LUECKEL; PARIS, 2008a; MEYER-LUECKEL; PARIS, 2008b; 

PARIS; MEYER-LUECKEL; KIELBASSA, 2007a; PARIS et al., 2007b). Mesmo 

conhecendo as diferenças entre cárie e erosão (HONÓRIO et al., 2008; HONÓRIO 

et al., 2010), na qual a lesão de cárie se apresenta como uma lesão profunda de 

subsuperfície e a lesão de erosão como uma lesão rasa de superfície (HONÓRIO et 

al., 2008; RIOS et al., 2008a; HONÓRIO et al., 2010), foi formulada a hipótese de 

que o infiltrante também pudesse apresentar efeito protetor em relação à 

desmineralização causada pela erosão, tais como os selantes e adesivos, por meio 

da formação de uma barreira mecânica que impediria o contato do ácido com a 

estrutura dentária amolecida (AZZOPARDI et al., 2001; AZZOPARDI et al., 2004; 

BARTLETT; SUNDARAM; MOAZZEZ, 2011; BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 

2014). Para confirmar esta hipótese foram conduzidos dois estudos (OLIVEIRA et 

al., 2015; IONTA et al., 2016). 
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OLIVEIRA et al.(2015) avaliaram in vitro a eficácia da aplicação do 

infiltrante, selante resinoso e sistema adesivo, em dentes hígidos e com lesões 

iniciais de erosão, na prevenção ou inibição da progressão de lesões erosivas. Após 

a aplicação dos materiais, o adesivo autocondicionante não promoveu perda de 

esmalte e pôde-se observar uma camada de adesivo sobre o esmalte. Por outro 

lado, no adesivo convencional foram observadas áreas de perda de esmalte sem 

recobrimento pelo material, mescladas com áreas totalmente recobertas por camada 

de material. Após a aplicação do infiltrante, observou-se uma grande variação de 

espessura do material recobrindo o esmalte, mas o mesmo se apresentou mais 

espesso quando comparado aos outros materiais resinosos e foi capaz de proteger 

o esmalte contra o desafio erosivo.  

As especificações do fabricante do Infiltrante determinam que o excesso 

de material deva ser removido anteriormente a sua fotoativação, uma vez que seu 

mecanismo de ação se dá pelo preenchimento da porosidade da desmineralização 

(efeito na cárie dentária). Entretanto os estudos que avaliaram a utilização de 

adesivos, selantes de fossas e fissuras, e também do infiltrante na prevenção da 

progressão da erosão contaram com a presença dos materiais sobre a superfície 

dentária para obtenção de efeito (AZZOPARDI et al.,  2001; AZZOPARDI et al., 

2004; SUNDARAM et al., 2007; BARTLETT; SUNDARAM; MOAZZEZ, 2011; 

WEGEHAUPT et al., 2012; WEGEHAUPT; TAUBOCK; ATTIN, 2013; OLIVEIRA et 

al., 2015; IONTA et al., 2016). Por outro lado, em estudo prévio, nos grupos nos 

quais houve uma pequena perda de esmalte no momento da aplicação do material, 

observou-se que não houve perda adicional após serem expostos ao desafio erosivo 

(OLIVEIRA et al., 2015). Este resultado gerou a formulação da hipótese de que 

talvez no caso da aplicação dos materiais em lesões erosivas iniciais, a presença de 

material resinoso na porção superficial erodida (porosa) seria suficiente para inibir a 

progressão da erosão. Além disso, principalmente no caso do infiltrante, seria 

importante testar sua ação em relação à erosão, seguindo as recomendações do 

fabricante, com a remoção do excesso do material na superfície de esmalte, 

anteriormente a fotoativação. Assim será esclarecido se é necessário que esses 

materiais resinosos formem uma barreira sobre a superfície erodida impedindo o 

contato do ácido com o esmalte, ou somente o fato dele penetrar nessa superfície 

erodida é suficiente para fornecer resistência para essa camada tornando-a 

resistente a desafios ácidos subsequentes (Subprojeto 1).  



Introdução 
 

20 

Os estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa levaram em 

consideração apenas a erosão dentária (OLIVEIRA et al., 2015; IONTA et al., 2016) , 

no entanto no ambiente bucal, na maioria das vezes as superfícies dentárias sofrem 

também ações de forças mecânicas, destacando-se a abrasão, a qual está presente 

diariamente durante a escovação dentária para o controle do biofilme dentário 

(ATTIN et al., 2001; HOOPER et al., 2003; RIOS et al., 2006b; WIEGAND; KOWING; 

ATTIN, 2007). Além disso, um estudo in vitro recente, no qual o efeito do infiltrante 

contra a erosão associada à abrasão foi avaliado, observou-se que a aplicação do 

material promoveu perda por volta de 15 µm de esmalte e não houve proteção em 

relação aos desafios erosivos e abrasivos. Assim sendo, é importante esclarecer se 

o infiltrante é capaz de proteger o esmalte, principalmente quando há associação 

entre erosão e abrasão, a qual pode apresentar efeito sinérgico na perda de tecido 

dentário (JAEGGI; LUSSI, 1999; BARTLETT; SHAH, 2006). Essa associação deve 

ser avaliada inicialmente in vitro (subprojeto 2), devido a possibilidade de maior 

padronização e menor viés e custo; e posteriormente in situ (subprojeto 3), para que 

haja maior reprodutibilidade em relação à situação clínica, devido a presença da 

saliva e dos tecidos moles. De forma geral, os resultados da associação entre 

erosão e abrasão poderão mostrar se os materiais resinosos resistem a esses 

desafios, sendo importante também determinar se existe um limite de tempo para 

esta proteção (ciclagem erosiva prolongada) caso ela realmente ocorra, para que a 

estimativa de reaplicação em uma situação clínica em pacientes com desgaste 

dentário possa ser determinada. 

Considerando a relevância da erosão dentária nos diais atuais, medidas 

preventivas precisam ser estudadas, na tentativa de se chegar a um método eficaz, 

e que preferencialmente independa da colaboração do paciente. Os materiais 

resinosos têm sido promissores, porém, para um tratamento ser indicado com 

segurança, os estudos precisam ser aperfeiçoados. Neste trabalho está sendo 

proposto o esclarecimento de alguns questionamentos que possibilita um futuro 

estudo com aplicação clínica de eventuais materiais resinosos no esmalte de 

pacientes com erosão dentária. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  EROSÃO DENTÁRIA 

A busca pela qualidade de vida da população tem contribuído com o 

declínio da incidência da cárie dentária (BRASIL, 2010; BONECKER et al., 2012; 

CHAVES, 2012; FRAZÃO, 2012; LAURIS et al., 2012). Com a redução da 

prevalência de cárie, os dentes passaram a permanecer por mais tempo na boca, 

estando mais susceptíveis a outros tipos de injúrias, entre elas, a erosão dentária 

(JAEGGI; LUSSI, 2006; KREULEN et al., 2010).  

A erosão dentária é definida como o resultado físico de uma perda de 

tecido duro da superfície dentária de forma localizada, crônica e irreversível, 

provocada por ácidos e/ou quelante, sem o envolvimento de bactérias (TEN CATE; 

IMFELD, 1996). Pode ser considerada uma doença silenciosa diretamente ligada a 

hábitos, principalmente nutricionais, e ao estilo de vida (GAMBON; BRAND; 

VEERMAN, 2012). Inicialmente, o ácido presente na cavidade bucal difunde-se 

através da película adquirida para só então atingir a superfície do dente (HANNING; 

HANNING, 2014). Ao alcançá-la, os íons de hidrogênio (H+) irão iniciar a dissolução 

dos cristais do esmalte. O efeito dos íons de hidrogênio inicialmente desencadeará a 

dissolução dos cristais, prismas da bainha e posteriormente os prismas centrais, 

deixando a aparência de favos de mel (MEURMAN; FRANK, 1991). Devido à 

dissolução de tais cristais de esmalte ocasionada pela desmineralização, acontecerá 

inicialmente o amolecimento da superfície mineral. Nesta condição, apesar do ácido 

promover a perda da integridade estrutural e da resistência mecânica do esmalte, 

este ainda é susceptível à redeposição mineral (AMAECHI; HIGHAM, 2001; 

HONÓRIO et al., 2008; RIOS et al., 2008; HONÓRIO et al., 2010; HUYSMANS; 

CHEW; ELLWOOD, 2011; SHELLIS et al., 2011; GANSS, 2014). Shellis et al. (2013) 

provaram experimentalmente que a dissolução ocorre além da interface 

solução/esmalte, acomete também o interior desse esmalte, na camada 

subsuperficial, que se encontra parcialmente desmineralizada e consequentemente 

amolecida. Então, com o desafio erosivo prolongado ou com o impacto de forças 

mecânicas ocorre o desgaste dessas camadas consecutivas que se encontram 

amolecidas, levando a uma perda permanente do volume da superfície dentária 
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(SHELLIS et al., 2011; HUYSMANS; CHEW; ELLWOOD, 2011; GANSS, 2014) esta 

fase é denominada de desgaste dentário erosivo. 

Clinicamente, em estágio inicial, o diagnóstico da lesão de erosão é 

bastante desafiador, por apresentar poucos sinais, e praticamente nenhum sintoma. 

Além disso, não existe nenhum tipo de dispositivo disponível para a detecção destas 

lesões, sendo a anamnese e o aspecto clínico os principais recursos responsáveis 

pelo diagnóstico (LUSSI et al., 2006; LUSSI; JAEGGI, 2008). Quando o desafio 

erosivo acontece por um longo período, a lesão se torna clinicamente visível 

(GANSS, 2014), as faces lisas dos dentes começam a apresentar superfície 

desgastada lisa e vítrea, com ausência de periquimáceas e presença de esmalte 

intacto na margem gengival (LUSSI; JAEGGI, 2008). Esse esmalte permanece 

intacto devido à presença de biofilme dentário nessa região, que funciona como 

barreira para a difusão dos ácidos e pela presença do fluido crevicular no sulco 

gengival (HONÓRIO et al., 2008; HONÓRIO et al., 2010). Em estágio mais avançado 

da erosão dentária, pode-se observar a presença de depressões e concavidades no 

esmalte dentário, cuja largura excede claramente sua profundidade. Nas superfícies 

oclusais, as cúspides tornam-se arredondadas e as restaurações apresentam-se 

elevadas, acima do nível das superfícies adjacentes, podendo ocorrer o 

desaparecimento de toda a morfologia dentária nos casos mais severos (LUSSI; 

JAEGGI, 2008; GANSS, 2014). 

Nos últimos anos tem se encontrado uma alta prevalência de desgaste 

dentário erosivo, principalmente em pacientes jovens (JAEGGI; LUSSI, 2006; AUAD 

et al., 2007; EL AIDI et al., 2010; KREULEN et al., 2010; SANHOURI et al., 2010; 

GURGEL et al, 2011, MURAKAMI et al, 2011; SALAS et al., 2015; HASSELKVIST; 

JOHANSSON; JOHANSSON, 2016), portanto, há cada vez mais necessidade do 

conhecimento profundo dessa doença, buscando-se medidas preventivas e 

terapêuticas. Um levantamento sobre a prevalência da erosão dentária foi realizado 

com estudos epidemiológicos conduzidos entre os anos de 2000 a 2009, nesses 

estudos as metodologias utilizadas, a faixa etária e as condições culturais e 

socioeconômicas dos participantes variaram. Em crianças, na dentição decídua, foi 

constatada a presença da lesão de erosão variando de 12,3% a 78%, e na dentição 

permanente, de 7,6% a 62% (TAJI, SEOW, 2010). Murakami et al. (2011) estudaram  

os fatores de risco para erosão dentária em 967 crianças pré-escolares (3 e 4 anos 

de idade) residentes na cidade de Diadema – São Paulo, e a presença de erosão foi 
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diagnosticada em 51,6% dessas crianças, estando 93,9% das lesões restritas ao 

esmalte dentário (MURAKAMI et al., 2011). No mesmo ano, encontrou-se na 

população de Bauru – São Paulo uma prevalência de 20% de lesão de erosão em 

esmalte, entre adolescentes de 14 a 16 anos (GURGEL et al., 2011). Estudo 

semelhante foi realizado em 2007, na cidade de Três Corações – Minas Gerais, com 

458 crianças entre 13 e 14 anos de idade, no qual se observou uma prevalência de 

erosão de 34%, somente restrita ao esmalte dentário (AUAD et al., 2007). 

Hasselkvist et al. (2016), após estudarem prospectivamente durante 4 anos a 

progressão  da erosão dentaria em um grupo de adolescentes suecos de 13 a 14 

anos de idade, observaram que a progressão ocorreu em 35% das 2566 superfícies 

dentais avaliadas, sendo que 32% das superfícies se agravaram, piorando em um 

grau (n=51 participante) e 3%, em dois graus (n=2 participante), logo, esse estudo 

mostrou que tanto a incidência como a progressão da erosão dentária foram 

elevadas nesses jovens acompanhados durante 4 anos (HASSELKVIST; 

JOHANSSON; JOHANSSON, 2016). 

Muitos fatores têm contribuído para o aumento da erosão dentária em 

crianças e adolescentes, dentre eles destaca-se a grande disponibilidade de 

produtos alimentícios ácidos e o marketing intenso desses produtos nos dias de hoje 

(CARVALHO et al., 2014; MAFLA et al., 2017). Assim, a dentição decídua tem tido 

contato, cada vez mais cedo, com uma grande quantidade de ácidos (GAMBON; 

BRAND; VEERMAN, 2012). O ideal seria postergar a exposição dos dentes das 

crianças à alimentação ácida, pois a mesma pode aumentar a preferência do 

indivíduo por alimentos e bebidas ácidas ao longo da vida, o que consequentemente 

aumentaria o risco de desenvolvimento e posterior progressão, da erosão dentária 

(GAMBON; BRAND; VEERMAN, 2012). 

Os ácidos que causam a erosão dentária podem ser de origem extrínseca 

ou intrínseca (AMAECHI; HIGHAM, 2005). A erosão extrínseca é proveniente de 

ácidos exógenos, ou seja, que são originados fora da boca, podendo-se citar os 

ingeridos na dieta por meio do consumo de produtos ácidos (sucos, refrigerantes, 

vinhos, alimentos), medicamentos de uso crônico, drogas ilícitas, uso abusivo de 

bebidas alcoólicas, água de piscinas excessivamente cloradas ou vapores industriais 

(ECCLES, 1979; ZERO, 1996; LUSSI, 2006; AMAECHI; HIGHAM, 2005; CORRÊA 

et al., 2011; HELLWIG; LUSSI, 2014). Estudos em crianças e adultos mostram que a 

frequência de quatro ingestões de dieta ácida diária está associada com a presença 
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e progressão da erosão quando outros fatores de risco (tais como, a manutenção 

por um período considerável de bebida na boca) estão presentes (LUSSI; 

SCHAFFNER, 2000; O´SULLIVAN; CURZON, 2000). Já a erosão intrínseca é 

resultado da ação de ácidos vindos do sistema digestivo decorrente do uso de 

medicamentos, indigestão crônica, refluxo gastroesofágico e distúrbios como 

anorexia e bulimia (ZERO, 1996; BARTLETT, 2006; MOAZZEZ; BARTLETT, 2014). 

Porém, hoje se sabe que esses ácidos não são os únicos responsáveis pelo 

desenvolvimento da lesão de erosão dentária, existem diversos fatores que juntos, 

estão envolvidos nesse processo, tais como fatores químicos, biológicos e 

comportamentais (LUSSI, 2006; MAGALHÃES et al., 2009; BARBOUR; LUSSI, 

2014). 

Os fatores químicos são relacionados às propriedades das bebidas que 

contribuem para o desenvolvimento da erosão (LUSSI; JAEGGI, 2006; 

MAGALHÃES et al., 2009). A maioria das substâncias que possui pH baixo 

apresenta capacidade de causar erosão dentária (LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; 

BARBOUR; LUSSI; SHELLIS, 2011; BARBOUR; LUSSI, 2014). No entanto, o 

potencial erosivo de uma bebida não depende exclusivamente do valor do seu pH, 

mas também do seu conteúdo mineral, da sua capacidade tampão e da sua 

propriedade quelante (LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; BARBOUR; LUSSI; SHELLIS, 

2011; BARBOUR; LUSSI, 2014). A quantidade de cálcio, fosfato e fluoreto de uma 

bebida ou alimento determina o grau de saturação desta em relação aos minerais do 

dente. Bebidas supersaturadas em relação ao substrato dentário apresentam um 

baixo potencial erosivo (FEATHERSTONE; LUSSI, 2006). Bebidas que apresentam 

propriedade quelante em relação ao cálcio podem aumentar o processo erosivo 

quando ingeridas (LUSSI; JAEGGI, 2006), pois por terem grande afinidade pelos 

íons cálcio, se ligam a eles, retirando-os do substrato dentário e da própria saliva, 

favorecendo a desmineralização da superfície dentária (LUSSI; JAEGGI, 2006). O 

efeito tampão se refere à capacidade da solução em resistir à mudança de pH, 

assim, quanto maior a capacidade tampão de uma bebida ou comida ácida, maior 

será o tempo que a saliva levará para neutralizar o ácido, aumentando o processo 

de dissolução do substrato dentário (LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004). Outras 

características químicas das bebidas, como o tipo e a quantidade de ácido, a 

viscosidade, a temperatura e presença de substâncias protetoras também têm 
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influência no potencial erosivo (LUSSI; JAEGGI, 2006; BARBOUR; LUSSI; SHELLIS, 

2011; BARBOUR; LUSSI, 2014). 

Os fatores biológicos abrangem todas as características da cavidade 

bucal de um indivíduo. Dessa forma, a posição dentária, a anatomia do tecido mole, 

a qualidade do tecido dentário e as propriedades salivares podem estar envolvidas 

no processo erosivo, levando a um maior ou menor risco de desenvolvimento da 

lesão (LUSSI, 2006; HARA; LUSSI; ZERO, 2006; MAGALHÃES et al., 2009; HARA; 

ZERO, 2014). A saliva, por conter propriedades protetoras e desempenhar papel 

importante na formação da película adquirida, pode ser considerada o fator biológico 

mais importante na prevenção da erosão dentária (HARA; LUSSI; ZERO, 2006; 

HANNIG; HANNIG, 2014). Sua proteção começa antes mesmo do início do ataque 

ácido, com o aumento do fluxo salivar em resposta ao estímulo extrabucal, como 

olfato e visão. Um maior fluxo salivar aumenta a capacidade de neutralização e 

tamponamento da saliva, assim como a capacidade de remineralização da superfície 

dentária (AMAECHI; HIGHAM, 2001; EISENBURGER et al., 2001; RIOS et al., 

2006a; RIOS et al., 2008a). A saliva também desempenha papel importante na 

formação da película adquirida, que atua como uma membrana com permeabilidade 

seletiva, que impede o contato direto entre o ácido e a superfície dentária 

(ZAHRADNIK; MORENO; BURKE, 1976; MEURMAN; FRANK, 1991; AMAECHI; 

HIGHAM, 2001; BUZALAF; HANNA; KATO, 2012; HANNIG; HANNIG, 2014), 

reduzindo o grau de dissolução da hidroxiapatita (LENDENMANN; GROGAN; 

OPPENHEIM, 2000). Entretanto, cabe ressaltar que esses fatores preventivos e 

reparadores da saliva podem não ser suficientes para conter grandes desafios 

erosivos, levando ao desenvolvimento da erosão. 

Os fatores comportamentais apresentam influência direta no 

desenvolvimento e na extensão da erosão dentária (LUSSI, 2006; MAGALHÃES et 

al., 2009). Esses fatores incluem desde a frequência, o tempo e a forma de consumo 

das bebidas, a preferência por alimentos ácidos, o horário de exposição, a presença 

de doenças psicossomáticas, até os hábitos de higiene bucal (LUSSI, 2006; 

MAGALHÃES et al., 2009). Nas últimas décadas houve uma mudança no estilo de 

vida da população, ocorrendo um aumento no consumo de alimentos e bebidas 

ácidas (LUSSI, 2006). Em crianças e adolescentes, a redução no consumo de leite e 

água, em decorrência do aumento na frequência e quantidade de ingestão de 

refrigerantes e sucos de frutas, foi significativa (TAHMASSEBI et al., 2006).  



Revisão de Literatura 
 

28 

Com relação à exposição ao ácido ambiental, é relatado um aumento do 

risco de erosão dentária em trabalhadores de indústrias de bateria, que são 

comumente expostos ao ácido sulfúrico ou clorídrico (WIEGAND; ATTIN, 2007; 

MAGALHÃES et al., 2009). O uso de equipamentos de proteção (máscaras 

respiratórias) e adesão dos valores-limite recomendados pela legislação de saúde 

ocupacional são consideradas importantes estratégias preventivas para diminuir a 

erosão ocupacional (WIEGAND; ATTIN, 2007).   

O conhecimento dos fatores causais, bem como a realização de um 

diagnóstico precoce das lesões são fundamentais para a implementação de 

estratégias preventivas adequadas, que visem prevenir a formação e/ou impedir a 

progressão do desgaste dentário erosivo (LUSSI et al., 2011). 

 

2.2 PREVENÇÃO DO DESGASTE DENTÁRIO EROSIVO 

A prevenção do desgaste dentário erosivo e o seu tratamento são 

complexos, principalmente quando componentes comportamentais estão envolvidos 

(HUYSMANS; CHEW; ELLWOOD, 2011; LUSSI; HELLWIG, 2014). O diagnóstico 

precoce é importante para que medidas preventivas sejam implementadas, 

minimizando as consequências da erosão (VARGAS-FERREIRA et al., 2010). Essas 

medidas devem ser aplicadas levando em consideração os fatores químicos, 

biológicos e comportamentais envolvidos na etiologia e patogênese da erosão 

dentária (LUSSi, 2006). 

Levando em conta os fatores intrínsecos, sabe-se que o desgaste 

dentário erosivo comumente se manifesta em pacientes que sofrem de desordens 

orgânicas ou psicossomáticas, como anorexia, bulimia nervosa ou alcoolismo 

(MAGALHAES et al., 2009). O cirurgião-dentista pode ser o primeiro a diagnosticar 

essas desordens alimentares por meio das mudanças estruturais observadas nos 

dentes, e consequentemente, deverá aconselhar o paciente sobre o diagnóstico e a 

terapêutica para essa doença (MAGALHAES et al., 2009), não focando apenas no 

tratamento das lesões, mas no tratamento causal da doença, envolvendo terapia 

médica e psicológica, buscando obter uma redução permanente da exposição 

dentária aos ácidos endógenos (LAZARCHIK; FRAZIER, 2009; MAGALHAES et al., 

2009). Com relação aos fatores extrínsecos, o cirurgião-dentista deve orientar o seu 

paciente sobre as consequências do consumo frequente e excessivo de bebidas 

ácidas, deve educar o seu paciente para a adoção de medidas profiláticas, e se 
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possível, ajudá-lo na mudança de hábitos dietéticos, visando prevenir a progressão 

da lesão (JARVINEN et al., 1991; LUSSI; SCHAFFNER, 2000; O´SULLIVAN; 

CURZON, 2000; BARBOUR; LUSSI, 2014; HELLWIG; LUSSI, 2014).  

Hoje em dia, busca-se cada vez mais, por uma odontologia conservadora 

e minimamente invasiva, mas infelizmente, a prevenção e o tratamento do desgaste 

dentário erosivo não são tão simples, pois estão envolvidos com hábitos 

comportamentais (HUYSMANS; CHEW; ELLWOOD, 2011). Sempre que possível, as 

lesões devem ser identificadas ainda em estágios iniciais, buscando-se preservar ao 

máximo a estrutura dentária. Métodos preventivos para lesão de erosão em esmalte 

e dentina têm sido pesquisados (MAGALHAES et al., 2009; SCHLUETER et al., 

2009; WIEGAND et al., 2009; KATO et al., 2010; GANSS et al., 2011; ROCHEL et 

al., 2011; ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2012; BUZALAF; KATO; HANNAS, 2012; 

MAGALHAES et al., 2012; WEGEHAUPT et al., 2012; RAKHMATULLINA; 

BEYELER; LUSSI, 2013; BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 2014; LUSSI; 

CARVALHO, 2015; OLIVEIRA et al., 2015; IONTA et al., 2016; TEREZA et al., 2016; 

ZHAO et al., 2016; ZHAO et al., 2017), a fim de manter os dentes saudáveis na 

boca, prezando pelo bem estar e qualidade de vida do paciente. No entanto, a 

maioria dos métodos apresenta efeito limitado em relação à prevenção ou inibição 

da progressão da erosão dentária e ainda faz-se necessária a busca por uma terapia 

eficaz. 

 

2.3 MATERIAIS RESINOSOS APLICADOS NA LESÃO DE EROSÃO 

Os materiais resinosos têm sido estudados como alternativas de 

tratamento que podem ser associadas à intervenção nos fatores causais do 

desgaste dentário erosivo. Azzopardi et al. (2001; 2004) avaliaram in vitro e in situ, 

respectivamente, adesivos resinosos aplicados sobre a dentina, como medida 

preventiva a desafios abrasivos e erosivos. Os espécimes foram preparados com 

dentina de dente humano, e os materiais avaliados foram Seal & Protect® e 

Optibond Solo®. No protocolo in vitro, os espécimes foram submetidos à ciclagem 

com HCl, seguido por escovação e avaliados por perfilometria. No estudo in situ, os 

pacientes utilizaram os aparelhos durante 8h/dia/28 dias, sendo a ciclagem realizada 

com ácido cítrico e os espécimes foram avaliados por meio de 4 metodologias: 

Microscopia Eletrônica de Varredura (avaliação qualitativa), rugosidade da superfície 

e espessura da resina utilizando Microscopia de Varredura Tandem e perda de 
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volume por meio da perfilometria a laser. Os resultados mostraram que o Seal & 

Protect® e Optibond Solo® protegeram a dentina contra o desgaste erosivo com 

ácido clorídrico e cítrico, porém o Seal Protect® seria o mais indicado para a prática 

clínica, pois o Optibond Solo® se deteriora mais rápido, limitando o tempo de 

proteção da superfície dentária. 

Um estudo clínico foi realizado com o objetivo de avaliar a capacidade de 

proteção do adesivo Seal & Protect® em indivíduos com lesão de erosão. Foram 

selecionados 19 pacientes adultos, com a presença de desgaste dentário em 

dentina. Inicialmente esses pacientes responderam a um questionário sobre hábitos 

alimentares e, em seguida, foi avaliada a perda de estrutura dentária através do 

índice TWI (Tooth Wear Index) proposto por Smith Knight (1984). Após a realização 

da avaliação de desgaste dentário, foram realizados moldes dos pacientes com 

silicone de adição e então o material resinoso Seal & Protect® foi aplicado em 

dentes alternados, selecionados aleatoriamente. Os pacientes foram chamados para 

controle clínico 3, 6, 9, 12 e 20 meses após a aplicação do material, sendo que em 

cada controle foi realizada nova moldagem dos pacientes. Dos dezenove pacientes 

apenas 10 apresentaram-se para o controle de 3 meses, 12 para o de 6 meses, 9 

para os controles de 9 e 12 meses e 5 para o de 20 meses. Os modelos foram 

escaneados e analisados através da perfilometria a laser de não contato. Durante o 

período de 0 a 6 meses, a média de desgaste dos dentes que pertenciam ao grupo 

controle foi maior do que aqueles protegidos com Seal & Protect®, sendo que essa 

diferença foi estatisticamente significativa até os 3 meses de controle. Os autores 

constataram que o adesivo resinoso foi capaz de criar uma camada sobre a 

estrutura dentária que ofereceu proteção contra a desmineralização e desgaste do 

dente, porém essa camada protetora só foi eficaz durante três meses (SUNDARAM 

et al., 2007). Mais recentemente, o mesmo grupo de pesquisadores realizou um 

novo experimento clínico, utilizando a mesma metodologia, porém testando o 

selante resinoso de fossas e fissuras Helioseal Clear®. Dos 17 pacientes 

selecionados para o tratamento apenas 7 apresentaram-se para o controle de 3 

meses, 13 para o de 6 meses, 7 para o de 9 meses, 9 para o de 12 meses e 7 para 

o de 20 meses. A média de espessura inicial do selante de fissura foi de 290 µm 

(±500) e após 3 meses a média foi de 120 µm (±260). Neste mesmo período inicial e 

de 3 meses no grupo controle, a média de desgaste dentário foi de 10 µm (±430) e 

70 µm (±113), respectivamente. Aos 6 meses de controle, a média de desgaste 
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dentário para o grupo controle foi de 120 µm (±114), sendo estatisticamente maior 

do que do grupo selado que apresentou média de desgaste dentário de 50 µm 

(±260). Aos 9 meses, no grupo controle a média de desgaste foi de 110 µm (±140) e 

no grupo selado foi de 60 µm (±440). No período de 12 e 20 meses, o grupo controle 

demonstrou menor média de desgaste do que o grupo selado. O selante esteve 

presente até o terceiro mês de controle, demonstrando ser capaz de proteger a 

estrutura dentária contra o desafio erosivo por até 9 meses (BARTLETT; 

SUNDARAM; MOAZZEZ, 2011). 

Wegehaupt et al. (2012) testaram o efeito preventivo in vitro dos selantes 

Silicon Seal Nano Mix®, Seal & Protect® e Resina Flow® no esmalte dentário bovino 

contra o desafio erosivo. O desgaste do esmalte foi quantificado pela mensuração 

de P (32) nas soluções renovadas periodicamente (sáliva artificial, ácido clorídrico e 

ácido cítrico), nas quais os blocos foram imersos durante 28 dias. Concluiu-se que 

todos os selantes de superfície testados foram capazes de reduzir significativamente 

a desmineralização erosiva do esmalte causada por ácido clorídrico e ácido cítrico, 

mesmo sob exposição em longo prazo (WEGEHAUPT et al., 2012). Similarmente, 

um estudo avaliou a durabilidade dos selantes Seal & Protect®, k-0184 (material 

experimental) e OptiBond FL® aplicados para a prevenção da perda mineral erosiva 

da dentina sob condições erosivas/abrasivas. Os espécimes de dentina bovina 

foram submetidos a pré-ciclagem de des-remineralização por 1 dia (6 imersões de 1 

min em HCl pH 3,0) e durante a noite os espécimes foram imersos em saliva 

artificial. Os espécimes foram selados e em seguida, imersos em HCl durante 3 

horas. O desafio erosivo/abrasivo foi realizado durante 8 dias (simulando 8 meses in 

vivo): 3 h/dia de erosão em HCl, 600 ciclos de escovação/dia e armazenamento em 

saliva artificial. A erosão da dentina foi quantificada pela presença de P (32) no ácido 

utilizado para os ataques erosivos. Os resultados mostraram que os selantes de 

superfície foram capazes de reduzir a perda mineral da dentina erodida e manter 

esta eficácia evitando erosão ao longo de toda a duração da ciclagem 

erosiva/abrasiva (WEGEHAUPT; TAUBOCK; ATTIN, 2013).  

Em 2016, foi avaliado em terceiros molares (esmalte, dentina, cemento), 

previamente erodidos, um selante resinoso (Seal &Protect) e uma resina flow (Tetric 

EvoFlow). Após a proteção dos espécimes com esses materiais resinosos, eles 

foram submetidos a desafio erosivo e abrasivo in vitro. A ciclagem erosiva foi 

realizada pela imersão em ácido cítrico (pH 3,6) por 60 minutos, seguido por 2 horas 
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em saliva artificial. A ciclagem abrasiva foi realizada com 600 movimentos, solução 

de dentífrico 1:3 e 150g de força, sob temperatura 35°C. Um total de 24 ciclos 

erosivos e abrasivos foram realizados, e o desgaste (materiais ou dentário) foi 

mensurado com microscopia de varredura 3D após 6,12,18 e 24 ciclos. A 

profundidade da lesão inicial (controle) foi de -20,7 µm para esmalte, -12,4 µm para 

dentina e -11,3 µm para cemento, mostrando maior desgaste erosivo/abrasivo pra 

esmalte, seguido da dentina e cemento. A camada formada sobre a estrutura 

dentária da resina flow (esmalte 159,7 µm; dentina 143,5 µm e cemento 142,5 µm) 

foi estatisticamente maior que a do selante (esmalte 48,3 µm; dentina 42,5 µm e 

cemento 37,2 µm). Houve também diferença entre as estruturas, apresentando 

maior espessura para esmalte, seguido da dentina e cemento. Após os desafios, 

observou-se que o grupo controle apresentou perda de estrutura, aumentando 

gradativamente com o aumento dos ciclos erosivos, e após os 24 ciclos, o esmalte 

perdeu – 367,5 µm, a dentina -178,9 µm e o cemento – 148,5 µm. Os espécimes 

protegidos com os materiais, mesmo ocorrendo desgaste do material, se mantiveram 

sobre a estrutura dentária (S&P: esmalte 23,6 µm, dentina 17,4 µm, cemento 13,7 

µm; TEF: esmalte 148,5 µm, dentina 135,4 µm, cemento 136,0 µm). Os autores 

concluíram que uma camada com espessura de 150 µm de resina flow pode 

proporcionar proteção à longo prazo contra desgaste erosivo/abrasivo, e que o 

selante resinoso proporciona proteção adequada para tecidos dentários em curto 

prazo, podendo exigir aplicações repetidas (ZHAO et al., 2016). 

 Os materiais resinosos têm sido cada vez mais estudados e tem 

apresentado efeitos benéficos e promissores na prevenção do desgaste dentário 

erosivo também em esmalte, em estudos laboratoriais. Essas pesquisas são 

importantes para que futuramente eles possam ser explorados clinicamente, pois 

apresentam a vantagem do efeito independer da colaboração do paciente. 

 

Conhecendo melhor o Infiltrante 

A cárie dentária é uma lesão causada por ácidos produzidos pelo 

metabolismo bacteriano do biofilme dentário, frente a uma dieta rica em carboidratos 

fermentáveis (LEVINE, 2011) causando desequilíbrio na homeostasia entre o 

mineral do dente, biofilme e fluido (FEJERSKOV, 2004). Seu primeiro sinal clínico é 

a presença de uma mancha branca no esmalte dentário (FEJERSKOV; 

THYLSTRUP; LARSEN, 1981). Essa lesão de mancha branca é caracterizada pela 
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desmineralização da camada superficial do esmalte, que devido a essa perda de 

minerais, se apresenta porosa, comunicando-se com os espaços existentes entre os 

prismas de esmalte, e com isso, servindo de via de difusão para ácidos e minerais 

dissolvidos (ESBERARD et al., 2007). Sendo assim, os ácidos eliminados pelas 

bactérias cariogênicas, presentes no esmalte e no biofilme dentário, acabam 

penetrando pelos poros, e com isso a desmineralização continua no interior da 

lesão, ocorrendo um aumento no volume de poros. A presença da mancha branca 

na superfície dentária indica que os cristais na subsuperfície reduziram em volume e 

os poros aumentaram (BERGMAN; LIND, 1966), porém, nessa fase, as lesões ainda 

são passiveis de remineralização, desde que sejam empregados métodos 

adequados, para evitar a progressão da doença. 

Robinson et al. (1976) foram os primeiros a descrever que os materiais 

resinosos são capazes de penetrar em lesões cariosas e que essa penetração sela 

os poros, reduzindo-os. No entanto, naquela época, o material estudado era 

inadequado para a aplicação clínica devido a sua toxicidade. A partir de então, 

novos estudos foram realizados com materiais disponíveis comercialmente, e 

observou-se que os sistemas adesivos e os selantes resinosos de fossas e fissuras 

poderiam penetrar nas lesões de cárie, pelo menos parcialmente (RODDA, 1983; 

GOEPFERD; OLBERDING, 1989; DONLY; RUIZ, 1992; ROBINSON et al., 2001; 

GRAY; SHELLIS, 2002; SCHMIDLIN et al., 2004).  

Em 2006, um grupo de pesquisadores alemães começou a testar os 

sistemas adesivos e os selantes resinosos já utilizados na odontologia para selar a 

superfície dos poros das manchas brancas, buscando informações quanto à 

capacidade de penetração desses materiais nas lesões iniciais de cárie. Os 

resultados mostraram que eles foram capazes de penetrar no interior desses 

orifícios, preenchendo-os, e após serem fotoativados, formaram uma barreira que 

impediu a progressão da lesão. Além disso, observou-se que esses materiais 

também atuaram como reforço mecânico a essa estrutura, que se encontrava 

fragilizada, devido à perda de minerais (MULLER et al., 2006; PARIS et al., 2006).  

Continuando esta linha de pesquisa, outro estudo avaliou in vitro a 

influência do tempo de aplicação dos adesivos e selantes de superfície, quando 

aplicados por 15 e 30 segundos, verificando o comportamento de penetração no 

interior da lesão artificial em esmalte. Os resultados mostraram que o maior tempo 

de aplicação promoveu maior penetração dos materiais resinosos na lesão, pois os 
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mesmos são impulsionados principalmente por forças capilares, devido ao diâmetro 

dos poros, os quais variam de acordo com a profundidade da lesão. Considerando 

as limitações de um estudo in vitro, concluiu-se que o tempo de aplicação de 30 

segundos deveria ser utilizado para aprimorar o selamento da lesão resultando em 

profundidades de infiltração maiores e com camadas resinosas mais compactas 

(MEYER-LUECKEL et al., 2006). 

Considerando que a infiltração dos materiais resinosos ao interior das 

lesões em esmalte é impulsionada principalmente por forças capilares, a pequena 

quantidade de poros presente na camada superficial da lesão poderia interferir e 

dificultar a penetração dos mesmos (MEYER-LUECKEL et al., 2006; NEUHAUS et 

al., 2013). Portanto, o mesmo grupo de pesquisa avaliou o efeito da remoção dessa 

camada mineralizada, por meio do condicionamento ácido, para favorecimento de 

uma melhor e mais profunda infiltração da resina no interior da lesão. Assim, novos 

experimentos foram realizados testando o ácido fosfórico a 37% e duas 

concentrações de ácido clorídrico (5% e 15%) para o condicionamento dessa 

superfície, e concluíram que o ácido clorídrico a 15% é o mais adequado para um 

bom condicionamento (MEYER-LUECKEL; PARIS; KIELBASSA, 2007), 

principalmente em lesões naturais de cárie em esmalte, tanto em dentes 

permanentes (PARIS; MEYER-LUECKEL; KIELBASSA, 2007b) como em dentes 

decíduos (PARIS; DORFER; MEYER-LUECKEL, 2010a). Verificou-se que o grupo 

no qual o ácido clorídrico a 15% foi utilizado, a espessura da camada superficial foi 

menor (20±18µm), sendo estatisticamente diferente do grupo com ácido fosfórico a 

37% (37±25µm) e controle, não condicionado (42±23µm) (PARIS; MEYER-

LUECKEL; KIELBASSA, 2007b). Além disso, o ácido clorídrico deve permanecer 

sobre a superfície dentária por 120 segundos para conseguir romper toda a camada 

mineralizada (PARIS; MEYER-LUECKEL; KIELBASSA, 2007b). 

Apesar de o condicionamento ácido ser essencial para remover a camada 

mineralizada e com isso favorecer a infiltração de materiais resinosos no interior da 

lesão de cárie, os adesivos penetravam em média apenas 58 µm nas lesões 

naturais de cárie em esmalte (PARIS; MEYER-LUECKEL; KIELBASSA, 2007b). Na 

tentativa de melhorar a capacidade de penetração desses materiais resinosos, foram 

modificadas as propriedades dos adesivos e selantes já estudados, e testados 

diversas misturas monoméricas e elaborados novos compostos experimentais. Em 

seguida, foi analisada a influencia do coeficiente de penetração desses compostos. 
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O coeficiente de penetração faz parte da equação de Washburn e descreve a 

penetração dos líquidos (materiais resinosos) em sólidos porosos (esmalte 

desmineralizado) conduzido por forças capilares (PARIS et al, 2007a). Após a 

alteração do coeficiente de penetração dos compostos experimentais, observou-se 

que quanto maior esse coeficiente em um material resinoso, mais rápido ele foi 

capaz de penetrar no interior da lesão inicial de cárie (PARIS et al, 2007a; MEYER-

LUECKEL; PARIS, 2008b), além de permitir uma completa vedação dos poros. 

Quando testadas em lesões artificiais, a utilização de misturas monoméricas com 

coeficientes de penetração maior que 200 cm/s (infiltrante) apresentaram melhores 

resultados para a infiltração de cárie (MEYER-LUECKEL; PARIS, 2008a). 

Entretanto, a profundidade de penetração por si só não é o único fator responsável 

pela inibição da progressão das lesões infiltradas em um ambiente cariogênico. 

Outras características tais como a estabilidade à hidrólise ou homogeneidade da 

infiltração da resina poderia influenciar a impermeabilidade da camada de resina e, 

portanto, a resistência das lesões seladas a ataques cariogênicos (MEYER 

LUECKEL; PARIS, 2008b).  

Maior atenção foi dada a essas modificações e, após a realização de 

vários estudos analisando a composição das resinas experimentais de baixa 

viscosidade, em 2009, foi lançado no mercado, um material resinoso altamente 

fluido, com alto coeficiente de penetração - o infiltrante Icon® (DMG; Hamburg, 

Germany), cujo principal objetivo seria penetrar nas lesões de mancha branca por 

cárie em esmalte, tanto em superfícies lisas como interproximais (PARIS et al., 

2007b). Em contraste com os adesivos e selantes de superfície, cujo objetivo é selar 

os poros com uma camada superficial de material, o infiltrante tem como proposta 

penetrar nos poros da lesão e vedá-la completamente, visando estabelecer uma 

barreira de difusão no interior dessa lesão. No entanto, diversos estudos começaram 

a ser desenvolvidos buscando aperfeiçoar esse material para a praticidade na 

aplicação clínica. 

Considerando que o tempo de aplicação do material resinoso interfere na 

profundidade de penetração em lesões cariosas (MEYER-LUECKEL et al, 2006), em 

2011, foram avaliados os tempos de ½, 1, 3 e 5 minutos de contato do Icon® com a 

superfície da lesão, antes da polimerização do material. Chegou-se a conclusão de 

que a aplicação por 3 minutos era suficiente para uma boa infiltração na lesão 

cariosa (MEYER-LUECKEL et al., 2011; PARIS et al., 2012). Porém, estudos mais 
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recentes mostraram que com apenas 1 minuto de aplicação do infiltrante a 

profundidade e homogeneidade de penetração do material foram semelhantes aos 

valores obtidos com 5 minutos (SOVIEIRO et al., 2013). 

Devido a pouca evidência científica sobre o uso do etanol ou acetona 

para desidratar lesões de cárie antes da infiltração de resina, foi realizado um estudo 

in vitro que objetivou comparar as profundidades de penetração do infiltrante (DMG, 

Alemanha) em lesões naturais de cárie utilizando vários tipos de pré-tratamento. 

Molares permanentes humanos extraídos e pré-molares que apresentavam lesões 

de cárie não cavitadas foram condicionados (90 s, 15% de HCl em gel) e 

armazenados em saliva (7 dias). As lesões foram condicionadas novamente (30 s, 

15% de HCl em gel), lavadas, secas, e alocados aleatoriamente de acordo com o 

pré-tratamento da superfície: nenhum (controle negativo), secagem ao ar 

(incubadora 37° C, 24 h, controle positivo), etanol aplicado uma vez, etanol aplicado 

duas vezes, acetona aplicada uma vez, e acetona aplicada duas vezes. 

Subsequentemente, o infiltrante foi aplicado durante 5 minutos e fotoativado. As 

amostras foram preparadas para análise da profundidade de lesão usando 

Microscopia Confocal. Concluiu-se que a aplicação de etanol ou acetona, seguida 

por secagem ao ar, é um método adequado para a preparação das lesões de cárie 

para a infiltração de resina, in vitro (PARIS et al., 2012). 

Pesquisas in vitro (PARIS; MEYER-LUECKEL, 2010b) e in situ (PARIS; 

MEYER-LUECKEL, 2010c) comprovaram a eficiência da aplicabilidade do infiltrante, 

no entanto, estes estudos apresentam baixo grau de evidência clínica. 

Posteriormente estudos clínicos com 18 meses (PARIS; HOPFENMULLER; MEYER-

LUECKEL, 2010d) e três anos de acompanhamento (MARTIGNON et al., 2012) 

concluíram que a infiltração da cárie, na fase inicial de mancha branca, utilizando o 

infiltrante (Icon®, DMG; Hamburg, Germany), foi eficaz para inibir a progressão da 

desmineralização em superfícies interproximais sob condições altamente 

cariogênicas. 

Em 2013, um estudo analisou a interferência da composição do infiltrante 

comercial e alguns experimentais, e a quantidade de aplicações na lesão de cárie 

em esmalte artificial, quanto a dureza e a progressão da lesão. Quando o infiltrante 

comercial foi aplicado duas vezes, houve uma melhora na dureza da lesão com 

resultados benéficos quanto à resistência a desmineralização, pois houve uma 

compensação da contração de polimerização, promovendo maior preenchimento 
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dos poros no interior da lesão. Os autores do trabalho concluíram que, dentro das 

limitações de um estudo in vitro, a aplicação do infiltrante aumenta, 

significativamente, a dureza e reduz a perda de minerais diante de novos desafios 

cariogênicos, quando comparado com lesões não tratadas. Além disso, foi 

observado que a adição de solventes ao material resinoso, não melhorou a 

resistência físico-química das lesões infiltradas, e pôde se afirmar que nenhum 

infiltrante experimental pôde superar o infiltrante comercial - Icon® (PARIS et al., 

2013).  

A infiltração de lesões cariosas com resinas fotoativáveis de baixa 

viscosidade é considerada uma opção de tratamento para lesões cariosas não-

cavitadas (WIEGAND et al., 2011), possuindo boa aplicabilidade clínica e alta 

aceitação pelos pacientes (ALTARABULSI; ALKILZY; SPLIETH, 2013). 

Diferentemente do conceito convencional de selamento, em que é criada uma 

camada superficial de resina, o infiltrante tem por objetivo penetrar completamente 

nos poros do corpo da lesão (WIEGAND et al., 2011). Quando comparado com os 

adesivos dentários ou selantes de fissuras, o infiltrante exibe uma rápida penetração 

nos capilares apresentando viscosidade muito baixa, menor ângulo de contato com 

o esmalte e maior tensão superficial (MEYER-LUECKEL et al., 2006; WIEGAND et 

al., 2011). Ainda, quanto ao aspecto morfológico da lesão, estudos demonstraram 

que o infiltrante garante maior estabilidade da superfície e melhor qualidade de 

penetração quando comparado aos adesivos dentários (BELLI et al., 2011; LIU et 

al.; 2012). 

Em um estudo in vitro foi testado o uso do infiltrante antes do adesivo 

convencional, em lesões cavitadas iniciais, o qual não mostrou interferência na 

adesão tanto do esmalte hígido como do desmineralizado, demonstrando possuir 

efeito benéfico para o esmalte desmineralizado (WIEGAND et al., 2011). 

Com relação à exposição do material a desafios ácidos, um estudo in vitro 

comparou a proteção do adesivo convencional, do infiltrante e do infiltrante 

combinado com o adesivo em esmalte hígido e com lesões de cárie artificial. Esse 

estudo demonstrou que todos os materiais foram capazes de diminuir a dissolução 

do esmalte, porém o infiltrante combinado com o adesivo resultou em uma maior 

proteção de dissolução do esmalte do que o infiltrante sozinho (SCHMIDLIN et al., 

2012). Outro estudo in vitro semelhante objetivou avaliar o selamento do esmalte 

hígido com materiais como proteção ao desafio erosivo com HCl durante 15 dias, 
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realizando mensurações de íons Cálcio na solução a cada 24 horas. Foi observado 

que a combinação do infiltrante (Icon®) com adesivo convencional de resina 

(Transbond XT primer® ou Heliobon®) resultou em maior proteção e menor 

quantidade de íons cálcio na solução (YETKINER et al., 2013). 

Seguindo o princípio de que o infiltrante tem mostrado bons resultados 

quando aplicado em lesões cariosas, novos estudos estão sendo realizados visando 

avaliar a aplicabilidade do material em outras lesões porosas, como  

Hipomineralização Molar Incisivo (MIH) e fluorose. Um estudo in vitro mostrou que o 

infiltrante é capaz de penetrar em lesões MIH de esmalte, porém de forma irregular e 

que as alterações produzidas na dureza são imprevisíveis (CROMBIE et al., 2013). 

No entanto, alguns relatos de casos têm mostrado que apesar do infiltrante não 

cobrir totalmente as manchas hipoplásicas, os pacientes apresentaram-se satisfeitos 

com os resultados e que para os casos de fluorose leve a moderada apresentaram 

resultados bastante favoráveis, podendo ser considerado um procedimento 

minimamente invasivo para esses casos (MUÑOZ et al., 2013; TIRLET; CHABOUIS; 

ATTAL, 2013; TORRES; BORGES, 2015). 

 

Uso do Infiltrante em lesões erosivas 

Estruturalmente, a erosão dentária se apresenta como uma 

desmineralização de superfície (HONÓRIO et al., 2008; RIOS et al., 2008a; 

HONÓRIO et al., 2010). Esta característica diferencia-se da cárie dentária, que 

inicialmente se apresenta como uma lesão de subsuperfície, ou seja, tem-se uma 

superfície pouco alterada e logo abaixo uma camada altamente desmineralizada em 

função dos ácidos providos da ação bacteriana do biofilme dentário (HONÓRIO et 

al., 2008; HONÓRIO et al., 2010). Apesar das diferenças existentes entre as lesões 

de cárie e erosão, o nosso grupo de pesquisa criou a hipótese de que o infiltrante 

poderia penetrar na lesão de erosão inicial (amolecimento) formando uma barreira 

mecânica contra a ação de ácidos.  

Desta forma avaliou-se in vitro a eficácia da aplicação do infiltrante 

(Icon®), selante resinoso (Helioseal®) e dois diferentes sistemas adesivos – adesivo 

autocondicionante (AdheSE®) e adesivo convencional (Tetric N-Bond®), em dentes 

hígidos e com lesões iniciais de erosão, na prevenção ou inibição da progressão de 

lesões erosivas. Na primeira etapa do estudo, 75 espécimes de esmalte bovino 

hígido foram aleatoriamente distribuídos em 5 grupos (n=15) e o tratamento dos 
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espécimes foi realizado nos 4 grupos dos materiais em teste seguindo as instruções 

do fabricante e no grupo controle não foi realizado tratamento.  Para a segunda 

etapa foram utilizados 135 espécimes de esmalte bovino previamente erodidos (HCl 

0,01 M, pH 2,3 por 30 segundos) aleatoriamente distribuídos em 9 grupos (n=15), 

sendo que em 4 grupos realizou-se o tratamento seguindo as instruções do 

fabricante, em outros 4 grupos o tratamento foi realizado sem o condicionamento 

prévio da superfície e o grupo controle manteve-se sem tratamento. Para as duas 

etapas, após o tratamento, os espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva 

4x/dia, durante 5 dias (imersão em HCl 0,01 M, pH 2,3 por 2 minutos, seguida da 

imersão em saliva artificial por 120 minutos e overnight). A análise dos resultados foi 

realizada por meio da perfilometria após a aplicação dos materiais e após a ciclagem 

erosiva. Os resultados mostraram que para a etapa do esmalte hígido (etapa 1), o 

infiltrante, o selante e o adesivo autocondicionante foram efetivos na proteção contra 

a erosão dentária. Para o esmalte erodido (etapa 2), os mesmos materiais quando 

aplicados seguindo as normas do fabricante apresentaram bons resultados, e o 

infiltrante e adesivo convencional quando aplicados sem condicionamento prévio da 

superfície foram os mais eficazes na inibição da progressão da lesão (OLIVEIRA et 

al., 2015).  

Ionta et al. (2016) avaliaram in vitro a penetração do infiltrante, adesivos e 

selante, sobre lesões iniciais de erosão, com e sem condicionamento da superfície 

de esmalte. Os materiais foram corados com 0,02 mg/ml de solução etanólica de 

isotiocianato de tetrametilrodamina. Para o desenvolvimento da lesão inicial de 

erosão, 75 blocos de esmalte bovino foram imersos em HCl 0,01 M, pH 2,0, durante 

30 segundos. Posteriormente, em metade da superfície dos blocos foram aplicados 

os materiais (marcados com rodamina), seguindo as instruções dos fabricantes. Na 

outra metade, os materiais foram aplicados da mesma forma, mas sem o 

condicionamento prévio do esmalte. Os blocos foram avaliados por Microscopia 

Confocal de Varredura a Laser nos modos de reflexão e fluorescência. Nas imagens 

geradas foram mensuradas a profundidade de desmineralização, a penetração e a 

espessura dos materiais. Concluiu-se que para todos os materiais resinosos 

estudados, o condicionamento prévio da superfície de esmalte aumentou a 

penetração do material no interior da lesão, sendo que o material com maior 

penetração foi o infiltrante (Icon®) (IONTA et al., 2016). 
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Recentemente, foi avaliada a efetividade de alguns materiais resinosos, 

incluindo o infiltrante, aplicados na superfície dentária inicialmente erodida e 

abrasionada, e submetida à ciclagem erosiva e abrasiva. Os espécimes de esmalte 

foram preparados com terceiros molares e a lesão de erosão foi realizada pela 

imersão dos espécimes em suco de laranja (pH 3,85) por 20 minutos, seguida por 30 

minutos em saliva artificial. Então, os espécimes foram escovados utilizando solução 

de slury 1:3, com 40 movimentos sob 200 g de força, permanecendo overnight em 

saliva artificial. Esse procedimento foi realizado 15 vezes (15 ciclos).  Ao término de 

todos os ciclos, a superfície foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura. A 

seguir, os cinco tratamentos propostos foram realizados (n=10): T1: selante (Seal & 

Protect), T2: resina flow (Tetric EvoFlow), infiltrante (Icon) com condicionamento com 

ácido clorídrico 15% (composto no kit do material), infiltrante (Icon) sem 

condicionamento e controle (sem tratamento). Após os tratamentos, os espécimes 

foram submetidos novamente a mesma ciclagem erosiva e abrasiva, conforme já 

descrito. Os espécimes foram mensurados com microscopia eletrônica de varredura 

logo após o tratamento, e após 5, 10, 15 ciclos. Os resultados mostraram perda de 

esmalte para todos os grupos, logo após a formação da lesão inicial (perda ~25 µm). 

Após a aplicação dos materiais, somente os grupos da resina flow (60,31 µm) e do 

selante (21,07 µm) tiveram uma camada formada sobre a superfície dentária. Os 

grupos do infiltrante mantiveram a perda (- 43,31 µm condicionado e -21,72 µm sem 

condicionamento) semelhante ao controle (- 25,69). Ao término dos 15 ciclos, a 

perda de esmalte dos grupos infiltrante com e sem condicionamento e o controle, 

aumentou. Já a camada de resina flow (56,46 µm) e selante (9,87 µm) permaneceu, 

tendo uma maior perda de espessura de material o grupo do selante. Com isso, os 

autores concluíram que o infiltrante não foi efetivo na proteção do esmalte, quando 

submetido a desafio erosivo e abrasivo, ao contrário da resina flow e do selante, que 

permaneceram na estrutura dentária, até o término da ciclagem erosiva e abrasiva 

proposta (ZHAO et al., 2017). 

Diante do exposto, nota-se que para erosão dentária em esmalte ainda 

existem muitos pontos a serem esclarecidos quanto à aplicação de materiais 

resinosos, principalmente o infiltrante, que apresentam resultados contraditórios na 

Literatura. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a eficácia da aplicação do 

infiltrante, selante resinoso e sistema adesivo em esmalte inicialmente erodido, na 

inibição da progressão de lesões erosivas submetidas ou não à abrasão. 

Especificamente foram avaliados: 

Subprojeto 1: 

• Efeito da aplicação de materiais resinosos com e sem excesso sobre 

a superfície de esmalte erodido diante de desafio erosivo 

subsequente in vitro. 

H0: Não há diferença na inibição da progressão da erosão in vitro 

entre materiais resinosos com e sem excesso sobre o esmalte. 

 

Subprojeto 2: 

• Efeito da inibição da progressão de materiais resinosos aplicados 

sobre esmalte erodido diante de desafio erosivo, abrasivo e 

erosivo/abrasivo in vitro. 

H0: Não há diferença entre os materiais resinosos quanto à perda de 

espessura da camada que recobre o esmalte, quando esse é 

submetido in vitro à erosão e/ou abrasão. 

H0: No esmalte e nos materiais resinosos, o desafio erosivo, 

abrasivo e erosivo/abrasivo in vitro promovem perdas semelhantes. 

 

Subprojeto 3: 

• Efeito da inibição da progressão de materiais resinosos aplicados 

sobre esmalte erodido diante de desafio erosivo e erosivo/abrasivo 

in situ por 5 e 28 dias. 

H0: Não há diferença na inibição da progressão da erosão in situ 

entre materiais resinosos quando submetidos à erosão e ou 

abrasão. 

H0: Não há diferença entre os materiais resinosos quanto à perda de 

espessura da camada que recobre o esmalte, quando este é 

submetido in situ à erosão e /ou abrasão. 
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H0: No esmalte e nos materiais resinosos o desafio erosivo e 

erosivo/abrasivo in situ promovem perdas semelhantes. 

H0: Não há diferença na alteração do esmalte e/ou material 

restaurador após 5 e 28 dias de desafio erosivo e erosivo/abrasivo in 

situ. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

O protocolo de pesquisa do presente estudo foi submetido à apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB/USP), e aprovado no dia 13/03/2014 (Protocolo 

556258) (Anexo 1). 

De acordo com a resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, os 

voluntários convidados a participar do estudo foram informados sobre os benefícios 

e riscos da pesquisa, e somente participaram desta após leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 

 

4.2 SUBPROJETO 1 

4.2.1 Delineamento experimental 

O subprojeto 1 foi conduzido in vitro e foram avaliados dois fatores: o tipo 

de tratamento em 5 níveis (controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo 

convencional de 3 passos, sistema adesivo autocondicionante e infiltrante) e a 

condição do material, em 2 níveis (com/sem remoção de material na superfície de 

esmalte). O estudo foi desenvolvido com espécimes preparados a partir de esmalte 

bovino previamente erodidos (imersão em HCl 0,01 M, pH 2,3 por 30 s), os quais 

foram aleatorizados entre os grupos e tratados de acordo com as recomendações do 

fabricante. Em metade dos espécimes, após a aplicação dos materiais houve a 

remoção de seu excesso na superfície de esmalte, anteriormente a fotoativação. 

Após os tratamentos os espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva por 5 dias 

(HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 min e saliva artificial por 2 h, 4 vezes/dia). Os resultados 

foram avaliados por análise perfilométrica (inicial, pós-tratamento e pós-ciclagem 

erosiva), através da sobreposição gráfica. 

 

4.2.2 Obtenção dos dentes, preparo e polimento dos espécimes de esmalte. 

Dentes bovinos extraídos de gado da raça Nelore com idade média de 36 

meses, abatidos para o consumo, no Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda., em Bauru, 

SP foram os utilizados. esses dentes passaram por uma seleção prévia, buscando-

se selecionar os melhores, eliminando aqueles com trincas e rachaduras. Eles foram 
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limpos com cureta periodontal (Duflex, Ind. Bras.) para remoção de todo e qualquer 

resíduo de tecido gengival aderido à superfície, e posteriormente desinfetados em 

solução de tymol (pH 7,0).  

Primeiramente as raízes foram separadas de suas coroas, com o auxílio 

de um torno para polimento odontológico adaptado para corte (Fábrica Nacional de 

Motores Monofásicos Nevoni / Série 16.223, Tipo: TG1/3, São Paulo, SP) e um disco 

diamantado Diaflex-F (Wilcos do Brasil, Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ), 

foi feita uma secção na porção cervical dos dentes.  

Em seguida, as coroas foram incluídas em resina acrílica auto 

polimerizável rosa (JET, artigos odontológicos clássicos LTDA, Campo Limpo 

Paulista) (Figura 1), e para isso foi utilizada uma matriz de silicone com 10 orifícios 

circulares com raio de 2,8 cm, nos quais foram posicionadas as coroas com face 

vestibular voltada para baixo. Em seguida, os orifícios foram preenchidos com resina 

acrílica na proporção de pó/líquido de 2,5 para 1, e para manter a superfície lisa e 

paralela ao solo foi posicionada uma placa de vidro, previamente recoberta com 

vaselina, sobre a resina acrílica, durante a fase fibrilar dessa resina. Como a resina 

aquece durante a sua polimerização, nesse período o molde de silicone juntamente 

com os espécimes embutidos permaneceram imersos em água gelada, por 5 

minutos, para que não houvesse desidratação dos dentes. 

Os espécimes embutidos foram submetidos à planificação e polimento, 

posicionando a porção com a exposição da coroa voltada para baixo (em contato 

com a lixa) (Figura 2). Para tal foi utilizada uma Politriz Metalográfica (Arotec, 

Aropol2v, Cotia, SP, Brasil) com sistema múltiplo capaz de realizar o polimento 

automático de 6 corpos de prova. Inicialmente foi realizada a planificação do esmalte 

com uma lixa de carbeto de silício de granulação 320 (Carbimet Paper Discs, 

Buehler), sob refrigeração constante com água deionizada, durante 30-60 segundos 

em velocidade baixa. Subsequentemente foi realizado o polimento com lixa de 

carbeto de silício de granulação 600 (Carbimet Paper Discs, Buehler) e 

posteriormente 1200 (Carbimet Paper Discs, Buehler), sob refrigeração, por 

aproximadamente 2 minutos cada uma, em velocidade alta. Para finalizar o 

polimento, foi utilizado um feltro (Polishing Cloth Buehler 40-7618) umedecido com 

uma suspensão de diamante de 1 µm (Water based Diamond permanent polishing 

suspension Extec Corp. 1micron), durante 3 minutos, em velocidade alta. Para 

impedir que os grãos das primeiras lixas interferissem na qualidade do polimento 
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das seguintes, entre cada etapa do polimento, os espécimes embutidos foram 

levados a um aparelho de ultra-som (Ultrasonic Cleaner Mod USC 750, Unique Ind. 

e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda, São Paulo, SP), com frequência de 40 kHz, 

durante 2 minutos, com água deionizada e após finalização com pano de feltro, o 

mesmo procedimento foi repetido por 10 minutos. Ao final do polimento os 

espécimes se apresentaram planos e com aspecto vítreo. 

 

 

Figura 1: Inclusão dos espécimes de esmalte bovino para as pesquisas in vitro. 
 

 

Figura 2: Polimento dos espécimes de esmalte (estudo in vitro). 

 

4.2.3 Avaliação da dureza superficial inicial  

Para avaliação da dureza superficial dos espécimes de esmalte foi 

utilizado um microdurômetro (HMV-2000/ Shimadzu Corporation) acoplado a um 

computador (Figura 3) e um software específico para a análise das imagens (Cams-

Win-New Age Industries). Foi utilizado um penetrador diamantado piramidal tipo 

KNOOP, com carga estática de 25g, aplicada por 5 segundos. Na região central de 

cada espécime foram realizadas 5 endentações com distância de 100 µm entre elas. 

A dureza superficial inicial dos espécimes de esmalte foi realizada apenas para 

padronização, descartando aqueles que apresentavam algum tipo de 
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desmineralização (dureza baixa). Além disso, para todas as seleções, foram 

desprezados os espécimes/blocos com valores médio de microdureza 10% acima ou 

10% abaixo da média. 

 

Figura 3: Microdurômetro acoplado a um computador para a análise das imagens 

 

4.2.4 Lesão artificial de erosão inicial 

A lesão de erosão inicial foi realizada in vitro pela imersão dos espécimes 

em ácido clorídrico (0,01 M, pH 2,3) por 30 segundos, sob agitação com velocidade 

de 50 rpm e temperatura ambiente de 25°C (Figura 4). Em estudo complementar, 

este protocolo provocou erosão com amolecimento da superfície, sem desgaste 

detectável.  

 
Figura 4: Lesão inicial de erosão em mesa agitadora 

 

4.2.5 Avaliação da dureza superficial após lesão de erosão  

Uma nova seleção dos espécimes foi realizada após o desenvolvimento 

da lesão inicial de erosão e foram selecionados 120 espécimes com média de 

dureza 179 ± 24, em seguida, os mesmos foram aleatorizados entre os grupos em 

estudo (Anexo 2).  
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4.2.6 Perfilometria inicial 

Para possibilitar a análise perfilométrica foram realizadas duas marcações 

em cada espécime para delimitar as áreas referência e teste. Para isso, foi 

necessário a confecção previa de um guia de resina composta com 2 mm de largura, 

1,5 mm de espessura e 2,5 cm de comprimento (Figura 5) que foi posicionado e 

mantido ao centro de cada espécime/bloco, no qual com o auxilio de uma lâmina de 

bisturi número 11 (Embramac, Itapira, SP, Brasil), eles receberam as marcações 

(Figura 6), que delimitaram três áreas, as duas áreas laterais corresponderam às 

áreas controle (posteriormente protegidas com esmalte de unha) e a área central 

correspondeu à área teste (2,00 mm). 

 

 

Figura 5: Confecção do guia de resina com matriz bipartida 

 

   

Figura 6: Marcação do espécime com lâmina de bisturi 

 

A obtenção do perfil inicial foi realizada por meio do uso de um 

perfilômetro Marh (MarSurf GD 25, Göttingen, Germany) com o software de contorno 

(MarSurf XCR 20), acoplado a um microcomputador (Figura 7). Os espécimes foram 

fixados ao dispositivo de padronização da posição e as medidas que determinavam 
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a sua localização foram registradas para permitir a sua recolocação exata após a 

aplicação dos materiais e após a ciclagem erosiva, possibilitando assim a realização 

de novas análises perfilométricas na mesma localização. Em cada espécime foram 

feitas 5 leituras à uma distância pré-determinada de 2,25; 2,0; 1,75; 1,5 e 1,25 µm do 

espécime em relação a posição da ponta avaliadora. Posteriormente, os gráficos dos 

perfis oriundos do percurso da ponta sobre o espécime foram salvos 

individualmente, para posteriormente serem sobrepostos e analisados. 

 

Figura 7: Perfilômetro Marh com software XCR 20, com ênfase para o dispositivo de 

posicionamento acoplado à mesa do equipamento. 

 

4.2.7 Tratamento dos espécimes 

Antes da aplicação dos materiais, dois terços laterais da superfície dos 

espécimes/blocos foram cobertos com esmalte de unha cosmético (Colorama 

Maybelline – Ultra duração, Cosbra Cosmético Ltda, São Paulo, SP, Brasil) 

permitindo assim uma superfície de referência para as aferições de desgaste 

dentário (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Proteção do espécime com esmalte de unha cosmético 
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Em seguida, os materiais foram aplicados conforme os grupos, de acordo 

com as recomendações dos fabricantes. 

Nesse subprojeto, metade dos grupos (n=60) teve o excesso de material 

sobre a superfície de esmalte removido e a outra metade (n=60) não. Na 

nomenclatura dos grupos, a primeira letra maiúscula corresponde ao nome do 

material ou controle e a letra minúscula corresponde à remoção ou não do excesso 

de material (c: com excesso e s: sem excesso). 

• Cc e Cs – sem tratamento (controle negativo);  

• Hc e Hs – selante de fossas e fissuras HeliosealClear® 

(IvoclarVivadent, Schaan / Liechtenstein): a superfície foi condicionada com ácido 

fosfórico a 37% por 30 segundos, a seguir foi lavada com água por 30 segundos e 

seca com ar comprimido por 10 segundos. O selante Helioseal Clear® foi aplicado 

com microbrush, mantido por 15 segundos e fotoativado por 20 segundos. 

• Ac e As– adesivo Adhese® (IvoclarVivadent, Schaan / Liechtenstein, 

lote R07816): o Adhese primer® foi aplicado por 30 segundos, removido o excesso 

com jato de ar, em seguida, o adesivo Adhese Bond® foi aplicado com microbrush e 

fotoativado por 10 segundos. 

• Sc e Ss– adesivo AdperScotchbond Multiuso Plus® (3M ESPE, United 

States): a superfície foi condicionada com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, a 

seguir lavada com água por 15 segundos e seca com ar comprimido por 10 

segundos. O adesivo AdperScotchbond® foi aplicado com microbrush e fotoativado 

por 10 segundos. 

• Ic e Is – infiltrante Icon® (DMG, Hamburg / Germany, lote 669742): o 

Icon-etch® (ácido clorídrico a 15%) foi aplicado durante 2 minutos, lavado com água 

por 30 segundos, aplicado o Icon-dry® (etanol 99%) por 30 segundos, seco com ar 

comprimido por 30 segundos. Em seguida, o Icon-infiltrant® foi aplicado com 

microbrush e mantido por 3 minutos, foativado por 40 segundos, reaplicado por 1 

minuto e novamente fotoativado por 40 segundos. 

A remoção do excesso de material foi feita com cotonete para todos os 

materiais em estudo, sem aplicação de força sobre a superfície, utilizando 

movimentos delicados. Cabe ressaltar que foi realizada sempre anteriormente a 

fotoativação do material e no grupo controle o movimento do cotonete foi realizado. 
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4.2.8 Perfilometria após aplicação dos materiais 

Após o tratamento dos espécimes/blocos, o esmalte cosmético foi 

removido para a realização de novos perfis. Os espécimes/blocos foram 

reposicionados sobre a mesa do perfilômetro, segundo a sua posição inicial e 

utilizando o mesmo software (XCR 20) com os mesmos parâmetros de medição, 5 

leituras foram realizadas como descrito anteriormente. Em seguida, o esmalte 

cosmético (Colorama Maybelline – Ultra duração, Cosbra Cosmético Ltda, São 

Paulo, SP, Brasil) foi reaplicado na área controle para a realização da ciclagem 

erosiva. 

   

4.2.9 Ciclagem erosiva in vitro  

Os espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva durante 5 dias. A 

ciclagem erosiva foi realizada por meio da imersão dos espécimes em ácido 

clorídrico (0,01 M, pH 2,3, 17,6 mL/ espécime sob temperatura ambiente) durante 2 

minutos. Após a desmineralização, os espécimes foram lavados em água deionizada 

por aproximadamente 20 segundos, e foram imersos em saliva artificial (0.33g 

KH2PO4, 0.34g Na2HPO4, 1.27g KCl, 0.16g NaSCN, 0.58g NaCl, 0.17g CaCl2, 0.16g 

NH4Cl, 0.2g urea, 0.03g glucose, 0.002g ácido ascórbico, pH 7 (KLIMEK et al., 1982) 

por 2 horas.  Este procedimento foi repetido 4 vezes ao dia e ao final de cada dia de 

ciclagem, os espécimes foram imersos em saliva artificial, overnight (14 horas), sob 

temperatura de 37°C (RIOS et al., 2009) (Figura 9). 

     

Figura 9: Ciclagem erosiva  

 

4.2.10 Perfilometria após fase in vitro. 

Para a realização desta etapa, todo o esmalte cosmético sobre as áreas 

de referência dos espécimes foi removido, e em seguida, os espécimes foram 



Material e Métodos 
 

55

novamente posicionados sobre a mesa do perfilômetro, segundo a sua posição 

inicial e utilizando o mesmo software (XCR 20) com os mesmos parâmetros de 

medição, e como descritos anteriormente no item 4.2.6 foram realizados os perfis 

finais. O perfil foi avaliado após 5 dias de desafio erosivo in vitro.  

 

4.2.11 Mensuração da espessura de material e/ou perda de esmalte. 

Os perfis após a aplicação dos materiais e após a ciclagem erosiva foram 

sobrepostos com os perfis iniciais para se avaliar a espessura de material sobre o 

esmalte e o desgaste desses materiais após a ciclagem erosiva e/ou abrasiva, 

respectivamente. Para isso, o gráfico inicial foi aberto, através da função “carregar 

perfil nominal” e em seguida, o mesmo procedimento foi executado para o gráfico 

com o qual se queria avaliar (após tratamento, ou após ciclagem). Selecionou-se a 

“zona de perfil” no gráfico inicial, através da marcação de dois pontos nas 

extremidades dos riscos delimitadores das áreas controle e utilizando a função 

“ajustar perfil”, marcou-se um ponto na área central do outro gráfico (tratamento ou 

ciclagem). O primeiro procedimento de adaptação utilizado foi a “adaptação 

centrada”, posteriormente, aplicou-se um fator de zoom não proporcional de 50 

vezes no eixo X e 500 vezes no eixo Z, possibilitando o refinamento da sobreposição 

através da “adaptação manual”. Esse recurso permite a inclinação e deslocamento 

dos gráficos, promovendo o ajuste correto nas áreas controle. Com os gráficos 

sobrepostos, definiu-se a “reta de regressão de perfil” e o “ponto médio” de ambos 

os gráficos e através do recurso “distância z”, os dois pontos médios foram 

selecionados para medição da distância entre os mesmos em altura, definindo o 

desgaste expresso em micrômetros. 

Neste subprojeto, a espessura de material foi comparada entre os 

materiais, sem o grupo controle. Para avaliar o desgaste após o desafio erosivo, 

quando havia o material presente, independentemente de sua espessura foi 

considerado perda de esmalte 0 para que pudesse ser feita comparação com o 

grupo controle (superfície de esmalte), por outro lado, caso houvesse resultado 

negativo, o mesmo era considerado por se tratar de perda (desgaste) de esmalte. 

 
4.2.12 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o software 

SigmaPlot for Windows versão 11.0 (Germany). No subprojeto 1, foi aplicada a 
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Análise de Variância a dois critérios, comparando o tipo de tratamento (controle, 

selante de fossas e fissuras, sistema adesivo convencional de 3 passos, sistema 

adesivo autocondicionante e infiltrante) e a condição do material (com/sem remoção 

de material na superfície de esmalte). Em seguida, foi aplicado o teste de Tukey, 

considerando nível de significância de 5%.  

 

4.3 SUBPROJETO 2 

4.3.1 Delineamento experimental 

O subprojeto 2 foi conduzido in vitro e foram avaliados dois fatores: o tipo 

de tratamento em 4 níveis (controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo 

convencional de 3 passos e infiltrante) e o tipo de desgaste em três níveis (erosão, 

abrasão, erosão/abrasão). O estudo foi desenvolvido com espécimes preparados a 

partir de esmalte bovino previamente erodidos (imersão em HCl 0,01 M, pH 2,3 por 

30 s), os quais foram aleatorizados entre os grupos e tratados de acordo com as 

recomendações do fabricante. Após os tratamentos foi realizada a perfilometria para 

nova randomização estratificada de tal forma que a espessura de cada material 

fosse igualmente distribuída entre as condições de desgaste. A seguir, os espécimes 

foram submetidos à ciclagem erosiva (HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 minutos e saliva 

artificial por 2 h, 4 vezes/dia), abrasiva (30 movimentos recíprocos com força de 1,5 

N 2x/dia e solução de slurry 1:3 com dentifrício fluoretado) e associação de ambas 

(HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 minutos e saliva artificial por 2 h, 4 vezes/dia + 2 vezes/ 

dia de abrasão, após a primeira e a terceira ciclagem erosiva com 30 movimentos 

recíprocos, com força de 1,5 N e solução de slurry 1:3 com dentifrício fluoretado) 

durante 30 dias. Os resultados foram avaliados por análise perfilométrica (inicial, 

após tratamento e após ciclagem erosiva), através da sobreposição gráfica. 

 

4.3.2 Obtenção dos dentes, preparo e polimento dos espécimes de esmalte. 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.2. 

 

4.3.3 Avaliação da dureza superficial inicial  

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.3. 

 

4.3.4 Lesão artificial de erosão inicial 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.4. 
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4.3.5 Avaliação da dureza superficial após lesão de erosão  

Uma nova seleção dos espécimes foi realizada após o desenvolvimento 

da lesão inicial de erosão e foram selecionados 144 espécimes com média de 

dureza 245 ± 19, em seguida, os mesmos foram aleatorizados entre os grupos em 

estudo (Anexo 3). 

 

4.3.6 Perfilometria inicial 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.6. 

 

4.3.7 Tratamento dos espécimes 

Antes da aplicação dos materiais, dois terços laterais da superfície dos 

espécimes/blocos foram cobertos com esmalte de unha cosmético (Colorama 

Maybelline – Ultra duração, Cosbra Cosmético Ltda, São Paulo, SP, Brasil) 

permitindo assim uma superfície de referência para as aferições de desgaste 

dentário (Figura 8).  

Em seguida, os materiais foram aplicados conforme os grupos (n=12), de 

acordo com as recomendações dos fabricantes, conforme relatado no subprojeto 1 

(item 4.2.7). Na nomenclatura dos grupos a primeira letra maiúscula corresponde ao 

nome do material ou controle e a letra minúscula corresponde ao tipo de desgaste 

(a:abrasão, e:erosão, ae: erosão associada à abrasão) 

• Ca, Ce, Cae – sem tratamento (controle negativo);  

• Ha, He, Hae – selante de fossas e fissuras HeliosealClear® 

(IvoclarVivadent, Schaan / Liechtenstein). 

• Sa, Se, Sae– adesivo Adper Scotchbond Multiuso Plus® (3M ESPE, 

United States). 

• Ia, Ie, Iae – infiltrante Icon® (DMG, Hamburg / Germany.  

 

4.3.8 Perfilometria após aplicação dos materiais 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.8. 

Após essa análise foi realizado a aleatorização dos espécimes de esmalte 

entre os tipos de desgaste, e os espécimes foram divididos, de acordo com os tipos 

de desgaste em: erosão, erosão+abrasão, abrasão. 
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4.3.9 Ciclagem erosiva e abrasiva  

Inicialmente, 96 escovas de dente extra macias (Colgate Twister®, 

COLGATEPALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA / S.B. Campo / Brasil) foram 

preparadas, de modo que cada espécime tivesse a sua escova. Com o auxilio de um 

torno para polimento odontológico adaptado para corte (Fábrica Nacional de Motores 

Monofásicos Nevoni / Série 16.223, Tipo: TG1/3, São Paulo, SP) e um disco 

diamantado Diaflex-F (Wilcos do Brasil, Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ), 

foi feita uma secção (distância de 7 cm das últimas cerdas em direção ao cabo da 

escova), para que a haste da escova ficasse mais curta, possibilitando um correto 

encaixe da cabeça da escova na máquina de escovação. A solução de slurry foi 

preparada diariamente, diluindo dentifrício fluoretado (Colgate tripla ação®, 

COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA / S.B. Campo / Brasil) em água 

destilada na proporção 1:3 [relação peso-volume, de acordo com as especificações 

da ISO 14569-1 (1999)], e sempre foi agitada antes de ser utilizada.  

Os espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva (n=48) durante 30 

dias. A ciclagem erosiva foi realizada por meio da imersão dos espécimes em ácido 

clorídrico (0,01 M, pH 2,3, 17,6 mL/ espécime sob temperatura ambiente) durante 2 

minutos. Após a desmineralização, os espécimes foram lavados em água deionizada 

por aproximadamente 20 segundos, e foram imersos em saliva artificial (0.33g 

KH2PO4, 0.34g Na2HPO4, 1.27g KCl, 0.16g NaSCN, 0.58g NaCl, 0.17g CaCl2, 0.16g 

NH4Cl, 0.2g urea, 0.03g glucose, 0.002g ácido ascórbico, pH 7 (KLIMEK et al., 1982) 

por 2 horas.  Este procedimento foi repetido 4 vezes ao dia e ao final de cada dia de 

ciclagem, os espécimes foram imersos em saliva artificial, overnight (14 horas), sob 

temperatura de 37°C (RIOS et al., 2009) (Figura 9). A ciclagem abrasiva, no desafio 

da erosão associada à abrasão (n=48), foi realizada 2x/dia, sempre logo após as 

primeiras e as últimas ciclagens erosivas.  

A ciclagem abrasiva (n=48) foi realizada individualmente, também 2x/dia, 

mantendo a sequência da ciclagem erosiva/abrasiva por logística. Assim sendo, o 

espécime era encaixado no seu lugar na máquina de escovação Biopdi (Dental 

Biopdi, São Carlos, Brasil) e a escova de dente (referente ao espécime a ser 

escovado) era montada na máquina de forma que permanecesse paralelo à 

superfície dentária, (Figura 10), e então era dispensada com conta gotas, a solução 

de slurry sobre o espécime (~ 3 ml). Cada desafio abrasivo foi realizado por volta de 

15 s, correspondendo a 45 movimentos de vai-vem (~3 movimentos de vai-vem por 
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segundo), por meio de movimento linear recíproco das escovas, e com aplicação de 

150 g de peso sobre os espécimes dentários, sob temperatura 37,5°C (Figura 11). 

Após a paralização da máquina de escovação, os espécimes foram removidos, 

lavados com água deionizada por 5 segundos, antes de serem imersos na saliva 

artificial (0.33g KH2PO4, 0.34g Na2HPO4, 1.27g KCl, 0.16g NaSCN, 0.58g NaCl, 

0.17g CaCl2, 0.16g NH4Cl, 0.2g urea, 0.03g glucose, 0.002g ácido ascórbico, pH 7 

(KLIMEK et al., 1982), permanecendo até a próxima ciclagem.  

 

Figura 10: máquina de escovação Biopdi (Dental Biopdi, São Carlos, Brasil)  

 

 

Figura 11: Ciclagem abrasiva na máquina de escovação Biopdi  

 

Todos os espécimes foram submetidos à ciclagem erosiva e/ou abrasiva, 

de acordo com o seu grupo de estudo, durante 30 dias.  

 

4.3.10 Perfilometria após fase in vitro. 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.10. O perfil foi avaliado 

após 30 dias de desafio erosivo e abrasivo in vitro.  
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4.3.11 Mensuração da espessura de material e/ou perda de esmalte. 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.3.11. Neste subprojeto, 

diferentemente do subprojeto 1, foi realizada a diferença entre o perfil após a 

aplicação dos materiais em relação ao perfil pós ciclagem e esta diferença foi 

utilizada para a comparação entre os grupos. 

 
4.3.12 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o software 

SigmaPlot for Windows versão 11.0 (Germany). No subprojeto 2, foi aplicada a 

Análise de Variância a dois critérios, comparando o tipo de desgaste (erosão, 

abrasão, erosão/abrasão) e o tipo de tratamento (controle, selante de fossas e 

fissuras, sistema adesivo convencional de 3 passos e infiltrante). Em seguida, foi 

aplicado o teste de Tukey, considerando um nível de significância de 5%. 

 

4.4 SUBPROJETO 3 

4.4.1 Delineamento experimental 

O subprojeto 3 foi conduzido in situ e foram avaliados três fatores: o tipo 

de tratamento em 4 níveis (controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo e 

infiltrante), o tipo de desgaste em dois níveis (erosão e erosão/abrasão) e o  tempo 

de desafio em dois níveis (5 dias e 28 dias). O estudo foi desenvolvido com blocos 

preparados a partir de esmalte bovino previamente erodidos (imersão em HCl 0,01 

M, pH 2,3 por 30 s), os quais foram aleatorizados entre os grupos e tratados de 

acordo com as recomendações do fabricante. Após os tratamentos foi realizada a 

perfilometria para nova randomização estratificada de tal forma que a espessura de 

cada material fosse igualmente distribuída entre as condições de desgaste e entre 

os voluntários. Em uma única fase, 21 voluntários usaram um dispositivo palatino 

contendo os blocos de esmalte tratados (uma fileira correspondia à erosão e a outra 

a erosão/abrasão, sendo que em cada linha foram representados todos os tipos de 

tratamentos, aleatoriamente). Durante 28 dias úteis de desafio, os blocos foram 

submetidos à erosão (HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 min, e recolocados em saliva 

humana por 2 h, 4 vezes/dia), e/ou erosão/abrasão (HCl 0,01 M, pH 2,3, por 2 min e 

recolocados em  saliva humana por 2 h, 4 vezes/dia + 2 vezes/dia de abrasão, com 

movimentos oscilatórios por 15 s e solução de slurry 1:3, com dentifrício fluoretado), 

sendo que após os desafios e durante os finais de semana, os aparelhos 
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permaneceram imersos em saliva artificial, trocada diariamente. Os resultados foram 

avaliados por análise perfilométrica (inicial, após tratamento e após ciclagem erosiva 

de 5 e 28 dias), através da sobreposição gráfica. 

 

4.4.2 Obtenção dos dentes, preparo e polimento dos blocos de esmalte. 

Dentes bovinos extraídos de gado da raça Nelore com idade média de 36 

meses, abatidos para o consumo, no Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda., em Bauru, 

SP foram utilizados, esses dentes passaram por uma seleção prévia, buscando-se 

selecionar os melhores, eliminando aqueles com trincas e rachaduras. Eles foram 

limpos com cureta periodontal (Duflex, Ind. Bras.) para remoção de todo e qualquer 

resíduo de tecido gengival aderido à superfície, e posteriormente desinfetados em 

solução de tymol (pH 7,0).  

Primeiramente as raízes foram separadas de suas coroas, com o auxílio 

de um torno para polimento odontológico adaptado para corte (Fábrica Nacional de 

Motores Monofásicos Nevoni / Série 16.223, Tipo: TG1/3, São Paulo, SP) e um disco 

diamantado Diaflex-F (Wilcos do Brasil, Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ), 

foi feita uma secção na porção cervical dos dentes.  

Em seguida, as coroas foram fixadas com godiva termo ativada (Kerr 

Corporation, made in U.S.A.) em uma pequena placa de acrílico (40 x 40 x 5 mm3), 

em seguida, essa placa foi parafusada em um aparelho de corte de precisão 

(ISOMET Low Speed Saw, Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, USA) e com o auxílio de dois 

discos diamantados dupla face (XL 12205, “High concentration”, 102 x 0,3 x 12,7 

mm3ExtecCorp.,Enfield, CT, USA/ Ref: 12205) e um espaçador de aço inoxidável (7 

cm de diâmetro, 4 mm de espessura e orifício central de 1,3 cm) entre os discos com 

velocidade de 300 rpm, refrigerado com água deionizada, foram obtidos os blocos 

de esmalte de 4 x 4 mm2 da porção mais plana da coroa, através de uma secção 

dupla no sentido cérvico-incisal e outra no sentido mésio-distal (Figura 12).  

Após o corte, os blocos de esmalte foram planificados e polidos, e para 

isso, primeiramente eles foram posicionados no centro de um disco de acrílico cristal 

(30 mm de diâmetro por 8 mm de espessura), com a maior área plana de esmalte 

voltada para o disco e com o auxílio de um instrumento PKT (Duflex 55G/SS White 

Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro, Brasil) e uma lamparina (Jon, Ind. Bras., São 

Paulo, SP) foram fixados com cera pegajosa (Pasom Ind. e Com. de Materiais para 

Fundição Ltda, São Paulo, SP, Brasil). O conjunto (disco/dente) foi adaptado em 
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uma Politriz Metalográfica Metalográfica (Arotec, Aropol2v, Cotia, SP, Brasil), com 

sistema de polimento múltiplo, capaz de realizar o polimento automático de 6 corpos 

de prova, permitindo o paralelismo entre as superfícies polidas e a base de acrílico. 

Neste procedimento de planificação, foi utilizada lixa de carbeto de silício de 

granulação 320 (Carbimet Paper Discs, Buehler) em baixa velocidade, sob 

refrigeração de água deionizada, durante 30 segundos a 2 minutos, e isto variou em 

função do desgaste da lixa. Posteriormente, os blocos foram removidos do disco de 

acrílico e limpos com xilol (Merck, Darmstadt, Germany) para retirar todo resíduo de 

cera. Em seguida, foram novamente fixados com cera pegajosa no centro da placa 

de acrílico sendo que, desta vez, com o esmalte voltado para cima. Nesta fase 

também foi importante evitar que a cera escoasse entre a dentina e a placa de 

acrílico, o que poderia alterar o paralelismo entre o esmalte e a dentina. O conjunto 

foi adaptado na politriz iniciando o desgaste do esmalte com uma lixa de carbeto de 

silício de granulação 600 (Carbimet Paper Discs, Buehler), sob refrigeração, durante 

30 segundos, em velocidade alta para remoção das ondulações superficiais. Em 

seguida, foi feito o polimento do esmalte com lixa de carbeto de silício de granulação 

1200 (Carbimet Paper Discs, Buehler), sob refrigeração, durante 2 minutos e 30 

segundos, em velocidade alta, após o qual observou-se uma superfície de aspecto 

vítreo. Para finalizar o polimento, foi utilizado um feltro (Polishing Cloth Buehler) 

umedecido com uma suspensão de diamante de 1 µm (Water based Diamond 

permanent polishing suspension Extec Corp. 1micron), durante 3 minutos, em 

velocidade alta. Para impedir que os grãos das primeiras lixas interferissem na 

qualidade do polimento das seguintes, entre cada etapa do polimento, os espécimes 

embutidos foram levados a um aparelho de ultra-som (Ultrasonic Cleaner Mod USC 

750, Unique Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda, São Paulo, SP), com 

frequência de 40 kHz, durante 2 minutos, com água deionizada e após finalização 

com pano de feltro, o mesmo procedimento foi repetido por 10 minutos. Ao final do 

polimento os espécimes se apresentaram planos e com aspecto vítreo                    

(Figura 13). 
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Figura 12: Bloco de esmalte preparado a partir do esmalte bovino  

 

 

Figura 13: Polimento dos espécimes de esmalte (estudo in situ). 

 

4.4.3 Lesão artificial de erosão inicial 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.4. 

 

4.4.4 Perfilometria inicial 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.6. 

Para o estudo in situ houve uma complementação da técnica, uma 

perfuração rasa foi realizada utilizando uma broca ¼ (KG Sorensen – Kit Prof. 

Mondelli) no canto superior esquerdo do bloco, aproximadamente 2 mm da 

marcação feita inicialmente. Essa nova marcação serviu de referência para a saída 

da ponta do perfilômetro, reforçando a realização dos perfis na mesma região do 

bloco. Outra mudança realizada nesse estudo foi a forma de seleção inicial dos 

blocos, nos subprojetos 1 e 2 esta foi realizada somente pela dureza superficial 

inicial. Nesse subprojeto para facilitar a sobreposição gráfica dos perfis, antes de 

realizar a dureza, os perfis foram obtidos para descarte dos espécimes que 
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apresentavam alguma curvatura dentária. Somente após essa prévia seleção é que 

foi realizada a seleção dos blocos pela dureza superficial. 

 

4.4.5 Avaliação da dureza superficial após lesão de erosão  

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.3. Nesse subprojeto, a 

dureza superficial foi realizada somente após a seleção dos blocos de esmalte pela 

perfilometria, sendo selecionados 336 blocos com média de dureza 240 ± 16, em 

seguida os blocos foram para a esterilização (Anexo 4). 

 
4.4.6 Esterilização dos blocos de esmalte 

Para o estudo in situ, os blocos de esmalte selecionados pelo perfil e com 

a dureza dentro dos padrões de normalidade foram embalados em envelope de 

papel grau cirúrgico (VedaMax, Presidente Venceslau, SP) e submetidos a 

esterilização através de óxido de etileno (Sterileno, Sorocaba, SP). 

 

4.4.7 Tratamento dos espécimes 

Antes da aplicação dos materiais, dois terços laterais da superfície dos 

espécimes/blocos foram cobertos com esmalte de unha cosmético (Colorama 

Maybelline – Ultra duração, Cosbra Cosmético Ltda, São Paulo, SP, Brasil) 

permitindo assim uma superfície de referência para as aferições de desgaste 

dentário (Figura 8).  

Em seguida, os materiais foram aplicados conforme os grupos, de acordo 

com as recomendações dos fabricantes, conforme relatado no subprojeto 1 (item 

4.2.7). Na nomenclatura dos grupos a primeira letra maiúscula corresponde ao nome 

do material ou controle e a letra minúscula corresponde ao tipo de desgaste 

(a:abrasão, e:erosão, ae: erosão associada à abrasão) 

• Ca, Ce, Cae – sem tratamento (controle negativo);  

• Ha, He, Hae – selante de fossas e fissuras HeliosealClear® 

(IvoclarVivadent, Schaan / Liechtenstein). 

• Sa, Se, Sae– adesivo Adper Scotchbond Multiuso Plus® (3M ESPE, 

United States). 

• Ia, Ie, Iae – infiltrante Icon® (DMG, Hamburg / Germany.  
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4.4.8 Perfilometria após aplicação dos materiais 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.8. 

Após essa análise foi realizado a aleatorização dos espécimes de esmalte 

entre os tipos de desgaste, e os espécimes foram divididos, de acordo com os tipos 

de desgaste em: erosão, erosão+abrasão e entre os 21 voluntários.   

 

4.4.9 Seleção dos voluntários 

O número amostral de voluntários foi estipulado considerando 8 grupos 

em estudo com uma diferença minimamente detectável de 3,8 µm e desvio padrão 

de 3,1 (valor obtido em estudo piloto com 3 voluntários), erro α de 5% e erro β de 

20%. O número de voluntários foi estipulado após um estudo piloto e realização de 

cálculo amostral, sendo determinado o número de 20 voluntários, entretanto, 

considerando a possibilidade de perda, no presente estudo participaram 21. Os 

voluntários foram alunos de graduação, pós-graduação e professores de 

Odontologia, adultos jovens, com idade entre 20 e 40 anos. Os critérios de exclusão 

considerados na anamnese para composição da amostra foram: fumar; apresentar 

lesões de cárie ou erosão ativa; apresentar desgaste dentário acentuado; ter 

recebido aplicação tópica de flúor gel pelo menos duas semanas antes do estudo; 

ter utilizado nos últimos 2 meses ou utilizar medicamentos que afetam o fluxo salivar 

(antidepressivos, narcóticos, diuréticos ou anti-histamínicos), ter sofrido irradiação ou 

quimioterapia, praticar atividades aquáticas (o cloro presente em piscinas 

proporcionam ao indivíduo contato com água de baixo pH); apresentar doenças 

sistêmicas tais como as autoimunes, xerostomia, diabetes tipo 1, má nutrição, 

problemas gastroesofágico e distúrbios de regurgitação e vômito; apresentar fluxo 

salivar estimulado menor que 1 mL/min e não estimulado menor que 0,1 mL/min.  

 

4.4.10 Preparo do dispositivo intrabucal palatino 

No estudo in situ, para o preparo do dispositivo intrabucal palatino foram 

realizados moldes do arco superior dos voluntários com alginato (EzactKromm, 

Vigodent, Rio de Janeiro, RJ), que foram vazados em gesso pedra (Duranit, Chaves 

S.A. Mineração e Indústria, Fortaleza, CE). Dispositivos intrabucais palatino foram 

confeccionados em resina acrílica (Jet, Artigos Odontológicos Clássicos, São Paulo, 

SP) para cada voluntário. Em cada dispositivo foram confeccionadas 2 cavidades 

(2,5 cm x 1,5 cm) para fixação de 8 espécimes em cada uma delas (Figura 14). As 



Material e Métodos 
 
66 

cavidades foram divididas em 2 fileiras, cada uma correspondendo a um tipo de 

desgaste (erosão ou erosão + abrasão) identificadas por diferentes cores, além 

disso na fileira da erosão havia um fio ortodôntico. Os blocos tratados foram 

divididos aleatoriamente, sendo que em cada fileira havia dois espécimes dos 

grupos: controle, selante, adesivo, infiltrante. 

Os dispositivos foram polidos mecanicamente no torno (NEVONI, São 

Paulo/Ref: 344) com pedra-pomes (SS White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro, 

Brasil/Ref: 05505) e quimicamente, pela imersão, por 5 segundos, em monômero de 

resina acrílica aquecido. Os blocos foram fixados no dispositivo intrabucal com cera 

pegajosa (Kota Ind. e Com. Ltda, São Paulo, SP), e cuidadosamente adaptados, de 

modo que esses blocos permanecessem rente à superfície de resina do aparelho, 

evitando-se fendas laterais entre os fragmentos e as cavidades que poderiam 

resultar em acúmulo de biofilme dentário. Dois fios ortodônticos foram colocados 

sobre os blocos do grupo erosão, sem tocá-los, com o objetivo de prevenir a 

abrasão dos blocos pela língua.  

 

Figura 14: Dispositivo intrabucal palatino 

 

Cada voluntário recebeu uma bolsa contendo um estojo plástico para 

guardar o dispositivo intrabucal, uma bisnaga de dentifrício fluoretado, uma escova 

de dente, um tubo de fio dental, um frasco com a solução de slurry, o kit de escova 

elétrica e as instruções detalhadas (Apêndice 2) para realização da etapa in situ, que 

foram reforçadas verbalmente (Figura 15). Durante a fase in situ, os voluntários 

realizaram a higiene bucal normalmente após as refeições, sem o dispositivo, 

utilizando o dentifrício, a escova e o fio dental fornecidos. Os voluntários não 

E E+A 
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puderam ingerir bebidas, exceto água, durante o experimento, a não ser nos 

horários das refeições quando não utilizavam o dispositivo.  

  

Figura 15: Kit entregue aos voluntários  

 

4.4.11 Ciclagem erosiva e abrasiva 

A ciclagem erosiva foi realizada em todos os blocos 4x/dia por meio da 

imersão em HCl (0,01 M, pH 2,3) por 2 minutos. Apesar da solução de dentifrício 

fluoretado Colgate Tripla Ação (Colgate MPF, Colgate Palmolive, Divisão da Kolynos 

do Brasil Ltda, Osasco, SP) diluído em água destilada na proporção 1:3 (relação 

peso-volume, de acordo com as especificações da ISO 14569-1, 1999), ter sido 

aplicada em todos os blocos, a ciclagem abrasiva foi realizada somente nos blocos 

correspondentes à abrasão. Cabe relembrar que o aparelho foi montando com cera 

pegajosa com cores diferentes na erosão (cera azul) e erosão/abrasão (cera 

vermelha), para facilitar a identificação dos blocos que deveriam ser escovados, 

além disso, o fio ortodôntico sob os blocos da erosão (sem encostar neles), não 

permitia abrasão dos mesmos. Assim, a ciclagem abrasiva foi realizada utilizando 

uma escova elétrica com cerdas adaptadas (Figura 16) (escova elétrica Oral-B 

Precision Clean, Divisão Procter & Gamble do Brasil SA, Queimados, RJ) por 30 s 

em cada bloco. Na sequência, os aparelhos foram lavados em água corrente, e 

recolocados na boca e aguardado um tempo mínimo de 2 h antes da realização de 

um novo desafio erosivo/abrasivo.  

Os voluntários utilizaram o dispositivo intrabucal de segunda a sexta-feira, 

em horários comerciais, durante 4 semanas (8h/dia), permanecendo os finais de 

semana em saliva artificial, totalizando 28 dias de ciclagem. O aparelho foi colocado 

15 minutos antes da primeira ciclagem erosiva (7h45min), o qual foi realizada (8h), 

seguida da abrasiva. Após duas horas de uso do dispositivo, foi realizada uma nova 
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ciclagem erosiva. Na sequência houve um intervalo para o almoço. Novamente, 15 

minutos antes da ciclagem (13h45min) colocou-se o dispositivo e às 14h foi 

realizada a terceira ciclagem erosiva, seguida da abrasiva, e após 2h de uso do 

aparelho foi realizada a quarta ciclagem erosiva do dia. Após duas horas do termino 

da última ciclagem, os aparelhos foram retirados da cavidade bucal e permaneceram 

em saliva artificial (0.33g KH2PO4, 0.34g Na2HPO4, 1.27g KCl, 0.16g NaSCN, 

0.58g NaCl, 0.17g CaCl2, 0.16g NH4Cl, 0.2g urea, 0.03g glucose, 0.002g ácido 

ascórbico, pH 7 (KLIMEK et al., 1982) até o dia seguinte (Figura 17). O mesmo 

armazenamento foi realizado aos finais de semana, quando os aparelhos não 

permaneceram na cavidade bucal dos voluntários. 

 

Figura 16: Cabeça da escova elétrica com cerdas adaptadas  

 

       

Figura 17: Ciclagem abrasiva in situ, e overnight em saliva artificial. 

 

4.4.12 Perfilometria após fase in vitro e in situ. 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.2.10. O perfil foi avaliado 

em dois momentos: após 5 e 28 dias úteis de desafio erosivo in situ. 
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4.4.13 Mensuração da espessura de material e/ou perda de esmalte. 

Essa fase foi realizada como descrito no item 4.3.11. Neste subprojeto, 

diferentemente do subprojeto 1, foi realizada a diferença entre o perfil após a 

aplicação dos materiais em relação ao perfil pós ciclagem e esta diferença foi 

utilizada para a comparação entre os grupos. 

 
4.3.14 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o software 

SigmaPlot for Windows versão 11.0 (Germany). No subprojeto 3, foi aplicada a 

Análise de Variância a três critérios de medidas repetidas, comparando o tipo de 

tratamento (controle, selante de fossas e fissuras, sistema adesivo convencional de 

3 passos e infiltrante), o tipo de desgaste (erosão, erosão/abrasão) e a medida 

repetida sendo o tempo de desafio (5 e 28 dias). Em seguida, foi aplicado o teste de 

Tukey, considerando um nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

Subprojeto 1 

A tabela 1 mostra os valores médios de espessura de material ou perda 

de esmalte após aplicação dos materiais em estudo, e nela pode-se observar que 

todos os materiais que não tiveram seu excesso removido formaram uma camada 

sobre o esmalte. Nos grupos nos quais o excesso de material foi removido, todos 

materiais estudados apresentaram comportamento estatisticamente semelhante 

entre si  (selante, adesivo autocondicionante, adesivo 3 passos e infiltrante) (p>0,05) 

e diferente dos materiais sem remoção do excesso (p<0;05). Observou-se perda de 

esmalte nos grupos do selante, adesivo 3 passos e infiltrante, e apenas o grupo 

adesivo autocondicionante numericamente apresentou material sobre a superfície de 

esmalte. Na condição sem remoção do excesso, a maior espessura de material foi 

observada no infiltrante, o qual foi estatisticamente semelhante aos grupos selante e 

adesivo autocondicionante (p>0,05).  

 

Tabela 1: Valores de média e desvio padrão dos grupos em estudo após o 

tratamento dos espécimes (µm). 

Condição Tratamento Média (±DP) 

Sem 
remoção 

Selante 92,20 (±56,78)a,b 

Adesivo auto-condicionante 74,57 (±46,92)a,b 

Adesivo 3 passos 60,79 (±47,24)b 

Infiltrante 111,33 (±55,36)a 

Com 
remoção 

Selante -1,37 (±5,27)c 

Adesivo auto-condicionante 0,79 (±0,47)c 

Adesivo 3 passos -4,54 (±1,84)c 

Infiltrante -20,55 (±3,75)c 

Diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (ANOVA a dois critérios, Teste Tukey p<0,05). 

 

A Tabela 2 corresponde aos valores médios de desgaste do esmalte após 

desafio erosivo. Nota-se que quando foi observada presença de material sobre a 

superfície de esmalte foi considerado que não houve perda de esmalte e foi dado 

valor zero, para que o mesmo tipo de superfície (esmalte) pudesse ser comparado. 

Os resultados mostraram que em todos os materiais nos quais o excesso foi 

removido houve perda de esmalte estatisticamente semelhante ao grupo controle, 
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sem tratamento (p>0,05), com exceção do selante, que promoveu menor perda de 

esmalte. No grupo do infiltrante com remoção do excesso foi observada maior perda 

de esmalte mas semelhante a do adesivo 3 passos, o qual teve perda semelhante a 

perda do adesivo autocondicionante (Tabela 2).  Os grupos correspondentes a todos 

materiais testados em que não houve remoção do excesso, permaneceram sobre a 

superfície de esmalte inibindo sua perda pelo desafio erosivo. 

 

Tabela 2: Valores de média e desvio padrão dos grupos em estudo após a 

ciclagem erosiva (µm). 

Condição Material Média (±DP) 

Sem 

remoção 

Controle -35,56 (±4,80)b,c,d 

Selante 0 (±0,00)a 

Adesivo auto-condicionante 0 (±0,00)a 

Adesivo 3 passos 0 (±0,00)a 

Infiltrante 0 (±0,00)a 

Com 

remoção 

Controle -27,95 (±3,4)d 

Selante -17,10 (±8,72)e 

Adesivo auto-condicionante -32,38 (±15,16)c,d 

Adesivo 3 passos -40,32 (±11,85)b,c 

Infiltrante -43,96 (±4,87)b 

Diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (ANOVA a dois critérios, Teste Tukey p<0,05) 

 

Subprojeto 2 

A tabela 3 mostra os valores médios de espessura dos materiais após 

aplicação sobre o esmalte (coluna Tratamento) e nela podemos observar que houve 

diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos avaliados (p < 0,001), 

mas não houve diferença entre as condições de desgaste (p=0,502), confirmando 

que a distribuição dos espécimes, que apresentavam diferentes espessuras sobre o 

esmalte, foi homogênea entre as condições de erosão e erosão+abrasão. O adesivo 

foi o grupo que apresentou uma maior espessura, seguido do selante e depois do 

infiltrante, não havendo diferença significativa entre o selante e o infiltrante. Após a 

fase de ciclagem in vitro, considerando apenas a perda de esmalte ou de material 

(perfil pós-tratamento menos perfil pós-erosão) houve diferença estatisticamente 
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significativa para os tratamentos (p = 0,00), tipo de desgaste (p = 0,00) e interação 

dos mesmos (p = 0,00) (Tabela 3). Nos espécimes de esmalte sem tratamento 

(grupo controle), a erosão associada à abrasão resultou em perda de esmalte 

significativamente maior que a erosão e esta, por sua vez resultou em maior 

desgaste que a abrasão. Os três tipos de desgaste (erosão, erosão+abrasão e 

abrasão) resultaram em perda da camada de material semelhante para todos os 

materiais testados. Todos os materiais apresentaram perda da camada de 

recobrimento do esmalte estatisticamente menor que a perda de esmalte do grupo 

controle submetido à erosão e à erosão+abrasão. Por outro lado, a abrasão levou a 

perda de esmalte do controle semelhante à perda de material dos grupos de 

tratamento. Não houve diferença entre a perda de material entre os grupos testados 

(selante, adesivo e infiltrante), no entanto a grande diferença de valor entre os 

grupos controle e os de tratamento, pode ter mascarado as diferenças entre os 

materiais. Desta forma foi realizada uma comparação da perda de material somente 

entre os grupos de tratamento e tipos de desgaste (Figura 17). Houve diferença 

significativa apenas para o fator tipo de tratamento (p=0,020), não sendo encontrada 

diferença entre os tipos de desgaste (p=0,773) e nem interação entre os fatores em 

estudo (p=0,961). Na Figura 18 pode-se observar que o grupo do selante foi 

estatisticamente semelhante ao grupo do infiltrante, e ambos diferiram do grupo do 

adesivo, sendo que este último foi quem sofreu maior perda de material. 

 

Tabela 3: Valores de média e desvio padrão dos grupos em estudo após o 

tratamento dos espécimes (µm).  

Condição Material 
Tratamento (T) 

(±DP) 

Espessura de 

material (E) (±DP) 

Desgaste (T-E) 

(±DP) 

Erosão 

Controle 
-0,15 

(±0,06) 

-142,05 

(±10,23) 

-141,90 

(±10,20)a 

Selante 
28,77  

(±17,01)A 

24,64  

(±16,84) 

4,14  

(±1,72)c 

Adesivo 
85,28  

(±16,43)B 

63,27  

(±22,48) 

22,01  

(±25,70)c 

Infiltrante 
38,40  

(±13,92)A 

35,93  

(±13,85) 

2,47  

(±1,03)c 

Erosão + 

Abrasão 

Controle 
-0,12 

(±0,07) 

-175,68 

(±10,64) 

-175,56 

 (±10,59)b 

Selante 
30,18  

(±8,11)A 

22,58  

(±8,28) 

7,59  

(±4,14)c 
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Adesivo 
95,63  

(±39,95)B 

74,37  

(±27,85) 

21,26  

(±21,36)c 

Infiltrante 
40,48  

(±13,81)A 

28,39  

(±21,37) 

12,09  

(±22,10)c 

Abrasão 

Controle 
-0,16 

(±0,05) 

-0,33 

(±0,14) 

-0,17 

(±0,18)c 

Selante 
29,09  

(±13,29)A 

21,76  

(±16,13) 

7,32  

(±8,12)c 

Adesivo 
75,48  

(±39,64)B 

50,64  

(±36,95) 

24,84  

(±44,08)c 

Infiltrante 
37,12  

(±16,65)A 

29,82  

(±23,05) 

7,30  

(±7,75)c 

 
Para a coluna “Tratamento” diferentes letras maiúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (ANOVA a dois critérios, Teste Tukey p 
<0,05) *grupo de controlo não foi considerado nesta análise. Para a coluna “Diferença” e as linhas “erosão, erosão+abrasão, abrasão” em letras 
minúsculas diferentes indicam diferenças estaticamente significativas (ANOVA a dois critérios, Teste Tukey, p<0,05) 

 

 
*letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (ANOVA a dois critérios, teste Tukey p<0,05) 

 
Figura 18: Gráfico de coluna, indicando a média de espessura de material que 
recobre o esmalte dentário que foi perdido devido às condições de desgaste. 

 

 
Subprojeto 3 
 
A tabela 4 mostra os valores médios de espessura dos materiais após 

aplicação sobre o esmalte (coluna Tratamento) e nela podemos observar que houve 

diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos avaliados (p = 0,00). O 

infiltrante foi o grupo que apresentou uma maior espessura, seguido do selante e 

depois do adesivo. Após aplicação dos materiais em estudo foi verificada se a 

distribuição dos espécimes, que apresentavam diferentes espessuras sobre o 

esmalte, foi homogênea entre as condições de erosão e erosão+abrasão e foi 
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confirmado que não havia diferença na distribuição dos blocos (p = 0,49). Após a 

fase in situ, houve diferença estatisticamente significativa para os tratamentos (p = 

0,00), tempo de desafio (p = 0,00) e interação dos mesmos (p = 0,00) (Tabela 4). Ao 

se comparar as condições erosão e erosão+abrasão, pode-se observar semelhança 

estatisticamente significativa na alteração do esmalte e/ou materiais avaliados (p = 

0,86). Na avaliação individual de cada material, comparando 5 com 28 dias de 

desafio, não foi observada mudança significativa na espessura de material. Todos os 

materiais estudados proporcionaram proteção do esmalte dentário contra a erosão 

associada ou não à abrasão após 5 e 28 dias, diferindo do grupo controle. A perda 

de esmalte do grupo controle submetido a 28 dias de erosão e/ou abrasão foi 

estatisticamente superior a 5 dias. 

 

Tabela 4 – Valores de média e desvio padrão da espessura de material e/ou 

perda de esmalte após os tratamentos e os desafios in situ (erosão e 

erosão+abrasão) de 5 e 28 dias. 

Condição Material Tratamento  Desafio 5 dias Desafio 28 dias

Erosão 

Adesivo 55,82 ± 26,59A 53,99 ± 24,56a,b 47,86 ± 27,39a 

Selante 92,03 ± 38,74B 83,59 ± 36,46b,c 78,37 ± 37,62c 

Infiltrante 110,78 ± 19,67C 107,28 ± 20,00d 99,77 ± 20,42d 

Controle -0,09 ± 0,03 -6,39 ± 4,65f -29,28 ± 42,85e 

Erosão + 
Abrasão 

Adesivo 66,43 ± 34,09 A 62,68 ± 34,58a,b 56,08 ± 36,57a 

Selante 87,06 ± 33,88 B 79,00 ± 27,49b,c 73,99 ± 25,50c 

Infiltrante 116,87 ± 28,07 C 111,58 ± 28,12d 107,68 ± 28,50d 

Controle -0,10 ± 0,04 -11,30 ± 6,26f -50,29 ± 53,03e 

Para a coluna “Tratamento” diferentes letras maiúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas, (ANOVA a três critérios, teste Tukey, p 

<0,05) *grupo de controle  não foi considerado nesta análise. Para as colunas "desafio de 5 e 28 dias" e as linhas "Erosão e Erosão + Abrasão", 

diferentes letras minúsculas denotam diferenças estatisticamente significativas (ANOVA a três critérios, teste Tukey, p <0,05). 

 

A Tabela 5 mostra dados relativos à perda de material (espessura após 

tratamento menos espessura após desafio in situ) em comparação com a perda de 

esmalte. Houve diferença estatisticamente significativa entre os materiais (p = 0,00), 

entre tempo de desafio (p = 0,00) e na interação dos mesmos (p = 0,00), e não foi 

encontrada diferença entre as condições de desgaste (p = 0,16). No final de 5 dias 

de desafio, a perda de material e a perda de esmalte foram estatisticamente 

semelhantes, no entanto, após 28 dias de desafio a perda de material foi inferior à 
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perda de esmalte. Na avaliação individual de cada material, não houve diferença 

estatisticamente significativa em relação à perda de material entre o 5º e o 28º dia 

de desafio. Por outro lado a perda de esmalte no 20º dia foi maior do que a perda do 

5º dia de desafio. 

 

Tabela 5 – Valores de média e desvio padrão da perda de material (espessura 

após o tratamento menos a espessura após desafio in situ) e perda de esmalte 

(µm ± DP) após desafios in situ (erosão e erosão+abrasão) de 5 e 28 dias. 

Condição Tratamento Desafio de 5 dias Desafio de 28 dias 

Erosão 

Adesivo 1,83 ± 17,94a 7,96 ± 24,79a,b 

Selante 8,44 ± 8,34a,b 13,65 ± 12,65b 

Infiltrante 3,50 ± 4,02a 11,01 ± 9,53a,b 

Controle 6,29 ± 4,65a,b 29,19 ± 42,85c 

Erosão + Abrasão 

Adesivo 3,75 ± 4,82a 10,34 ± 9,11a,b 

Selante 8,06 ± 16,69a,b 13,06 ± 18,51b 

Infiltrante 5,28 ± 6,32a 9,18 ± 7,25a,b 

Controle 11,20 ± 6,26a,b 50,19 ± 53,03c 

Diferentes letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativas (ANOVA a três critérios, teste Tukey, p <0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

Metodologia empregada 

Os estudos conduzidos para testar métodos preventivos ou produtos a 

serem aplicados na lesão de erosão dentária, idealmente deveriam ser os ensaios 

clínicos randomizados (HUYSMANS; CHEW; ELLWOOD, 2011). No entanto, devido 

a grande dificuldade em mensurar a erosão dentária in vivo, modelos de estudo in 

vitro e in situ têm sido realizados na tentativa de superar os desafios impostos pelos 

estudos clínicos. Esses modelos de estudo são informativos, permitem avaliar 

variáveis isoladas ou associadas, sob condições específicas, utilizando-se técnicas 

de medição precisas e sem causar efeitos nocivos ao paciente (WEST; DAVIES; 

AMAECHI, 2011). As principais vantagens destes modelos são a possibilidade de 

uma padronização controlada, a capacidade de avaliação das variáveis de resposta 

de forma separada, podendo introduzir, por etapas, novas variáveis a serem 

estudadas e a possibilidade de mensuração precisa do desgaste dentário ao longo 

do estudo, com o uso de tecnologias (WEST; DAVIES; AMAECHI, 2011). 

Os estudos in vitro, apesar de apresentarem menor nível de evidência em 

relação aos estudos in vivo, são extremamente importantes, pois conseguem simular 

de forma padronizada e controlada o que acontece na boca, originando resultados 

que constituem a primeira informação necessária do elemento estudado (WEST; 

DAVIES; AMAECHI, 2011). Esses modelos podem ser executados em um curto 

período de tempo (WEST; DAVIES; AMAECHI, 2011), porém, não conseguem 

reproduzir o ambiente bucal com todas suas características e variações biológicas, 

que influenciam no desenvolvimento da lesão de erosão dentária (WEST; DAVIES; 

AMAECHI, 2011). Logo, os estudos in vitro devem ser limitados e indicados 

principalmente para pesquisas iniciais, como no caso dos subprojetos 1 e 2. 

Por outro lado os modelos in situ associam a fase laboratorial com o meio 

bucal. A preparação das amostras e o desafio erosivo são realizados e controlados 

fora da boca, no entanto, as amostras também são submetidas à cavidade bucal por 

meio de aparelhos intrabucais, expondo as amostras ao fluxo salivar natural e à 

formação da película adquirida. Além disso, permitem avaliar vários agentes 

erosivos e várias terapias preventivas simultaneamente. O delineamento dos 

estudos in situ precisa levar em consideração o que será avaliado e os fatores 

comportamentais, biológicos individuais e físicos dos voluntários que utilizarão esses 



Discussão 
 

82 

aparelhos. Sabendo que esses estudos apresentam como uma de suas maiores 

dificuldades a colaboração e o seguimento do correto protocolo pelos voluntários 

(ZERO, 1995), no subprojeto 3 para minimizar tais limitações, foram selecionados 

como voluntários professores, alunos de iniciação científica e pós-graduação em 

odontologia, pressupondo-se haver entre eles um maior grau de comprometimento e 

maior responsabilidade com o estudo. 

Ao se realizar um estudo laboratorial, a primeira preocupação diz respeito 

ao tipo de amostra a ser utilizado. Para responder a pergunta formulada no presente 

estudo havia necessidade de se atuar sobre o esmalte dentário e idealmente ele 

deveria ser humano. No entanto, existe uma grande dificuldade em se obter dentes 

humanos hígidos em grande quantidade. Logo, optou-se pelo uso de espécimes 

confeccionados a partir do esmalte de dentes bovinos, pois esses conseguem 

substituir o esmalte humano, e são fáceis de serem obtidos. Além disso, apresentam 

uma ampla superfície de esmalte plana (YASSEN; PLATT; HARA, 2011), que é 

fundamental para a realização da perfilometria. Por outro lado, o esmalte bovino 

apresenta uma maior suscetibilidade ao desgaste (ATTIN et al., 2007; Rios et al., 

2006b), principalmente em grandes desafios erosivos (WHITE et al., 2010), no 

entanto, essa diferença acaba por ser compensada, pois todos os fatores em 

estudos são testados no mesmo tipo de substrato, havendo necessidade de cuidado 

na extrapolação dos resultados para a situação clínica (WIEGAND e ATTIN, 2011).  

Outra condição dos espécimes que pode resultar em maior 

susceptibilidade à desmineralização e ao desgaste é o polimento, pois a superfície 

de esmalte rica em fluoretos é removida (GANSS; KLIMEK; SCHWARZ, 2000). 

Entretanto, o polimento proporciona uma superfície de esmalte plana e lisa, a qual é 

necessária para avaliação da dureza de superfície e perfilometria (SCHLUETER; 

KLIMEK; GANSS, 2011). Sendo assim, o polimento foi feito de forma cuidadosa e 

padronizada, removendo o mínimo de tecido até a planificação da superfície.  

O ácido de escolha para a formação da lesão inicial de erosão foi o ácido 

clorídrico 0,01 M (pH 2,3) com o intuito de simular o contato da superfície dentária 

com o conteúdo gástrico, decorrente de episódios de refluxo gastroesofágico ou 

vômito auto induzido. Para o desenvolvimento da lesão inicial, o ácido foi utilizado 

apenas por 30 s, o que resultou no amolecimento da superfície sem perda de tecido 

duro (OLIVEIRA et al., 2015; MENDONÇA, 2015). Por outro lado, tanto na ciclagem 

erosiva de curta duração de 5 dias, quanto na ciclagem de longa duração de 20 (in 
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situ) ou 30 (in vitro) dias, este ácido foi utilizado por 2 minutos em 4 imersões diárias 

para simular a formação de uma lesão avançada, na qual há perda irreversível de 

esmalte (GANSS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2015). Embora o ácido gástrico puro 

apresente pH entre 0,9 e 1,5 (HOVE et al., 2006), o pH na cavidade bucal após a 

ocorrência do vômito dificilmente ou nunca é menor que 1,5, devido ao 

tamponamento do conteúdo no esôfago e diluição proporcionada pela ingestão de 

bebidas e alimentos (HOVE et al., 2006). Sendo assim, o emprego de uma solução 

de ácido clorídrico a 0,01 M e pH ao redor de 2,0, torna a condição clinicamente 

relevante por aproximá-la de uma situação real (HOVE et al., 2006). Os resultados 

do estudo in vitro (subprojeto 2) e in situ (subjprojeto 3) mostraram que a ciclagem 

erosiva utilizada foi eficaz, pois nos grupos controles, sem tratamento, observou-se 

um desgaste dentário de aproximadamente 142 µm no estudo in vitro após 30 dias, 

e 6 e 29 µm, após 5 e 28 dias no estudo in situ, respectivamente. 

Para avaliar a proteção dos materiais e/ou a ocorrência de desgaste foi 

utilizada como variável de resposta a perfilometria, método de avaliação que permite 

quantificar a perda de tecido dentário/material em relação a uma área de referência 

não tratada no bloco (SCHLUETER et al., 2011). Assim, torna-se importante a 

proteção das áreas de referência, sendo um requisito essencial para correta 

avaliação do desgaste. Para tal, alguns cuidados são necessários como a cuidadosa 

aplicação do esmalte cosmético sobre as extremidades dos blocos, incluindo-se o 

risco de referência e tempo de secagem do produto seguida da aplicação de uma 

segunda camada de esmalte cosmético. No estudo in situ, uma proteção adicional 

foi realizada nessas áreas de referência, colocando uma fina cobertura de cera 

sobre a área esmaltada. A demarcação dos blocos através do risco também é 

importante para a adequada realização da perfilometria de contato através do 

software utilizado (MarSurf XCR 20) que apresenta como vantagem a compensação 

da curvatura natural do esmalte na mensuração do desgaste, por meio da 

sobreposição dos perfis iniciais e finais, permitindo uma interpretação mais 

adequada dos resultados. 

 

Resultados 

Estudos sobre erosão dentária têm sido realizados mundialmente na 

tentativa de se encontrar uma terapia que evite a sua ocorrência e/ou previna a sua 

progressão (MAGALHAES et al., 2009; SCHLUETER et al., 2009; WIEGAND et al., 
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2009; KATO et al., 2010; GANSS et al., 2011; ROCHEL et al., 2011; ESTEVES-

OLIVEIRA et al., 2012; BUZALAF; KATO; HANNAS, 2012; MAGALHAES et al., 

2012; WEGEHAUPT et al., 2012; RAKHMATULLINA; BEYELER; LUSSI, 2013, 

BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 2014; HUYSMANS; YOUNG; GANSS, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2015; JORDÃO et al, 2016; ZHAO et al., 2016; IONTA et al., 2016; 

TEREZA et al., 2016; ZHAO et al., 2017). A utilização de materiais resinosos 

aplicados em lesões de erosão tem apresentado resultados promissores 

(AZZOPARDI et al., 2001; AZZOPARDI et al., 2004; SUNDARAM et al., 2007; 

BARTLETT; SUNDARAM; MOAZZEZ, 2011; WEGEHAUPT et al., 2012; 

WEGEHAUPT et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015; IONTA et al., 2016; TEREZA et 

al., 2016; ZHAO et al., 2016; ZHAO et al., 2017), pois esses materiais permitem a 

formação de uma barreira mecânica que impede o contato direto da superfície 

dentária com o ácido presente na cavidade bucal. O diferencial dessa alternativa de 

tratamento é que após a sua realização, a eficiência do tratamento não depende da 

colaboração do paciente, e sim das propriedades e composição do material.  

Recentemente o nosso grupo de pesquisa avaliou a aplicação de diversos 

materiais resinosos sobre a lesão de erosão dentária, dentre eles o infiltrante, o qual 

apresentou bons resultados na prevenção da progressão da erosão (OLIVEIRA et 

al., 2015). No entanto, sabe-se que o infiltrante foi idealizado para a infiltração de 

cárie, cujo mecanismo de ação é penetrar no interior dos poros, agindo como uma 

barreira de difusão (PARIS et al., 2007b). Logo, levando-se em consideração as 

diferenças entre lesão de cárie e erosão, e conhecendo que a lesão de erosão se 

localiza na região superficial do esmalte (SHELLIS et al., 2011; HUYSMANS; CHEW; 

ELLWOOD, 2011), o subprojeto 1 avaliou se o infiltrante seria capaz de inibir a 

progressão da erosão quando o material penetra apenas na superfície do esmalte 

(lesão de erosão) e não profundamente como ocorre na lesão de cárie. As 

recomendações do fabricante do infiltrante foram seguidas, sendo que a remoção do 

excesso de material foi realizada antes da fotoativação. Por questões de 

padronização, essa metodologia foi seguida para todos os materiais. A princípio, a 

hipótese formulada foi de que os materiais estudados, mesmo sem formar uma 

camada sobre o esmalte, seriam capazes de proteger a estrutura dentária e assim 

inibir a progressão da erosão, porém, com base em nossos resultados, essa 

hipótese foi rejeitada. Nos resultados apresentados na tabela 1 podemos observar 

que todos os materiais nos quais houve a remoção do excesso, os mesmos não se 
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mantiveram sobre a superfície dentária, e nos grupos selante, adesivo 3 passos e 

infiltrante houve desgaste do esmalte. Esse desgaste ocorreu provavelmente por 

conta do condicionamento ácido prévio a aplicação do material, uma conduta que 

faz parte da técnica de aplicação, para proporcionar microporosidades no esmalte e 

contribuir para uma boa retenção (BENETTI et al., 2011). A composição dos 

materiais nos esclarece sobre a diferença constatada nos nossos grupos em estudo, 

de todos os materiais nos quais o excesso foi removido, nenhum deles formou uma 

camada sobre o esmalte dentário, porém, o único grupo que não teve perda de 

esmalte foi o adesivo autocondicionante, cujo agente condicionante está contido no 

primer, e é um ácido fraco, o ácido fosfônico. Nos demais grupos, os ácidos 

condicionantes foram o ácido fosfórico (selante e adesivo 3 passos) e o ácido 

clorídrico (infiltrante), que são ácidos fortes.  Esses ácidos tem a capacidade de 

preparar a superfície do esmalte, e no caso do ácido clorídrico, ele remove toda a 

camada hipermineralizada, para posteriormente ser revestida pelo material adesivo. 

Logo, quando o excesso de material foi removido, retiramos o esmalte condicionado 

enfraquecido presente na superfície, bem como o material resinoso. Na tabela 2, 

observamos que quando os materiais resinosos estavam presentes sobre a 

estrutura dentária, eles se mantiveram durante toda a ciclagem erosiva e foram 

capazes de inibir o contato do dente com o ácido da ciclagem, e preveniram a perda 

de esmalte. Nos grupos nos quais os materiais não foram mantidos sobre o esmalte 

após os tratamentos, a perda de estrutura dentária aconteceu diante do desafio 

erosivo. O grupo de adesivo autocondicionante foi semelhante ao controle, os 

grupos com condicionamento ácido (adesivo 3 passos e infiltrante) promoveram 

desgaste maior que o controle, possivelmente porque a perda pelo condicionamento 

foi adicionada à perda pela erosão. Os resultados do grupo do selante foram 

inesperados, pois ele promoveu proteção em relação ao controle, possivelmente por 

ele ser mais viscoso, mesmo com a remoção mecânica do excesso, porções de 

material devem ter permanecido, protegendo parcialmente o desgaste do esmalte. 

Como os materiais resinosos têm permanecido na estrutura dentária após 

a ciclagem erosiva de curta duração (OLIVEIRA et al., 2015; TEREZA et al., 2016), 

conseguindo proteger o esmalte dentário por meio da formação de uma barreira 

mecânica, que impede o contato dos ácidos aos tecidos dentários, outros fatores 

que estão presentes no ambiente bucal precisavam ser investigados, tais como as 

ações de forças mecânicas, destacando-se a abrasão que está presente diariamente 
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durante a escovação dos dentes para o controle do biofilme dentário (ATTIN et al., 

2001; HOOPER et al., 2003; RIOS et al., 2006b; WIEGAND; KOWING; ATTIN, 

2007). Por esse motivo o subprojeto 2 se propôs avaliar in vitro o desgaste do 

esmalte e de diferentes materiais resinosos aplicados sobre o esmalte em longo 

prazo. Para melhor simular os diversos tipos de desafios que ocorrem no ambiente 

bucal foram estudadas diferentes condições de desgaste, a abrasão, a erosão e a 

abrasão associada à erosão dentária. A abrasão dentária é a perda de estrutura 

causada pelo contato físico repetitivo entre dois corpos (SHELLIS; ADDY, 2014). 

Estudos mostram que a perda de esmalte diante de desafios apenas abrasivos é 

pequena (KAIDONIST, 2008) e foi isso que pudemos observar em nossos resultados 

(Tabela 3). Clinicamente, durante a higienização bucal diária, utiliza-se escova de 

dente e dentifrício fluoretado, e são as partículas do dentifrício que apresentam o 

potencial abrasivo, pois as forças mecânicas isoladamente não tem efeito no 

esmalte dentário (SHELLIS; ADDY, 2014). No presente estudo as partículas 

abrasivas do dentifrício utilizado são carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, e 

apesar de não ser conhecido o RDA do dentifrício, o mesmo se mostrou pouco 

deletério ao esmalte. Por outro lado, a erosão dentária promoveu grande perda de 

esmalte (Tabela 4). Sabe-se que a erosão dentária pode por si só, causar perda de 

estrutura, no entanto quando ela é associada a desafios mecânicos, a perda de 

estrutura dentária, com ênfase no esmalte, pode ser maior (ATTIN et al., 2007; 

SHELLIS; ADDY, 2014), e isso foi o que encontramos nos resultados do grupo 

controle desse estudo. O esmalte somente erodido teve um desgaste de141,90 µm e 

quando a erosão foi associada à abrasão dentária observou-se um desgaste maior, 

de 175,56 µm. A interação de processo mecânico e químico torna a estrutura 

dentária mais susceptível à perda, pois o esmalte que inicialmente está amolecido 

pela ação do ácido vai se desprender facilmente da estrutura dentária pela ação da 

remoção mecânica. Clinicamente, essa remoção mecânica pode se dar por outras 

fontes, além da escovação dentária, tais como movimento de língua e bochecha 

(VIEIRA, 2006).  

A estrutura dentária e os materiais resinosos estão constantemente 

sujeitos aos desafios térmicos, químicos e mecânicos na cavidade bucal. Estudos 

tem buscado encontrar materiais que permaneçam o maior tempo possível na 

cavidade bucal, sem alteração da sua qualidade e função. Por este motivo, nosso 

estudo se propôs a avaliar o adesivo, o selante e o infiltrante em longo prazo 
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associado a diferentes condições de desgaste, já que na ciclagem erosiva curta de 5 

dias, os mesmos foram eficazes na prevenção da progressão da erosão (OLIVEIRA 

et al., 2015). Ainda, avaliando os resultados do subprojeto 2, observa-se que todos 

os materiais resinosos, ao final dos trinta dias de avaliação, se mantiveram sobre a 

estrutura dentária formando uma barreira mecânica de proteção sobre o esmalte, 

evidenciando uma boa durabilidade químico-mecânica dos materiais em estudo. 

Esses resultados vão de encontro com os dados encontrados em estudo conduzido 

in vivo, o qual mostrou a capacidade de proteção do selante aplicado sobre a 

dentina por até nove meses (BARTLETT; SUNDARAM; MOAZZEZ, 2011) e do 

adesivo por três meses (SUNDARAM et al., 2007). Adicionalmente, trabalhos in vitro 

relataram que materiais resinosos são capazes de evitar a progressão da erosão em 

esmalte expostos aos ácidos em curto (de OLIVEIRA et al., 2015; TEREZA et al., 

2016) e longo prazo (WEGEHAUPT et al., 2012).  

No ambiente bucal a degradação químico-mecânica dos materiais 

resinosos está relacionada ao tipo de ácido ao qual eles são expostos, ao tempo de 

desafio erosivo, a molaridade e pH desses ácidos, a escovação e sua frequência, 

duração e intensidade, entre outros fatores (PEUTZFELDT; JAEGGI; LUSSI, 2014). 

Quando os materiais resinosos estudados no subprojeto 2 foram comparados entre 

si, o grupo do infiltrante se assemelhou ao grupo do selante, e ambos se diferiram 

do grupo do adesivo, que sofreu maior perda de sua espessura, independentemente 

do tipo de desgaste (Figura 18). Um estudo recente avaliou a aplicação do infiltrante, 

de um adesivo e uma resina flow na superfície de esmalte dentário previamente 

submetido à ciclagem erosiva e abrasiva, e encontraram perda de esmalte após o 

tratamento da superfície, previamente erodida, com o infiltrante. Esse esmalte foi 

condicionado com ácido clorídrico a 15% e foi observada a formação de uma 

camada de 4,5 µm no esmalte não condicionado (ZHAO et al., 2017). A aplicação de 

HCl é utilizado para remover a camada superficial hipermineralizada da lesão 

cariosa (Paris et al., 2010a), quando usado em esmalte hígido resulta em perda de 

tecido de aproximadamente 15 µm (PARIS et al., 2010a). Considerando que as 

lesões de erosão  apresentam menor conteúdo mineral e superfície mecanicamente 

menos estável, é provável que a camada amolecida da lesão inicial de erosão possa 

ser removida por HCl. Este é um provável efeito colateral do infiltrante, que pode ser 

compensado pela aplicação desse material. Ao analisar o estudo, os autores 

descreveram a aplicação dos materiais, mas não há relato da remoção do excesso 
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de material anteriormente a fotoativação, sendo este passo recomendado pelo 

fabricante. No subprojeto 1 constatou-se a necessidade da existência de material 

sobre o esmalte após sua aplicação, formando uma barreira física, para que haja 

proteção efetiva das lesões iniciais de erosão (TEREZA et al., 2016). No entanto, os 

valores após a aplicação do material no estudo de Zhao et. al. (2017) são 

semelhantes aos valores obtidos por nós, quando foi realizada a remoção de 

excesso. Sendo assim, pode ter havido a remoção do material que formaria esta 

barreira, e o condicionamento ácido prévio favoreceu a perda de estrutura dentária, 

sendo que este fato pode explicar os resultados negativos obtidos no estudo, ainda 

durante a fase de tratamento. Outro fator que pode explicar os resultados negativos 

é o modo como o material foi aplicado. Levando em consideração a fragilidade do 

esmalte condicionado por HCl no presente estudo, o infiltrante foi aplicado com 

cautela, posicionando suavemente o pincel sobre esmalte sem pressão. Este 

procedimento pode ser a razão para a formação de uma camada espessa de 

material em contraste com a ocorrência de perda de esmalte no estudo anterior 

(ZHAO et al., 2017). Uma alternativa para evitar o efeito deletério do HCl é o uso de 

infiltrante sem condicionamento prévio do esmalte, o que se mostrou ser eficiente 

para promover o recobrimento do esmalte contra a erosão (OLIVEIRA et al., 2015). 

No entanto, este procedimento resultou em menor penetração do material no 

esmalte (OLIVEIRA et al., 2015; IONTA et al., 2016).  

Os resultados do subprojeto 3 mostram que a aplicação dos materiais 

resinosos, incluindo o infiltrante, foram capazes de impedir a perda de esmalte 

dentário mesmo quando submetidos aos processos químicos e mecânicos 

associados, em um estudo in situ. O mecanismo de ação da aplicação clínica dos 

materiais resinosos sobre a superfície do esmalte inicialmente erodido se dá pela 

formação de uma barreira protetora capaz de inibir o contato dos ácidos a superfície 

dentária (BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 2014; ATTIN; WEGEHAUPT, 2014), 

no entanto, essa proteção depende da manutenção dessa barreira protetora, que 

está diretamente vinculado à resistência à degradação no ambiente bucal e a boa 

adesão à estrutura dentária (IRINODA et al., 2000).  No ambiente bucal esses 

materiais estão expostos principalmente aos ácidos e às forças mecânicas, e o 

protocolo in situ de desafio erosivo e abrasivo prolongado usado neste estudo é 

mais próximo da condição in vivo do que os estudos prévios in vitro (WEST et al., 
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2011). No entanto, ainda existem limitações que devem ser levadas em conta, 

quando se tenta extrapolar os resultados para as situações clínicas.  

Os aparelhos foram montados com os blocos de esmalte e foram 

utilizados pelos voluntários, porém, toda a ciclagem erosiva e abrasiva foi realizada 

fora do ambiente bucal, a fim de padronizar esses procedimentos e minimizar o risco 

de exposição ácida dos dentes naturais dos voluntários (WIEGAND; ATTIN, 2011). 

Contudo, este fator pode ter comprometido a simulação adequada dos fatores 

biológicos, tais como diluição da solução erosiva pela saliva ou a proteção pela 

película adquirida presente na superfície dentária. Provavelmente foi produzido 

maior desgaste do que na situação clínica real (WIEGAND; ATTIN, 2011; HARA; 

ZERO, 2014; HANNIG; HANNIG, 2014). O uso da escova elétrica foi capaz de 

assegurar movimentos padronizados durante a escovação dos blocos, porém, esses 

movimentos apresentam maior potencial para danificar a superfície do dente quando 

comparados à mesma força das escovas manuais (WIEGAND; BEGIC; ATTIN, 

2006). Vale ressaltar que a força de escovação não foi controlada, os voluntários 

foram apenas treinados e instruídos a escovar os blocos com o peso da escova, ou 

seja, utilizando uma força mínima. É difícil reproduzir os parâmetros de uma situação 

cotidiana real e com as características experimentais mesmo em estudos in situ 

(WIEGAND; ATTIN, 2011). Neste estudo in situ, os parâmetros foram escolhidos 

para exagerar as condições clínicas e com isso, testar a capacidade dos materiais 

resinosos de proteger contra o desgaste dentário erosivo, na pior condição possível. 

Presumindo que diariamente, o dente pode ser submetido por um máximo de 3 min 

de desafio erosivo e 5 s de desafio abrasivo com escova elétrica (WIEGAND; ATTIN, 

2011; ZHAO et al., 2016), um total de 160 min de ataque ácido e 120 s de 

escovação in situ pode representar cerca de 4 meses de desafio erosivo e abrasivo. 

Os materiais resinosos estudados apresentaram desgaste mínimo neste período 

(7% a 15%) e as forças mecânicas não alcançaram o esmalte dentário. Em um 

estudo clínico, no qual foi aplicada uma barreira mecânica (adesivo) na superfície 

palatina dos incisivos, conseguiu-se prevenir o desgaste dentário por até 3 meses, 

por outro lado, um outro estudo com selante de fissura, mostrou que o selante 

permaneceu protegendo a superfície dentária por até 9 meses (SUNDARAM et al., 

2007; BARTLETT et al., 2011). Não só a resistência ao desgaste pode garantir a 

permanência da barreira mecânica na superfície do esmalte, como também a 



Discussão 
 

90 

retenção do material é importante para manter seu efeito protetor (OLIVEIRA et al., 

2015; IONTA et al., 2016).  

A camada média de material resinoso na superfície do esmalte variou de 

57,86 µm (adesivo) a 107,68 µm (infiltrante), no estudo in situ. Houve uma grande 

variação entre os blocos de cada material estudado e entre os diferentes materiais. 

A aplicação dos materiais foi realizada por um único dentista treinado (GCO) e foi 

difícil a padronização de sua espessura mesmo o procedimento tendo sido realizado 

in vitro, assim sendo possivelmente este procedimento pode variar durante as 

aplicações clínicas. Apesar da variação de espessura de adesivos e selantes 

também ser observada entre os diferentes estudos (KORBMACHER-STEINER et al., 

2013; OLIVEIRA et al., 2015; TEREZA et al., 2016; ZHAO et al., 2016; ZHAO et al., 

2017), em todos eles, esses materiais resinosos foram capazes de formar barreira 

protetora sobre esmalte. No entanto, não há um consenso quanto à formação da 

barreira após a aplicação do infiltrante (OLIVEIRA et al., 2015; TEREZA et al., 2016; 

ZHAO et al., 2017).  

Existem evidências in vitro de que o esmalte erodido é mais suscetível à 

abrasão da escovação, resultando em maior perda de esmalte do que a erosão 

isolada (DAVIS; WINTER, 1980; JAEGGI; LUSSI, 1999; WIEGAND et al., 2007; 

SHELLIS; ADDY, 2014). Esta evidência foi confirmada pelos resultados do 

subprojeto 2. Entretanto no subprojeto 3, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre erosão e erosão/abrasão para desgaste do esmalte e dos 

materiais resinosos testados. A hipótese é de que, em uma situação in situ existem 

fatores biológicos que variam entre os voluntários e influenciam o grau de desgaste. 

Especialmente no vigésimo dia de desafio, os valores de desvio padrão indicaram 

maior variação para a perda de esmalte. Inicialmente, pensou-se que este episódio 

poderia ser devido a ausência de padronização da força da escovação, mas quando 

o esmalte foi submetido apenas à erosão, a variação também foi observada. Em 

relação aos materiais resinosos, o alto desvio padrão já foi observado após suas 

aplicações.  

A composição do infiltrante é baseada em monómeros de metacrilato, 

principalmente TEGDMA, que apresentam maior coeficiente de penetração do que 

outros materiais resinosos contendo grande quantidade de BisGMA ou UDMA 

(PARIS et al., 2007). Por outro lado, a molécula de TEGDMA tem maior afinidade 

pelas moléculas de água em relação ao BisGMA, o que aumenta a presença de 
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absorção de água e a probabilidade de hidrólise (KALACHANDRA; TURNER, 1987; 

LOPES et al., 2012). Helioseal Clear® (Ivoclar Vivadent), como um material 

hidrofóbico, baseado em uma combinação de BisGMA e TEGMA é menos suscetível 

à degradação da água, se comparado ao infiltrante como um material à base de 

TEGDMA. O adesivo testado (Adper Scotchbond Multiuso Bond) é composto 

basicamente por BisGMA e HEMA. Como foi desenvolvido para penetrar 

previamente a superfície condicionada, o HEMA foi introduzido para otimizar e 

melhorar a sua penetrabilidade no substrato dentário. Portanto, a sua resistência 

não é esperada, provavelmente o seu desempenho demonstrando pequena perda é 

devido à sua adequada penetração no esmalte, resultando em camada fina inicial na 

superfície e resistência superficial ao longo do tempo. Nos finais de semana, os 

blocos estudados foram imersos em saliva artificial, o que garante a simulação da 

hidrólise (KALACHANDRA; TURNER, 1987). No entanto, todos os materiais 

estudados foram igualmente capazes de prevenir a progressão do desgaste do 

esmalte sob protocolos erosivos e abrasivos, em comparação ao grupo controle. 

Os resultados dos estudos in vitro e in situ apontam que a utilização de 

materiais resinosos para proteger a superfície dentária de desafios erosivos e/ou 

abrasivos é promissora. No entanto, para que se confirmem todos os resultados 

encontrados, estudos clínicos randomizados precisam ser realizados.  
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7 CONCLUSÕES 

Os resultados desse estudo permitem-nos concluir que a aplicação de 

materiais resinosos sobre lesões iniciais de erosão inibe a progressão de lesões 

erosivas submetidas ou não a abrasão, tanto nos estudos in vitro como no estudo in 

situ.  

Subprojeto 1: 

Por meio dos resultados do subprojeto 1 conclui-se que quando os 

materiais são aplicados sobre a superfície do esmalte sem remover o excesso, eles 

são capazes de inibir a progressão da erosão in vitro.  

A hipótese testada afirma que não há diferença na inibição da progressão 

da erosão in vitro entre materiais resinosos com e sem excesso sobre o esmalte. 

Essa hipótese foi rejeitada. 

 

Subprojeto 2: 

Por meio dos resultados do subprojeto 2, conclui-se que os materiais 

resinosos aplicados sobre esmalte erodido são eficazes para a paralisação da lesão 

inicial de erosão quando submetidos à ciclagem erosiva e/ou abrasiva in vitro, 

mesmo em desafios prolongados de 30 dias.  

A primeira hipótese testada afirma que não há diferença na inibição da 

progressão da erosão in vitro entre materiais resinosos quando submetidos à erosão 

e ou abrasão. Essa hipótese foi aceita.  

A segunda hipótese afirma que não há diferença entre os materiais 

resinosos quanto à perda de espessura da camada que recobre o esmalte, quando 

este é submetido in vitro à erosão e /ou abrasão. Essa hipótese foi rejeitada. 

A terceira hipótese afirma que no esmalte e nos materiais resinosos o 

desafio erosivo, abrasivo e erosivo/abrasivo in vitro promovem perdas semelhantes. 

Essa hipótese foi parcialmente aceita, pois é válida para os materiais resinosos 

estudados. No entanto no esmalte a erosão associada a abrasão resultou em maior 

perda de estrutura que a erosão, e esta por sua vez, promoveu maior perda que a 

abrasão. 
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Subprojeto 3: 

Por meio dos resultados do subprojeto 3, estudo in situ, conclui-se que os 

materiais resinosos aplicados sobre esmalte erodido são eficazes para a paralisação 

da lesão inicial de erosão quando submetidos à ciclagem erosiva e/ou abrasiva in 

situ, mesmo em desafios prolongados de 28 dias.  

A primeira hipótese testada afirma que não há diferença na inibição da 

progressão da erosão in situ entre materiais resinosos quando submetidos à erosão 

e ou abrasão. Essa hipótese foi aceita. 

A segunda hipótese afirma que não há diferença entre os materiais 

resinosos quanto a perda de espessura da camada que recobre o esmalte, quando 

este é submetido in situ à erosão e /ou abrasão. Essa hipótese foi rejeitada. 

A terceira hipótese afirma que no esmalte e nos materiais resinosos o 

desafio erosivo e erosivo/abrasivo in situ promovem perdas semelhantes. Essa 

hipótese foi aceita. 

A quarta hipótese afirma que não há diferença na alteração do esmalte 

e/ou material restaurador após 5 e 28 dias de desafio erosivo e erosivo/abrasivo in 

situ.   Essa hipótese foi parcialmente aceita, pois após 5 dias de desafio, a perda de 

material foi semelhante à de esmalte, mas após 28 dias a perda de material foi 

inferior à de esmalte. Além disso, não houve diferença na perda de material entre o 

5º e 28º dia de desafio, mas no esmalte a perda no 28º dia foi maior que no 5º dia. 
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Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nós, Profa. Dra. Daniela Rios Honório e Gabriela Cristina de Oliveira, 
responsáveis pela pesquisa intitulada “Efeito da aplicação de materiais resinosos sobre 
o esmalte na prevenção da progressão da erosão/abrasão – estudo in situ” o 
chamamos a participar como convidado deste nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende avaliar a aplicação de infiltrante, selante de fossas e 
fissuras e sistema adesivo na prevenção e inibição da progressão da erosão dentária 
(condição em que se observa a perda mineral do esmalte dentário). Acreditamos que esta 
pesquisa irá ajudar a esclarecer alguns pontos importantes do efeito de materiais resinosos 
na prevenção da erosão dentária. 

Para sua realização será feito o seguinte: 

Você, convidado terá que usar aparelhos no palato (“céu da boca”) sem grampos 
metálicos, sendo que neles serão fixados pedaços de dentes bovinos, previamente 
esterilizados. O aparelho deve ser colocado no domingo à noite, após a última higienização 
bucal, e ser utilizado de segunda a sexta feira, removendo-o apenas para se alimentar 
(4h/dia) e para realizar as ciclagens (colocar o aparelho na coca-cola durante 2 minutos, em 
seguida, utilizá-lo por 2 horas, esse procedimento deve ser realizado 4x/dia, sendo que após 
a primeira e a ultima imersão na coca, também deve ser realizada a escovação dos 
espécimes indicados). Serão realizadas duas fases, onde em cada fase, cada convidado 
utilizará o aparelho durante seis semanas, de segunda a sexta feira, descansando aos finais 
de semanas, e entre a primeira e a segunda fase haverá uma pausa para descanso de 15 
dias. Todos estes procedimentos podem ser realizados em casa ou no trabalho, não 
interferindo na rotina do convidado. Durante o período de permanência do aparelho na boca, 
o convidado não deve consumir alimentos e bebidas (exceto água). A higiene bucal deverá 
ser feita após as refeições, com o aparelho fora da boca. O convidado poderá sentir 
dificuldade na pronúncia das palavras pela presença do aparelho, além de um leve 
desconforto nas primeiras horas de uso. No entanto, ele logo se acostumará, pois esse é um 
aparelho confeccionado individualmente a cada convidado, incomodando menos do que os 
aparelhos ortodônticos, sendo assim, o uso desses aparelhos não irá alterar a qualidade de 
vida e/ou rotina dos convidados.  

Não existe benefício específico para o convidado que aceite participar dessa 
pesquisa. No entanto caso os resultados deste trabalho sejam positivos, após estudos 
clínicos, esta terapia poderá beneficiar os indivíduos que apresentem lesões de erosão. O 
uso deste aparelho é importante, pois permite a nós pesquisadores, realizar o experimento 
simulando os eventos que ocorrem na boca de forma fiel, sem trazer nenhum efeito colateral 
aos dentes dos convidados, por quem os aparelhos são utilizados. Cabe ressaltar que não 
haverá nenhum gasto para os convidados envolvidos na pesquisa. Embora não sejam 
previstos riscos aos participantes do estudo, os pesquisadores garantem a indenização ao 
convidado diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Asseguramos que o 

Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 
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convidado apresenta plena liberdade em aceitar ou recusar o nosso convite, tendo o direito 
de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Além 
disso, será preservado o sigilo das informações coletadas e a privacidade dos participantes 
da pesquisa. Estando de acordo em participar da pesquisa o aceite será formalizado através 
da assinatura do presente “TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO”, em 
duas vias, sendo que uma delas será entregue a você, convidado da pesquisa e a outra 
ficará de posse do pesquisador responsável. 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos sobre sua participação na 
pesquisa, você poderá entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis pelo 
projeto através dos telefones: Gabriela Cristina de Oliveira (oliveira_gabi@yahoo.com.br): 
(14) 99606 6116; Daniela Rios Honório (daniriosop@yahoo.com.br): (14) 98115-7718 / (14) 
3224-3390. Em caso de reclamações em relação à pesquisa entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa-FOB/USP, à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila 
Universitária, ou pelo telefone (14)3235-8356, e-mail: cep@fob.usp.br. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
__________________________________________________________________________ 

portador da cédula de identidade _____________________________________, após leitura 
minuciosa das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito 
da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações 
prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9o do 
Código de Ética Odontológica). Por fim, como pesquisador(a) responsável pela pesquisa, 
comprometo-me a cumprir todas as exigências contidas no item IV.3 da resolução do 
CNS/MS n. 466 de dezembro de 2012, publicada em 13 de junho de 2013. 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias (uma 
via para o sujeito da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as 
suas páginas e assinadas ao seu término. 

 

 

 

 

Bauru, 05 de fevereiro de 2014 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa           Gabriela Cristina de Oliveira  
            Pesquisadora Responsável 
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Apêndice 2: Instruções dadas aos voluntários  

Instrução ao voluntário 
 

1. Coloque a escova elétrica no carregador durante a noite que antecede a realização 
da pesquisa. 
 

2. Após o café da manhã, os dentes deverão ser escovados com o kit de higienização 
dentária da pesquisa. O aparelho deverá ser colocado na boca (7h45min) e 
permanecer durante 15 min, antes da primeira ciclagem ser realizada  
 

3. As primeira ciclagem será erosão + abrasão (8h00min): Pegue a solução de HCl 
(0,01M pH 2,3) que você recebeu, e coloque 280 ml no pote identificado para essa 
solução, em seguida, mergulhe o aparelho no HCl durante 2 min. Após esse tempo, 
lave o aparelho em água por 10 s e escove os blocos de dentes que estão na região 
com cera vermelha, colocando sempre 1 gota da solução azul (dentifrício diluído) 
em cada bloco de dente, e escove cada bloco durante 15 s, este procedimento 
deverá ser realizado em todos os blocos da região de cera vermelha. Ao término da 
escovação, lave o aparelho em água corrente, e coloque na boca, permanecendo 
durante 2 h  
 

4. Enquanto faz a primeira ciclagem, caso o voluntário queira, poderá realizar um 
lanche rápido. No entanto é preciso fazer um bochecho forte com água para 
remoção de resíduos alimentares antes de recolocar o aparelho na boca. Os dentes 
do voluntário podem ser escovados, mas sem dentifrício. 
 

5. A segunda ciclagem será somente erosão, e deverá ser realizada após 2h de 
permanência do aparelho na boca (10h00min). Pegue novamente a solução de HCl 
(0,01M pH 2,3) e coloque 280 ml no pote identificado para essa solução, em 
seguida, mergulhe o aparelho no HCl por 2 min. Em seguida, lave o aparelho em 
água corrente, e coloque na boca, devendo permanecer durante 2 h  

 
6. Próximo ao meio dia (após 2 h de uso do aparelho depois da 2ª ciclagem), o 

aparelho deverá ser removido, e armazenado em gaze umedecida em água dentro 
de sua caixa, durante o almoço do voluntário.  
 

7. Após o almoço, os dentes deverão ser escovados com o kit de higienização dentária 
da pesquisa. O aparelho deverá ser colocado na boca (13h45min) e permanecer 
durante 15 min, antes da terceira ciclagem ser realizada  
 

8. A terceira ciclagem será erosão + abrasão (14h00min), igual a primeira. Pegue a 
solução de HCl e coloque 280 ml no pote identificado para essa solução, em 
seguida, mergulhe o aparelho no HCl durante 2 min. Após esse tempo, lave o 
aparelho em água por 10 s e escove os blocos de dentes que estão na região com 
cera vermelha, colocando sempre 1 gota da solução azul (dentifrício diluído) em 
cada bloco de dente, e escove cada bloco durante 15 s, este procedimento deverá 
ser realizado em todos os blocos da região de cera vermelha. Ao término da 
escovação, lave o aparelho em água corrente, e coloque na boca (14h00min), 
permanecendo durante 2 h  
 

9. Novamente enquanto faz a terceira ciclagem, o voluntário poderá realizar um lanche 
rápido. No entanto é preciso fazer um bochecho forte com água para remoção de 
resíduos alimentares antes de recolocar o aparelho na boca. Os dentes do voluntário 
podem ser escovados, mas sem dentifrício. 
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10. A quarta e última ciclagem do dia será somente erosão, e deverá ser realizada após 

2h de permanência do aparelho na boca (16h00min). Pegue novamente a solução 
de HCl, coloque 280 ml no pote identificado para essa solução e mergulhe o 
aparelho no HCl por 2 min. Em seguida, lave o aparelho em água corrente, e 
coloque na boca (16h05min), permanecendo durante 2 h. 
 

11. Ao término da última ciclagem (próximo as 18h00min), o aparelho deverá ser 
removido, e armazenado em saliva artificial. Para isso, você deverá pegar a saliva 
artificial que você recebeu, e colocar 280 ml no pote especificado para essa saliva. O 
aparelho deverá permanecer nessa solução durante a noite toda, até o inicio da 
próxima ciclagem. 
 

12. Coloque a escova elétrica para carregar durante a noite. 
 

• Após 5 dias de ciclagem, os aparelhos serão recolhidos para análise de dados. 
 

• Aos finais de semana, a saliva artificial deverá ser trocada diariamente.  
 

• Durante a pesquisa, se você precisar de qualquer coisa ou tiver alguma dúvida, 
entrar em contato com Gabriela (14) 99606-6116, que estará à disposição em 
qualquer horário. 
 

• Essa pesquisa terá duração de 4 semanas. 

 
 

Agradecemos muito a sua colaboração. 
Muito obrigada!!! 
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Anexo 1: Parecer aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2: Aleatorização dos espécimes através dos valores das médias das durezas 

Knoop (Kgf) na leitura inicial (Shi) e após lesão inicial (Shf). 

 

Grupos 
com excesso sem excesso 

Shi SHf Shi SHf 

C
O

N
T

R
O

L
E

 
443 130 221 125 

333 151 291 149 

324 161 322 163 

396 172 385 170 

360 178 337 176 

266 181 399 181 

341 187 328 186 

304 192 423 192 

254 193 325 194 

395 199 382 200 

342 209 430 202 

377 222 403 252 

S
E

L
A

N
T

E
 H

E
L

IO
S

E
A

L
 

415 139 257 126 

423 147 377 153 

329 157 347 162 

310 170 403 172 

365 177 424 175 

229 184 326 181 

410 184 247 186 

289 192 441 189 

443 194 391 195 

390 200 293 196 

396 204 397 204 

383 220 367 214 

A
D

E
S

IV
O

 A
D

H
E

S
E

 

414 83,3 398 136 

473 147 436 153 

375 163 331 158 

443 173 378 166 

423 175 414 178 

381 184 440 184 

382 185 405 186 

397 190 403 191 

300 193 436 195 

266 201 396 199 

335 208 237 203 

466 260 414 220 
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A
D

E
S

IV
O

 S
C

O
T

C
H

B
O

N
D

 

346 127 340 143 

384 146 309 152 

323 159 270 160 

347 172 421 165 

382 175 333 177 

390 184 313 184 

325 189 414 185 

371 190 255 192 

369 195 406 193 

455 196 391 201 

332 205 383 204 

380 218 418 223 

 

IN
F

IL
T

R
A

N
T

E
 

382 138 412 134 

340 154 394 148 

423 162 329 161 

336 169 419 174 

289 176 372 175 

410 180 330 184 

410 188 402 185 

344 191 409 189 

446 195 349 193 

364 201 443 199 

282 202 472 203 

362 226 416 233 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
 

126 

Anexo 3: Aleatorização dos espécimes através dos valores das médias das durezas 

Knoop (Kgf) na leitura inicial (Shi) e após lesão inicial (Shf). 

 

Grupos  
Erosão erosão + abrasão abrasão 

SHdi SHdf SHdi SHdf SHdi SHdf 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

327 256 348 262 365 241 

369 252 377 176 364 266 

354 239 361 265 334 258 

349 271 365 251 348 263 

362 266 356 235 319 248 

354 241 361 255 349 256 

318 208 316 244 355 226 

344 261 358 225 322 223 

330 221 358 270 379 238 

338 228 359 247 362 235 

340 247 329 238 346 255 

352 257 340 252 320 201 

S
E

L
A

N
T

E
 H

E
L

IO
S

E
A

L
 

366 265 328 213 357 217 

338 248 336 268 329 239 

311 198 313 240 372 233 

321 254 355 266 366 247 

341 256 342 234 349 266 

337 238 357 255 322 270 

325 228 319 254 358 257 

362 271 332 244 356 257 

360 259 313 230 364 254 

320 261 360 220 322 226 

326 233 356 260 351 241 

336 244 379 259 362 264 

A
D

E
S

IV
O

 

S
C

O
T

C
H

B
O

N
D

 372 228 375 237 339 270 

313 246 352 232 320 258 

341 243 358 255 378 235 

360 220 380 253 346 248 

353 268 355 246 363 235 

317 197 374 263 359 254 
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343 259 372 267 320 227 

354 240 380 227 334 257 

363 267 371 242 342 246 

329 254 315 250 341 207 

364 250 336 269 342 243 

316 261 336 214 376 262 

IN
F

IL
T

R
A

N
T

E
 

339 240 328 238 332 190 

361 257 353 223 340 236 

360 266 370 270 338 242 

343 215 338 207 342 246 

380 240 353 255 362 232 

340 232 374 252 344 248 

329 251 351 263 373 270 

356 260 323 234 364 259 

331 197 354 241 327 267 

347 230 334 247 364 257 

326 254 342 257 333 255 

346 269 320 255 330 228 
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Anexo 4: Seleção dos blocos pela dureza superficial após lesão de erosão. 

 

Bloco Shf 
 

Bloco Shf 
 

 Bloco Shf 
 

 Bloco Shf 

1 262 
 

85 252 
 

 169 262 
 

 253 231 
2 243 

 
86 248 

 
 170 233 

 
 254 239 

3 245 
 

87 229 
 

 171 255 
 

 255 232 
4 246 

 
88 225 

 
 172 227 

 
 256 236 

5 227 
 

89 214 
 

 173 242 
 

 257 225 
6 248 

 
90 231 

 
 174 225 

 
 258 237 

7 237 
 

91 254 
 

 175 238 
 

 259 229 
8 237 

 
92 235 

 
 176 246 

 
 260 251 

9 248 
 

93 235 
 

 177 248 
 

 261 235 
10 232 

 
94 228 

 
 178 237 

 
 262 229 

11 226 
 

95 234 
 

 179 246 
 

 263 231 
12 261 

 
96 235 

 
 180 262 

 
 264 236 

13 239 
 

97 242 
 

 181 231 
 

 265 246 
14 230 

 
98 267 

 
 182 244 

 
 266 231 

15 253 
 

99 236 
 

 183 253 
 

 267 236 
16 246 

 
100 239 

 
 184 268 

 
 268 248 

17 247 
 

101 236 
 

 185 232 
 

 269 245 
18 237 

 
102 223 

 
 186 240 

 
 270 230 

18 242 
 

103 233 
 

 187 253 
 

 271 253 
20 236 

 
104 252 

 
 188 275 

 
 272 247 

21 228 
 

105 268 
 

 189 241 
 

 273 232 
22 239 

 
106 236 

 
 190 229 

 
 274 243 

23 234 
 

107 247 
 

 191 244 
 

 275 227 
24 228 

 
108 233 

 
 192 256 

 
 276 246 

25 238 
 

109 244 
 

 193 237 
 

 277 260 
26 253 

 
110 253 

 
 194 245 

 
 278 233 

27 236 
 

111 227 
 

 195 232 
 

 279 263 
28 236 

 
112 240 

 
 196 227 

 
 280 244 

29 245 
 

113 233 
 

 197 239 
 

 281 235 
30 263 

 
114 233 

 
 198 242 

 
 282 263 

31 229 
 

115 238 
 

 199 235 
 

 283 234 
32 252 

 
116 244 

 
 200 228 

 
 284 237 

33 221 
 

117 262 
 

 201 245 
 

 285 233 
34 225 

 
118 222 

 
 202 237 

 
 286 235 

35 217 
 

119 253 
 

 203 235 
 

 287 238 
36 244 

 
120 229 

 
 204 256 

 
 288 245 

37 222 
 

121 226 
 

 205 253 
 

 289 237 
38 267 

 
122 233 

 
 206 235 

 
 290 243 

39 224 
 

123 227 
 

 207 263 
 

 291 256 
40 239 

 
124 223 

 
 208 243 

 
 292 232 

41 255 
 

125 233 
 

 209 223 
 

 293 246 
42 232 

 
126 226 

 
 210 267 

 
 294 258 
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43 225 
 

127 245 
 

 211 251 
 

 295 232 
44 242 

 
128 233 

 
 212 257 

 
 296 254 

45 239 
 

129 233 
 

 213 228 
 

 297 233 
46 252 

 
130 229 

 
 214 245 

 
 298 238 

47 228 
 

131 237 
 

 215 262 
 

 299 246 
48 246 

 
132 230 

 
 216 229 

 
 300 234 

49 236 
 

133 225 
 

 217 232 
 

 301 234 
50 229 

 
134 222 

 
 218 254 

 
 302 233 

51 231 
 

135 262 
 

 219 237 
 

 303 237 
52 248 

 
136 244 

 
 220 246 

 
 304 240 

53 226 
 

137 261 
 

 221 245 
 

 305 229 
54 232 

 
138 246 

 
 222 248 

 
 306 231 

55 229 
 

139 221 
 

 223 260 
 

 307 266 
56 252 

 
140 245 

 
 224 230 

 
 308 252 

57 218 
 

141 231 
 

 225 232 
 

 309 227 
58 263 

 
142 242 

 
 226 246 

 
 310 235 

59 248 
 

143 243 
 

 227 228 
 

 311 231 
60 230 

 
144 231 

 
 228 233 

 
 312 251 

61 233 
 

145 233 
 

 229 238 
 

 313 253 
62 246 

 
145 253 

 
 230 230 

 
 314 227 

63 231 
 

147 229 
 

 231 252 
 

 315 241 
64 246 

 
148 255 

 
 232 275 

 
 316 230 

65 269 
 

149 262 
 

 233 247 
 

 317 243 
66 229 

 
150 231 

 
 234 231 

 
 318 246 

67 251 
 

151 254 
 

 235 229 
 

 319 238 
68 248 

 
152 229 

 
 236 234 

 
 320 244 

69 228 
 

153 245 
 

 237 254 
 

 321 233 
70 229 

 
154 224 

 
 238 228 

 
 322 251 

71 256 
 

155 228 
 

 239 242 
 

 323 235 
72 232 

 
156 245 

 
 240 233 

 
 324 237 

73 248 
 

157 242 
 

 241 245 
 

 325 233 
74 230 

 
158 259 

 
 242 248 

 
 326 240 

75 235 
 

159 227 
 

 243 233 
 

 327 228 
76 228 

 
160 265 

 
 244 228 

 
 328 227 

77 239 
 

161 229 
 

 245 225 
 

 329 243 
78 237 

 
162 236 

 
 246 242 

 
 330 258 

79 233 
 

163 235 
 

 247 229 
 

 331 252 
80 229 

 
164 243 

 
 248 231 

 
 332 227 

81 228 
 

165 236 
 

 249 249 
 

 333 230 
82 230 

 
166 236 

 
 250 245 

 
 334 229 

83 243 
 

167 227 
 

 251 265 
 

 335 248 
84 235 

 
168 234 

 
 252 243 

 
 336 239 
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Anexo 4: Artigo publicado do subprojeto 1 
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