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da minha vida, obrigada Senhor por ter me exposto a modelos ilustres de cirurgiões-
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minha 3a série onde eu dizia que, quando crescesse, eu queria ser dentista ou dona 

de um canil. No início da graduação, estudei a embriologia mas agora, com este 

grande presente que o Senhor concedeu a mim, meu esposo e toda a nossa família, 

ao olhar este seu presente no ultrassom, não há como não admirar o Seu poder, o 

seu Amor pelos seus filhos! Obrigada Senhor por me mostrar que, apesar de eu 

querer conquistar as coisas na hora em que eu me sinto preparada, o Senhor 
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poderemos tirar o maior proveito delas. Obrigada também por estar comigo e guiar a 

minha mente, minhas mãos e meu coração nos atendimentos clínicos mais 

desafiadores. Finalmente, gostaria de agradecer por o Senhor sempre colocar as 

pessoas certas nos momentos certos da minha vida em meu caminho, possibilitando 

assim que eu possa enxergar, nas entrelinhas do dia-a-dia, qual a lição que o 

Senhor preparou para mim. Espero sempre conseguir utilizar o conhecimento a mim 
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cumprir o desejo do Senhor ao cuidar do meu próximo. Amém.
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que eu ganhei durante os anos da minha pós. Você é minha hermanita e em breve 
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RESUMO 

 
 
Murakami Sato C. Aplicação de diferentes agentes fluoretados para prevenção de 
erosão e abrasão do esmalte in vitro [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2013. Versão corrigida. 

 

 

O objetivo deste estudo foi investigar o potencial inibidor de desgaste dentário 

ocasionado por erosão e abrasão de um novo produto, o verniz ClinPro™ XT 

Varnish, em comparação com vernizes fluoretados convencionais à base de TiF4 e 

NaF. Sessenta amostras de esmalte bovino (n=15/grupo) com microdureza 

superficial entre 300-380KHN foram selecionadas e aleatoriamente tratadas com: 

verniz de NaF (Duraphat®, 2,26% F-), verniz de TiF4 (2,45% F-), ClinPro™ XT 

varnish (fluoraluminiosilicato e glicerofosfato de cálcio) e controle (sem tratamento). 

Após receberem os respectivos tratamentos, as amostras foram submetidas a 3 dias 

de desafios erosivos de 4x5 min/dia (Sprite® Zero) e a abrasão 2x15s/dia, utilizando 

uma máquina de escovação. Entre os ciclos de erosão e abrasão, as amostras 

permaneceram em saliva artificial. A perda de esmalte foi medida com perfilômetro 

óptico. Os dados foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis seguido pelo Dunn 

(p<0,05) .Ambos vernizes de NaF (-5,84μm [-12,06; 1,64]b)  (mediana ± 95%IC) e 

TiF4 (-3,60μm [-8,72; -0,45]b) foram eficazes em reduzir o desgaste do esmalte 

quando comparados ao grupo controle (-16,60μm [-19,92; -10,04]a). O ClinPro™ XT 

varnish permaneceu na superfície do esmalte (106,21μm [30,67; 126,22]c), 

impedindo completamente o desgaste. Assim foi possível concluir que o ClinPro™ 

XT teve um efeito superior aos outros vernizes, impedindo completamente a erosão 

e abrasão do esmalte por 3 dias in vitro. 

 

 

Palavras-chave: Erosão dentária, Abrasão dentária, Fluoretos tópicos



ABSTRACT 

 

 

Murakami Sato C. Application of different fluoridated agents for the prevention of 
enamel erosion and abrasion in vitro [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2013. Corrected version.  
 
 
 

The purpose of this study was to investigate the erosion and abrasion inhibiting effect 

of a newly released product, Vanish™ XT varnish, and compare it to conventional 

TiF4 and NaF varnishes. Sixty bovine enamel blocks (300-380 KHN) were selected 

and randomly allocated into 4 treatment groups (n=15/group): NaF varnish 

(Duraphat®, 2.26% F-), TiF4 varnish (2.45% F-), Vanish™ XT varnish 

(fluoroaluminosilicate and calcium glycerophosphate), and control (no treatment). 

The samples received their respective treatments one single time at the beginning of 

the experiment. During a total of 3 days, erosive challenges were done 4x5min/day 

(Sprite Zero®) and abrasion 2x15s/day using a brushing machine. In between the 

erosive and abrasive challenges and overnight the samples remained immersed in 

artificial saliva. Enamel loss was measured using a non-contact profilometer.  The 

data were subjected to Kruskal-Wallis and Dunn tests (p<0.05). Both NaF (-5.84μm [-

12.06; 1.64]b) (median ± 95%CI) and TiF4 (-3.60μm [-8.72; -0.45]b) varnishes were 

able to reduce enamel wear when compared to the control group (-16.60μm [-19.92; -

10.04]a). Vanish™ XT varnish remained on the enamel surface (106.21μm [30.67; 

126.22]c), completely preventing enamel wear. Therefore, we concluded that 

Vanish™ XT presented a superior effect when compared to conventional varnishes, 

completely preventing enamel erosion and abrasion for 3 days in vitro.  

 

 

Keywords: Tooth erosion, Tooth abrasion, Topical fluorides 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A maioria dos estudos epidemiológicos mostra uma prevalência alta, entre 20-

50%, de erosão dentária entre crianças e adolescentes de diversos países (1-6). No 

Brasil, a prevalência do desgaste por erosão é de 51,6% entre pré-escolares (7), 

19,9% entre crianças de 6 a 12 anos de idade (8) e de 13% a 34,1% entre 

adolescentes (9-11).  

Três principais tipos de fenômenos ocorrem simultaneamente na cavidade 

bucal contribuindo para o aparecimento do desgaste dentário: a atrição, a abrasão e 

a erosão. A atrição é um desgaste mecânico causado pelo contato entre dentes 

antagonistas durante a mastigação ou o bruxismo (12, 13). A abrasão, também um 

desgaste mecânico, é ocasionada pelo contato excessivo das superfícies dentárias 

com objetos estranhos introduzidos na cavidade bucal (ex. escova de dentes) ou 

pela movimentação de tecidos moles (ex. língua) (12, 13).  Diferentemente, a erosão 

não é um desgaste mecânico mas sim químico. A definição clínica de erosão 

dentária é de perda crônica e irreversível de tecido dentário duro causado por ácidos 

de origem intrínseca ou extrínseca, que não envolve bactérias (14).  

Os principais fatores etiológicos da erosão dentária são os ácidos 

provenientes da dieta e do suco gástrico (15, 16). A eliminação ou diminuição da 

frequência de exposição dos dentes ao ácido causador da erosão constitui a 

abordagem preventiva mais eficaz. Entretanto, em indivíduos com erosão dentária 

idiopática, distúrbios alimentares, refluxo gastroesofágico ou exposição ao ácido 

relacionada à profissão, se torna mais difícil eliminar a fonte de ácido de maneira 

imediata (15-18). Além disso, medidas visando diminuir a frequência dos desafios 

erosivos requerem tempo e motivação e, durante este, é importante prevenir a 

progressão de lesões erosivas utilizando-se recursos terapêuticos. Dentre estes, a 

aplicação tópica de fluoretos tem sido o método mais comumente investigado.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 Compostos fluoretados na prevenção de desgaste dentário  

 

 

 A eficácia da aplicação tópica de fluoretos na prevenção de erosão dentária 

ainda é um assunto controverso (16, 19).  Sabe-se que a ação dos fluoretos 

convencionais, como o fluoreto de sódio (NaF), é principalmente atribuída à 

precipitação de fluoreto de cálcio (CaF2) sobre as superfícies erodidas. Esta camada 

de CaF2 é rapidamente dissolvida quando em contato com bebidas ácidas (20, 21). 

Por outro lado, Ganss et al. (22) observaram que a camada de CaF2 oferece uma 

proteção física contra a erosão, na medida em que ela fornece minerais adicionais 

que terão que ser dissolvidos durante o ataque ácido antes que o esmalte 

subjacente seja desmineralizado.  

 Por este motivo, produtos com alta concentração de fluoreto, que formam 

uma camada mais espessa de CaF2, possuem um melhor desempenho do que 

fluoretos em baixa concentração no aumento da resistência do esmalte contra a 

erosão e a abrasão in vitro e in situ (18, 22-25).  Os agentes fluoretados mais 

comumente analisados para a prevenção de erosão dentária são: fluoretos 

convencionais (o fluoreto de sódio - NaF, o fluorfosfato acidulado- FFA, o fluoreto de 

amina –AmF), e  mais recentemente, os fluoretos metálicos: o fluoreto de estanho  

(SnF2) e o tetrafluoreto de titânio (TiF4).  

Dentre os fluoretos contendo metais polivalentes, a maioria dos estudos revela 

que o TiF4 é um dos agentes inibidores de erosão dentária mais eficazes (26-30) 

pois, durante a sua aplicação, ocorre não somente a ação do fluoreto mas também a 

do titânio. A ação superior do TiF4 deve-se à: formação de uma cobertura não-

globular (“glaze”) que se forma a partir de TiO2 (30, 31) e/ou de complexos 

organometálicos (32) e protege mecanicamente a superfície do esmalte; à 

habilidade do titânio de substituir o cálcio na matriz de apatita e se ligar aos grupos 

fosfato formando compostos de fosfato de titânio hidratados (24); e à maior 

incorporação de fluoreto ao esmalte  e ao maior deposição de fluoretos (CaF2) sobre 

a superfície do esmalte, que ocorre devido à presença de íons metálicos polivalentes 

que formam fortes complexos fluoretados e se aderem firmemente aos cristais de 
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apatita (33). Este último fator pode ser influenciado pela presença de matriz orgânica 

(34); a acidez da solução de TiF4 pode também induzir uma desmineralização do 

esmalte com maior penetração de fluoreto para a formação de hidroxiapatita 

fluoretada (35).  

 A maioria dos estudos in vitro usando soluções de TiF4 na concentração de 

1% a 4% mostrou que este sal fluoretado é capaz de reduzir parcialmente a 

formação de lesões erosivas (26, 29, 30, 36). 

 

 

2.2  Diferentes apresentações de fluoretos para prevenção de desgaste 

dentário  

 

 

Apesar de não haver evidências científicas, os vernizes fluoretados, indicados 

para uso profissional, poderiam ser mais efetivos que as soluções ou géis na 

prevenção de erosão dentária pela sua capacidade de aderir à superfície do dente e 

agir por um maior período de tempo, criando um reservatório de cálcio e fluoretos 

(18, 37-41). Além disso, os vernizes de fluoretos oferecem uma proteção mecânica 

temporária contra o ataque erosivo, diminuindo a difusão por ácidos como 

comprovado por Vieira et al. (2005) (40). A proteção mecânica dos vernizes foi 

verificada utilizando-se vernizes placebo, sem fluoreto, em estudos prévios (40, 42).  

Certamente o Duraphat® (Colgate, Alemanha) é um dos vernizes fluoretados 

mais comumente estudado para a remineralização de lesões de manchas brancas 

de cárie dentária. Por este motivo, alguns estudos investigaram a eficácia deste 

produto na prevenção de erosão. Diversos destes estudos indicaram que o 

Duraphat® é capaz de reduzir parcialmente a progressão de lesões erosivas (38, 41, 

43-47). Até o presente momento, somente um estudo testou a capacidade do 

Duraphat® de prevenir o desgaste por erosão e abrasão (39) e verificou que, 

removendo o verniz antes do início do experimento, este protegeu contra erosão 

mas a proteção foi menor quando se realizou erosão e abrasão.  

Com relação ao verniz de TiF4, também há estudos que encontraram uma 

proteção significante contra a erosão dentária (39, 41).  Um estudo mostrou que o 

verniz de TiF4 previne melhor a erosão dentária do que a solução de TiF4 e do que 

os vernizes à base de NaF: Duraphat® (NaF, 2,26% F-,pH 4,5, Colgate, Brasil) e 
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Duofluorid® (NaF/CaF2, 2,71% F- em NaF, 2,92% F- em CaF2, pH 8,0, FGM, Brasil)  

(41).  Além disso, aparentemente, a apresentação em verniz reduziria o efeito 

deletério do baixo pH do TiF4 sobre os outros dentes e mucosa (41).  

Uma vez que a camada desmineralizada remanescente do esmalte erodido é 

considerada pequena em comparação à quantidade de esmalte perdido, a intenção 

da terapia sintomática não é de remineralizar, mas sim de diminuir a progressão da 

desmineralização, através da modificação da superfície do dente, para aumentar sua 

resistência a ácidos (23). Neste contexto, a aplicação de um verniz de longa 

durabilidade poderia oferecer uma boa alternativa para prevenir a progressão da 

lesão erosiva, uma vez que aumentaria a deposição de CaF2, no caso de fluoretos 

convencionais, ou de uma camada ácido resistente rica em titânio e fluoreto, pela 

aplicação de TiF4.  

Recentemente, um produto foi lançado no mercado brasileiro com o intuito de 

concorrer com os vernizes fluoretados convencionais tendo a vantagem de ser 

fotopolimerizável e por isto permanecer aderido à superfície dentária por 6 meses ou 

mais liberando fluoretos, cálcio e fosfato. O ClinPro™ XT Varnish (3M ESPE, SP, 

Brasil) na realidade possui a consistência semelhante a de um selante ionomérico 

modificado por resina (80% CIV, 20% resina). De acordo com o fabricante, o produto 

possui glicerofosfato de cálcio, que possibilita a liberação de cálcio e fosfato de 

forma imediata e continuada, aumentando o potencial remineralizador (48). A reação 

na superfície das partículas de vidro de fluoraluminiosilicato oferece liberação 

imediata de fluoretos enquanto o corpo das partículas serve como reservatório para 

liberação contínua. A liberação cumulativa de fluoretos pelo ClinPro™ XT Varnish 

durante as primeiras 24 horas é estatisticamente maior do que a do Duraphat® (48). 

A recarga de fluoretos pode ocorrer até 4,5 horas após a aplicação de dentifrícios 

(48).  

De acordo com o fabricante, o produto cria uma barreira contra a 

desmineralização e erosão, oferece proteção além da cobertura e ajuda a reparar o 

esmalte adjacente (48). De acordo com testes realizados pelo fabricante, o 

ClinPro™ XT Varnish resiste a 20 minutos de exposição tanto ao ácido fosfórico a 

37% (pH ≈ 0) quanto ao ácido cítrico a 10% (pH ≈1.3), mostrando potencial para 

reduzir a erosão dentária (48). Outros estudos realizados pela 3M ESPE mostram 

que, quando aplicado ao esmalte, o ClinPro™ XT varnish resiste a 5.000 

movimentos de escovação, possui resistência a forças mastigatórias (medida 
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através da resistência à compressão e à tensão diametral) comparável ao GC Fuji 

Triage (selante ionomérico) e possui resistência de união de 17,8 ± 2,4 Mpa (48).  

A proposta inicial de lançamento do ClinPro™ XT Varnish foi voltada ao 

tratamento da hipersensibilidade dentinária e ao selamento de molares recém-

erupcionados. No entanto, pelas propriedades que o material possui, citadas acima, 

ele aparenta ser uma boa opção para a prevenção de desgaste dentário erosivo e 

abrasivo. Até o presente momento, há somente uma pesquisa publicada utilizando o 

ClinPro™ XT Varnish para prevenção de erosão dentária (49). Os autores 

concluíram que o material foi eficaz na inibição da desmineralização (49) . 

Entretanto, apesar de objetivarem verificar a eficácia do ClinPro™ XT Varnish na 

prevenção de erosão, os autores utilizaram para o desafio ácido uma solução de 

ácido lático a 0,1mol/L o, a qual representaria um desafio cariogênico.  

Há anos pesquisadores vêm tentado encontrar um método de prevenir 

o desgaste dentário erosivo de maneira eficaz e duradoura. O desgaste 

dentário pode ser oriundo da associação entre erosão e fatores mecânicos, 

com a abrasão ou atrição. Assim, para que um material seja capaz de 

prevenir o desgaste dentário erosivo, ele deve também resistir a esforços 

abrasivos.  

Muitos compostos fluoretados em forma de gel, mousse ou verniz têm 

conseguido reduzir parcialmente a progressão da erosão dentária. No 

entanto, a duração do efeitos destes é curta, tornando o paciente dependente 

de consultas frequentes ao cirurgião-dentista. O lançamento de um verniz 

fotopolimerizável que libera fluoreto, cálcio e fosfato por uma longa duração 

de tempo e pode ter um efeito mecânico protetor, parece algo promissor para 

a inibição do desenvolvimento da erosão em esmalte.  
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3 PROPOSIÇÃO  

 

 

 O objetivo deste estudo foi de avaliar o potencial inibidor de desgaste dentário 

erosivo e abrasivo de diferentes agentes fluoretados: um verniz fotopolimerizável 

(ClinPro™ XT varnish, 3M ESPE) recentemente lançado no mercado e dois tipos de 

vernizes fluoretados convencionais, in vitro.  

 A hipótese nula formulada é que o novo verniz fotopolimerizável não possui 

efeito superior na redução do desgaste do esmalte comparado aos vernizes à base 

de NaF  e TiF4. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Obtenção dos dentes e preparo das amostras de esmalte 

 

 

 Cem (100) amostras de esmalte bovino (4mm X 4mm X 2mm) foram 

preparados a partir de 100 incisivos bovinos obtidos de um frigorífico e armazenados 

em água de torneira. Os dentes foram seccionados com dois discos diamantados 

dupla face – XLI2205, Ref:12.205 (Extec Corp., Enfield, CT, EUA) montados em uma 

máquina de corte de precisão (Isomet Low Speed Saw, Buhler Ltd, Lake Bluff, IL, 

EUA) com um espaçador de 4mm entre os discos, sob constante refrigeração à 

água deionizada. As amostras de esmalte de 4x4mm foram obtidas da porção mais 

plana da coroa através de uma secção dupla no sentido cérvico-incisal e outra no 

sentido mésio-distal. Dentre as 100 amostras iniciais, 80 amostras que não 

apresentavam fraturas, trincas ou defeitos de esmalte foram selecionadas utilizando-

se uma lente de aumento de 30x e foram então armazenadas em condições de 

umidade de 100%.  

Em sequência, as superfícies de esmalte foram lixadas e polidas com lixas de 

silicone carbide de granulação P600 até P4000 (Buehler®, EUA) em uma maquina 

polidora rotatória (DP Struers®, Dinamarca) por diferentes períodos (variando de 30s 

a 3 minutos) sob irrigação constante para obter uma superfície plana e lisa. Entre o 

uso de lixas de diferentes granulações, os espécimes foram colocados na lavadora 

ultrassônica para remover resíduos. 

 

 

4.2 Microdureza superficial inicial e alocação das amostras  

 

 

A microdureza superficial de todas as amostras de esmalte bovino foi 

determinada realizando-se três endentações no centro da amostra equidistantes 

100µm entre si (Diamante Knoop, 25g, 10s, HMV II, Shimadzu Corporation, Kyoto, 

Japão) (50, 51). Dentre as 80 amostras, 60 que apresentavam esmalte com dureza 

entre 300 e 380 KHN (37) foram selecionadas e aleatoriamente alocadas aos 
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diferentes grupos experimentais (Tabela 4.1). Cada grupo experimental teve 15 

amostras. O cálculo amostral foi realizado com base em dados de estudo prévio em 

que foi demonstrada diferença significativa entre os vernizes fluoretados e  o 

controle considerando-se um nível de erro α de 5% e erro β de 20%(39). Portanto, 

foram inclusas 15 amostras por grupo.  

 

Tabela 4.1 -  Grupos experimentais testados e composição dos produtos fluoretados 

 

 

 

4.3 Tratamentos  

 

 

Cada amostra recebeu uma profilaxia com taça de borracha e pedra pomes 

utilizando uma peça de mão de baixa rotação. Os resíduos foram enxaguados com 

água de torneira e os dentes foram secos com jato de ar por 15 segundos. As áreas 

referência/controle (0,5mm de cada lado da amostra) foram protegidas com esmalte 

cosmético. Depois de seco o esmalte cosmético de unha, uma fita isolante foi 

colocada por cima deste, delimitando uma janela de exposição de 1mm no centro do 

eixo x (Figura 4.1). Quatro pequenas demarcações foram feitas nas bordas superior 

e inferior das amostras, usando um disco diamantado dupla face pequeno montado 

em peça de mão. Estas demarcações delimitavam as áreas de referência para guiar 

o reposicionamento correto da fita isolante caso esta se soltasse no decorrer do 

experimento. 

Grupo n Produto Composição Fabricante 

G1 15 Controle

G2 15 Verniz de TiF4
2,45% F-, colofônia, resina sintética, polímero espessante, 

essência, adoçante artificial, etanol
FGM/Dentscare, Brasil

G3 15 Verniz de NaF (Duraphat®) 
2,26% F-, 33,1% álcool, resinas naturais (colofônia, goma-laca, 

mástica), cera branca de abelha, sacarina e aroma, pH 4,5
Colgate, Alemanha

G4 15 ClinPro™ XT Varnish 

Pasta A: vidro de fluoraluminiosilicato (pó de vidro silanizado, 

sílica tratada com silício) metacrilato 2-hidroxietila (HEMA), 

água, bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BIS-GMA). Pasta B: 

copolímero de ácido acrílico e itacônico, água, metacrilato 2-

hidroxietila (HEMA), canforoquinona, glicerofosfato de cálcio

3M ESPE, USA



 
30 

   

Figura 4.1 – Ilustração do uso de fita isolante azul para a delimitação da área de exposição ao 

tratamento e ao desgaste. A área de exposição de 1mm no eixo x encontra-se indicada pela seta. 

  

 

As amostras do grupo G1 (controle) não receberam nenhum tipo de 

tratamento. 

Nos grupos G2 (verniz de TiF4,) e G3 (verniz de NaF) , as amostras 

receberam a aplicação de uma camada de aproximadamente 2mm de verniz, com o 

auxílio de um pincel Benda Brush® (DFL indústria e comércio S.A., RJ, Brasil) de 

ponta média. Após um tempo de secagem de 1 minuto, as amostras foram imersas 

em saliva artificial na qual repousaram por 24h antes do início do experimento.  

No grupo G4 (ClinPro™ XT Varnish), a aplicação do produto foi feita seguindo 

as orientações do fabricante. Foi realizado um condicionamento com ácido fosfórico 

35% (Scotchbond™, 3M ESPE, Brasil) durante 30 segundos. As amostras foram 

enxaguadas abundantemente com um jato de água deionizada durante 30 segundos 

e secas com um jato de ar por 5 segundos.  

Ao manipular o material, o primeiro “click” dispensado era sempre descartado 

para garantir a proporção correta de ambas as pastas. Os componentes eram 

imediatamente misturados em uma área de aproximadamente 2,5 cm de diâmetro 

em um bloco de papel com o auxílio de uma espátula no. 24 (Duflex, SS White, 

Brasil), respeitando o tempo de espatulação de 10-15 segundos.  

Uma camada de espessura entre 250-300 micrometros, verificada com um 

paquímetro digital, do material ainda com consistência lisa e brilhante foi aplicada a 

cada uma das amostras, utilizando-se Benda Brush® (DFL indústria e comércio 

S.A., RJ, Brasil) de ponta média. Imediatamente após a aplicação deste verniz, foi 
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feita a fotopolimerização por 60 segundos (Elipar™ Freelight 2 LED Curing Light, 3M 

ESPE, MN, EUA). A irradiância deste fotopolimerizador foi verificada com um 

radiômetro para nos certificarmos de que estava acima de 400mW/cm2. Uma bolinha 

de algodão molhada foi friccionada levemente para remover a camada superficial do 

material e as amostras foram armazenadas em saliva artificial por 24h antes do 

início do experimento.  

 

 

4.4 Ciclos de erosão + abrasão / remineralização in vitro 

 

 

 Com o intuito de mimetizar as condições encontradas na cavidade bucal, 

ciclos alternados de desafio erosivo e erosivo e abrasivo associados a intervalos de 

remineralização em saliva artificial foram realizados.  

Os ciclos de desmineralização erosiva foram feitos imergindo as amostras em 

Sprite Zero® (The Coca-Cola Company, São Paulo, Brasil), 33 ml/amostra, sob leve 

agitação (velocidade 6,5 no agitador Heidolph Duomax 1030 - Mante®)  durante 5 

minutos, em temperatura ambiente . Estes ciclos foram feitos 4 vezes ao dia durante 

03 dias, totalizando 60 minutos de erosão ao final do experimento. O refrigerante 

Sprite® foi trocado a cada ciclo. Após cada ciclo de erosão, as amostras foram 

enxaguadas com um jato de água deionizada por 15 segundos, secas com jato de ar 

e armazenadas em saliva artificial (33 ml/amostra, sem agitação, 25ºC) durante 2 

horas no mínimo (39, 52).  Caso a fita adesiva se deslocasse durante a secagem 

com jato de ar, esta era substituída.  Após o último desafio erosivo do dia, as 

amostras também foram armazenadas em saliva artificial onde permaneceram de 

um dia para o outro. A composição da saliva artificial usada foi: glicose a 0,2mM, 

NaCl a 9,9mM, CaCl22H2O a 1,5mM, NH4Cl a 3mM, KCl a 17mM, NaSCN a 2mM, 

K2HPO4 a 2,4mM, uréia a 3,3mM, NaH2PO4 a 2,4mM, e traços de ácido ascórbico 

(53) (pH 7.0).   Esta solução foi trocada todos os dias de manhã antes do início dos 

ciclos. 

 Após o primeiro e o terceiro ciclo de erosão do dia, depois de transcorridos 30 

minutos de repouso em saliva artificial (54), foram realizados ciclos de abrasão. Para 

padronização, foi utilizada uma máquina automática para simulação de escovação 

(ELQUIP, São Carlos, SP, Brasil) com uma velocidade de 4,50 movimentos por 
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segundo e carga de 200g. A máquina possui um sensor de temperatura que 

possibilita a escovação à temperatura de 37±2oC.  As cabeças das escovas 

dentárias (Grupo Carrefour®, Brasil) de cerdas macias e niveladas foram fixadas de 

forma a garantir seu alinhamento paralelo à base, garantindo a melhor área de 

contato das cerdas com a superfície das amostras de esmalte. As escovas eram 

abundantemente enxaguadas entre ciclos.  Em cada ciclo abrasivo, cada amostra 

recebeu 0,5ml do “slurry”, uma solução preparada com a proporção de 1g de 

dentifrício: 3ml de água deionizada para simular a diluição do dentifrício na saliva. O 

dentifrício utilizado foi Colgate Tripla Ação (1.450 ppm F-,  monofluorfosfato de sódio; 

Colgate-Palmolive Comercial Ltda., SP, Brasil). Foram realizados os desafios 

abrasivos por 2x15s (2x 68 movimentos de escovação) de abrasão por dia (54, 55), 

durante 03 dias, totalizando 90 segundos ao final do experimento.  

 

 

4.5 Mensuração da perda de estrutura usando perfilometria óptica  

 

 

O desgaste do esmalte dentário foi mensurado utilizando perfilometria óptica 

(Proscan 2100, Scantron Industrial Products Ltd, Venture Way, Tauton, Inglaterra) 

que permite a quantificação da profundidade da cratera da lesão erosiva em 

micrometros (56). As leituras foram realizadas em uma área central de 2x2mm 

utilizando os parâmetros: sensor S11/03; sample rate = 100Hz; step size x = 

0,010mm; step size y = 0,020; number of steps x = 200; number of steps y = 100; 

part size x = 2,000 mm e part size y = 2,000 mm. Os perfis iniciais das superfícies do 

esmalte foram obtidos antes do experimento apenas para verificar a planificação 

adequada das mesmas (diferença ≤0,1μm entre as áreas de referência). Ao término 

dos 03 dias de experimento, a leitura final do perfil das amostras foi realizada. Como 

apenas algumas amostras do verniz de TiF4 apresentaram verniz ao final do 

experimento, este foi removido com lâmina de bisturi e solução de acetona (1:1)  

Todas as análises perfilométricas foram realizadas pelo mesmo examinador. 
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4.6 Análise estatística 

 

 A normalidade da distribuição dos dados e a homogeneidade da variância 

foram testadas utilizando teste de Kolmogorov-Smirnov e Bartlett, respectivamente. 

Como os dados não passaram pelo teste de homogeneidade, foi aplicado o teste 

não-paramétrico  de Kruskal-Wallis para comparação de mais de dois grupos 

seguido pelo teste post-hoc Dunn. O software utilizado foi o Graph Pad Instat (EUA). 

O nível de significância foi mantido em 5%. 

 

  



 
34 

5 RESULTADOS 

 

 

 Ao término do primeiro dia de ciclagem, ainda era possível observar ao olho 

nu a presença do verniz de TiF4 sobre todas as amostras no grupo G2. No G3, ao 

final do primeiro dia de ciclagem nenhuma das amostras encontrava-se com o 

Duraphat® intacto e visível ao olho nu. Este havia sido removido pela abrasão. No 

grupo G4 o ClinProTM XT varnish estava presente em todas as amostras ao final do 

primeiro dia.  

Ao término do segundo dia de ciclagem, oito das quinze amostras do grupo 

do verniz de TiF4 ainda apresentavam o verniz observável ao olho nu. Nenhuma 

amostra do grupo G3 apresentava o Duraphat® aderido. Todas as amostras do 

grupo G4 possuíam o ClinProTM XT varnish presente.   

No final do experimento, 03 amostras ainda possuíam o verniz de TiF4 

parcialmente aderido e este teve que ser removido para realizar a leitura final. No 

grupo G4 foi possível observar a presença do verniz ClinProTM XT em todas as 15 

amostras, demonstrando que o material resistiu ao ciclos erosivos e abrasivos 

utilizados neste estudo, como o fabricante divulga.  

Os valores obtidos na perfilometria estão na Tabela 5.1. Tanto o verniz de 

TiF4 quanto o Duraphat® conseguiram reduzir significantemente o desgaste por 

erosão e abrasão, em comparação ao grupo controle.  No grupo G4, o valor 

numérico representa a quantidade de material do ClinProTM XT que permaneceu 

sobre a superfície do esmalte, sendo que a espessura inicial do material que foi 

aplicado foi de 300 μm. 
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Tabela 5.1 – Mediana dos valores de desgaste ou incremento de material sobre o esmalte (μm)  ± 

95%  de intervalo de confiança (IC) nos diferentes grupos (n=15) após 3 dias de erosão 

e abrasão  

 

Tratamento Perfilometria 

Controle -16,60 [-19,92 − -10,04]a 

NaF verniz (Duraphat®) -5,84 [-12,06 − - 1,64]b 

TiF4 verniz -3,60 [-8,72 − - 0,45]b 

ClinPro™ XT varnish 106,21 [30,67 – 126,22]c 

 
* Valores negativos demonstram desgaste, enquanto o valor positivo o incremento de material. Letras 
minúsculas distintas indicam diferenças estatisticamente significantes  entre os tratamentos (Teste de 
comparação múltipla de Dunn, p<0.05). 
 

 

A análise qualitativa das amostras representativas da mediana de cada grupo 

experimental está ilustrada na Figura 5.1. As cores representam os diferentes níveis 

de altura da amostra varrida. A escala de cores varia entre os tons verde e azul, 

sendo que o verde representa as áreas mais altas da amostra os tons tendendo 

mais para o azul representam as áreas mais baixas ou profundas. As figuras (a), (c), 

(e) e (g) mostram a vista de cima da amostra. Nestas figuras, os lados direito e 

esquerdo são as superfícies de esmalte que foram protegidas com fita adesiva e 

serviram como referência. A área central no eixo x correspondem à janela de 

exposição ao tratamento e aos desafios erosivos e abrasivos. As figuras (b), (d), (f) e 

(h) mostram uma vista transversal. Apesar de as figuras (c) e (d) do grupo do verniz 

de TiF4 mostrarem uma superfície de esmalte bastante homogênea, semelhante à 

imagem inicial desta amostra, ao realizar o exame de “three-point step height” que 

mensura a quantidade de esmalte perdida, este revela que ocorreu um pequeno 

desgaste, só não perceptível nesta imagem. Outras imagens do mesmo grupo 

mostram o desgaste de maneira mais nítida.   
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Figura 5.1 – Análise qualitativa das amostras medianas dos grupos: controle (a) e (b); verniz de TiF4 

(c) e (d); verniz de NaF (e) e (f); e ClinPro
XT 

varnish (g) e (h) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os vernizes de TiF4 e NaF (Duraphat®) demonstraram um desempenho 

significante na inibição da progressão de lesões erosivas e este resultado está de 

acordo com estudos prévios (37, 39, 41).  Até o presente momento, há somente uma 

investigação publicada a respeito do potencial preventivo dos vernizes de TiF4 e NaF 

sobre a erosão associada à abrasão de esmalte (39). Nesta, os autores concluíram 

que ambos os vernizes foram capazes de reduzir a perda de esmalte causada por 

erosão e abrasão, em comparação a um verniz placebo.  No referido estudo, o 

verniz de TiF4 teve um desempenho superior ao NaF. Duas razões podem justificar 

este achado em comparação aos resultados do presente estudo: 1) a produção da 

camada rica em titânio e fluoreto pela aplicação do TiF4, uma vez que o verniz foi 

removido e dessa forma, o efeito mecânico da presença do material não estava 

presente e 2) também pelos desafios erosivos terem sido mais brandos em 

comparação ao presente estudo. O verniz de TiF4 tem mostrado ser mais eficaz que 

o verniz de NaF para desafios erosivos/abrasivos iniciais (30 minutos), mas este 

efeito é igualado ao longo do tempo (60 minutos)(19).  

O presente estudo é o primeiro em que se optou por não remover o verniz de 

TiF4 antes de iniciar as ciclagens. Em estudos do grupo de Vieira et al. (25) foi 

demonstrado que o verniz, quando permanece sobre a superfície do esmalte, tem 

uma maior capacidade de reduzir o desgaste mecanicamente (40) do que quando 

removido, uma vez que a camada de CaF2 formada em si não é tão resistente aos 

desafios erosivos. Quando se trata de estudos somente de erosão, onde o verniz 

aplicado não seria removido pela erosão e permaneceria aderido por um tempo 

irrealmente maior do que o que ocorre na cavidade bucal, é preferível realizar a 

remoção completa do verniz antes do início do experimento para padronizar o 

momento em que o verniz é removido e para isolar o efeito químico dos vernizes, 

sem a influência da proteção mecânica pela presença do mesmo. No entanto, em 

pesquisas onde a abrasão é realizada, a própria escovação deveria remover 

gradativamente o verniz, simulando melhor o que ocorre no dia-a-dia.  

Adicionalmente, a permanência dos vernizes fluoretados foi importante para a 

comparação destes com o novo verniz (ClinPro™XT) que é fotopolimerizado e se 

adere à estrutura dentária. Não seria correto comparar materiais permitindo que uns 
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fossem removidos e outros permanecessem sobre o dente.  Também é importante 

citar que não incluímos o verniz placebo, justamente pelo fato do efeito mecânico 

estar presente e de o objetivo principal neste primeiro momento ser o teste de 

resistência dos materiais à erosão e abrasão.  

Foi possível observar no decorrer do experimento que o verniz de TiF4 foi 

mais resistente ao desafio erosivo e abrasivo que o NaF. Apesar do valor de 

desgaste ter sido menor para o TiF4 ao final do experimento, este não diferiu 

estatisticamente do verniz de NaF. Como a camada de verniz não é totalmente 

homogênea, pode ter havido locais onde o efeito mecânico de proteção foi 

diminuído, deixando a superfície do esmalte exposta ao desgaste (40). É possível 

especular que, caso o experimento fosse continuado por um período de tempo mais 

longo, a ação química prevaleceria após removidos os vernizes, fazendo sobressair 

o efeito do verniz de TiF4, em um primeiro momento. O resultado de que ambos os 

vernizes fluoretados convencionais estudados foram eficazes na redução da erosão 

e abrasão é favorável pois estes produtos não requerem nenhum preparo invasivo 

do esmalte (ex. condicionamento ácido) e podem ser aplicados mesmo em bebês ou 

pacientes especiais. Dentre os pacientes com necessidades especiais, há uma 

população de maior risco para o desgaste dentário patológico como no caso da 

paralisia cerebral (com alta prevalência de bruxismo e de refluxo gastroesofágico) e 

no caso de síndromes com alta prevalência de bruxismo como a síndrome de Down 

e de Rett.   

Somente um estudo havia sido realizado com a intenção de investigar o efeito 

do ClinPro™ XT Varnish  na prevenção de erosão dentária (49). Apesar de terem 

concluído que o ClinPro™ XT Varnish  foi eficaz, os autores deste estudo utilizaram 

ácido lático, o que caracteriza um desafio cariogênico e não erosivo. No presente 

estudo, a descoberta que o novo verniz ClinPro™ XT Varnish foi capaz de resistir ao 

desgaste erosivo (60 min no total) e abrasivo (90s no total = 405 movimentos de 

escovação), permanecendo sobre a superfície do esmalte e impedindo que 

houvesse desgaste dentário também traz uma alternativa efetiva para a redução da 

erosão e abrasão. Portanto, a hipótese nula do trabalho foi rejeitada. A capacidade 

deste material permanecer aderido à superfície do esmalte por um tempo mais 

prolongado do que os outros vernizes fluoretados convencionais significa que o 

paciente com alto risco de erosão poderia ficar um maior período de tempo sem 

precisar de uma reaplicação profissional de fluoreto.  
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Por outro lado, a redução da camada de 300μm inicialmente aplicada para 

uma média de 92,08 μm ± 31,16 remanescente ao final do experimento indica que o 

produto pode não resistir a tantos ciclos abrasivos como anunciado pelo fabricante 

quando há desafio erosivo simultaneamente. Novos estudos investigando o 

potencial anti-erosivo e anti-abrasivo do ClinPro™ XT Varnish são necessários para 

verificar qual a periodicidade da necessidade de reaplicação do produto.  Além da 

questão do tempo de permanência, seria interessante testar a aplicação deste 

produto sobre amostras pré-erodidas para averiguar o efeito deste novo verniz na 

progressão de um desgaste pré-existente.  

Metodologicamente, optamos por utilizar um desafio erosivo mais severo 

(4x5min/dia) do que o atualmente utilizado (4x90s/dia)  (54)  para conseguirmos um 

desgaste detectável pela perfilometria óptica após 3 dias de experimento e também 

para que submetêssemos o novo material a um alto desafio, de forma a testar a sua 

durabilidade nesta condição. Este protocolo está de acordo com um estudo 

recentemente publicado por um grupo de pesquisadores que utilizou o mesmo 

perfilômetro (55). Foram realizados somente 2 ciclos de abrasão (15s/cada) por dia 

para refletir melhor o que ocorre no dia-a-dia porque a maioria das pessoas não 

escova os dentes após cada desafio erosivo mas sim 2 ou 3 vezes ao dia (54) e por 

períodos curtos, de 30-90s em toda a dentição (57). Pelo mesmo motivo, foi utilizado 

dentifrício fluoretado porque a maioria dos dentifrícios encontrados no mercado 

contém ao menos 1.000ppm F-.  

Outro aspecto metodológico foi a opção de utilizar incisivos bovinos devido a 

sua maior disponibilidade e conveniência por possuir uma área de superfície mais 

plana em comparação a dentes humanos (40). Apesar de o esmalte bovino ser bem 

aceito e utilizado em inúmeras pesquisas odontológicas como um modelo para o 

esmalte humano (58, 59), há diferenças morfológicas como a maior porosidade do 

esmalte bovino, o que resulta em maior velocidade de formação de lesões erosivas 

(40). Isto deve ser considerado ao interpretar os resultados da pesquisa.   
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 O ClinPro™ XT varnish permaneceu aderido sobre à superfície do esmalte 

prevenindo completamente desgaste durante 03 dias in vitro. Ambos o verniz de TiF4 

e o Duraphat® tiveram uma eficácia semelhante na redução do desgaste do esmalte 

por erosão e abrasão em comparação ao o grupo controle.  
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