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RESUMO 
 

 

Engel Y. Avaliação in vitro do potencial do laser de CO2 (9.3 µm), associado ou não 
ao NaF e ao AmF/NaF/SnCl2, em controlar a erosão em esmalte dental humano 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2019. Versão Corrigida. 

 

 

Considerando os resultados positivos da literatura quanto à utilização do laser de CO2 

na prevenção de lesões de cárie e os resultados promissores em relação à redução 

da erosão de esmalte, este estudo in vitro teve como objetivo avaliar o potencial do 

laser de CO2 (9.3 µm), associado ao NaF ou ao AmF/NaF/SnCl2, em controlar a lesão 

de erosão em esmalte dental humano. Cento e vinte fragmentos de esmalte dental 

foram selecionados e, após a formação de lesão inicial, divididos aleatoriamente em 

12 grupos de tratamento (n=10): W - água destilada (controle negativo); E - solução 

de AmF/NaF/SnCl2 (500 ppm F- and 800 ppm Sn2+); R – solução de NaF 0,05% (225 

ppm F-); S - slurry de NaF 1,1% (5000 ppm F-) ; L1 – laser de CO2 (0.69 W); L1+E – 

laser de CO2 + solução de AmF/NaF/SnCl2; L1+R – laser de CO2 + solução de NaF; 

L1+S - laser de CO2 + slurry de NaF; L2 - laser de CO2 (0.58 W); L2+E - laser de CO2 

+ solução de AmF/NaF/SnCl2; L2+R - laser de CO2 + solução de NaF e L2+S - laser 

de CO2 + slurry de NaF 1,1%. As amostras foram, então, submetidas a 10 dias de 

ciclagem erosiva através de imersões alternadas em solução de ácido cítrico (0,5%, 

pH 2,3, 2 minutos, 6x/dia, em intervalos de 1,5 h) e saliva artificial. Dois parâmetros 

de irradiação com o laser de CO2 (9.3 µm) foram testados (L1 e L2), seguidos de 

imersão diária em 5 ml da solução de AmF/NaF/SnCl2 (E, L1+E e L2+E), em solução 

de NaF (R, L1+R e L2+R) ou em slurry de NaF (S, L1+S e L2+S). Imediatamente após 

os tratamentos de superfície, após 5 dias de ciclagem e ao final dos 10 dias de 

ciclagem erosiva, a perda de superfície (µm) foi obtida por meio de perfilometria óptica. 

Adicionalmente, foi realizada microscopia eletrônica de varredura em 36 amostras 

(n=3) submetidas aos 10 dias de ciclagem erosiva e 36 amostras extras (n=3), 

submetidas apenas ao tratamento de superfície. Os dados de desgaste de superfície 

foram submetidos aos testes de normalidade e homocedasticidade, seguidos da 

análise pelos testes de ANOVA dois fatores e post-hoc de Tukey, ao nível de 

significância de 5%. Não houve diferença entre os grupos após os tratamentos. Em 5 



 
 

dias de ciclagem, os grupos E, L1+S, L2+E, L2+R e L2+S não apresentaram diferença 

estatística entre si, tendo apresentado os menores valores de perda de superfície. Em 

10 dias, os grupos tratados com a solução de AmF/NaF/SnCl2 (E, L1+E e L2+E) 

apresentaram menor perda de superfície, sendo que no grupo L2+E não houve 

aumento estatisticamente significativo durante os 3 tempos de análise. O laser de CO2 

(9.3 µm), em ambos os parâmetros, foi capaz de inibir a erosão dental quando 

associado ao NaF e ao AmF/NaF/SnCl2. 

 

 

Palavras-chave: Erosão dental. Laser de CO2 (9.3 µm). Solução de NaF. Slurry de 

NaF. Solução de AmF/NaF/SnCl2. Esmalte humano. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

Engel Y. In vitro evaluation of CO2 laser (9.3 µm), combined with NaF or 
AmF/NaF/SnCl2, in controlling erosion on human dental enamel [dissertation]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão 
Corrigida. 

 

 
Considering the positive effects of high power lasers in preventing dental caries and 

the promising results regarding the reduction of enamel erosion, the purpose of this in 

vitro study was to evaluate the potential of a CO2 laser (9.3 µm), combined with NaF 

or AmF/NaF/SnCl2, in controlling erosion on dental enamel. One-hundred and twenty 

slabs of human enamel were selected and, after erosive-like lesion formation, 

randomly allocated into 12 treatment groups (n=10): W - negative control (no 

treatment); E - AmF/NaF/SnCl2 solution (500 ppm F- and 800 ppm Sn2+); R – NaF rinse 

(225 ppm F-); S – NaF slurry (5000 ppm F-); L1 - CO2 laser (0.69 W); L1+E - CO2 laser 

+ AmF/NaF/SnCl2 solution; L1+R - CO2 laser + NaF rinse; L1+S – CO2 laser + NaF 

slurry; L2 - CO2 laser (0.58 W); L2+E - CO2 laser + AmF/NaF/SnCl2 solution; L2+R - 

CO2 laser + NaF rinse and L2+S - CO2 laser + NaF slurry. Samples were subjected to 

10 days of erosive cycling through alternate immersions in 0,5% citric acid (pH 2.3, 2 

minutes, 6x/day, at intervals of 1,5 h) and artificial saliva. Two CO2 irradiation 

parameters (9.3 µm) were tested (L1 and L2), followed by daily immersions in 5 ml of 

AmF/NaF/SnCl2 solution (E, L1+E and L2+E), or NaF rinse (R, L1+R and L2+R) or NaF 

slurry (S, L1+S and L2+S).Immediately after surface treatments, after 5 days of erosive 

cycling and at the end of the 10 days of erosive cycling, the superficial tissue loss was 

determined by non-contact optical profilometry (µm). Additionally, 36 samples (n=3) 

submitted to 10 days erosive cycling and 36 extras samples (n=3) submitted only to 

surface treatments were evaluated qualitatively by scanning electron microscopy. 

Surface wear data were submitted to normality and homoscedasticity tests, followed 

by analysis two-way ANOVA and Tukey post-hoc tests, at a significance level of 5%. 

There was no difference between groups after treatments. After 5 days of erosive 

cycling, E, L1+S, L2+E, L2+R and L2+S groups did not show statistical difference 

among them, having presented the lowest surface loss. After 10 days, groups treated 

with AmF/NaF/SnCl2 rinse (E, L1+E and L2+E) showed less surface loss, and in the 



 
 

L2+E group there was no statistically significant increase at the three time points. The 

CO2 laser (9.3 µm), in both parameters, was able to inhibit dental erosion when 

associated with NaF and AmF / NaF / SnCl2. 

 

 

Keywords: Dental erosion. CO2 Laser (9.3 µm). NaF rinse. NaF slurry. AmF/NaF/SnCl2 

rinse. Human enamel. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O desgaste erosivo é uma condição em que ocorre a perda da superfície 

mineral por processos físicos ou químico-físicos (Schlueter et al., 2020). A erosão 

dental consiste no amolecimento da superfície dentária pela ação de ácidos 

intrínsecos e/ou extrínsecos de origem não-bacteriana ou por substâncias quelantes 

nas superfícies livres de biofilme (Imfeld, 1996; ten Cate; Imfeld, 1996; Amaechi; 

Higham 2005). O processo se inicia pelo amolecimento superficial do tecido 

mineralizado dental (Lussi et al., 2004; Schlueter et al., 2011, 2012), diminuindo sua 

dureza, e prossegue de forma que camada a camada é solubilizada irreversivelmente, 

restando apenas uma superfície desmineralizada (Schlueter et al., 2012).  

O desgaste dental erosivo possui etiologia multifatorial no qual fatores 

químicos, biológicos e comportamentais interagem entre si (Meurman; ten Cate, 1996; 

Lussi, 2006; Lussi; Carvalho, 2015). Hábitos dietéticos e de higiene, desordens 

alimentares e gastroesofágicas, ingestão de alimentos e bebidas ácidas são exemplos 

dos fatores comportamentais que podem favorecer a progressão do desgaste por 

erosão; anatomia dental, posição dos dentes em relação aos tecidos moles e no arco 

dentário, formação de película adquirida, fluxo salivar e sua capacidade tampão, 

correspondem aos fatores biológicos e, tipo de ácido, pH, presença de agentes 

quelantes e concentração de íons cálcio, fosfato e flúor representam os fatores 

químicos (Zero, 1996; Johansson et al., 2002; Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 2008; Lussi 

et al., 2011). Ao longo do tempo, a interação destes fatores pode levar à progressão 

ou mesmo à proteção da superfície dental (Lussi et al., 2011). 

Com o aumento da prevalência da condição (Brusius et al., 2018) torna-se 

necessário o aperfeiçoamento dos métodos preventivos e de controle já existentes e 

o desenvolvimento de terapias capazes de inibir a perda mineral frente ao desafio 

erosivo, antes que a dissolução do substrato dental ocorra de forma irreversível 

(Magalhães et al., 2009; Lussi; Carvalho, 2015). Os compostos fluoretados, já bem 

estabelecidos na prevenção e controle da cárie dental (Øgaard et al., 1994; ten Cate, 

1997; Marinho et al., 2013) podem ser utilizados com esta finalidade. A aplicação 

tópica do produto fluoretado sobre o dente forma um composto semelhante ao fluoreto 

de cálcio que é mais ácido resistente, atua como fonte de íons flúor e como barreira 
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física contra a dissolução ácida, conferindo maior resistência ao tecido mineral 

dentário no desgaste erosivo (Magalhães et al., 2011a; Ganss et al., 2012). 

A obtenção do efeito protetor dos fluoretos depende de um regime intenso e 

prolongado e com alta concentração de fluoreto (Wiegand; Attin, 2003; Ganss et al., 

2004; Lagerweij et al., 2006) e ainda assim, a camada de fluoreto de cálcio 

demonstrou baixa estabilidade quando exposta a sucessivos desafios ácidos (Ganss 

et al., 2001; Lussi; Carvalho, 2015). Dessa forma, alguns estudos têm investigado a 

associação de cátions metálicos às soluções fluoretadas, com objetivo de obter 

compostos mais eficazes contra o processo erosivo (Ganss et al., 2008; Schlueter et 

al., 2009d; Magalhães et al., 2011b; Lussi; Carvalho, 2015). 

A associação do estanho com o fluoreto tem se destacado, demonstrando 

eficácia na redução da desmineralização (Ganss et al., 2004, 2010a; Hove et al., 2008; 

Ramos-Oliveira et al., 2014; da Silva et al., 2017a, 2017b), podendo ser considerada, 

atualmente, “padrão-ouro” para prevenção e controle do desgaste dental erosivo. Sua 

ação ocorre por meio da incorporação de íons de estanho ao esmalte dental durante 

os desafios cíclicos erosivos, criando uma camada amorfa estável mais resistente ao 

processo de desmineralização (Wei, 1974; Babcock et al., 1978; Ganss et al., 2008), 

que é composta por sais Sn/F/P ou Ca/P/Sn, dependendo da fórmula da solução 

aplicada (Babcock et al., 1978). Há ainda a incorporação de estanho às camadas 

subsuperficiais do esmalte durante o processo de desmineralização e 

remineralização, aumentando a proteção do substrato em relação à perda mineral 

(Schlueter et al., 2009d). Quanto maior o tempo de contato da solução contendo o 

estanho com a superfície do esmalte (Wei, 1974) e sua concentração (Schlueter et al., 

2009d), maior a formação de sais de estanho, resultando em resistência ácida 

superior. 

Além dos produtos fluoretados, outras terapias são estudadas para controlar o 

desgaste erosivo, como o uso de lasers de alta potência. Estudos utilizando o laser 

de CO2 demonstraram eficácia em inibir a desmineralização do esmalte diante de 

desafios cariogênicos (Featherstone et al., 1998; Kantorowitz et al., 1998; Klein et al., 

2005; Tagliaferro et al., 2007, 2009; Rechmann et al., 2011, 2013, 2016) e pelo 

desgaste erosivo (Esteves-Oliveira et al., 2011, 2015; Lepri et al., 2013; Scatolin et al., 

2015; Ramalho et al., 2019). Apesar de seu mecanismo de ação permanecer incerto, 

a hipótese mais aceita é baseada na modificação química da camada superficial do 

esmalte, por meio do aumento de temperatura (Featherstone et al., 1998; Kantorowitz 
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et al., 1998; Chin-Ying et al., 2004; Esteves-Oliveira et al., 2009, 2017; Tagliaferro et 

al., 2009; Rechmann et al., 2011; Nakagaki et al., 2015), tornando a superfície mais 

ácido-resistente, sem causar danos à polpa (Featherstone; Nelson, 1987; Nelson et 

al., 1987; Fried et al., 2002; Steiner-Oliveira et al., 2006; Esteves-Oliveira et al., 2017). 

O laser de CO2, disponível para uso em Odontologia, pode ser encontrado no 

comprimento de onda de 9.3 a 10.6 μm (espectro de emissão no infravermelho). Nos 

comprimentos de 9.3 e 9.6 μm, a luz emitida pelo laser de dióxido de carbono é 

altamente absorvida pelos grupos carbonato e fosfato da estrutura dental. Por este 

motivo, a irradiação nesses comprimentos de onda tem melhor absorção de energia 

na superfície com menor propagação de calor no interior do substrato, sendo superior 

quando comparados aos comprimentos de onda de 10.3 e 10.6 μm (Featherstone; 

Nelson, 1987; Nelson et al., 1987; Fried et al., 2002; Rechmann et al., 2011, 2013).  

Ademais, acredita-se no efeito sinérgico da associação do laser de dióxido de 

carbono com a aplicação de produtos fluoretados (Tepper et al., 2004; Rodrigues et 

al., 2006; Esteves-Oliveira et al., 2011; Jordão et al., 2016; Ramalho et al., 2019). A 

irradiação da superfície promove a captação do fluoreto na estrutura do cristal de 

hidroxiapatita na forma de fluorapatita, reduzindo a dissolução do esmalte dental 

(Mathews et al., 2012; Shellis et al., 2014).  

Os fatores como potência, densidade de energia, duração, número e modo de 

emissão do pulso, taxa de repetição, além do comprimento de onda, são de extrema 

importância para reduzir a suscetibilidade do desgaste dental erosivo (Kantorowitz et 

al., 1998; Zuerlein et al., 1999). No entanto, a existência de poucos estudos, assim 

como a discrepância de protocolos descritos, dificulta a comparação destes. Dessa 

forma, considerando os resultados positivos do laser de dióxido de carbono (9.3 μm) 

na prevenção e controle da cárie dentária e o uso de substâncias fluoretadas para 

diminuir a desmineralização da superfície do esmalte, o objetivo deste estudo in vitro 

foi de avaliar o potencial do laser de CO2 (9.3 µm), associado ao NaF e ao 

AmF/NaF/SnCl2, no controle da erosão em esmalte dental humano. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1. Desgaste dental erosivo 
 

 

A erosão dental é a amolecimento da superfície dental causada por ácidos de 

origem não-bacteriana ou por substâncias quelantes nas superfícies livres de biofilme 

(Imfeld, 1996; ten Cate; Imfeld, 1996). O desgaste dental erosivo é a condição em que 

a erosão dental é o principal fator do desgaste dental (Schlueter et al., 2020). Os 

ácidos podem ter origem intrínseca e/ou extrínseca (Imfeld 1996; Shellis et al., 2014). 

Os de origem extrínseca são aqueles presentes nos alimentos e bebidas ácidas (Lussi 

et al., 1991; Bartlett et al., 2011b), medicamentos e gases industriais - ácido 

hidrocloridrico ou sulfúrico  (Imfeld, 1996; Meurman; ten Cate, 1996; Zero, 1996). Já 

os de origem intrínseca estão presentes em desordens gastroesofágicas, como 

doença do refluxo gastroesofágico, e transtornos alimentares, como bulimia e 

anorexia, doenças associadas ao ácido clorídrico (Howden, 1971; Zero, 1996). 

O processo erosivo ocorre de forma progressiva e crônica, se iniciando pelo 

amolecimento da superfície mineral (Schlueter et al., 2011), solubilizando, 

irreversivelmente, camada a camada (ten Cate; Imfeld, 1996) e gerando uma 

superfície desmineralizada (Schlueter et al., 2012), o que evidencia a importância do 

seu diagnóstico precoce.  

O diagnóstico diferencial do desgaste erosivo dental é um desafio para o cirurgião-

dentista porque a patologia pode estar associada com as outras formas de desgaste 

dental, como abrasão e atrição. Destaca-se seu caráter multifatorial e simultâneo 

(Imfeld, 1996; Grippo et al., 2004; Lussi, 2006) e que a associação entre as diferentes 

formas de desgaste pode agravar a severidade da patologia. Clinicamente, os dentes 

acometidos por erosão dental podem apresentar esmalte fino, translúcido e com perda 

de brilho. As faces palatinas e oclusais são as mais afetadas, de modo que há 

presença de depressões ou concavidades nestas faces e arredondamento ou 

aplainamento das cúspides (Grippo et al., 2004; Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 2008). As 

superfícies lisas podem apresentar uma linha de esmalte íntegro na margem gengival 

(Lussi et al., 2004, 2011; Lussi; Jaeggi, 2008), que pode estar associada à existência 

constante do fluido sulcular, que possui pH neutro, (Lussi et al., 2004; Lussi; Jaeggi, 
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2008) ou, também, pela presença de placa bacteriana no terço cervical que poderia 

agir como uma barreira física para a difusão do ácido (Lussi et al., 2004; Lussi; Jaeggi, 

2008). 

A perda de anatomia pode causar alteração na dimensão vertical que, por 

consequência, gera mudanças nas funções oclusais e estética inadequada (Kidd; 

Smith, 1993; El Wazani et al., 2012; Olley et al., 2015), as restaurações tornam-se 

proeminentes - ou seja,  acima do nível da superfície dentária devido ao desgaste da 

estrutura dental (Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 2008; Lussi et al., 2011) - e pode haver 

hipersensibilidade dentinária associada (Zero; Lussi, 2005; West et al., 2013). 

A etiologia do desgaste erosivo é multifatorial (Zero, 1996; Ganss et al., 2012; 

Shellis et al., 2014), associando os fatores químicos, biológicos e comportamentais 

(figura 2.1). Ao longo do tempo, a associação deles pode levar à progressão ou à 

proteção da superfície dentária (Meurman; ten Cate, 1996; Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 

2008). 

Os fatores químicos são representados pelo tipo de ácido, pH, capacidade 

tampão, concentração de íons cálcio, fosfato e flúor e temperatura (Meurman; ten 

Cate, 1996; Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 2008). Os agentes quelantes também 

influenciam o processo erosivo. O íon citrato se liga ao íon cálcio presente na 

superfície dentária e na saliva (Grippo et al., 2004; Lussi; Jaeggi, 2008), reduzindo o 

grau de supersaturação em relação aos dentes (Meurman; ten Cate, 1996), e, 

consequentemente, aumentando a dissolução dos cristais de hidroxiapatita (Lussi et 

al., 2004; Zero; Lussi, 2005).  

Os fatores biológicos são exemplificados pela anatomia do dente e sua relação 

com os tecidos moles, fluxo salivar, capacidade tampão e película adquirida (Zero, 

1996; Johansson et al., 2002; Lussi; Jaeggi, 2008). A película adquirida age como 

proteção mecânica contra a erosão, atuando como barreira semipermeável, de modo 

a impedir o contato do ácido com a superfície dental (Zahradnik et al., 1977; Amaechi 

et al., 1999) e, consequentemente, a dissolução da hidroxiapatita. A posição do dente 

com os tecidos moles e com a língua, assim como a deglutição, podem modificar o 

desgaste erosivo, influenciando a capacidade de clearence do ácido podendo ser 

diferente para cada indivíduo. 

Os fatores comportamentais modificam o desenvolvimento do processo de erosão. 

Os hábitos dietéticos e de higiene, desordens alimentares e gastroesofágicas, 

ingestão de bebidas ou alimentos ácidos podem favorecer a progressão do desgaste. 
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A forma de ingestão, o tempo em que o alimento/bebida fica em contato com o dente 

(Johansson et al., 2002), assim como a frequência ou uso de medicamentos 

efervescentes, são fatores que desempenham um papel importante na progressão da 

erosão. (Levitch et al., 1994; Zero, 1996; Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 2008). 

 

 

 

 
 Fonte: Diagrama traduzido de Lussi et al., (2011). 

 

 

2.1.1. Patogenia do desgaste dental erosivo 

 

 

A patogenia do desgaste dental erosivo se baseia na dissociação irreversível 

da hidroxiapatita carbonatada, de acordo com a equação (p. 36). Quando a solução 

ácida entra em contato com o esmalte ou com a dentina, o pH diminui podendo tornar-

se crítico para os tecidos duros dentais. Entretanto, diferentemente do processo de 

desenvolvimento da lesão de cárie, o valor do pH crítico para a erosão não foi 

determinado (Lussi et al., 2011; Ganss et al., 2012). No entanto, West et al., (2001) 

demonstraram que abaixo de pH 3,5 o valor de dissolução aumenta exponencialmente 

Figura 2.1- Interação dos fatores capazes de influenciar o desenvolvimento e progressão do desgaste 
dental erosivo 
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no substrato dental. O pH crítico é aquele em que os fluidos da cavidade oral 

encontram-se saturados em relação à superfície dental (Ganss et al., 2012). Quando 

os fluidos estão subsaturados em relação aos do tecido duro dental, inicia-se a 

desmineralização do dente. 

 

 
Equação de reação de dissociação da hidroxiapatita 

 

Ca5(PO4)3OH (s)                                     5 Ca2+ (aq)+ 3 PO43- (aq) + OH- (aq) 
 

 

O processo erosivo inicia-se pelo amolecimento superficial do esmalte, 

descritos como tendo uma espessura de 0,2 a 0,3 µm (Amaechi; Higham, 2001; 

Eisenburger et al., 2001; Wiegand; Attin, 2007; Cheng et al., 2009), seguindo pela 

desmineralização camada a camada dos cristais de hidroxiapatita (Lussi et al., 2011) 

(figura 2.2). A dissolução ocorre, iniciando pela área interprismática e segue à região 

central do prisma de forma irregular (ten Cate; Imfeld, 1996), levando ao aumento de 

rugosidade do substrato, diminuição da microdureza da superfície (Schlueter et al., 

2011) e, caso continue a progredir, há exposição da camada de dentina (Lussi et al., 

2011; Schlueter et al., 2012). 

Na dentina, a porção inorgânica é dissolvida pela substância ácida de modo 

que a dissolução inicia-se na dentina peritubular, alargando os túbulos dentinários, e, 

com a progressão do processo erosivo, a região intertubular pode ser afetada (ten 

Cate; Imfeld, 1996). Já a porção orgânica não é afetada pelos ácidos da cavidade 

bucal (Ganss et al., 2012), há a exposição de uma densa e fibrosa camada de fibras 

colágenas (Breschi et al., 2002), que funciona como uma barreira de proteção para a 

dentina que está em camadas mais inferiores (Ganss et al., 2004, 2012), desta forma, 

abaixo da trama, existe uma camada de dentina parcialmente desmineralizada, 

seguida por dentina hígida. 

 

 

 

 

Desmineralização 

Remineralização 
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Figura  2.2 – Esquema dos diferentes estágios do processo erosivo: a) amolecimento inicial da superfície, 
sem perda clínica visível; b) perda da superfície do esmalte, formação da lesão de erosão 
clinicamente visível; c) dissolução da camada de esmalte até a exposição da camada de 
dentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schlueter et al. (2012, p.69) 

 

 

2.1.2. A influência da saliva no desgaste dental erosivo 

 

 

A saliva é um dos principais fatores biológicos que influencia a progressão do 

processo erosivo. Ela possui diversos mecanismos de defesa contra o processo 

erosivo: diluição e limpeza do agente erosivo na boca, neutralização e 

tamponamentos dos ácidos (ten Cate; Imfeld, 1996; Lussi; Jaeggi, 2008). 

A saliva é secretada pelas glândulas salivares maiores - parótida, 

submandibular e sublingual – e pelas glândulas salivares menores e é constituída de 

porção orgânica e inorgânica. Dentre os compostos inorgânicos, o cálcio e o fosfato 

definem o grau de saturação, enquanto o bicarbonato está relacionado com a 

capacidade tampão da saliva (Buzalaf et al., 2012, 2018). A concentração destes 

compostos inorgânicos na saliva pode proporcionar a redeposição de minerais sobre 

o tecido dental e, consequentemente, remineralização dessa superfície (Meurman; ten 

Cate, 1996). Os produtos fluoretados podem cooperar na redeposição dos sais sobre 

a superfície (Amaechi; Higham, 2001; Lussi; Jaeggi, 2008). 

Os compostos orgânicos compreendem diversas proteínas e glicoproteínas, 

muitas delas ricas em prolina (PRPs), estaterinas, histatinas e mucinas. As estaterinas 

permitem a manutenção da supersaturação em relação ao cálcio e o fosfato. As 

 

Fig. 1. Different stages in the erosion process. (left) Softening of enamel (no visible
substance loss). (middle) Substance loss (erosive tooth wear) and softening of the
underlying surface. (right) Loss into dentin.

© 2012 by International & American Associations for Dental Research

a) b) c) 
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histatinas foram identificadas na formação da película adquirida, possuindo 

propriedade de proteção contra a desmineralização. As mucinas são responsáveis 

pela lubrificação e são o maior componente, em quantidade e tamanho, da saliva 

produzida pelas glândulas submandibulares e sublinguais (Buzalaf et al., 2012).  

Estudos clínicos demonstraram que o desgaste dental erosivo pode estar 

associada com o baixo fluxo de salivação, baixa capacidade de tamponamento 

(Jarvinen et al., 1991; Lussi; Schaffner, 2000; Lussi; Jaeggi, 2008; Lussi et al., 2011), 

respiração bucal e má posição dentária (Johansson et al., 2002). O baixo fluxo salivar 

pode ser encontrado em pacientes que fazem uso de medicamentos ou que 

receberam radioterapia de cabeça ou pescoço (Dreizen et al., 1977). Em pacientes 

com transtornos alimentares ou alcoolismo crônico, ocorre a hipersalivação para 

minimizar o efeito do ácido gástrico (Lussi; Jaeggi, 2008), mas isso não ocorre em 

pacientes com doenças gastroesofágicas onde, por se tratar de um ato reflexo e 

involuntário, não há tempo para a saliva desempenhar seu papel antes que inicie o 

processo erosivo (Saksena et al., 1999). 

 

2.2 Prevenção e controle do desgaste dental erosivo 
 

 

Com a mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares (El Wazani et al., 

2012; Bartlett et al., 2013; Li; Bernabé, 2016) um aumento da prevalência do desgaste 

dental erosivo tem sido relatado (Brusius et al., 2018). Este aumento ocorreu em todas 

as idades e em diferentes lugares do mundo, devido ao elevado e frequente consumo 

de sucos de frutas, balas ácidas e refrigerantes (Salas et al., 2015). 

Os hábitos diários e o modo de vida também trouxeram alterações para a 

patologia e questionamento aos pesquisadores. Em pacientes com refluxo 

gastroesofágico, por exemplo, a mudança no consumo de alguns alimentos, quanto 

aos horários de alimentação, uso de gomas de mascar e acompanhamento médico 

são terapias que previnem a presença da erosão (Lussi; Hellwig, 2014). O uso de 

medicações de longo prazo e de remédios efervescentes têm potencial erosivo e 

podem ainda agir indiretamente, diminuindo o fluxo salivar (Carvalho et al., 2015). 

Dessa forma, é de extrema importância a avaliação e o diagnóstico adequado, 

reconhecer a origem dos ácidos e individualizar as estratégias para diminuir o impacto 

da doença no paciente. Diversos estudos procuram formas de prevenir ou controlar a 
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perda mineral por meio da alteração da superfície dental. Dentre estes, o uso de 

fluoretos (Vieira et al., 2005; Schlueter et al,. 2009d; Wiegand et al., 2010a; Magalhães 

et al., 2016), soluções antiácidas (Turssi et al., 2012), lasers de alta potência (Wiegand 

et al., 2010c; Ramalho et al., 2013, 2019; Ramos-Oliveira et al., 2014; Scatolin et al., 

2015), adesivos (Azzopardi et al. 2004) e selantes (Bartlett et al., 2011a) tem sido 

estudados para o controle do desgaste dental erosivo. Quando há perda tecidual 

severa, deve-se associar restaurações adesivas aos métodos preventivos (Carvalho 

et al. 2015). 

 

 

2.2.1 Fluoretos 

 

 

O papel do fluoreto na prevenção e controle da cárie dental já está estabelecido 

e aceito pela comunidade odontológica (Øgaard et al., 1994; ten Cate, 1997; Marinho 

et al., 2013). Entretanto, ele também possui papel importante no controle do desgaste 

dental erosivo (Vieira et al., 2005; Wiegand et al., 2010b; Jordão et al., 2016), atuando 

de forma a minimizar a perda mineral do tecido dentário, e não na remineralização da 

superfície amolecida (Magalhães et al., 2011a).  

Quando a aplicação tópica de flúor é feita sobre o dente, ocorre a formação de 

composto semelhante ao fluoreto de cálcio (CaF2-like). Este tem o formato de glóbulos 

esféricos, mas é difícil encontrá-lo na sua forma mais pura porque proteínas e fosfatos 

podem se depositar no CaF2 de forma a estabilizar e tornando-o mais ácido-resistente. 

Ele atua como uma fonte de íons de flúor; quando há queda de pH do fluido, libera os 

íons F-, mantendo o pH da superfície dentária e do fluído neutro por mais tempo (Rölla; 

Ekstrand, 1996; ten Cate, 1997; Wiegand; Attin, 2003). 

Os íons de F- livres na saliva podem ser incorporados na hidroxiapatita - formando 

a hidroxifluorapatita - ou na fluorapatita. Estes cristais apresentam menor quantidade 

de impurezas que a hidroxiapatita carbonatada (Lussi et al., 2012; Shellis et al., 2014), 

além de promover o aumento no tamanho e na espessura dos cristais de hidroxiapatita 

(Featherstone; Lussi, 2006), aumentando a resistência ácida dos tecidos duros 

dentais e diminuindo a susceptibilidade à uma eventual dissolução (ten Cate, 1997). 

Entretanto, a incorporação do fluoreto às estruturas mineralizadas tem eficácia 
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limitada, sendo a adsorção dos íons de flúor fracamente ligados superior em relação 

à redução da desmineralização (Lussi et al., 2012). 

 O CaF2 também pode atuar formando uma barreira física contra os ácidos, 

protegendo o reservatório mineral da superfície dental que seria exposto ao desafio 

ácido (Wiegand et al., 2010a). A barreira deve ser suficientemente densa e estável 

(Lussi; Carvalho, 2015) contra os desafios erosivos, dependendo do pH, concentração 

de flúor e frequência de aplicação, sendo que, quanto maior a frequência e a 

concentração, maior a precipitação do fluoreto de cálcio (Magalhães et al., 2011b). 

Os fluoretos requerem um regime de uso mais intenso (Ganss et al., 2004) e 

prolongado para prevenir a perda mineral erosiva (Wiegand; Attin, 2003; Lagerweij et 

al., 2006), tendo demonstrado potencial limitado contra a erosão pela baixa 

estabilidade da camada de fluoreto de cálcio (Ganss et al., 2001; Lussi; Carvalho, 

2015) e pela natureza agressiva do desafio erosivo (Magalhães et al., 2011b). Estudos 

recentes (Ganss et al., 2008; Schlueter et al., 2009c, 2009d; Magalhães et al., 2011b; 

Lussi; Carvalho, 2015; da Silva et al., 2017a, 2017b) têm focado em compostos de 

fluoretos mais eficazes contendo íons metálicos combinados aos fluoretos, tais como 

titânio, estanho, cobre, zinco, alumínio e ferro. 

 

 

2.2.2 Estanho associado a fluoretos 

 

 

Compostos fluoretados contendo a associação com o estanho têm 

demonstrado eficácia na redução da desmineralização (Ganss et al., 2004, 2010a; 

Hove et al., 2008; Ramos-Oliveira et al., 2014; da Silva et al. 2017a, 2017b), podendo 

ser considerados o “padrão-ouro” para prevenção e controle da erosão dental 

atualmente. Schlueter et al. (2009d) demonstraram que, em desafios erosivos cíclicos, 

a profundidade de penetração do estanho foi entre 10 a 20 µm, formando uma zona 

relativamente ampla de esmalte estruturalmente alterado e proporcionando a proteção 

do esmalte. 

A reação dos íons de estanho com o tecido duro dental formam os sais 

Sn2OHPO4, Sn3F3PO4, Ca(SnF3)2 (Babcock et al., 1978), Sn(OH)2, Sn2(PO4)OH 

(Hercules; Craig, 1976) ou SnHPO4 (Nelson; Bainbridge, 1973), além do CaF2. Estes 
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sais são dependentes de diversos fatores como o pH, concentração, tempo de 

aplicação, composto do flúor e a razão entre F/Sn (Nelson; Bainbridge, 1973; Babcock 

et al., 1978; Ganss et al., 2012). Dessa forma, sua ação ocorre por meio da 

precipitação dos íons de estanho ao esmalte dental durante os desafios erosivos, 

criando uma camada amorfa estável mais resistente ao processo de desmineralização 

(Wei, 1974; Babcock et al., 1978; Ganss et al., 2008), de 500 nm de espessura 

aproximadamente (Schlueter et al., 2009a). Há ainda a incorporação do estanho às 

camadas subsuperficiais do esmalte durante o processo de desmineralização e 

remineralização, o que aumenta a proteção do substrato da perda mineral (Schlueter 

et al., 2009b). Quanto maior o tempo de contato do estanho com a superfície do 

esmalte (Wei, 1974) e concentração do estanho (Schlueter et al., 2009d), maior a 

formação de sais de estanho, resultando em melhor resistência ácida e, de acordo 

com alguns autores, aplicações repetidas reforçam a proteção do substrato dental 

(Khambe et al., 2014; Lussi; Carvalho, 2015). 

O estanho associado ao fluoreto, tanto na forma de SnF2 quanto de AmF/SnCl2, 

dificultam a perda mineral. Estudos in vitro (Gracia et al., 2010; Yu et al., 2010; 

Rakhmatullina et al., 2013; Carvalho; Lussi, 2014; da Silva et al. 2017b) utilizando a 

solução à base de AmF/NaF/SnCl2 (Elmex Erosion ProtectionÒ, GABA, Therwi, 

Suiça), contendo 500 ppm de flúor e 800 ppm de estanho demonstraram a redução 

da perda de superfície entre 65 e 73% em esmalte, mesmo em condições severas de 

erosão. O fluoreto de amina tem propriedade estabilizadora (Mühlemann; Saxer, 

1981) impedindo que os íons de estanho, em alta concentração e pH 4,5, fiquem 

instáveis e formem precipitados. O SnCl2 associado com AmF/NaF age como fonte 

independente de estanho e fluoretos oferecendo uma maior disponibilidade desses 

íons (Schlueter et al., 2009c). 

 

 

2.2.3 Laser de dióxido de carbono 

 
 

Considerando que ainda não existe consenso sobre o melhor método de 

prevenção e controle da erosão, estudos usando a irradiação com lasers de alta 

potência têm sido conduzidos, devido à sua efetividade na prevenção de lesões de 

cárie em esmalte. Diversos autores (Kantorowitz et al., 1998; Chin-Ying et al., 2004; 
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Tagliaferro et al., 2007; Esteves-Oliveira et al., 2009, 2015; Ramalho et al., 2013, 2019; 

Silva et al., 2020) mostraram resultados positivos na redução da desmineralização do 

esmalte durante os desafios ácidos após a irradiação do laser de CO2, associado ou 

não a fluoretos.  

Rechmann et al. (2011) demonstraram que o laser de CO2 altera a estrutura 

química e morfológica da superfície de esmalte, por meio do aumento de temperatura 

(Nelson et al., 1987; Featherstone et al., 1998; Hsu et al., 2000), tornando-a menos 

suscetível à dissolução ácida, sem causar injúrias à polpa. O mecanismo de ação do 

laser de CO2 permanece incerto, ainda que algumas hipóteses tenham sido sugeridas 

para tentar explicar o aumento da resistência do esmalte após a sua irradiação. 

A primeira hipótese sugere uma mudança física resultante da fusão dos cristais 

de hidroxiapatita pelo derretimento e recristalização que reduz os espaços 

interprismáticos e forma uma barreira parcial. Essa barreira seria capaz de reduzir a 

permeabilidade e solubilidade do tecido quando em contato com ácidos (Stern et al., 

1972; Nelson et al., 1986b, 1987; Zuerlein et al., 1999; Klein et al., 2005). Entretanto, 

foi observado uma camada fina de 5 μm após a irradiação com o laser de CO2 em 

comprimentos de onda de 9.3, 9.6, 10.3 e 10.6 μm e a presença de monóxido de 

difosfato de tetracálcio, Ca4(PO4)2O, que é mais solúvel que a apatita do esmalte 

(Nelson et al., 1987). 

A segunda hipótese é baseada na modificação e degradação da matriz 

orgânica interprismática quando submetida a temperaturas inferiores a 400° C. Os 

subprodutos dessa degradação obliteram os espaços inter e intraprismáticos do 

esmalte, bloqueando a entrada dos íons ácidos e, ao mesmo tempo, formando um 

reservatório mineral que diminuiria os efeitos da desmineralização (Nelson et al., 

1986a, 1986b; Hsu et al., 2000, 2001). 

A terceira hipótese e a mais aceita é baseada nas modificações na estrutura 

química do esmalte que ocorre durante a irradiação, na qual há evaporação dos 

carbonatos, decomposição das proteínas, formação de pirofosfatos (mais resistente à 

dissolução ácida), tornando a superfície menos solúvel ao ácido (Featherstone; 

Nelson, 1987; Nelson et al., 1987; Featherstone et al., 1998).  

Diversos estudos demonstraram a inibição da desmineralização quando 

potencializada por agentes fluoretados (Fox et al.,1992; Hsu et al., 1998, Hsu et al., 

2001; Hossain et al., 2002; Tepper et al., 2004; Rodrigues et al., 2006, Esteves-

Oliveira et al., 2015; Silva et al., 2020). A irradiação do laser seria capaz de aumentar 
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o processo de difusão do flúor, melhorando sua absorção pelo esmalte dental (Oho; 

Marioka, 1990). A irradiação do laser forma microespaços, devido à remoção dos 

componentes orgânicos e carbonato e isto poderia criar sítios para a deposição do 

flúor na superfície (Yokoyama et al., 2001). Mathew et al. (2013) demonstraram o 

efeito sinérgico do laser com os fluoretos, de modo que os precipitados esféricos, 

CaF2-like, podem favorecer na incorporação do flúor na superfície do esmalte, na 

forma de flúor fortemente ligado, transformando a hidroaxiapatita em fluorapatita, e 

esse efeito torna a superfície mais ácido-resistente (Meurman et al., 1997). 

As diferentes transformações químicas estão associadas com a temperatura 

atingida pelo esmalte durante a irradiação. A partir de 100° C inicia a remoção do 

carbonato, até sua completa extinção em 1.100° C (Fowler; Kuroda, 1986). Quando a 

temperatura atinge entre 100° a 650° C, o carbonato é transformado em fosfato e, 

depois, em pirofosfato (Featherstone; Nelson, 1987; Fried et al., 1997 ); entre 800° a 

1200° C ocorre o derretimento (melting) da superfície do esmalte irradiado (Zuerlein 

et al., 1999). 

Os lasers de dióxido de carbono estão disponíveis nos comprimentos de onda 

de 9.3 a 10.6 μm. Featherstone e Nelson (1987) demonstraram que os comprimentos 

de onda de 9.3 e 9.6 μm são melhores absorvidos pelos grupos carbonato e fosfato 

da estrutura dental. Por este motivo, a irradiação nesse comprimento de onda é melhor 

absorvida na superfície do esmalte comparado aos comprimentos de onda de 10.3 e 

10.6 μm e com menor propagação de calor nos tecidos mais profundos do substrato 

(Featherstone; Nelson, 1987; Nelson et al., 1987; Fried et al., 2002; Rechmann et al., 

2011, 2013; Esteves-Oliveira et al., 2017).   

O laser de CO2 nos comprimentos de onda de 9.3 e 9.6 μm são quase dez 

vezes melhor absorvidos que nos comprimentos de onda de 10.3 e 10.6 μm. O menor 

coeficiente de absorção demonstra a capacidade do laser de agir sobre a superfície 

do substrato irradiado e, dessa maneira, a quantidade de calor gerada terá incidência 

menor no tecido pulpar (Featherstone; Nelson, 1987; Featherstone 2000; Fried et al., 

2001). Zuerlein et al. (1999) demonstraram que a irradiação poderia gerar uma 

camada modificada entre 10 a 20 μm e Silva e colaboradores (2020) demonstraram a 

atuação do laser entre 5 a 10 μm no esmalte dental. 

A discrepância entre os protocolos utilizados e os resultados obtidos nos estudos 

da literatura mostraram que, além do comprimento de onda, outros fatores como 
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potência, densidade de energia, duração do pulso, número de pulsos e seu modo de 

emissão e taxa de repetição são de extrema importância para reduzir a suscetibilidade 

do esmalte à erosão dental (Kantorowitz et al., 1998; Zuerlein et al., 1999). No entanto, 

há indícios que densidades de energia mais baixas apresentam melhores resultados 

em inibir progressão de lesões de cárie (Featherstone et al., 1998; Rechmann et al., 

2011, 2013, 2016). 

 Dessa maneira, considerando os promissores resultados na utilização da 

irradiação de laser de CO2 na prevenção e controle da cárie dentária, a predominância 

do uso das substâncias fluoretadas para controlar a desmineralização da superfície e 

a pequena parcela de estudos quanto à utilização do laser de CO2 (9.3 µm) no controle 

do desgaste dental erosivo, o objetivo deste estudo in vitro foi de avaliar o potencial 

do laser de CO2 (9.3 µm), associado ou não ao fluoreto de sódio e ao fluoreto de 

amina, fluoreto de sódio e cloreto de estanho, no controle da lesão de erosão em 

esmalte. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O presente estudo in vitro teve como objetivo avaliar o efeito do laser de CO2 (9.3 

µm), associado ao NaF e ao AmF/NaF/SnCl2, no controle da erosão em esmalte dental 

humano. 

 

As hipóteses nulas testadas foram: 

 (1) O laser de CO2 (9.3 µm) não é capaz de controlar as lesões de erosão em 

esmalte dental humano;  

(2) A associação da solução de AmF/NaF/SnCl2 (500 ppm de F- e 800 ppm de 

Sn2+) e da irradiação com o laser de CO2 (9.3 µm) não demonstra efeito sinérgico; 

(3) A associação da solução de NaF (225 ppm de F-) e da irradiação com o 

laser de CO2 (9.3 µm) não demonstra efeito sinérgico. 

(4) A associação do slurry de NaF (5000 ppm de F-) e da irradiação com o laser 

de CO2 (9.3 µm) não demonstra efeito sinérgico. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1  Aspectos éticos 
 

 

Foram utilizados 90 terceiros molares humanos recém-extraídos, cedidos pelo 

Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo (FOUSP) com a concordância do Comitê de Ética em Pesquisa da mesma 

instituição (CEP-FOUSP, Parecer nº 2.865.401) (Anexo A). 

 

 

4.2 Local da pesquisa 
 

 

Todas as fases do presente estudo foram realizadas no Departamento de 

Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Brasil), sob 

orientação da Profa. Dra. Patricia Moreira de Freitas, com exceção da irradiação das 

amostras com laser de CO2 (9.3 µm), a qual foi realizada no Departamento de 

Dentística Preventiva e Restauradora da Universidade da Califórnia, em São 

Francisco (UCSF-EUA), sob orientação do Prof. Dr. Peter Rechmann. 

 

 

4.3 Delineamento experimental 
 

 

O fluxograma da pesquisa está ilustrado na Figura 4.1. As unidades 

experimentais foram compostas por 156 fragmentos de esmalte dental humano. Cento 

e vinte fragmentos foram selecionados através da microdureza e curvatura superficial 

e foram, então, divididos randomicamente em 12 grupos (n=10). Trinta e seis 

fragmentos adicionais foram preparados para análise em microscopia eletrônica de 

varredura (n=3), para avaliação morfológica do substrato submetido apenas aos 

tratamentos de superfície. 
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Os fatores de estudo foram a influência do tempo, em 3 tempos: após tratamento 

de superfície, após 5 e 10 dias de ciclagem; e o tratamento de superfície do esmalte, 

em 12 níveis (n=10): W - água destilada (controle negativo); E - solução de 

AmF/NaF/SnCl2 (500 ppm de F- e 800 ppm de Sn2+); R – solução de NaF (225 ppm de 

F-); S - slurry de NaF (5000 ppm de F-) ; L1 – laser de CO2 (0.69 W); L1+E – laser de 

CO2 (0.69 W) + solução de AmF/NaF/SnCl2 (500 ppm de F- e 800 ppm de Sn2+); L1+R 

– laser de CO2 (0.69 W) + solução de NaF (225 ppm de F-); L1+S - laser de CO2 (0.69 

W) + slurry de NaF (5000 ppm de F-); L2 - laser de CO2 (0.58 W); L2+E - laser de CO2 

(0.58 W) + solução de AmF/NaF/SnCl2 (500 ppm de F- e 800 ppm de Sn2+); L2+R - 

laser de CO2 (0.58 W) + solução de NaF (225 ppm de F-) e L2+S - laser de CO2 (0.58 

W) + slurry de NaF (5000 ppm de F-). Dois parâmetros de irradiação com o laser de 

CO2 (9.3 µm) foram testados, como segue: L1 - duração de pulso de 18 μs, taxa de 

repetição de 100 Hz, densidade de energia de 2.2 J/cm2, potência de 0,69 W, diâmetro 

da ponta de 0,63 mm e modo de irradiação focado com 10 mm da superfície da 

amostra e L2 - duração de pulso de 14,6 μs, taxa de repetição de 100 Hz, densidade 

de energia 1,9 J/cm2, potência de 0,58 W, diâmetro da ponta de 0,63 mm e modo de 

irradiação focado com 10 mm da superfície da amostra. 

 A variável de resposta foi o desgaste da superfície (em µm), determinado por 

meio de perfilometria óptica, e a microscopia eletrônica de varredura (MEV), que 

consistiu em uma análise observacional. 
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Figura 4.1 - Fluxograma do delineamento experimental do estudo. 

 
Fonte: A autora. 

 

 

4.4 Obtenção dos dentes e preparo das amostras 
 

 

Os molares humanos recém extraídos, hígidos, foram submetidos à profilaxia 

com a utilização de curetas periodontais (Duflex, SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

e o polimento com pedra-pomes (SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e água com o 

auxílio de escovas tipo Robinson (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação, 

seguidas de lavagem com água destilada (figura 4.5a). Com a máquina de corte de 

alta precisão (Isomet 1000, Buehler Ltd, Lake Buff, Illinois, EUA) as coroas foram 

seccionadas e das superfícies lisas foram obtidos fragmentos de 3,0 X 3,0 X 1,0 mm 

dos molares humanos (figura 4.5b, c). Em seguida, os fragmentos foram polidos 

(Ecomet 6/Automet 2 – BuehlerLtd, Lake Bluff, IL, EUA) com lixa de carbeto de silício 
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com granulação de #800, #1200 e #4000 (Buehler Ltd, Lake Buff, Illinois, EUA – 

Padrão FEPA), seguido da suspensão de alumina de 0,3 μm (Alfa Micropolish, Buehler 

Ltda., Lake Buff, IL, EUA), com o objetivo de obter superfícies planas, paralelas e 

polidas. Entre cada série de polimento e ao final, os fragmentos foram lavados em 

água destilada-deionizada por 3 minutos em ultrassom (Kondortech®, São Carlos, SP, 

Brasil).  

 

 

4.5 Seleção das amostras de esmalte para a perfilometria 
 

 

Todos os espécimes foram observados em Lupa Estereoscópica com lente de 

aumento de 40x para verificar a existência de defeitos e trincas no esmalte. Os 

espécimes, devidamente planos, paralelos e polidos, foram analisados em 

perfilômetro óptico (PROSCAN 2100 3D, Scantron, Eagan, MN, EUA) para 

determinação da curvatura da superfície no início da fase experimental (baseline), e 

apenas amostras com valor de curvatura abaixo de 0,3 µm foram selecionadas para 

o estudo (Eisenburger et al., 2003). 

Os espécimes selecionados na perfilometria tiveram sua microdureza 

superficial mensurada, a fim de padronizar a dureza do substrato obtido após a 

sequência de polimento. Foi utilizado um microdurômetro (Microdurômetro HMV-

G21DT, Shimadzu Corporation, Tokyo, Japão) com penetrador Knoop, com carga 

estática de 0,49 N (50 g) aplicada durante 20 segundos (Featherstone, 1992). Foram 

realizadas três endentações, a 100 µm de distância uma da outra, e as médias dos 

valores de dureza foram consideradas para a seleção. Os fragmentos que obtiveram 

valor médio 10% acima ou abaixo da média (308,7 ± 30,8 Kg/mm2) foram eliminados 

(figura 4.5d). A partir desses dados, foram selecionadas 120 amostras para a fase 

experimental. 
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4.6 Delimitação da área de estudo 
 

 

Para possibilitar a análise da perda de tecido mineral (em µm), que foi realizada 

em perfilômetro óptico, duas fitas adesivas (UPVC tapes - Graphic Tape; Chartpak, 

Leeds, EUA) foram posicionadas na superfície de cada fragmento de esmalte, 

deixando exposta uma janela central de aproximadamente 3,0 mm de comprimento x 

0,75 mm de largura para delimitação da área de estudo (Mathews et al., 2012). Por 

fim, todos os espécimes foram armazenados em umidade relativa a 5o C até o início 

da fase experimental. 

 

 

4.7 Formação da lesão de erosão inicial 
 

 

Para induzir a formação da lesão de erosão em estágio inicial, antes dos 

tratamentos de superfície, as amostras foram submetidas à uma imersão individual 

em 5 ml de solução de ácido cítrico a 1% (pH 2,3) (Ácido cítrico mono-hidratado, 

Sigma-Aldrich Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil), em temperatura ambiente, sob 

constante agitação em mesa agitadora orbital (3D digital shaker with LCD SK-D3309-

Pro, Scilogex, Berlin, NH, EUA, frequência de 35 rpm), durante 10 minutos (figura 

4.5e). Em seguida, foram lavadas em água destilada por 30 segundos e secas com 

papel absorvente. Após o desafio erosivo, foi realizada uma nova leitura em 

perfilômetro óptico para padronizar as lesões formadas, sendo selecionadas amostras 

com perda superficial de, aproximadamente, 3.0 µm (figura 4.5f). As amostras foram 

então randomizadas nos grupos experimentais, de acordo com a lesão inicial obtida, 

e para garantir homogeneidade na distribuição, foi realizado o teste ANOVA 1-fator 

(3.6033 ± 0.16 µm ), (p=0,508). 
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4.8 Tratamentos de superfície 
 
 
A distribuição das amostras, segundo os diferentes tratamentos de superfície, 

estão descritas na Tabela 4.1: 
 
 

Tabela 4.1 - Grupos experimentais 
 

Grupo experimental Tratamento de superfície 
W Água destilada (controle negativo) 
E Solução de AmF/NaF/SnCl2 (500 ppm de F- e 800 ppm de 

Sn2+) (controle positivo) 

Fluoreto de amina, fluoreto de sódio e cloreto de estanho 

R Solução de NaF 0,05% (225 ppm F-) (controle positivo) 

Fluoreto de sódio e cloreto de cetilpiridínio 

S Slurry de NaF 1,1% (5000 ppm F-) (controle positive) 

Fluoreto de sódio, água, sorbitol, sílica hidratada, glicerina, 

sílica amorfa, glicol de polipropileno-polietileno, aroma, 

polietilenoglicol, laurilsulfato de sódio, dióxido de titânio, 

carboximetilcelulose, sacarina sódica e tri-cálcio fosfato 

L1 Laser de CO2 (0.69 W)  
L1 + E Laser de CO2 (0.69 W) + Solução de AmF/NaF/SnCl2  
L1 + R Laser de CO2 (0.69 W) + Solução de NaF  
L1 + S Laser de CO2 (0.69 W) + Slurry de NaF 

L2 Laser de CO2 (0.58 W)  
L2 + E Laser de CO2 (0.58 W) + Solução de AmF/NaF/SnCl2  
L2 + R Laser de CO2 (0.58 W) + Solução de NaF  
L2 + S Laser de CO2 (0.58 W) + Slurry de NaF 

Fonte: A autora. 

 

As amostras dos grupos L1, L1+E, L1+R, L1+S, L2, L2+E, L2+R e L2+S foram 

irradiadas manualmente com o laser de CO2 (λ = 9.3 μm) (Solea, Convergent Dental, 

Inc., Needham, MA) (figura 4.2), em ziguezague, varrendo toda a área (3,0 x 0,75 

mm), com pulsos curtos. Suas bordas foram protegidas por um dispositivo de metal 

(figuras 4.3 e 4.5g) durante as irradiações, evitando o contato do laser nas áreas de 

referência para a posterior leitura em perfilômetro óptico.  
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A cada 10  irradiações, a potência emitida pelo laser foi mensurada usando um 

medidor de potência (figura 4.4) e o tempo de irradiação foi de 10 segundos por 

amostra. As irradiações foram realizadas uma vez durante o estudo, antes do início 

da ciclagem erosiva. Os protocolos de irradiação testados estão descritos na tabela 

4.2. 
 
 
Figura 4.2 – Laser de CO2 (9.3 μm) 
 

 
Fonte: Convergent Dental. 
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Figura 4.3 – Dispositivo metálico utilizado durante a irradiação para a fixação das amostras e proteção 
das áreas de referência 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: A autora. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.4 – Dispositivo usado para aferir a potência do laser a cada uma das 10 irradiações  
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Tabela 4.2 - Protocolos de irradiação do laser de CO2 (9.3 µm) 

 

Parâmetro Laser 1 (L1) Laser 2 (L2) 
Duração de pulso 18 µs 14.6 µs 

Taxa de repetição 100 Hz 100 Hz 

Densidade de energia 2.2 J/cm2 1.9 J/cm2 

Potência (output) 0.69 W 0.58 W 

Diâmetro da ponta nativa do 
laser 

250 µm (90/10) 250 µm (90/10) 

Diâmetro da ponta no 
momento da irradiação 

0.63 mm 0.63 mm 

Irrigação de ar/água Sim/não Sim/não  

Modo de irradiação Focado (10 mm da 

superfície da amostra) 

Focado (10 mm da 

superfície da amostra) 
Fonte: A autora. 

 

 

Após as irradiações, as amostras foram submetidas, diariamente, aos 

tratamentos de superfície com os fluoretos previamente ao primeiro desafio erosivo 

diário, durante 10 dias, sob agitação orbital de 35 rpm (figura 4.5h). As amostra do 

grupo controle negativo (W) foram imersas em 5 ml de água destilada por 2 minutos.  

As amostras submetidas ao tratamento com a solução de NaF (R, L1 + R e L2 + 

R) (pH 5,05; 225 ppm F-; cloreto de cetilpiridínio 0,075%; Plax Soft Mint; Colgate-

Palmolive Company, Nova York, EUA) foram imersas 1x/dia em 5 ml, durante 2 

minutos. As amostras dos grupos  E, L1 + E e L2 + E, submetidas ao tratamento com 

a solução de AmF/NaF/SnCl2 (pH 4,5; 500 ppm F-; 800 ppm Sn-2; Elmex Erosion 

ProtectionÒ, GABA, Therwi, Suiça), foram imersas de maneira semelhante, 1x/dia em 

5 ml da solução por 2 minutos (Schlueter et al., 2010, 2016; Silva et al., 2020).  

Os grupos S, L1 + S e L2 + S foram imersos em 5 ml de dentifrício, slurry de 

Clinprotm 5000 (pH 6,12; 5000 ppm F-; Clinprotm 5000; 3M ESPE; Minessota, EUA) 

durante 1x/dia por 1 minuto. Este era preparado na proporção de 1:3 antes do início 

de cada dia de ciclagem, de modo que 45 g do dentifrício foi adicionado a 135 mg de 

água e misturado por 10 minutos com auxílio do peixe magnético, até obtenção de 

slurry homogêneo (Rechmann et al., 2016). 
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Após o primeiro tratamento de superfície e antes do início da ciclagem erosiva, 

as amostras foram avaliadas através da perfilometria óptica, para verificar alterações 

provocadas pelos tratamentos de superfície (figura 4.5j). 

 

 

4.9 Ciclagem erosiva 
 
 

Para a ciclagem erosiva foi utilizada uma solução de ácido cítrico para 

desmineralização erosiva (Ganss et al., 2008) e saliva artificial (Gerrad; Winter, 1986; 

Schlueter et al., 2009c) (Tabela 4.3). Durante o período de 10 dias, as amostras foram 

submetidas a ciclagens erosivas, alternando desafios ácidos e armazenamentos em 

saliva artificial. 

 

 
Tabela 4.3 - Composição das soluções utilizadas durante a ciclagem erosiva 

 

Solução Composição pH 

Desmineralizadora Ácido cítrico a 0,5% 2,3 

Saliva artificial 4,08 mM H3PO4, 11,90 mM NaHCO3, 20,10 mM KCl e 1,98 

mM CaCl2 

7,0 

Fonte: A autora. 

 

 

As amostras foram fixadas, com cera pegajosa (Asfer Indústria Química Ltda., 

São Paulo, Brasil), em uma placa de cultura de células de 12 poços, para proporcionar 

a imersão individual e simultânea das amostras em 5 ml de solução de ácido cítrico a 

0,5% (pH 2,6, ácido cítrico mono-hidratado, Merck, Darmstadt, Alemanha) (figura 4.5i). 

 Os desafios erosivos foram realizados 6x/dia, durante 2 minutos, com intervalo 

de uma hora e meia entre eles, sob constante agitação orbital (35 rpm). Após cada 

desafio erosivo, as amostras foram lavadas em água destilada por 10 segundos e 

armazenadas na solução supersaturada até o desafio seguinte. Todas as soluções de 

ácido cítrico foram renovadas a cada imersão e tiveram o pH monitorado (figura 4.5i). 

Durante a noite, as amostras permaneceram imersas em saliva artificial, sob agitação 
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orbital de 35 rpm, que foi trocada no início e no fim de cada ciclo diário (Schlueter et 

al., 2009c). 

 

 

4.10 Análise perfilométrica 
 

 

Para a análise perfilométrica, as fitas de UPVC ácido-resistente foram removidas 

da superfície do esmalte cuidadosamente e as superfícies de esmalte hígido foram 

utilizadas como referência para análise através de um perfilômetro 3D (PROSCAN 

2100 3D - Processo FAPESP 2011/17699-1). O sensor do aparelho foi programado 

para escanear uma área central da amostra de 2,0 mm de comprimento (no eixo X) 

por 1,0 mm de largura (eixo Y) no centro da amostra, que corresponde à área tratada 

e às superfícies de referências de ambos os lados. O aparelho foi ajustado de forma 

a percorrer 200 passos, com um tamanho de 0,01 mm, no eixo X, e 10 passos de 0,1 

mm, no eixo Y (tempo de escaneamento = 28 s). A profundidade da lesão (3-pt step 

height) foi calculada por um software específico (Proscan Application software version 

2.0.17), com base na subtração da média da altura da área teste, em relação à média 

da altura das superfícies de referência. 

As amostras foram analisadas cinco vezes durante a fase experimental. A 

primeira análise foi realizada para a leitura baseline; a segunda, após a formação da 

lesão inicial de erosão; a terceira análise consistiu na avaliação imediatamente após 

a aplicação do tratamento de superfície de cada grupo; a quarta leitura foi feita após 

o quinto dia de ciclagem erosiva; e a última análise, após o décimo dia de ciclagem 

erosiva (figura 4.5j).  

 

 

4.11 Análise em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 
 

 

A fim de se observar as características de superfície do esmalte promovidos 

pelos tratamentos de superfície, 3 amostras de cada grupo, selecionadas 

aleatoriamente, foram analisadas através de microscopia eletrônica de varredura. 

Outras 3 amostras de cada grupo, que não foram submetidas à ciclagem erosiva, 
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apenas aos tratamentos de superfície, foram selecionadas aleatoriamente e 

analisadas em MEV (figura 4.5k). 

Cada uma das amostras foi submetida à desidratação química através da 

imersão em soluções crescentes de etanol 30%, 50%, 70%, 90%, 95%  (2 banhos de 

5 minutos cada) e álcool absoluto (4 banhos de 5 minutos). Posteriormente, foi feita a 

secagem química em solução de hexametildissilazano (HMDS) a 100% por 20 

minutos e, depois, as amostras foram mantidas sobre papel absorvente, em capela, 

por mais 2 horas. Após a montagem em stubs e revestimento por pulverização com 

platina (MED 010, Balzers, BAL-TEC, Liechtenstein), cada amostra foi observada no 

Microscópio Eletrônico de Varredura (FEI, QUANTA FEG 650, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA), pertencente ao Laboratório de 

Caracterização Tecnológica do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, operando a 15 kV, com aumento 

de 1.500x. 

 

 

4.12 Análise estatística 
 
 

Os dados de perda de superfície obtidos pela perfilometria óptica foram 

analisados em três tempos: após o tratamento de superfície, após 5 dias e 10 dias de 

ciclagem, em todos os grupos de tratamento. Os valores obtidos não passaram no 

teste de normalidade (p < 0,050) e de homocedasticidade (p < 0,050). Os dados foram 

avaliados pelo teste de Análise de Variância (ANOVA) 2-fatores com medidas 

repetidas (Cohen, 2001), considerando o tratamento de superfície e os diferentes 

tempos como as variáveis independentes; e a perda de superfície como variável 

dependente. Em seguida, foi realizado o teste post-hoc de Tukey, com nível de 

significância de 5%. 

 O software utilizado foi o SigmaPlot 12.0 (Systat Software Inc., San Jose, CA, 

EUA). 
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Figura 4.5 – Fluxograma do projeto: (a) obtenção dos dentes e limpeza com cureta e pedra pomes e 

água com escova de Robinson; (b) corte da coroa do dente e obtenção dos fragmentos de 
esmalte; (c) fragmentos de 3,0 X 3,0 X 1,0; (d) seleção das amostras por perfilometria 
óptica (baseline) – primeira análise - e microdureza, foram selecionadas 120 amostras; (e) 
delimitação da área de estudo das amostras por duas fitas adesivas, deixando uma janela 
de 3,0 X 1,0 mm e realização da lesão inicial; (f) análise da lesão inicial no perfilômetro 
óptico - segunda análise – randomização das amostras em 12 grupos; (g) irradiação das 
amostras dos grupos L1, L1+E, L1+R, L1+S, L2, L2+E, L2+R, L2+S; (h) imersão das 
amostras nos respectivos tratamentos de superfície de cada grupo com leitura imediata 
no perfilômetro óptico – terceira análise; (i) ciclagem erosiva de 10 dias; (j) leitura no 
perfilometro óptico no quinto e no décimo dia de ciclagem – quarta e quinta análise – e (k) 
análise em microscopia eletrônica de varredura  
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Fonte: A autora; imagem e, h e i: FCiencias modificada; imagem h: Dental Cremer e Elearningerosion. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Análise perfilométrica 
 

 

Os dados quantitativos de perda de superfície obtidos pela perfilometria óptica 

foram comparados entre os “Tratamentos de superfície” e os diferentes “Tempos” 

(imediatamente após o tratamento de superfície, 5 dias de ciclagem e 10 dias de 

ciclagem erosiva), demonstrados na tabela 5.1. 

Quanto aos “Tratamentos de superfície” não houve diferença estatística entre 

eles, imediatamente após os tratamentos de superfície (p > 0,05). 

 Aos 5 dias de ciclagem, houve diferença estatística entre os grupos, (p < 0,001), 

sendo válida a expressão W ³ R ³ S ³ L1 = L2 = L1+E = L1+R ³ L1+S = L2+S = L2+R 

= E = L2+E . Dessa forma, os grupos E, L1+S e L2 associado ao NaF, na forma de 

slurry e na forma de bochecho, quanto à solução de AmF/NaF/SnCl2 demonstraram a 

menor perda de superfície após a ciclagem erosiva. 

Após 10 dias de ciclagem foi observado diferença estatística entre os grupos,  

(p < 0,001), no qual W > R ³ L1 ³ L2 = S > L1+R ³ L2+R ³ L2+S = L1+S ³ L1+E ³ E ³ 

L2+E. Sendo assim, os grupos submetidos ao tratamento com a solução de 

AmF/NaF/SnCl2 apresentaram a menor perda de superfície, sendo que a solução 

associada ao laser de dióxido de carbono (0.58 W), demonstrou a menor perda.  

Analisando os “Tempos”, somente o grupo L2+E não apresentou diferença 

estatística nos três tempos de análise em perfilometria óptica. Os grupos E, L1+S, 

L2+R e L2+S não obtiveram diferença significativa entre 5 dias e pós tratamento; o 

grupo E e L1+E não diferiram quanto 5 dias e 10 dias de ciclagem erosiva.  
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Tabela 5.1 – Média e desvio padrão, em μm, da perda de superfície para os diferentes tratamentos de 
superfície 

Tratamento 
de 

superfície 

Após tratamento de 
superfície (µm) 

5 dias (µm) 10 dias (µm) 

W 3.8735 (± 0.64) Aa 8.8465(± 1.25) Db 16.5657 (± 2.72) Gc 

E 3.0674 (± 0.59) Aa 4.2676 (± 0.61) Aab 4.8433 (± 0.78) ABb 

R 3.8902 (± 1.12) Aa 7.9522 (± 2.10) CDb 13.4453 (± 2.33) Fc 

S 3.5172 (± 0.56) Aa 7.2309 (± 1.76) BCb 11.0032 (± 1.63) Ec 

L1 4.2062 (± 0.44) Aa 5.7746 (± 1.64) ABb 11.7814 (± 2.55) EFc 

L1+E 3.8905 (± 0.68) Aa 5.0449 (± 0.71) ABb 5.2526 (± 0.76) ABCb 

L1+R 3.6085 (± 0.33) Aa 5.0106 (± 0.78) ABb 7.9264 (± 2.10) Dc 

L1+S 3.6371 (± 0.70) Aa 4.7227 (± 0.59) Aa 6.1908 (± 1.35) BCDb 

L2 3.7293 (± 0.44) Aa 5.5961 (± 0.91) ABb 11.0813 (± 3.23) Ec 

L2+E 3.6721 (± 0.68) Aa 3.9000 (± 0.82) Aa 4.2148 (± 1.06) Aa 

L2+R 3.6113 (± 0.53) Aa 4.3941 (± 0.68) Aa 6.9348 (± 1.56) CDb 

L2+S 3.8235 (± 0.65) Aa 4.6592 (± 0.40) Aa 6.3749 (± 1.23) BCDb 

* Letras maiúsculas representam a diferença entre os grupos no mesmo tempo (entre tratamentos) e 
as letras minúsculas representam a diferença dentro de cada grupos (entre tempos). 
** Letras diferentes representam diferença estatística significativa. 
Fonte: A autora. 
 
 
5.2 Análise em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

 
A análise qualitativa em MEV mostrou as características morfológicas da 

superfície de esmalte. Após o tratamento de superfície (figuras 5.1 e 5.2), os grupos 

W, E, R e S não demonstraram nenhuma alteração na superfície, podendo ser 

observados os prismas de esmalte, correspondendo ao padrão de lesão de erosão 

inicial, que se assemelha ao padrão de favos de mel. Os grupos tratados com o laser 

de dióxido de carbono (9.3 µm) associados ou não ao NaF e ao AmF/NaF/SnCl2 

evidenciaram uma mudança na morfologia da superfície descrita como “crazing”, as 

rachaduras maiores são potencialmente devidas à pressurização das amostras dentro 

da MEV. É possível observar zonas craqueladas associadas, provavelmente, com o 

caminho percorrido pelo laser durante a irradiação e um leve “melting” na superfície 

(figura 5.2).  



 
 

63 

Após a ciclagem erosiva, foi observado um padrão irregular e rugoso 

correspondente ao esperado pelos sucessivos desafios ácidos nos grupos W, R, S, 

L1 e L2 (figura 5.3). No grupo E demonstrou-se uma superfície com menos 

irregularidades e mais organizada em comparação a apresentada pelos grupos W, R, 

S, L1 e L2. A associação do laser com o fluoreto de sódio e com o fluoreto combinado 

com o estanho apresentou uma superfície de esmalte mais organizada, em que é 

possível observar as áreas irradiadas adjacentes à áreas erodidas, essas zonas 

apresentam áreas craqueladas e o trajeto percorrido pelo laser durante a irradiação 

manual (Figuras 5.3 e 5.4). 
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Figura 5.1 - Eletromicrografias obtidas em MEV das amostras após tratamento de superfície (W – Água 
destilada; E – Solução de AmF/NaF/SnCl2; R – Solução de NaF; S - Slurry de NaF; L1 – 
Laser 1; L1+E- Laser 1 + Solução de AmF/NaF/SnCl2) 

 

 
Fonte: A autora. 
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Figura 5.2 - Eletromicrografias obtidas em MEV das amostras após tratamento de superfície (L1+R – 
Laser 1 + Solução de NaF; L1+S – Laser 1 + Slurry de NaF; L2 – Laser 2; L2+E - Laser 2 + 
Solução de AmF/NaF/SnCl2; L2+R– Laser 2 + Solução de NaF; L2+S - Laser 2 + Slurry de 
NaF) 

 

 
Fonte: A autora. 
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Fonte: A autora. 
  

Figura 5.3 - Eletromicrografias obtidas em MEV das amostras após ciclagem erosiva (W – Água 
destilada; E – Solução de AmF/NaF/SnCl2; R – Solução de NaF; S - Slurry de NaF; L1 – 
Laser 1; L1+E- Laser 1 + Solução de AmF/NaF/SnCl2) 
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Figura 5.4 - Eletromicrografias obtidas em MEV das amostras após ciclagem erosiva. (L1+R – Laser 1 
+ Solução de NaF; L1+S – Laser 1 + Slurry de NaF; L2 – Laser 2; L2+E - Laser 2 + Solução 
de AmF/NaF/SnCl2; L2+R– Laser 2 + Solução de NaF; L2+S - Laser 2 + Slurry de NaF) 

 

 
Fonte: A autora. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O desgaste dental erosivo é a perda por processos químicos da superfície 

mineralizada e, nas últimas décadas, métodos de controle e prevenção estão sendo 

estudados para se determinar quais destes seriam capazes de inibir os desafios 

erosivos (Schlueter et al., 2020). Dentre as terapias, existem aquelas realizadas em 

consultório, como o laser de alta potência, ou realizadas em ambiente caseiro, como 

os enxaguatórios e os dentifrícios fluoretados (Ganss et al., 2012). Sendo assim, este 

estudo in vitro teve como objetivo avaliar o laser de CO2 (9.3 µm), associado a 

diferentes composições e concentrações de fluoretos, no controle da erosão em 

esmalte dental humano. As condições utilizadas visaram simular um paciente com 

lesão de erosão dental e com alto risco desta doença, refletindo a situação clínica 

frequentemente encontrada (Schlueter et al., 2009a, 2009d). 

A fim de simular os métodos caseiros e de controle mais comumente utilizados 

pelos pacientes, o fluoreto de sódio foi incluído neste estudo como controle positivo, 

sob a forma de dentifrício e enxaguatório. O dentifrício escolhido foi o de alta 

concentração de flúor (5000 ppm), pois existem relatos inconclusivos na literatura nos 

quais o NaF em alta concentração teve efeito positivo (Ren et al., 2011; Velo et al., 

2018) ou negativo (Hove et al., 2015; Alencar et al., 2020) na prevenção de erosão 

dental.  

Neste estudo, o fluoreto de sódio isolado não foi capaz de controlar a erosão 

dental em 5 dias de ciclagem erosiva (Schlueter et al., 2010), e em 10 dias teve efeito 

limitado, reduzindo-o apenas em 33% e 18%, sob forma de slurry e enxaguatório, 

respectivamente, quando comparado ao grupo controle. Ainda que o slurry tenha 

obtido melhores resultados, ele não foi capaz de reduzir a perda como a solução de 

AmF/NaF/SnCl2, o que demonstra que mesmo sob alta concentração de fluoreto, o 

NaF não é eficaz no controle da erosão.  

Os compostos de CaF2-like, provenientes da aplicação de NaF, formam uma 

camada que não é suficientemente densa e estável contra a dissolução erosiva (Lussi; 

Carvalho, 2015), tendo seu potencial de proteção limitado, independente da 

concentração de flúor (Lussi, 2006; Lussi; Jaeggi, 2008; Hove et al., 2015), 

diferentemente do que ocorre em lesões de cárie dental (Schlueter et al. 2009). Na 

cárie dental, os precipitados de CaF2-like devem estar em abundância para serem 
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fonte de íons livres F- quando ocorrer a queda de pH e, posteriormente, serem 

incorporados como hidroxifluorapatita ou fluorapatita. No processo de erosão, os 

compostos de fluoreto de cálcio são dissolvidos e eliminados da superfície dentária 

durante os processos cíclicos de ataques ácidos, reduzindo, assim, o seu efeito 

(Ganss et al., 2007; Hove et al., 2015). 

Por se tratar de um dentifrício de formulação complexa e diversos ingredientes 

que podem reagir entre si, fazendo com que a reação e os produtos da reação sejam 

inconclusivos, é possível hipotetizar que a formação de CaF2-like não ocorreu da 

forma esperada e que a adição do processo mecânico de escovação com a suspensão 

de NaF (Huysmans et al., 2014) ou o slurry realizado com saliva (Rios et al., 2008) 

apresentariam resultados efetivos no controle da erosão dental. 

A solução de AmF/NaF/SnCl2 foi escolhida também como controle positivo, por 

ser considerada, atualmente, o “padrão-ouro” para a prevenção e controle da erosão 

(Ganss et al., 2010b; Rakhmatullina et al., 2013). No presente estudo, os grupos 

tratados com esta solução apresentaram a menor perda de superfície em 5 (Rocha et 

al., 2016; da Silva et al., 2017b) e em 10 dias de ciclagem (Ganss et al., 2008; 

Schlueter et al., 2009a, 2009b, 2009c, 2010), sendo capaz, isoladamente, de inibir a 

desmineralização em 70% em relação ao controle negativo, o que corrobora com 

outros estudos da literatura que utilizaram o mesmo composto (Schlueter et al., 2009a; 

Ganss et al., 2010b; Wiegand et al., 2010a; Huysmans et al., 2014). Uma das 

justificativas para os resultados encontrados se baseia no modo de ação do estanho. 

O estanho associado aos fluoretos, quando entra em contato com a hidroxiapatita do 

esmalte, produz CaF2, Sn2OHPO4, Sn3F3PO4, Ca(SnF3)2 (Babcock et al., 1978). Esses 

sais se depositam na superfície dental formando uma camada protetora menos 

susceptível à desmineralização ácida (Schlueter et al., 2009d; Yu et al., 2010; Khambe 

et al., 2014; Lussi; Carvalho, 2015). Ademais, Schlueter et al. (2009d) demonstraram 

a presença de estanho em 20 µm de profundidade, tanto na superfície quanto na 

subsuperfície do esmalte erodido, potencializando o seu efeito contra a 

desmineralização. 

É importante considerar que os produtos comerciais com composições e forma 

de aplicação diferentes, solução de NaF e de AmF/NaF/SnCl2 por 2 minutos e slurry 

do dentifrício de NaF por 1 minuto dificulta a comparação entre eles. Por se tratar de 

um estudo in vitro, foi utilizado 2 minutos para compensar a falta de agitação da 

solução que ocorre no ato de bochechar; 1 minuto para o slurry de NaF, para simular 
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a escovação diária realizada com o dentifrício de 5000 ppm, como indicado na bula. 

Por mais que tenham essas divergências, os produtos foram escolhidos por serem 

comercialmente viáveis, terem bons resultados na literatura na prevenção e controle 

da desmineralização do esmalte (Schlueter et al., 2007, 2009a, 2009d; Ganss et al., 

2008; Yu et al., 2010; Rakhmatullina et al., 2013; da Silva et al., 2017a, 2017b). 

Para simular o procedimento clínico de aplicação profissional, foi utilizado o laser 

de CO2 (9.3 µm) aplicado uma vez, previamente à ciclagem erosiva. Os protocolos de 

irradiação (0.69 W e 0. 58 W) utilizados neste estudo possuem baixas densidades de 

energia e pulso de duração curto, causando menor propagação de calor nos tecidos 

mais profundos do dente e diminuindo o potencial de dano na superfície do esmalte, 

como, por exemplo, as microfraturas (Esteves-Oliveira et al., 2015; Silva et al., 2020). 

 O laser sozinho demonstrou capacidade limitada em reduzir a perda mineral 

quando comparado ao controle negativo, em ambos os protocolos, tendo se 

assemelhado aos resultados obtidos pelo slurry de NaF em 10 dias. Uma hipótese 

para justificar este resultado é a irradiação das amostras ter sido realizada uma única 

vez antes de uma ciclagem erosiva severa e de forma não homogênea na superfície, 

não sendo ideal para modificar quimicamente a superfície a ponto de controlar a 

progressão da lesão. Desta forma, o efeito do laser poderia ter sido mais positivo para 

um modelo de desmineralização mais brando (Chan et al., 2013; Esteves-Oliveira et 

al., 2015), sendo assim, a primeira hipótese nula não foi rejeitada. 

Acredita-se que o laser de dióxido de carbono (9.3 µm) age modificando 

quimicamente a estrutura da superfície de esmalte, pois tem maior absorção pelos 

grupos carbonato e fosfato da hidroxiapatita (Featherstone; Nelson, 1987), reduzindo 

a fase carbonatada da superfície e tornando-a menos susceptível à desmineralização 

ácida (Nelson et al., 1987; Featherstone et al., 1998; Hsu et al., 2000; Rechmann et 

al., 2011; Nakagaki et al., 2015; Kim et al., 2017). Estas modificações morfológicas 

podem ser observadas nas microscopias eletrônicas de varredura deste trabalho, 

quando os tratamentos de superfície foram combinados foi possível observar a 

conservação de áreas irradiadas após a ciclagem erosiva de 10 dias.  

A irradiação do laser e a combinação com os diferentes tratamentos de superfície 

adicionais - imersão nas solução e dentifrícios de NaF ou solução de AmF/NaF/SnCL2 

- possibilitou uma melhor fixação dos íons de flúor na superfície dental quimicamente 

modificada pelo laser, formando fluorapatita, mais ácido-resistente que hidroxiapatita 

(Meurman et al., 1997; Hsu et al., 2000; Chin-Ying et al., 2004; Esteves-Oliveira et al., 
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2015) e, possivelmente, aumentou a quantidade de flúor fracamente ligado na 

superfície erodida, podendo atuar como um reservatório de flúor durante os desafios 

erosivos. Essa reação pode explicar o sinergismo encontrado na irradiação do laser 

quando combinado com os produtos de NaF, independente da energia aplicada. 

Dessa forma, a terceira e quarta hipóteses nulas são rejeitadas, pois a associação 

dos tratamentos demonstraram menor perda de superfície do que  quando 

comparados com a irradiação ou uso do bochecho/slurry de NaF sozinhos. 

A irradiação com o laser de CO2 (9.3 µm) quando associados com o NaF ou com 

o AmF/NaF/SnCl2 demonstraram menor perda mineral do que o laser de maneira 

individual (Ramalho et al., 2019; Silva et al., 2020). Com esta última solução, o grupo 

L1+E reduziu 43% após 5 dias e 68% após 10 dias de ciclagem erosiva, sem aumento 

na perda mineral entre os 5 e 10 dias. Entretanto, a menor perda superficial ocorreu 

no grupo L2+E, com 54% e 74%, 5 e 10 dias respectivamente, em comparação com 

o grupo controle negativo, com perda mineral mínima e se mantendo estável em todos 

os tempos experimentais. Entretanto, por não haver diferença estatística entre os 

grupos L1+E e L2+E do grupo E, a segunda hipótese nula não foi rejeitada por não 

demonstrar sinergismo entre os tratamentos. 

Esse achado leva à suposição que, além da melhor incorporação dos íons de 

flúor, há, também, a melhor deposição dos sais e estabilização dos íons de estanho 

no esmalte quando irradiado ( Chin-Ying et al., 2004; Tepper; Schlueter et al., 2009a; 

Khambe et al., 2014), tornando-o menos susceptível à dissolução frente aos desafios 

ácidos (Nakagaki et al., 2015) pela formação de uma camada amorfa mais estável na 

superfície e, possivelmente, na subsuperfície (Schlueter et al., 2009d). Esse resultado 

corrobora com Esteves-Oliveira et al. (2015), no qual não houve diferença quando o 

laser foi aplicado 1 ou 2 vezes em associação com a solução fluoretada estanhosa.  

Apesar da associação do laser com a solução de AmF/NaF/SnCL2 apresentar a 

menor perda de superfície neste estudo, a concentração de flúor nos tratamentos de 

superfície de escolha pode ter influenciado a redução da perda tecidual, de modo que 

quando a associação foi feita com o slurry de NaF (5000 ppm de F-) apresentou menor 

perda quando comparado com a associação com a solução de NaF (225 ppm de F-), 

para ambos os protocolos, tornando-se opções de tratamento em lugares onde a 

solução de AmF/NaF/SnCL2 não é permitida e/ou encontrada.  

Por se tratar de um estudo in vitro, os resultados devem ser interpretados com 

cautela já que a ação da saliva, película adquirida e processos abrasivos (Schlueter 
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et al., 2020) podem influenciar o processo de precipitação e deposição dos sais na 

superfície dental, devendo ser considerados, futuramente, em estudos in situ e in vivo 

(Ganss et al., 2008). Entretanto, este trabalho in vitro é um passo importante no estudo 

de controle de erosão dental, pois demonstrou resultados promissores na associação 

do laser de CO2 (9.3 µm) com os diferentes produtos fluoretados.   
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7 CONCLUSÃO  
 

 

 Os protocolos de laser de CO2 (9.3 µm) associados ao slurry e bochecho de 

NaF e à solução de AmF/NaF/SnCl2 foram capazes de controlar a progressão da 

erosão dental no esmalte humano. A combinação do protocolo de menor potência com 

a solução de estanho associado a fluoretos apresentou os melhores resultados em 

relação à perda de tecido mineral. 
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