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RESUMO 
 

 

Maia MB. Efeito de cremes dentais dessensibilizantes e/ou anti-erosivos com 
diferentes ingredientes ativos em esmalte erodido e abrasionado. Estudo in vitro. 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2021. Versão Corrigida. 
 

 

O objetivo deste trabalho in vitro foi avaliar a superfície de esmalte submetida ao 

desafio erosivo e abrasivo com diferentes ingredientes ativos para o controle da 

progressão de lesões de desgaste dental erosivo.  Para tanto, 100 amostras de 

esmalte (3x3x1,5mm) foram confeccionadas a partir de terceiros molares humanos 

hígidos. As amostras foram divididas em 10 grupos, onde foram randomizadas 

aleatoriamente em: G1- Controle positivo – Colgate total 12 (CT), G2- Controle 

negativo - água destilada (AD), G3- Bianco Pró-Clinical (BPC) G4- Bianco Advanced 

Repair (BAR), G5- Elmex Sensitive (ES), G6- Elmex Anti-cárie (EAC), G7-Elmex 

Erosion (EE) G8-Sensodyne Rápido Alívio (SRA), G9- Sensodyne Repair&Protect 

(SRP)  e G10- Colgate Pró-Alívio (CPA). Todos os grupos foram submetidos à 

ciclagem erosiva-abrasiva. O desafio erosivo consistiu em 5 minutos de imersão das 

amostras em ácido cítrico a 0,3% (pH 2,3), seguido de 60 min de imersão em saliva 

artificial. Esse procedimento foi realizado 4 vezes ao dia, por 5 dias. O desafio abrasivo 

foi realizado com uma suspensão com os diferentes dentifrícios por 15 segundos (2 

min de exposição total a suspensão de dentifrício), 2 vezes ao dia, 30 minutos após o 

primeiro e o quarto desafio erosivo. Ao final, todos os espécimes foram avaliados em 

Perfilometria Óptica para avaliação da perda de superfície (PS) em µm e rugosidade 

de superfície (Ra). Além disso, foi realizada microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) em três amostrada de cada grupo (n=3). Os dados foram analisados pelos 

testes ANOVA um critério de medidas repetidas, e Tukey. O nível de significância foi 

estabelecido em 5%. Todos os grupos apresentaram PS de esmalte após o 

experimento, sendo que tal perda difere em µm entre cada dentifrício utilizado, porém 

nenhum grupo diferiu significativamente dos grupos controle. Os grupos EAC, BPC e 

ES apresentaram os menores valores de PS, mas só diferiram dos grupos SRA 

(p=0,000) e CPA (p=0,001).  O grupo que apresentou maior valor de PS foi o SRA, 

que por sua vez, não diferiu dos grupos CPA, SRP e dos grupos controle positivo (CT) 



e negativo (AD) (p>0,05). Para a rugosidade, os resultados mostraram que nenhum 

dentifrício diferiu significativamente do grupo controle negativo (p>0,05). Em relação 

as MEVs, pode-se observar um padrão prismático do esmalte desmineralizado, típico 

de um esmalte erodido. Concluiu-se que embora a perda da superfície do esmalte 

tenha ocorrido em diferentes graus, essa foi menor ou similar ao controle negativo na 

maioria dos dentifrícios utilizados, demonstrando que os componentes ativos dos 

dentifrícios exerceram certo efeito protetor, principalmente aqueles contendo Tri-

Cálcio Fosfato e Fluoreto de Amina, e que a prescrição desses produtos são opções 

seguras e que podem ser decisivas no controle do desgaste dental erosivo. 

 

Palavras-chave: Abrasão Dentária. Cremes Dentais. Dentifrícios. Erosão 

Dentária. Esmalte dentário. Fluoretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 

 
 

Maia MB. Effect of desensitizing and / or anti-erosive toothpastes with different 
active ingredients in eroded and abrasive enamel. In vitro study [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão 
Corrigida 

 

The aim of this in vitro work was to evaluate the enamel surface submitted to the 

erosive and abrasive challenge with different active ingredients to control the 

progression of erosive dental wear lesions. In order to conduct the study, 100 enamel 

samples (3x3x1.5mm) were made from healthy third human molars. The samples were 

divided into 10 groups, where they were randomly randomized into: G1- Positive 

control - Colgate total 12 (CT), G2- Negative control - distilled water (DW), G3- Bianco 

Pró-Clinical (BPC) G4- Bianco Advanced Repair (BAR), G5- Elmex Sensitive (ES), G6- 

Elmex Anticaries (EAC), G7-Elmex Erosion (EE) G8-Sensodyne Rapid Relief (SRR), 

G9- Sensodyne Repair & Protect (SRP) and G10- Colgate Pro-Relief (CPR). All groups 

were submitted to erosive-abrasive cycling. The erosive challenge consisted of 5 

minutes of immersion of the samples in 0.3% citric acid (pH 2.3), followed by 60 min 

of immersion in artificial saliva (pH 7.0). This procedure was performed 4 times a day, 

for 5 days. The abrasive challenge was performed with a suspension with different 

toothpastes for 15 seconds (2 min total exposure to toothpaste suspension), twice a 

day, 30 minutes after the first and fourth erosive challenge. In the last stage, all 

specimens were evaluated in Optical Profilometry to assess surface loss (SL) in µm 

and surface roughness (Ra). In addition, scanning electron microscopy (SEM) was 

performed on three samples from each group (n = 3). The data were analyzed by 

ANOVA tests, a criterion of repeated measures, and Tukey. The level of significance 

was set at 5%. All groups presented enamel SL after the experiment, and this loss 

differs in µm between each toothpaste used, however, no group differed significantly 

from the control groups. The EAC, BPC and ES groups had the lowest SL values, but 

only differed from the SRR (p = 0.000) and CPR (p = 0.001) groups. The group with 

the highest LS value was the SRR, which in turn, did not differ from the CPR, SRP 

groups and the positive (CT) and negative (DW) control groups (p> 0.05). Relative to 

roughness, the dentifrices showed no significant differences from the negative control 



(p> 0.05). Regarding SEMs, it was possible to observe a prismatic pattern of 

demineralized enamel, typical of an eroded enamel. It was concluded that although 

erosive tooth wear occurred in different degrees, it was less or similar to the negative 

control in most of the toothpastes used, demonstrating that the active components of 

the toothpastes had a certain protective effect, especially those containing Tri-Calcium 

Phosphate and Amine Fluoride, and that the prescription of these products are safe 

options and that can be decisive in the control of erosive dental wear. 

Keywords: Dental Abrasion. Toothpastes. Dental Erosion. Dental Enamel. Erosive 
tooth wear. Fluoride. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Com políticas públicas e estratégias de promoção de saúde, uma diminuição 

na prevalência de lesões cariosas foi observada no nosso país. Segundo a Pesquisa 

Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil 2010), desenvolvida pelo Ministério da Saúde, o 

Brasil saiu de uma condição de média prevalência em 2003, para uma condição de 

baixa prevalência em 2010, dados medidos pelo CPO-D (índice de dentes cariados, 

perdidos ou obturados) (1). Com a diminuição da incidência de lesões cariosas, há um 

aumento da sobrevida dos dentes e o surgimento de lesões que não estão 

relacionadas à etiologia microbiana, como as Lesões Não Cariosas (LNCs).  

As LNCs podem estar relacionadas, além da maior preservação e saúde dental 

e gengival, ao aumento da expectativa de vida e às mudanças de estilo de vida que 

contribuíram para o seu aumento, como os hábitos alimentares mais saudáveis, que 

envolvem, em maioria, um aumento na quantidade e frequência de consumo de 

alimentos e bebidas ácidas, ao aumento de ansiedade e hábitos parafuncionais. (2) 

Essas lesões são condições patológicas caracterizadas pela perda de estrutura 

dentária (3,4), de etiologia pouco conclusiva, mas suportada pelo conhecimento 

científico atual de advir de um componente multifatorial (5–7).  

De acordo com a Organização Europeia para Pesquisa de Cárie (ORCA) e o 

Grupo de Pesquisa de Cariologia da Associação Internacional de Pesquisa 

Odontológica (CRG-IADR), O desgaste dentário é caracterizado pela perda superficial 

cumulativa de substância dentária mineralizada devido a processos físicos ou quimio-

físicos. Dentre esses processos, estão a erosão dentária, o atrito dentário e a abrasão 

dentária (8) 

 A erosão dental foi descrita em 1996, por Ten Cate e Imfeld, como o resultado 

de perda de estrutura dentária, de forma patológica, irreversível, crônica, localizada, 

quimicamente por ácidos ou quelação, sem envolvimento bacteriano (9). A etiologia 

da erosão dental é multifatorial, pois envolve uma complexa interação entre fatores 

comportamentais, químicos e biológicos (10,11). Quando essa é associada a abrasão, 

ocorre um desgaste químico-mecânico, denominado de desgaste dental erosivo, que 

acentua ainda mais a perda de estrutura dental. Isso porque, após a exposição dos 

dentes a ácidos com potencial erosivo, ocorre uma desmineralização, resultando em 

uma camada superficial mais fragilizada e com dureza repetida. Essa camada é então 
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mais susceptível a remoção por insultos mecânicos, como por exemplo, pela 

escovação com dentifrícios ou pelo contato dos dentes.  (12) 

As substâncias ácidas responsáveis pela erosão podem ser de origem 

intrínseca ou extrínseca. De origem intrínseca, o ácido clorídrico proveniente do suco 

gástrico é o único representante, Esse pode atingir a cavidade bucal nos casos de 

distúrbios gástricos, como o refluxo ou em condições de vômitos recorrentes, como 

em transtornos alimentares, como na bulimia  (13). Os ácidos extrínsecos estão 

presentes em alimentos e bebidas ácidas, além de serem encontrados em 

medicamentos e gases provenientes de indústrias químicas (10). 

Grippo et al., sugeriu em 2012, que o termo erosão deveria ser substituído por 

biocorrosão (5), pois relatou que esse tipo de lesão não estava associado somente a 

fatores endógenos e exógenos, mas também por enzimas proteolíticas bioquímicas 

(14–16). Além disso, também existe o subfator eletroquímico na biocorrosão 

denominado efeito piezoelétrico (17), que é um fenômeno que ocorre durante a 

incidência de forças excessivas de tração e compressão sobre os dentes, o que levaria 

a perda de substância dentária (5). Um estudo demonstrou o comportamento 

agressivo de duas enzimas proteolíticas, pepsina e tripsina, na degradação da matriz 

orgânica dentinária desmineralizada (15), e essas podem entrar em contato com os 

dentes em condições de doença do refluxo gastroesofágico ou bulimia nervosa (5). 

Independente do novo termo adotado, seja erosão dental ou biocorrosão, ambos são 

termos ainda aceitos e que devem ser amplamente discutidos. 

Uma das estratégias mais preconizadas para a prevenção da erosão é a 

utilização de produtos fluoretados (18,19).  

Fluoretos monovalentes como o Fluoreto de Sódio (NaF), Monoflúorfosfato de 

Sódio (MFP) e Fluoreto de Amina (AmF) protegem o substrato dental contra a erosão, 

por  formarem  um mineral do tipo fluoreto de cálcio (CaF2) na superfície do dente, 

que atua principalmente como um reservatório de fluoreto e pode se comportar 

parcialmente como uma camada de sacrifício a ser dissolvida durante o desafio 

erosivo. Além disso, esse precipitados também liberariam cálcio e flúor para o meio, 

atuando no processo de remineralização(20,21). Entretanto, sabe-se que a formação 

desse mineral é dependente da concentração, do pH do produto e da sua frequência 

de aplicação (22,23). Assim, as formulações neutras e contendo fluoretos 

monovalentes em concentrações baixas a moderadas, apresentam eficácia limitada 
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na prevenção do desgaste erosivo(18,24), enquanto as formulações ácidas e mais 

concentradas podem promover um maior benefício (21). 

Os fluoretos polivalentes, como o Fluoreto de Estanho (SnF2) e o Tetrafluoreto 

de Titânio (TiF4) demonstraram resultados mais promissores. Isso porquê esses íons 

possuem a capacidade de formar uma superfície mais ácido resistente, formando uma 

camada de precipitados ricos em metal, podendo ainda haver incorporação do 

Sn2+(25–27). 

Os dentifrícios dessensibilizantes e /ou anti-erosivos são categorias de 

produtos de “oral care”, indicados como de uso caseiro, bastante consumidos pela 

população. Ambos têm como objetivo proteger a superfície dentária diante de desafios 

erosivos, o primeiro tendo como desafio manter a oclusão dos túbulos dentinários, e 

o segundo evitar a perda de superfície ou promover depósitos minerais que 

compensaria essa perda. 

Já que o desgaste dental erosivo se trata de uma condição com alta prevalência 

no momento atual (28), acredita-se que o uso de dentifrícios para a prevenção do 

desgaste do esmalte dentário pode ser extremamente valioso. Com base nisso, 

diversos cremes dentais de diferentes marcas, estão sendo lançados no mercado, 

contendo diferentes ingredientes ativos e fluoretos modificados, com o objetivo de 

promover uma ação polivalente. Esses novos cremes dentais com fluoretos 

modificados parecem apresentar uma melhor eficácia devido à precipitação superficial 

ou incorporação de íons no tecido desmineralizado. 

Tendo em vista a ampla gama de novos ingredientes ativos e fluoretos 

adicionados aos dentifrícios, há necessidade de mais estudos avaliando a interação 

desses produtos com o desgaste dentário, pois é importante conhecer os efeitos dos 

dentifrícios dessensibilizantes e anti-erosivos na perda de estrutura do esmalte no 

contexto da erosão, pois esses não devem contribuir para uma perda adicional do 

substrato, agravando ainda mais essa condição. 

Assim, este estudo in vitro teve como objetivo avaliar o desgaste superficial do 

esmalte após ciclos de erosão e abrasão com cremes dentais contendo diferentes 

ingredientes ativos para o controle da HD e do desgaste dentário erosivo.  
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As hipóteses nulas deste estudo foram que diferentes dentifrícios não 

promoveriam efeitos de proteção na perda de superfície de esmalte dentário, e não 

promoveriam rugosidades superficiais diferentes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Essa sessão tem como objetivo revisar os principais conceitos relacionados a 

etiologia e evolução das lesões não cariosas, bem como a utilização de produtos 

fluoretados e diferentes componentes ativo, com objetivo de prevenção das mesmas. 

 
2.1 LESÕES NÃO CARIOSAS (LNC) 
 
  Em 2017, Grippo e Soares, descreveram três fatores distintos, como 

responsáveis pela formação e progressão das LNCs: tensão (abfração), fricção 

(abrasão) e biocorrosão (degradação química, bioquímica e eletroquímica) (2). 

Portanto, o clínico deve conhecer e entender os mecanismos de ação e considerar 

diversos fatores etiológicos para definir um diagnóstico preciso e um plano de 

tratamento eficaz dessas lesões, que deve ser de forma multidisciplinar(5).  

 

2.2 DEGRADAÇÃO QUÍMICA - EROSÃO DENTAL 

 

De acordo com workshop de consenso sobre terminologia relacionada ao 

desgaste dentário erosivo, realizado pela ORCA em 2019, o desgaste dentário erosivo 

pode ser definido como o desgaste dentário com a erosão dentária como o principal 

fator etiológico. Já a erosão, assim como definida em diversos estudos, é um dos 

processos responsáveis desgaste dentário, que pode ser definida como perda química 

de substância dentária mineralizada causada pela exposição a ácidos não derivados 

de bactérias orais. (8,9,11). Clinicamente, o desgaste erosivo apresenta-se com uma 

superfície brilhante, lisa, fosca e transparente. Com o seu avanço, as áreas convexas 

se tornam planas e concavidades rasas aparecem, localizadas, geralmente, acima da 

junção cemento-esmalte, preservando o esmalte intacto junto à margem gengival. Em 

casos mais agressivos, a morfologia dental pode ser completamente perdida, 

resultando em diminuição da dimensão vertical (11,29). 

Diferentemente da cárie, onde os efeitos destrutivos ocorrem tanto na 

superfície quanto em região mais profunda, a erosão dentária é mais frequentemente 

definida como um fenômeno puramente superficial (30). No esmalte dental, esse 

desgaste acontece quando uma solução ácida se difunde através da película 

adquirida que recobre a superfície dental, dando início à desmineralização ao 

promover a dissolução dos cristais de hidroxiapatita e hidroxiapatita fluoretada (31,32). 
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Em decorrência desse processo, ocorre desmineralização superficial, perda de dureza 

(33,34) e aumento de rugosidade do esmalte dental (35). Em uma fase mais 

avançada, após continua exposição a substâncias ácidas, o esmalte é perdido 

progressivamente, levando à exposição da dentina  (32,36). 

As substâncias ácidas responsáveis pela erosão podem ser de origem 

intrínseca ou extrínseca. De origem intrínseca, pode-se citar o ácido clorídrico 

proveniente do suco gástrico, que pode atingir a cavidade bucal nos casos de 

distúrbios gástricos, como o refluxo ou em condições de vômitos recorrentes, como 

em transtornos alimentares, como na bulimia  (13). Já os ácidos extrínsecos, 

relacionados ao processo de erosão, estão presentes em alimentos e bebidas ácidas, 

além de serem encontrados em medicamentos e gases provenientes de indústrias 

químicas (10). 

Outros fatores estão relacionados com a sua predisposição e o seu 

desenvolvimento, como fatores comportamentais e fatores nutricionais(30).  

Com relação aos fatores comportamentais, incluem-se os biológicos, como a 

saliva, a anatomia dental e os tecidos moles. Dentre esses, a saliva exerce importante 

papel modulador (37), por ter a capacidade de atuar na diluição, limpeza, e 

tamponamento dos agentes erosivos, além de ter a capacidade de reduzir a taxa de 

desmineralização, e aumentar a remineralização, por apresentar íons cálcio, fosfato e 

flúor em sua composição (38). Além disso, promove proteção ao tecido dentário ao 

formar a película adquirida, uma membrana orgânica composta por proteínas, 

peptídeos, lipídios e outras moléculas (39,40), que age como uma barreira 

permoseletiva frente aos ácidos, reduzindo seu contato direto com a superfície dos 

dentes, impedindo sua difusão (41).  Ainda entre os fatores comportamentais estão os 

hábitos alimentares, hábitos de higiene oral, uso de medicamentos, hábitos 

parafuncionais, refluxo e vômitos.  

Já dentro dos fatores nutricionais, deve-se levar em conta o pH, tipo de ácido, 

presença de íons cálcio, fosfato, flúor e capacidade tampão dos alimentos e das 

bebidas ácidas ingeridas pelos pacientes (10).  

A interação de todos esses fatores é crucial e ajuda a compreender por que 

alguns indivíduos apresentam mais erosão do que outros, mesmo sendo expostos aos 

mesmos desafios ácidos. 

O diagnóstico do desgaste erosivo nas fases iniciais é extremamente difícil para 

os cirurgiões-dentistas. Dessa forma, é de extrema importância que os profissionais 
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sejam treinados a realizar medidas preventivas e identificar a erosão dentária, 

principalmente em sua fase inicial, a fim de reduzir sua progressão (42). Para isso, 

sempre que possível, a avaliação clínica inicial deve ser realizada com criteriosa 

anamnese da saúde geral do paciente, histórico de saúde sistêmica, dieta, hábitos e 

avaliação do fluxo salivar (31).  

 

2.3 FRICÇÃO - ABRASÃO DENTAL 

 

A abrasão dental, é o desgaste patológico do dente, decorrente da fricção entre 

o dente e um agente exógeno (8,43). A abrasão pode ser desencadeada por 

escovação incorreta, levando em conta os fatores de pressão exercida, frequência e 

qualidade e tipo da escova dental, além de sofrer influência em relação aos cremes 

dentais com alta abrasividade (43–46). Além disso, pode ser desencadeada por 

hábitos parafuncionais, como o  bruxismo do sono ou vigília, onicofagia ou labiofagia 

(47). 

 

2.4 INTERAÇÃO ENTRE OS MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO QUIMICA E 

FRICÇÃO (Erosão-Abrasão) 

 
 A escovação dentária é fundamental na manutenção de uma boa saúde oral, 

entretanto tem sido alvo de debates por ser considerada como um dos fatores causais, 

ou agravantes, dentro da etiologia multifatorial da erosão dentária (44). A literatura 

mostra, que a perda de estrutura do dente é maior quando a erosão é seguida de 

abrasão (44,48). Após o contato de uma substância acida com os dentes, ocorre um 

processo de desmineralização, no qual o esmalte torna-se amolecido e mais propenso 

a sofrer os efeitos prejudiciais da escovação, que pode facilmente remover essa 

camada (30,49). 

O desgaste dentário causado pela escovação advém de variáveis como 

técnica, força, frequência (34), e tempo de escovação (50), além da a dureza e a forma 

dos filamentos da escova (51) e o tipo e quantidade de dentifrício usado em conjunto 

com a mesma .  

Um estudo avaliou a presença de desgaste em um grupo de pacientes que não 

possuía o hábito de escovação (52) e outro avaliou a perda de estrutura dentária 

subgengival,  região que as cerdas das escovas não alcançariam. Isso nos faz refletir 



30 

 

que as escovas sozinhas não são causa primária do desgaste dentário, mas que  

desempenham um papel importante na progressão quando associada ao ácido (5). 

Outro questionamento é a interação da escovação com dentifrícios. Um estudo 

demonstrou que essa ocasiona maior impacto no desgaste da estrutura dentinária, 

levando a resultados com significante abrasão e erosão dental  (19,53), comparada 

com a mesma realizada somente com água (54). Esse desgaste dentário mais 

acentuado pode ser explicado pela presença de componentes abrasivos (sílica 

precipitada, carbonato de cálcio, fosfatos de cálcio, óxido de alumínio, perlita e pedra-

pomes), que são adicionados aos cremes dentais com o objetivo de melhorar suas 

características de limpeza (55). Para ajudar a quantificar a abrasividade dos cremes 

dentais, a ADA (American Dental Association) padronizou uma escala chamada RDA 

(Relative dentin abrasion) e o REA (Relative enamel abrasion), não sendo essas 

relacionadas diretamente, ou seja, um creme dental pode ter um alto valor de RDA e 

baixo valor de REA e vice-versa (18,56). 

Esses índices estão presentes em estudos que investigam o efeito da 

abrasividade de dentifrícios em esmalte e em dentina. Em relação ao REA, a maioria 

dos cremes dentais possui baixos valores,  o que isoladamente, têm pouco ou nenhum 

efeito sobre o esmalte, por outro lado, um esmalte amolecido por agentes erosivos é 

facilmente removido por qualquer ação mecânica (55), o que é corroborado por 

diversos estudos in vitro que demonstram que a abrasão de esmalte erodido aumenta 

com aumento do REA ou RDA do creme dental (45,57,58).  

Em relação a relação a associação entre escovas e dentifrícios, um estudo 

recente, mostra que escovas de dentes médias e duras associadas a dentifrícios 

abrasivos médios e altos podem produzir lesões mais graves, mas não houve 

diferenças quando utilizaram escovas de diferentes tipos de cerdas, combinada com 

um dentifrício menos abrasivo (59). Entretanto, outro estudo resultou em maior perda 

com o uso de escovas macias, em relação a escovas duras, o que pode ser explicado 

pelo aumento da retenção do dentifrício pelos filamentos de menor diâmetro e tufos 

mais densos nas escovas macias e pela maior flexão dos filamentos, aumentando a 

área de contato com a superfície. Porém, o mesmo conclui que esse resultado não 

suporta o uso de escovas duras, devido à potenciais efeitos prejudiciais à saúde dos 

tecidos moles e periodontais (60). 

 Um tópico de grande controvérsia em relação a escovação, está relacionado 

ao momento que essa deve ser realizada, se pode ser realizada imediatamente após 
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o consumo de alimento ou bebida ácida, ou se deve existir um tempo de espera.  Esse 

conceito se refere ao possível efeito remineralizante da saliva para permitir tempo 

suficiente para que a superfície do esmalte erodido remineralize antes da aplicação 

de uma força abrasiva (30). Entretanto, uma revisão sistemática recente avaliando 

567 trabalhos com esse tema concluiu que somente esperar para realizar a escovação 

não foi eficaz para diminuir o desgaste erosivo. Essa concluiu que a remineralização 

pela saliva além de ser pequena é um processo lento e ocorre apenas nas superfícies 

das lesões (61). Um estudo mostrou que mesmo após 240min em contato com a 

saliva, a camada superficial do esmalte ainda está amolecida pelo ácido, sendo 

susceptível a abrasão pela escovação (62). Ainda devemos considerar que a espera 

na escovação pode ser prejudicial em relação à doença cárie, já que a higienização 

oral correta e regular é sem dúvidas o meio mais eficaz de preveni-la (63).  

 

2.5 HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA 
 
 

Em estágios avançados de desgaste erosivo, a dentina se torna cada vez mais 

exposta, o que resulta em sintomatologia dolorosa, a qual é chamada de 

hipersensibilidade dentinária (HD)  (64,65).  

O termo hipersensibilidade dentinária foi definido em 1983 (66), e é 

caracterizada por uma dor aguda, de curta duração, localizada, que provém 

da dentina exposta a partir de estímulos químicos, voláteis, térmicos, tácteis ou 

osmóticos e que não pode ser atribuída a outra forma de defeito ou patologia dental. 

 A teoria mais aceita para explicar a HD é a Teoria Hidrodinâmica de 

Brännström (67). Ela afirma que a dor é gerada a partir do estímulo que é aplicado na 

dentina, o que causa a movimentação do fluido no interior dos túbulos dentinários e 

promove a deformação das fibras nervosas levando a transmissão dolorosa. 

West, propôs então, duas técnicas para o tratamento da HD (65). A primeira se 

refere a oclusão dos túbulos dentinários expostos, através de compostos que 

precipitem dentro desses e recubram a dentina. A segunda se refere aos tratamentos 

que reduzam a excitabilidade das terminações nervosas. Diante disso existem duas 

estratégias para o manejo da HD. A primeira se refere a oclusão dos túbulos 

dentinários expostos através de compostos que precipitem no seu interior e recubram 

a dentina. E a segunda descreve técnicas que reduzam a excitabilidade das 

terminações nervosas (65). Este protocolo associativo de agentes neurais e 
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obliteradores já é adotado em vários serviços de atendimento ao paciente com HD 

como o serviço do Laboratório Especial de Laser em odontologia da FOUSP. 

Os cremes dentais, contendo diferentes ingredientes ativos, são o grande 

enfoque no mercado para o controle da dor e tratamento da HD, pois apresentam 

baixo custo, facilidade de uso e aplicação caseira. Porém, anteriormente a escolha do 

tratamento mais adequado, o profissional deve realizar um diagnóstico criterioso, 

orientação da dieta e comportamento do paciente, além de avaliar a necessidade de 

restauração das lesões, impedindo sua progressão e, consequentemente, reduzindo 

prejuízos ao paciente.                                                                                                                      

2.6 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS 

 Sabendo que o desgaste dental erosivo está em alta prevalência e incidência 

(28),  a prevenção da erosão deve ser a primeira medida a ser tomada, acompanhada 

de uma anamnese completa seguida de um exame clínico detalhado. Como essa é 

uma condição multifatorial, o aconselhamento por parte do profissional deve levar em 

conta fatores químicos, biológicos e comportamentais(68). Compreendendo que o 

consumo e frequência de bebidas ácidas está associada diretamente ao aumento do 

risco de erosão dentária, a principal estratégia preventiva é a redução dos desafios 

erosivos, ou seja, reduzir a exposição da cavidade bucal às substâncias ácidas 

(10,69). Além disso, é dever dos dentistas investigar os fatores de risco relacionados 

ao paciente, tendo em mente também os fatores ocultos, como o refluxo 

gastroesofáfico (30), devendo realizar o encaminhamento ao médico especialista. 

Além disso, como visto anteriormente, as medidas de higiene oral também são fatores 

relacionados a progressão da erosão. Dessa forma, deve ocorrer orientação sobre a 

realização da escovação não vigorosa (70), utilizando escovas de cerdas macias (60) 

e cremes dentais fluoretados e  de baixa abrasividade (45,57,58) e a realizar um leve 

enxague da cavidade oral com antes de escovar os dentes, quando possível com 

colutório contendo estanho na composição (71).Em relação aos fatores biológicos, 

sabemos que a erosão também esta associada com um baixo fluxo salivar, podendo 

nesses casos aumentar a disponibilidade de flúor no meio bucal(72), ou ainda realizar 

a recomendação da utilização de goma de mascar após um desafio erosivo ou a 

prescrição de drogas colinérgicas, de forma a estimular o fluxo salivar (73,74).  
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2.7 USO DE PRODUTOS FLUORETADOS  
 

 

Diversos estudos já comprovaram que a utilização de fluoretos nos cremes 

dentais afeta tanto a desmineralização quanto a remineralização do esmalte dental, 

equilibrando os processos por aumentar a captação de minerais durante a 

remineralização do esmalte e inibir a perda de minerais durante a desmineralização 

(75,76).  

Entretanto, embora o emprego de produtos fluoretados tenha eficácia 

comprovada na prevenção da cárie dentária, a sua ação de prevenção na erosão 

ainda é questionada. Isso porque, diferentemente da cárie, o desgaste erosivo ocorre 

majoritariamente na superfície dos dentes, ou seja, em regiões livres de biofilme (30). 

Dessa forma, a atuação do flúor acontece de forma diferente nos dois casos. Nas 

lesões de cárie, o íon flúor se difunde à subsuperfície do esmalte, e se adere aos 

cristais de hidroxiapatita. Além disso, o flúor presente no fluido da placa dentinária, 

aumenta sua saturação o que acelera a remineralização (77). Já nas lesões de erosão 

seu mecanismo é limitado apenas a superfície do esmalte ou próximas a superfície 

(78). 

Estudos com fluoretos monovalentes utilizaram Fluoreto de Amina (AmF), 

Monofluorfosfato de Sódio (MFP) e Fluoreto de Sódio (NaF), determinaram que esses 

possuem diferentes solubilidades, podendo resultar em quantidades diferentes de 

formação de mineral do tipo CaF2 (79). Esse precipitado atua como um reservatório 

de fluoreto e pode se comportar parcialmente como uma camada de sacrifício a ser 

dissolvida durante o desafio erosivo. Além disso, esse precipitados também liberariam 

cálcio e flúor para o meio, atuando no processo de remineralização(20,21). No 

entanto, a formação desse material depende da concentração e do pH do produto, e 

da sua frequência de aplicação (22,23). Dessa forma, a aplicação de produtos 

fluoretados monovalentes, contendo fluoretos monovalentes em concentrações 

baixas a moderadas, e com pH neutro, apresentam eficácia limitada na prevenção do 

desgaste erosivo(18,24). 

Estudos que avaliaram o efeito anti-erosivo de dentifrícios contendo fluoretos 

monovalente, se mostraram limitados (21). Experimentos in vitro utilizando desafios 

erosivos-abrasivos demonstraram efeitos variando entre 0 e 26- 47% de proteção no 

esmalte (80–82) e entre 0 e 23% de proteção na dentina (83,84). Em esmalte, um 



34 

 

estudo demonstrou efeitos protetores semelhantes entre a aplicação de pasta versus 

aplicação de pasta mais escovação (81) , outro com escovação obteve maior proteção 

(82) e outro chegou a conclusão que a aplicação da pasta sozinha tinha maior eficácia 

(18). Já em dentina, não houve diferença entre os dois (84).  

Já a utilização de preparações de fluoretos contendo cátions metálicos 

polivalentes, como o Fluoreto de Estanho (SnF2) e o Tetrafluoreto de Titânio (TiF4), 

parecem ser promissores. A maioria destes provavelmente produz precipitados que 

diferem de camadas do tipo fluoreto de cálcio (CaF2). A proteção da superfície de 

esmalte contra a erosão em pelo TiF4, foi evidenciada em estudos in vitro, além da 

formação de precipitados estáveis e resistentes a ácidos (25,85,86). O SnF2 foi 

utilizado anteriormente na prevenção de cáries, além de demonstrar um promissor 

efeito inibidor da erosão (87,88), tanto em estudos in vitro, quanto em in situ, quando 

combinado com NaF (89,90).  Esses íons tem a capacidade de formar uma superfície 

mais ácido resistente, ao formar uma camada de precipitados ricos em metal, podendo 

ainda haver incorporação do Sn2+ (25–27). A incorporação dos íons estanho no tecido 

duro dental foi demonstrado através de Espectrometria por dispersão de energia de 

Raios-X  (EDS), que mostrou que, no esmalte, a aplicação de soluções de flúor (1.500 

ppm) com diferentes concentrações de Sn (2.100, 1.400 ou 400 ppm) de fato levam à 

formação de precipitados ricos em Sn2+ (91). Ou seja, no esmalte, a eficácia do 

estanho não provém de precipitados menos solúveis, mas de um processo complexo 

de desmineralização e reprecipitação que modifica as camadas superiores do esmalte 

em direção a uma maior resistência a ácido (91).  

 

2.8 USO DE PRODUTOS FLUORETADOS COM DIFERENTES INGREDIENTES 

ATIVOS 

 

Como vimos anteriormente, para realizar procedimentos preventivos ideais, é 

necessário que os pacientes com erosão utilizem as aplicações de flúor, combinadas 

com agentes protetores, como sugerido em pesquisas recentes, com diferentes fontes 

de flúor, como os monovalentes e polivalentes. As formulações mais promissoras são 

aquelas ácidas de alta concentração e as fontes de fluoreto polivalente (21,78), 

mostrando uma redução da perda de esmalte entre 55 e 67% (18,92), e quando 

combinados com a escovação, os efeitos variam entre nenhum efeito e 66% 

(18,93,94).  
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Em relação aos componentes ativos, testados com objetivo de prevenção da 

erosão dental, a Arginina é um desses, por exibir um efeito protetor, adicional a ação 

do carbonato de cálcio e do fluoreto (95,96). Além disso, trabalhos clínicos avaliaram 

a eficácia desses compostos, em união, no tratamento de hipersensibilidade e 

mostram resultados promissores (97,98). 

A adição de íons cálcio e fosfato junto à fluoretos em um dentifrício parece 

também extremamente atraente dentro da área de odontologia preventiva (99). Isso 

porque, os íons fluoreto, junto com os íons cálcio e fosfato, promovem a 

remineralização de lesões cariosas não cavitadas, formando fluorapatita. Entretanto, 

o fornecimento de íons cálcio e fosfato da saliva pode não ser suficientes para uma 

remineralização eficaz em pacientes com alto risco de cárie. Dessa forma, o 

fornecimento de íons de cálcio e fosfato adicionais são obrigatórios para uma 

remineralização eficaz (100). Esses íons podem ser fornecidos pelo Fosfossilicato de 

Cálcio, na tecnologia Novamin® e pelo Tri-cálcio Fosfato (TCP), por exemplo.    

 Polímeros como a quitosana, caseína (101) e alguns polifosfatos (102), também 

demonstraram resultados promissores na redução do desgaste dental erosivo. A 

quitosana é uma molécula com carga positiva em baixos valores de pH (103), que 

pode adsorver a estruturas sólidas com potencial zeta negativo, como o esmalte(104). 

Assim, acredita-se que o potencial da quitosana seja devido ao fato que essa adsorva 

ao esmalte, auxiliando na formação de uma camada protetora. 

Dessa forma, com o crescente aparecimento de pacientes com erosão dental, 

diversos cremes dentais, de diferentes marcas, contendo diferentes ingredientes 

ativos para o controle da dor da HD e com potencial anti-erosivo, vêm sendo 

disponibilizados no mercado. Cabe ressaltar que os dentifrícios poderiam proteger os 

dentes, evitando a perda da superfície do esmalte, independente da alegação 

comercial, cabendo assim a importância da análise do efeito de diferentes 

ingredientes ativos sobre a erosão-abrasão do esmalte, principalmente no que se 

refere às complexas formulações desses dentifrícios. 

Como neste trabalho foram utilizados dentifrícios contendo Arginina, 

Fosfossilicato de Cálcio e sódio, Tri-Cálcio fosfato, Acetato de Estrôncio, Fluoreto de 

Amina e Fluoreto de Estanho, os mesmos serão abordados a seguir.  

2.7.2 Fosfossilicato de Cálcio e sódio – Tecnologia Novamin® 
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A tecnologia Novamin foi desenvolvida e patenteada pela NovaMin Technology, 

Inc., adquirida pela GlaxoSmithKline em maio de 2010, e consiste em um vidro 

bioativo, usado em produtos para tratamento odontológico para remineralização 

dental, hipersensibilidade, gengivite, sangramento, lesões não cariosas, lesões 

cariosas e clareamento dentário. O Novamin® está presente no dentifrício Sensodyne 

Repair&Protect, que ainda contêm Fluoreto de Sódio (1426 ppm de flúor).  

O NovaMin consiste em fosfossilicato de cálcio e sódio, que é o ingrediente 

ativo que permite a ligação à superfície do dente para iniciar o processo de 

remineralização no esmalte. Isso ocorre instantaneamente em contato com a saliva 

ou qualquer meio aquoso (105–107), onde íons de sílica, cálcio, fósforo e sódio são 

fornecidos à estrutura dentária. Os íons de sódio presentes na formulação do vidro 

bioativo de fosfossilicato de sódio e cálcio são substituídos por íons hidrogênio e, 

portanto, o pH aumenta (108,109). Posteriormente, os íons cálcio e fosfato se 

depositam e formam uma camada superficial saturada com fosfato de cálcio na 

superfície do dente, que podem ser liberados por vários dias. Este reservatório iônico 

pode inibir o processo de desmineralização e melhorar a remineralização, protegendo 

o esmalte contra condições cariogênicas. Finalmente, com essa continua deposição 

dos complexos de cálcio-fosfato, esses são capazes de cristalizar em hidroxiapatita 

carbonatada (110), uma estrutura que se assemelha química e estruturalmente à 

apatita biológica. Essa camada liga-se fortemente ao colágeno da dentina e mostra 

resistência aos desafios diários dos dentes.  

Um estudo com o creme dental Sensodyne Repair & Protect , representante 

dos cremes dentais deste grupo, apresentou obliteração total dos túbulos, mesmo 

após 05 dias de ciclagem, tanto in vitro quanto in situ, e formação de uma camada 

reparadora sobre a dentina, além de ser o único dentifrício capaz de resistir as 

condições de abrasão e erosão/abrasão (111).  

Em relação a erosão, acredita-se que esse componente tenha um efeito 

protetor relevante, por liberar íons cálcio e fosfato em meio aquoso, formando uma 

camada de hidroxiapatita carbonatada, que atuaria na redução da desmineralização 

e potencializando a deposição mineral (112) 
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2.7.3 Tri-Cálcio fosfato (TCP) 

Um creme dental nacional, foi lançado em 2018 com propósito de promover 

ação remineralizadora através do composto Tri-Cálcio fosfato (TCP) em diferentes 

concentrações, em 3ppm (Bianco Pro Clinical) e 1ppm (Bianco Advanced Repair). 

Ambos contêm Fluoreto de sódio (1500 ppm de flúor) em sua composição. 

 A formulação de um dentifrício contendo cálcio solúvel é desafiadora, devido à 

formação de CaF2, que reduz o fluoreto biodisponível. Dessa forma, o composto Lauril 

Sulfato de Sódio (LSS) foi adicionado nessas composições, a fim modificar a 

estruturado -TCP e proteger o cálcio da interação prematura com o fluoreto iônico 

(99), formando a forma funcionalizada de tricálcio fosfato (TCP). Há evidências que 

mostram que essa forma (TCP) demonstrou melhora na absorção de flúor e auxílio na 

remineralização de lesões cariosas no esmalte e dentina quando incorporada em 

dentifrícios com flúor (113–115). Isso devido ao LSS apresentar alta afinidade com a 

hidroxiapatita, incentivando a integração melhorada do tecido (via cálcio e fosfato) na 

presença de fluoreto.  

Esse fato corrobora com um estudos que mostraram que a hidrólise de fosfatos 

ou outros sólidos é capaz de resultar na formação de hidroxiapatita de cálcio (HA); no 

entanto, o polimorfo de Tricálcio Fosfato (TCP ou Ca3 (PO4) 2) é o único capaz de 

hidrólise para a formação de HA (116), e que esta propriedade de formação de HA é 

acelerada na presença de íons NaF, e a HA formada tende a ter uma maior absorção 

de flúor do que a HA convencional (116,117).  

2.7.4 TCP + Arginina 

Outro creme dental que utiliza o TCP, porém com o diferencial combinado com 

a arginina e carbonato de cálcio foi lançado em 2018 no Brasil. Em sua composição 

ainda contem MFP (1450ppm de flúor) .  

A tecnologia Pró-Argin TM, se trata da associação de 8% de arginina com 

carbonato de cálcio e um tampão de pH, o bicarbonato (118,119). Os dois compostos, 

trabalham em conjunto acelerando o mecanismo natural de dessensibilização, 

depositando um material semelhante a dentina, contendo cálcio e fosfato dentro dos 

túbulos dentinários, ocluindo os mesmos e protegendo a superfície dentinária 
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(120,121). Isso acontece, porque enquanto a arginina é um aminoácido que em pH 

fisiológico apresenta carga positiva, a dentina exposta apresenta carga negativa(122). 

Uma revisão sistemática, demonstrou que os dentifrícios contendo arginina são 

eficiente no controle da HD, e um estudo in situ avaliando o efeito das pastas 

dessensibilizantes no desgaste erosivo da dentina, concluiu que o nível de perda de 

dentina foi similar entre a arginina 8% e um dentifrício contendo tecnologia 

Novamin®(111) 

Sobre a solubilidade desse depósito ainda há necessidade de mais estudos. 

Acredita-se que dada semelhança à hidroxiapatita, há instabilidade frente a desafios 

ácidos. Porém, se esses forem usados regularmente, quaisquer depósitos 

solubilizados serão repostos na próxima escovação (123).  

 Foi sugerido que a combinação de arginina e carbonato de cálcio  atuaria como 

uma camada protetora contra futuros desafios erosivos,  ao aderir à superfície do 

esmalte, preenchendo os defeitos criados pelos ácido erosivos, favorecendo a 

deposição mineral nessas áreas(96).  

2.7.5 Acetato de Estrôncio 

Outro creme dental nacional que foi estudado é o que tem em seu conteúdo 

Acetato de Estrôncio e Fluoreto de Sódio (1040ppm de íon flúor). 

O estrôncio foi considerado como um elemento diferente do flúor que afeta o 

comportamento mineral do esmalte frente à carie (124), acredita-se que pela formação 

de um complexo de apatita cálcio-estrôncio no cristal de apatita superficial, que retarda 

a dissolução ácida da hidroxiapatita (125), corroborado por um estudo que 

demonstrou que a incorporação de estrôncio, juntamente com fluoreto, retardou a 

dissolução de hidroxiapatita sintética (126,127). Além disso,  a presença simultânea 

de estrôncio com fluoreto em concentrações específicas melhora a remineralização 

do esmalte in vitro, que são provavelmente incorporados na estrutura de apatita, 

substituindo íons hidroxila e cálcio, respectivamente (124). 

Os sais de estrôncio, tem grande afinidade pela dentina (128), e seu 

mecanismo é dado pela precipitação orgânica e desnaturação odontoblástica (128), 

formando uma película de vedação que impede a circulação de líquidos no interior 
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dos túbulos dentinários, reduzindo a hipersensibilidade (129). Estudos in vitro com 

estrôncio ou cloreto de estrôncio (SrCl2) demonstraram que esses depósitos 

cristalinos na superfície da dentina, podem ser facilmente removidos (130,131). Outro 

estudo in vitro ainda demonstrou que há a formação de uma fina camada na superfície 

da dentina, mas nenhum tag foi encontrado nas aberturas dos túbulos dentinários, 

evidenciando que não há obliteração tubular (132). 

Os efeitos clínicos do cloreto/acetato de estrôncio na redução da sensibilidade 

ainda são controversos. Uma revisão sistemática de 2013, avaliou a literatura 

publicada, a fim de identificar e determinar se havia alguma evidência da eficácia dos 

cremes dentais de estrôncio e potássio no tratamento da HD, e concluiu que apenas 

um estudo que relatou efeito positivo do SrCl2 atendeu os critérios para odontologia 

baseada em evidência (133). Isso evidencia a baixa eficácia desses cremes dentais 

no alívio da dor da HD.    

 

2.7.6 Fluoreto de Amina 

Outro grupo apresenta o creme dental Elmex Anticáries, que possui Fluoreto 

de Amina na composição (1400 ppm de flúor). A utilização  de AmF na odontologia é 

amplamente conhecido por seu potencial anti-cariogênico (134–136). Suas moléculas 

consistem em dois grupos funcionais, formados pela amina orgânica e o íon fluoreto, 

ambos íons que possuem propriedades antibacterianas (137) . Segundo Shani et al. 

(1996), que analisou a relação desse composto  com a superfície dentinária, o flúor 

da parte inorgânica do fluoreto de amina, se liga a superfície do dente, enquanto a 

parte hidrofóbica orgânica forma uma camada protetora instantânea ao seu redor, o 

que fortalece a proteção dentinária, inibindo a adesão das bactérias (137). Um estudo 

avaliando o Elmex Anticáries, em comparação com outros cremes dentais contendo 

diferentes ingredientes ativos, concluiu que o creme dental, contendo AmF foi o que 

resultou em uma camada superficial de esmalte mais estável, após sua aplicação, do 

que após a aplicação de outros dois cremes dentais contendo NaF e MFP (79). Outros 

estudos avaliaram o efeito do fluoreto de amina na remineralização do esmalte em 

experimentos in vitro (138) e clínicos (139,140) e mostraram efeitos semelhantes de 

AmF e NaF. As diferentes solubilidades de NaF, MFP e AMF podem resultar em 

diferentes quantidades de formação de CaF2 e, dessa forma, influenciar a 

biodisponibilidade do fluoreto na saliva e o potencial de desmineralização e 
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remineralização do esmalte (79). Um estudo randomizado analisou os efeitos clínicos 

e microbiológicos do creme dental contendo AmF e resultou em melhora significativa 

nos escores dos índices gengivais e de placa, bem como contagens 

microbiológicas(140). Outro avaliou, o efeito do pH levemente acidificado desse creme 

dental (4,53) e demonstrou diminuição do volume poroso do corpo da lesão após 

incubação, concluindo que dentifrícios com tal pH podem ter certo efeito positivo na 

remineralização do esmalte (141).  

2.7.7 Fluoreto de estanho 

O Elmex Erosion é um creme dental comercializado na Europa e o único no 

mercado com essa composição, que possui em sua composição 700ppm de AmF, 

700ppm de NaF e cloreto de estanho (SnCl) (3500ppm Sn2+), formando o Fluoreto de 

Estanho. 

O fluoreto estanhoso (SnF2 ) foi investigado anteriormente na prevenção da 

doença cárie (87,88) e o resultados desses experimentos ofereceu evidências de seu 

efeito protetor contra impactos ácidos., e esse ainda parece muito promissores sob 

condições erosivas leves e severas condições. o íon Sn+2 é um potente reagente com 

esmalte ou hidroxiapatita e pode reduzir a solubilidade do tecido duro dental (87).A 

notável eficácia do Sn como escudo contra ácidos provém de sua incorporação, e 

talvez do flúor também, no esmalte, resultando em uma ampla alteração estrutural 

desse tecido (91,142).   

Além disso, o SnF2 é retido na película por várias horas após o uso, 

proporcionando um benefício a longo prazo contra desafios erosivos posteriores (92). 

Esses depósitos são menos susceptíveis a dissolução, e, portanto, levam a maior 

proteção (78). Um estudo in situ contendo dois cremes dentais com estanho tiveram 

como resultando a redução da perda de esmalte entre 26 e 27% (143). Já outro estudo 

in vitro de 57 a 79% (93), enquanto outros dois tiveram proteção do esmalte pelo 

tratamento de 17 a 25% (84,94). 

Um estudo ainda avaliou o potencial anti-erosivo do estanho em dentina, e 

demostrou que o SnF2 é retido na dentina e em várias extensões, e que sua afinidade 

com o mineral é maior, comparado a estruturas orgânicas. A eficácia parece depender 

principalmente da incorporação de estanho na dentina mineralizada, quando a porção 
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orgânica é preservada, mas na precipitação superficial quando a porção orgânica é 

ausente (27). 

A literatura mostra que os íons de estanho desempenham um papel 

substancial, e o creme dental contendo SnF2 tem as melhores evidências de proteção 

da superfície dental (21), inibindo a perda de tecido dentinário e controlando a erosão 

dental  (92). Em relação ao creme dental Elmex Erosion, esse ainda possui em sua 

composição 0,5% de quitosana. Um achado promissor demonstrou que quando essa 

é adicionada aos cremes dentais contendo SnF2, há redução da perda de esmalte 

erodido/abrasionado em 67% em relação ao placebo, comparada a cremes dentais 

contendo NaF e Sn+2 (144). Enquanto em dentina, um estudo (84) utilizando Elmex 

Erosion mostrou somente 25% de redução na perda de tecido dentinário, e outro 

demonstrou redução de 67% em comparação ao uso de quitosana fosforilada (145). 

Entretanto, esse mesmo estudo quando utilizando quitosona fosforilada alcalina, 

pareceu reduzir a degradação das fibrilas de colágeno, sugerindo que esse polímero 

poderia aumentar a resistência da superfície de dentina frente à desafios erosivos 

(145). 

Outros estudos ainda avaliaram o potencial anti-inflamatório dos cremes 

dentais contendo fluoreto, demonstrando redução de placa e gengivite comparado à 

cremes dentais convencionais (146), comparável benefícios na prevenção de cárie de 

raiz em pacientes xerostômicos com cremes dentais contendo SnF2 e 

hexametafosfato versus cremes dentais contendo triclosan (147), e outro ainda 

resultou em redução de cálculo dentário, placa dentária, gengivite, pigmentação e 

halitose (148). O que mostra que a adição de estanho aos cremes dentais é uma 

estratégia que pode gerar múltiplos benefícios.  

2.7.8 Carbonato de cálcio + Arginina       

E por fim, o último grupo de estudos foi com o creme dental Colgate Pró Alívio 

que contém 8% de Arginina, Carbonato de Cálcio e Mfp (1450 ppm de flúor) em sua 

composição.  

Como já visto anteriormente a arginina e o carbonato de cálcio são um dos 

diversos componentes presentes na saliva humana, e que combinados deram origem 

a tecnologia Pró-Argin, que foi demonstrada em estudos anteriores  por ocluir túbulos 
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de dentina de maneira efetiva (121,149) e ter certo efeito anti-erosivo (96). A evidência 

clínica dos efeitos benéficos da arginina e do carbonato de cálcio foi revisada, e os 

efeitos foram imediatos para controle da hipersensibilidade dentinária (150). A arginina 

e o cálcio agem depositando um mineral semelhante à dentina, contendo cálcio e 

fosfato, dentro dos túbulos de dentina e em uma camada protetora na superfície da 

dentina (121).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Avaliar os efeitos dos cremes dentais fluoretados, dessensibilizantes e/ou anti-

erosivos, em superfície de esmalte submetida ao desafio erosivo e abrasivo, por meio 

da análise de perda superficial, rugosidade superficial e microscopia eletrônica de 

varredura.  

As hipóteses nulas do presente trabalho foram: 

1. Não haverá́ diferença significativa na perda de superfície entre os dentifrícios 

testados, independentemente de sua ação. 

2. Não haverá diferença significativa na rugosidade superficial entre os dentifrícios 

testados, independente de sua ação. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O presente estudo foi submetido Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP-FOUSP) (Parecer CEP-FOUSP 

Nº 3.331.823), por envolver 100 amostras de esmalte humano obtidos a partir de 100 

terceiros molares humanos recém-extraídos, cedidos pelo Banco de Dentes Humanos 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) (ANEXO A e 

B).  

 
4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 
O delineamento foi realizado de acordo com o quadro abaixo: 
 
Quadro 4.1 -  Delineamento Experimental 

Fator de Variação Tratamento ou dentifrícios dessensibilizantes ou 
anti-erosivos (10 níveis) 

Variável de Resposta 1) Perda de superfície de esmalte avaliada por 
perfilometria ótica 
2) Rugosidade avaliada por perfilometria ótica 
3) Análise qualitativa em MEV ambiental  

Unidade Experimental Esmalte de 3°molar humano hígido 
 

Grupos experimentais 1) Controle positivo (n=10) 
2) Controle negativo (água destilada) (n=10) 
3) Bianco Pro-clinical (n=10) 
4) Bianco Advanced repair (n=10) 
5) Elmex Sensitive (n=10) 
6) Elmex Anticáries (n=10) 
7) Elmex Erosion (n=10) 
8) Sensodyne Rápido Alívio (n=10) 
9) Sensodyne Repair and Protect (n=10) 
10)  Colgate Pro-Alívio (n=10) 

 
Fonte: a autora. 
 
 
 
Os grupos experimentais estão detalhados a seguir no quadro 4.2.  
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Quadro 4.2 – Detalhes do fabricante, objetivo e ingredientes ativos dos dentifrícios utilizados. 

Grupos 
Dentifrícios 

Fabricante; País de 

aquisição 
Objetivos Composição  Lote 

1 
Saliva Artificial  Controle 

Negativo 

CaCl2*2H2O / KH2PO4 / KCl NaCl / Tris Buffer  

 

 

2 
Colgate Total 12 

Colgate-Palmolive; 
Brasil  

Controle Positivo Fluoreto de Sódio (1450 ppm de flúor) , Zinco e Arginina  8237BR123D 

3 
Bianco Pro-clinical 

Lima & Pergher; 

Brasil 
Anti-erosivo Fluoreto de Sódio (1500 ppm de flúor) e 3ppm TCP 117041181021 

4 Bianco Advanced 

repair 

Lima & Pergher; 

Brasil 
Anti-erosivo Fluoreto de Sódio (1500 ppm de flúor) e 1ppm TCP 117071181021 

5 Elmex Sensitive 

Professional  

Colgate-GABA; 

Brasil  
Dessensibilizante 

Monofluorfosfato de sódio (1450 ppm de Flúor), Arginina 8%, 

Carbonato de Cálcio e TCP 
8102PL1124 

6 
Elmex Anticárie 

Colgate-GABA; 

Brasil 
Anti-erosivo Fluoreto de Amina (1400 ppm de flúor) 8182PL1114 

7 
Elmex Erosion 

Protection  

Colgate-GABA; 

Switzerland  
Anti-erosivo 

Fluoreto de Amina (700 ppm de flúor), Fluoreto de Sódio (700 
ppm de flúor) Cloreto de Estanho (3500 ppm) e Quitosana 

(0.5%) 

 8178GB3611 

8 Sensodyne Rápido  

Alívio 

GlaxoSmithKline; 

Brasil  
Dessensibilizante  

Fluoreto de Sódio (1040 ppm de flúor), Acetato de Estrôncio 

8% e Carbonato de Cálcio 
XP0089Y1 

9 Sensodyne Repair 
and Protect  

GlaxoSmithKline; 
Brasil 

Dessensibilizante  
Fluoreto de Sódio (1450 ppm de flúor) e NovaMin®(5% de 

Fosfossilicato de Cálcio e Sódio)  
82687KWB 

10 
Colgate Pro-Alívio 

Colgate-Palmolive; 

Brasil 
Dessensibilizante 

Monofluorfosfato de sódio 1.10% (1450 ppm de Flúor), , 

Arginina 8% e Carbonato de Cálcio 
9207BR12CB 

 
Fonte: a autora. 
 
3.3 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

Para este estudo foram utilizados 100 terceiros molares recém-extraídos, 

hígidos, sem lesões de cárie, trincas ou restaurações. Todos os dentes passaram por 

exame detalhado, com auxílio de uma lupa estereoscópica (SZ-PT/SZ40, Olympus, 

Tóquio, Japão) com aumento de 10x, sendo descartados aqueles que apresentassem 

trincas ou anomalias.  

Inicialmente, os dentes permaneceram armazenados em água destilada. O 

preparo dos espécimes iniciou com a limpeza dos molares, utilizando curetas 

periodontais (Duflex, SS White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), para remoção completa 

dos tecidos moles e tártaro aderidos à superfície. Depois, foram submetidos à 

profilaxia 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. Os dentes foram imersos, por 24h em 

solução de timol a 0,1% para desinfecção, e na sequência armazenados em água 

destilada, sob refrigeração até 4ºC.  

Em seguida, foi realizado a separação das raízes das coroas com o auxílio de 

cortadeira metalográfica (LabCut 1010, EXTEC®, Connecticut, USA), sob 

refrigeração. 



47 

 

De cada dente, foram obtidos fragmentos quadrangulares de esmalte com 

dimensões aproximadas de 3,0 mm (altura) x 3,0 mm (comprimento) x 1,5 mm 

(espessura), utilizando Micromotor (Beltec Lb100) e disco diamantado.  

Primeiramente, amostras foram fixadas em uma base circular, confeccionada 

com resina acrílica, utilizando cera pegajosa. Após ambas as superfícies foram 

planificadas utilizando politriz Buehler Ltda., Lake Buff, IL, EUA – Padrão FEPA) com 

lixa de óxido de alumínio com granulação de #800 (Ecomet 250 grinder-polisher, 

Buehler Ltda., Lake Bluff, IL, EUA). Em seguida, a superfície de esmalte foi planificada 

e polida em politriz semi-automática (Tegramin, Struers Inc., Cleveland, Ohio, USA), 

utilizando-se lixas de óxido de alumínio com granulações de #1200 #2500 e #4000 

(Struers Inc.) sob refrigeração. (Figura 4.1)  

Entre cada série de polimento e após o polimento final, os fragmentos foram 

lavados em água destilada por 3 minutos em ultrassom (Kondortech®, São Carlos, 

SP, Brasil). Estes foram, então, analisados para detecção de trincas, defeitos ou 

exposição de dentina, sendo descartados aqueles que apresentaram alguma dessas 

condições.  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: a autora.       

 

4.4 AVALIAÇÃO DA CURVATURA INICIAL DOS ESPÉCIMES 

 

Os espécimes foram avaliados quanto a curvatura da superfície do esmalte 

utilizando perfilômetro óptico (Proscan 2100, Scantron, Venture Way, Tauton, UK) 

(Figura 4.2). Amostras com menores valores, que variaram de 0,001 a 0,39µm, foram 

incluídas. (151) 

Figura 4.1 - Planificação e polimento das amostras 

Amostras fixadas com cera 

pegajosa em base confeccionada 

para polimento 
Politrizes utilizadas para planificação e polimento das amostras 
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O aparelho foi programado para realizar a leitura na região central dos espécimes. 

Considerando que o espécime possui dimensão de 3mm x 3mm, foram dados 200 

passos, de 0,01mm cada, no eixo X e 10 passos de 0,1 mm no eixo Y. Dessa forma, 

o sensor do aparelho foi programado para percorrer uma área de 2 mm de 

comprimento (eixo X) por 1 mm de largura (eixo Y).  

Utilizando um software específico para este equipamento (Proscan Application 

Software Version 2,0,17), foi calculada a curvatura da superfície. Até a etapa seguinte, 

as amostras ficaram armazenadas em umidade relativa, sob refrigeração a 4oC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE INICIAL DOS ESPÉCIMES 

 

Todos os espécimes passaram pela análise de rugosidade inicial, utilizando 

perfilômetro óptico (Proscan 2100, Scantron, Venture Way, Tauton, UK), a fim de 

eliminar discrepâncias entre as amostras e selecionar apenas aquelas que 

apresentem rugosidade superficial semelhante (T0 = baseline). Como o perfilômetro 

realiza leituras ópticas sem entrar em contato com a superfície, é possível realizar 

diferentes padrões de leituras na mesma região, tanto para perda de superfície quanto 

para rugosidade, na mesma região e em diferentes tempos experimentais. 

O sensor do equipamento percorreu a região do centro da lesão das amostras 

(1mm), em 3 posições diferentes, evitando as regiões protegidas anteriormente pela 

fita, distando 0,3mm entre cada leitura obtendo, assim, a média aritmética considerada 

a rugosidade superficial média (Ra) (58). 

Figura 4.2 -  Perfilômetro óptico utilizado para avalição da perda superficial de esmalte 
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Os seguintes parâmetros foram adotados: Cut off = 0,8 mm; Filtro de superfície 

= 99; Tamanho da etapa X = 0,001 e número de etapas X = 2000; Tamanho da etapa 

Y = 0,002  e número de etapas Y = 1. 

 

4.6 DESAFIO EROSIVO/ABRASIVO 

 

Após o corte e perfilometria inicial, os espécimes de esmalte foram 

estratificados e distribuídos aleatoriamente nos 10 grupos experimentais (n=10). Na 

superfície a ser tratada, foram posicionadas duas tiras de fita adesiva de cloreto de 

polivinil não plastificada (UPVC) (Graphic Tape; Chartpak, Leeds, EUA), deixando 

exposta uma janela central de aproximadamente 3,0 (comprimento) x 1,0 mm 

(largura), para delimitação da área de estudo, e duas superfícies de referências 

laterais (151). Os espécimes foram então, fixados em blocos de resina acrílica 

utilizando cera pegajosa, com o cuidado de proteger a superfície ao meio externo para 

que esta seja submetida ao desafio erosivo e abrasivo, sendo 5 amostras por bloco. 

A colocação das fitas e a fixação dos espécimes nas bases foram realizadas na 

semana da ciclagem. 

Os espécimes foram submetidos a cinco dias de ciclagem erosiva-abrasiva, 

que foi realizada de acordo com o modelo proposto por Scaramucci et al, 2013 (Figura 

4.3). Para a simulação do desafio erosivo foi utilizado ácido cítrico 0,3% (pH=2,6). As 

amostras foram imersas nesta solução por 5 minutos, quatro vezes ao dia, sem 

agitação e em temperatura ambiente. Durante o período de desmineralização (desafio 

erosivo), os espécimes foram colocados em um copo plástico contendo orifícios ao 

fundo. Em outro copo do mesmo tamanho foram dispensados os 60 ml de solução 

desmineralizante. O copo com orifícios contendo os espécimes era então encaixado 

para dentro do copo contendo a solução desmineralizante, de forma que os espécimes 

ficassem totalmente imersos durante os cinco minutos do desafio erosivo. Vale 

ressaltar que os orifícios tiveram o objetivo de remover os espécimes, facilitando a 

drenagem da solução quando da remoção do copo. 
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Figura 4.3 - Fluxograma representando a ciclagem erosiva – abrasiva (Scaramucci et al, 2013) 

 
Fonte: Scaramucci et al. (24). 

 

            Ao final deste período, os espécimes eram enxagues com água destilada e 

levemente secos em papel absorvente para a retirada do excesso de ácido e, em 

seguida, imersos em saliva artificial por 30 ou 60 minutos. A composição da saliva 

artificial foi de 0.213 g/l CaCl2.H2O; 0.738 g/l KH2PO4; 1.114 KCl g/l; 0.381 g/l NaCl 

g/l Tris Buffer e pH ajustado para 7.0 com KOH (69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora.  

 

  Imediatamente após o período da remineralização foi realizada a abrasão dos 

espécimes, com auxílio de uma máquina de escovação (Biopdi, São Carlos, São 
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Paulo, Brasil), utilizando escovas macias (Colgate Pró Cuidado), por 15s (45 strokes) 

e 150g de força (Figura 4.5). O tempo total de exposição dos espécimes às 

suspensões de dentifrício, em cada episódio de escovação, foi de 2 min, que é o 

tempo em média que um paciente escova os dentes e mantêm o dentifrício na 

cavidade bucal, enquanto escova todos os outros dentes. Os espécimes foram, em 

seguida, enxaguados com água destilada durante 10 segundos e reinseridos em 

solução de saliva artificial por mais 30 minutos (24). 

Para cada suspensão de dentifrício (slurry) realizada foi utilizada a proporção 

de 1:3 de dentifrício/saliva artificial e que as suspensões foram preparadas no 

momento exato da abrasão para que não houvesse modificação dos princípios ativos. 

Ao final do dia os espécimes foram lavados com água destilada e armazenados 

em umidade relativa com gaze e água destilada, sob refrigeração, a 4°C, até o dia 

seguinte. 

Concluído o período de ciclagem abrasiva/erosiva, as fitas adesivas foram 

removidas da superfície dos espécimes com o auxílio de uma pinça clínica, para a 

realização das análises de superfície no perfilômetro óptico (PROSCAN 2100 3D, 

Scantron, Taunton, Inglaterra). 

 

Figura 4.5 - Máquina de escovação com os espécimes sendo escovados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 
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4.7 AVALIAÇÃO DA PERDA DE SUPERFÍCIE POR PERFILOMETRIA ÓPTICA 

 

A análise perfilométrica foi realizada em um perfilômetro óptico (Proscan 2100, 

Scantron, Venture Way, Tauton, UK), após os procedimentos experimentais e 

remoção das fitas adesivas de UPVC das superfícies que foram utilizadas como 

referência. 

O sensor do aparelho foi programado para escanear uma área central da 

amostra de 2 mm de comprimento (no eixo X) por 1 mm de largura (eixo Y) no centro 

da amostra, que corresponde à área erodida e abrasionada e às superfícies de 

referências de ambos os lados (Figura 4.6). O aparelho foi ajustado a escanear 

percorrendo 200 passos, com um tamanho de 0,01 mm, no eixo X, e 20 passos de 

0,05 mm, no eixo Y. A profundidade da lesão (3-pt stepheight) foi calculada por um 

software específico (ProscanApplication software version 2,0), com base na subtração 

da média da altura da área teste, em relação à média da altura das superfícies de 

referência. 

Os espécimes foram mantidos em umidade relativa até o momento da leitura a 

fim de se evitar a sua desidratação. Imediatamente antes da análise, o excesso de 

umidade foi removido com o auxílio de um papel absorvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

4.8 ANÁLISE DE RUGOSIDADE  

Após a remoção da fita para avaliar a perda de superfície, foi avaliado na 

mesma região a avaliação da rugosidade. Dessa forma, o sensor do aparelho foi 

programado para escanear a área central da amostra (área erodida e abrasionada), 

transversalmente à direção em que foram escovadas, em três pontos distintos, com 

espaçamento de 0,3mm entre cada leitura. O aparelho percorreu 2000 passos, com 

Figura 4.6 - Imagem representativa da análise de perda de superfície 
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um tamanho de 0,001 mm, no eixo X, e 1 passo de 0,002 mm, no eixo Y, cut off = 0,8 

mm e filtro de superfície = 99. As superfícies de referências não foram utilizadas para 

esta análise. 

A rugosidade da lesão (Ra) foi calculada pelo software Proscan (Proscan 

Application software version 2,0) (58) (Figura 4.8). 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

4.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA AMBIENTAL (MEV) 

 

Foi realizado a análise da topografia do esmalte antes e depois da ciclagem 

erosiva e abrasiva, para avaliar as mudanças ocorridas na superfície do esmalte em 

microscopia eletrônica de varredura ambiental na região central de todos os 

espécimes (Hitachi AnalyticalTable Top Microscope TM3000, Hitachi, Tóquio, Japão), 

pertencente ao Centro de Lasers e Aplicações (CLA) do IPEN/USP. Essa repetição 

de leituras foi possível pois a MEV ambiental é um método de análise não destrutivo, 

ou seja, não há necessidade de qualquer tratamento de superfície para realizá-la.  

As amostras foram fixadas com adesivo dupla-face à base de cianocrilato 

em stubs de alumínio e posicionadas com a sua superfície tratada paralela à 

superfície do stub para que a corrente de elétrons fosse transmitida na amostra, 

possibilitando a leitura através da varredura do feixe de elétrons. As eletromicrografias 

obtidas no MEV, com magnificações de 2000x, permitiram uma comparação da 

superfície de esmalte antes e após a ciclagem, além de possibilitar a observação dos 

efeitos causados pelos dentifrícios sobre a superfície de esmalte.  

 

 

1mm 

0,3mm 

0,5mm 

Figura 4.7- Imagem representativa da análise de rugosidade. 
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4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram tabulados e organizados em arquivos do programa 

Excel – Microsoft Office (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA).  Para avaliar a 

normalidade e homogeneidade dos dados numéricos obtidos de perda de superfície 

e rugosidade, inicialmente foram aplicados os testes de Shapiro-Wilks e Kolmogorov-

Smirnov. Como os dados apresentaram distribuição normal e homocedasticidade, foi 

utilizado o teste ANOVA um critério de medidas repetidas, para as análises de PS e 

rugosidade, seguido do teste de Tukey para comparações entre grupos. O nível de 

significância foi estabelecido em 5%. O software SPSS 25.00 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

EUA) foi utilizado para as análises.  
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5 RESULTADOS  

 

Esta seção será dividia em três partes, uma para os resultados de perfilometria 

óptica, outra para os de rugosidade superficial e por fim, os resultados da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 

 

5.1 Perfilometria óptica 

 

A variável da resposta foi a perda de superfície (PS) de esmalte, medida por 

meio da perfilometria óptica. Os resultados obtidos consistiram de valores de erosão 

e abrasão, correspondente aos 10 grupos: G1- Controle positivo (Colgate Total 12), 

G2- Controle negativo (água destilada), G3- BIANCO Pró-Clinical, G4- BIANCO 

Advanced Repair, G5- Elmex Sensitive, G6- Elmex Anticáries, G7-Elmex Erosion, G8-

Sensodyne Rápido Alívio, G9- Sensodyne Repair&Protect e G10- Colgate Pró-Alívio. 

As médias da PS de esmalte (em µm) para os diferentes grupos experimentais 

estão apresentadas na figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Médias da perda superficial em esmalte (em µm) para os grupos experimentais. As diferentes letras 

denotam diferença estatística entre os grupos, para cada grupo (p<0.05) 
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Todos os grupos apresentaram PS de esmalte após o experimento, sendo que 

tal perda difere em quantidade (µm) entre cada dentifrício utilizado. O tratamento que 

apresentou um valor numérico menor de PS foi o Elmex Anticáries, mas esse não 

diferiu dos dentifrícios Elmex Sensitive (p=0,961_, Bianco Pró Clinical (p=0,992), 

Bianco Advanced (p=0,851), Elmex Erosion (p=0,499), Colgate Total 12 (p=0,227), 

Sensodyne Repair&Protect (p=0,195) e Água destilada (p=0,080).  O grupo que 

apresentou maior valor de PS foi o Sensodyne Rápido Alívio, que por sua vez, não 

diferiu dos grupos Colgate Pró-Alívio (p=0,991), Água destilada (p=0,301), Sensodyne 

Repair&Protect (p=0,137) e Colgate Total 12 (p=0,115)). Esses grupos não diferiram 

entre si, além de não diferirem dos grupos Elmex Erosion e Bianco Advanced  

(p>0,05).  

 

5.2 Rugosidade 

 

A variável da reposta foi a rugosidade superficial do esmalte dentário nos 

diferentes grupos experimentais. Foi realizado teste de ANOVA, onde determinou-se 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (Figura 5.2). 

 
Figura 5.2 - Médias da rugosidade em esmalte (em µm) para os grupos experimentais. As letras iguais denotam 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 
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Fonte: a autora. 

5.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A figura 5.3 ilustra uma eletromicrografia da interface da área teste x área de 

referência e as figuras 5.4 ilustram as eletromicrografias dos grupos estudados antes 

e após a ciclagem erosivo-abrasiva. Os resultados da avaliação das micrografias 

mostram que todos os grupos compartilham características semelhantes de uma 

superfície de esmalte erodida e abrasionada, por apresentarem um padrão prismático 

do esmalte desmineralizado, com presença de alguns depósitos na superfície do 

esmalte.  

O esmalte submetido à um desafio erosivo apresenta a dissolução do núcleo 

do prisma de esmalte, com prismas arredondados e menos definidos, enquanto 

àquele submetido aos desafios erosivos e abrasivos, apresenta uma superfície de 

esmalte mais homogênea, provavelmente devido à retirada da camada superficial do 

prisma alterada pelo processo mecânico da escovação. Para todos os cremes dentais 

utilizados, os padrões de superfície se assemelham (152). 

As micrografias iniciais, apresentam superfícies do esmalte planas e livres de 

sujidades e demais depósitos, com alguns riscos devido ao polimento e planificação. 

As micrografias representativas do tempo “final” apresentam a característica típica da 

estrutura prismática do esmalte, com exposição dos prismas e do padrão de 

“fechadura/escamas de peixe”. Em relação ao grupo controle, os grupos G4 (Bianco 

Advanced Repair) e G5 (Elmex Sensitive), ambos contendo TCP na composição, 

apresentam um aspecto de superfície com menor desgaste e menor exposição do 

padrão prismático do esmalte. Ao final, para todos os grupos, é possível visualizar 

pequenos depósitos similares a cristais na superfície (menores que 30µm). Estes 

depósitos podem representar partículas abrasivas restantes da ciclagem erosiva-

abrasiva.  

. 
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Figura 5.3 -  Imagens representativas de microscopia eletrônica de varredura ambiental com ampliação de 

2.000 x antes e após a ciclagem erosivo-abrasiva dos dez grupos experimentais. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os efeitos dos dentifrícios dessensibilizantes e anti-erosivos sobre o desgaste 

do esmalte ainda não são conclusivos. De acordo com os resultados do presente 

estudo, embora nenhum dentifrício tenha diferido do grupo controle, os diferentes 

tratamentos influenciaram em níveis diversos (em µm) de perda superficial do esmalte. 

Notavelmente, alguns dentifrícios mostraram menos perda de superfície do que o 

grupo controle negativo, o que implica que alguns componentes de sua fórmula 

demonstraram um efeito protetor contra o desgaste erosivo do esmalte. Essas 

descobertas nos levaram a rejeitar nossa primeira hipótese nula. 

 

Com relação a análise de rugosidade, os dentifrícios não promoveram mais 

alterações na rugosidade do esmalte do que o grupo controle negativo, escovado com 

água destilada. Isso nos levou a aceitar a nossa segunda hipótese nula.  

A rugosidade do esmalte pode ser modulada pela força aplicada durante a 

escovação e duração do processo (153), porém no presente estudo, esses 

parâmetros foram padronizados para todos os grupos. Além disso, ainda é 

provavelmente influenciada por outros componentes que não os ingredientes ativos. 

Porém, nenhum dentifrício utilizado diferiu significativamente do grupo controle 

negativo, escovado somente com água destilada. Assim, podemos considerar que 

embora os dentifrícios utilizados, apresentem sistemas abrasivo, diferentemente da 

água destilada, os componentes ativos exerceram certo efeito protetor. 

O modo de leitura das amostras nesse presente estudo, realizado na direção em que 

as cerdas das escovas foram movimentadas pela máquina de escovação, pode ser 

um fator que resultou na não diferença estatística entre os grupos. Um estudo (154) 

obteve diferenças significantes entre os dentifrícios testados, realizando a leitura 

transversalmente à direção em que as amostras foram escovadas, de acordo com o 

método proposto por Johannsen, G et al., 2013 (155). Ambos estudos realizaram 

somente desafio abrasivo, que consistia em 30.000 strokes. 

 

Em relação a análise qualitativa obtida nas micrografias, pode-se observar um 

padrão prismático do esmalte desmineralizado, típico de um esmalte erodido. Como 

esperado após os desafios erosivos, ocorreu um amolecimento do esmalte que, 

subsequentemente, foi removido pelo procedimento de escovação dental (abrasão) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johannsen%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22746180
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(30,49,156). Lembrando que a escovação sozinha não é causa primária do desgaste 

dentário, mas que a mesma desempenha um papel importante na progressão quando 

associada ao ácido (5).  

Através da perfilometria óptica, também foi observado desgaste do esmalte em 

todos os grupos após a ciclagem, mesmo no grupo controle utilizando água destilada. 

A PS do grupo sem dentifrício, pode ser explicada pela própria ação mecânica da 

escova (157). Entre os dentifrícios testados, nenhum foi significativamente diferente 

do grupo controle negativo. Esse fato concorda com dois estudos que também não 

demonstraram diferença entre a escovação com dentifrícios ou água (158,159).  

 

O presente estudo apresentou dentifrícios contendo diferentes fontes de flúor, 

monovoalente e polivalente. Entre eles estavam presentes: Fluoreto de Amina (AmF), 

Fluoreto de Sódio (NaF), Monoflúorfosfato de Sódio (MFP) e Fluoreto Estanho (SnF+2), 

formado a partir do cloreto de estanho, NaF e AmF. Sabe-se que a ação dos fluoretos 

na proteção contra a erosão ainda é controversa, e que a porcentagem de redução da 

PS fornecida por eles é variável. Além disso, já foi demonstrado que os fluoretos 

polivalentes são mais eficazes na proteção ao desgaste dentário erosivo.  

Entretanto, entre os grupos experimentais, os dentifrícios que apresentaram os 

menores valores de PS, foram os que apresentavam fluoreto de amina, TCP + 

Tecnologia Pró-Argin e MFP, e aquele contendo TCP (3ppm) e NaF na composição. 

Esses grupos apresentaram valor de PS estatisticamente significante inferiores 

apenas em relação aos dentifrícios contendo Acetato de Estrôncio e Tecnologia Pró-

Argin.  

A menor PS, do dentifrício contendo AmF, está de acordo com o estudo de 

Arnold et al. (79) , que apesar de diferente do presente estudo, utilizou uma solução 

de hidroxietilcelulose em pH 4,8 para desmineralização, mostrou que o Fluoreto de 

Amina teve maior capacidade de remineralização do esmalte, comparado ao NaF e 

MFP. Esse estudo também demonstrou uma camada superficial do esmalte mais 

estável e menos solúvel após a sua aplicação, o que foi explicado pela liberação lenta 

de flúor e pelo nível de flúor salivar mais constante, já que após o enxague bucal com 

água, o AmF mostrou níveis de flúor salivar significativamente mais elevados, 90 min 

após a escovação do que o grupo com NaF (79). Podemos aqui relacionar a menor 

desmineralização ocorrida nesse grupo ao modo de prevenção da erosão dado pelo 

flúor, que ao formar uma camada semelhante ao fluoreto de cálcio na superfície do 
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esmalte, protegerá temporariamente o esmalte subjacente contra substâncias 

erosivas (21,160). Além disso, a formação dessa camada é limitada à quantidade de 

fluoreto livre nas pastas e também dependente de um pH mais baixo. Isso porque, na 

presença de flúor com um pH entre 4,5 e 5,1, os íons minerais liberados podem ser 

reprecipitados como uma mistura de flúor-hidroxiapatita (141). Essa informação está 

de acordo com um estudo que demonstrou que o dentifrício Elmex Anticáriesm 

contendo AmF, apresenta um pH levemente acidificado, exercendo certo efeito 

positivo na remineralização do esmalte (4,53). Embora esse grupo tenha apresentado 

menor PS, essa só foi estatisticamente significante inferior da PS dos grupos utilizando 

Acetato de Estrôncio e daquele contendo Arginina 8% e Carbonato de Cálcio. 

A menor PS dos dentifrícios que apresentam TCP, podem ser explicadas pelas 

maiores concentrações de Ca2 + e PO4-3 em suas composições. Os íons cálcio e 

fosfato têm a capacidade de se depositar na superfície do dente e formar uma camada 

superficial saturada, podendo ser liberados por vários dias, inibindo o processo de 

desmineralização e melhorando a remineralização, ao cristalizar-se em uma 

hidroxiapatita carbonatada (100,110). Aqueles grupos que apresentam somente TCP 

como ingrediente ativo, possuem concentrações diferentes, 3ppm e1ppm, o que pode 

explicar o fato de o primeiro ter tido menor valor de PS, em relação ao segundo. 

Um fato a ser considerado, é a presença de MFP no dentifrício Elmex Sensitive, 

contendo TCP + Tecnologia Pró-Argin. O MFP requer degradação enzimática para 

liberação dos íons flúor, e como nesse trabalho utilizamos saliva artificial para 

produção dos slurrys, essa não apresentava as enzimas necessárias para 

degradação. Inesperadamente, apesar desse dentifrício possuir MFP, esse 

apresentou baixo valor de PS, significativamente menor que o grupo controle negativo. 

Assim, podemos considerar que os componentes ativos presentes, exerceram efeito 

importante na proteção do esmalte. 

Da mesma forma que o grupo com menor PS, o dentifrício que contém Cloreto 

de Estanho também apresenta AmF em sua composição. A relação da presença de 

AmF com a menor PS já foi explicada anteriormente. Já a presença de estanho 

também pode ser relacionada com a menor PS desse grupo.     

Porém, sabendo que o íon Sn+2  tem a capacidade de reduzir a solubilidade do tecido 

duro dental ao reagir com o esmalte ou a hidroxiapatita (87), além de  incorporar nesse 

tecido (91,142), esperava-se que esse grupo apresentasse resultados  significativos 
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na proteção do esmalte, em relação aos outros grupos. No entanto, esse só 

apresentou diferença do dentifrício contendo Acetato de Estrôncio. Esse fato está de 

acordo e pode ser explicada com outros estudos que avaliaram, que a ação protetora 

do estanho é diminuída quando ocorre a escovação, e melhor observada quando o 

dentifrício é aplicado sozinho, sem ação mecânica (abrasão) (158,161).    

 Além disso, o efeito de íons Sn+2 contra a erosão é melhor sob condições 

erosivas mais agressivas (102), e neste modelo, os desafios foram feitos usando um 

baixo teor de ácido (0,3%) e sem tremores na escovação, podendo ser considerado 

leve.  Enquanto isso, esse modelo foi brando o suficiente para demonstrar uma 

proteção do esmalte pelos flúor, o que concorda com resultado de outro estudo,  que 

demonstrou que para o fluoreto, os testes mais suaves são satisfatórios (162).  Outro 

fato a ser considerado em relação ao dentifrício contendo íon Sn+2, é a presença da 

quitosana, um polímero catiônico, pensado para criar uma proteção adicional contra 

ataques erosivos, ao se adsorver às superfícies dentais (163). No entanto, nenhuma 

proteção adicional foi observada com este dentifrício, o que pode ser explicado 

novamente pela baixa agressividade do modelo erosivo. Outro fator que pode aclarar 

esse resultado é a ausência de mucina na saliva artificial do presente estudo. A 

quitosana tem a capacidade de interagir com as mucinas, aumentando a camada de 

mucina-película na superfície dentária, funcionando como uma barreira protetiva 

(164).       

 Esses resultados corroboram com um estudo de Machado AC, et al., que 

também ao utilizar um modelo de ciclagem erosiva brando não obteve os resultados 

esperados com o dentifrício contendo Sn+2(159), mas demonstrou em estudo in situ, 

com um modelo mais agressivo, significante redução na PS com dentifrício contendo 

F-/Sn2+/quitosana.  

O grupo que apresenta tecnologia Novamin®, Sensodyne Repair&Protect, 

possui Fosfossilicato de Cálcio e Sódio na composição, agente que tem a capacidade 

de depositar íons cálcio e fosfato, formando uma camada superficial saturada com 

fosfato de cálcio na superfície do dente, inibindo o processo de desmineralização e 

melhorando a remineralização (110). Como esse grupo apresentou PS inferior ao 

grupo controle negativo, pode-se considerar que esse componente seja 

possivelmente relevante no processo de erosão. 
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Os dentifrícios que apresentaram valores de PS superiores ao grupo controle, foram 

aqueles que contém fluoreto de sódio e acetato de estrôncio, Sensodyne Rápido Alívio 

e o Colgate Pró Alívio, que possui Arginina + Carbonato de Cálcio e MFP, na 

composição. Entre esses, o primeiro foi o que apresentou o maior valor de PS em 

relação a todos os outros grupos. Como vimos anteriormente, o fluoreto de sódio 

parece ter menor capacidade de remineralização que o fluoreto de amina, o que pode 

explicar esse maior desgaste. Apesar de apresentar maior valor de PS, essa não 

diferiu significativamente da perda do grupo controle e de outros dentifrícios como os 

que apresentam MFP + Arginina 8% e Carbonato de Cálcio, Fluoreto de Sódio + 

Fosfossilicato de Cálcio e do grupo controle positivo.  

Em relação a tecnologia Pró-Argin, presente no dentifrício Colgate Pró Alívio, 

foi sugerido que a combinação de Arginina e Carbonato de cálcio, tem a capacidade 

de se aderir à superfície do esmalte, preenchendo os defeitos criados pelos ácido 

erosivos, favorecendo assim, a deposição mineral nessas áreas e, também, além de 

atuar como uma camada protetora contra futuros desafios (96). A maior PS desse 

grupo pode ser explicada por esse apresentar MFP, que como explicado 

anteriormente, depende da degradação enzimática para liberação de íons flúor. 

Embora esse grupo tenha apresentado valor de PS superior aos grupos controle, 

esses não diferiram estatisticamente. Além disso, esse grupo não diferiu do dentifrício 

contendo Fosfossilicato de Cálcio e Sódio. Esse resultado concorda com estudos in 

vitro (165) e in situ (111) do nosso grupo, que ao comparar Arginina e Novamin®,  

demonstraram que não houve diferença entre esses sobre  o desgaste erosivo. 

Como esse foi um estudo in vitro, esse possui certas limitações. A saliva 

artificial na composição das suspensões, que pode ter prejudicado a ação dos 

dentifrícios que apresentam MFP, apresenta cálcio e fosfato, que pode reagir com o 

fluoreto dos dentifrícios, e ser um fator de diluição do produto. A planificação e o 

polimento das amostras neste estudo também possivelmente tornaram a superfície 

do esmalte mais suscetível à desmineralização ácida do que seria em condições 

clínicas (166).  

Dessa forma, deve-se ter cautela ao extrapolar os resultados desse estudo para 

uma realidade clínica. Entretanto, podemos considerar que o uso de dentifrícios para 

a prevenção do desgaste do esmalte dentário seria extremamente valioso, já que se 
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trata de uma condição com alta prevalência no momento atual. Deve-se lembrar que 

esses produtos precisam ser prescritos pelo profissional cirurgião-dentista, que 

necessita ainda conscientizar os pacientes das causas e efeitos do desgaste dentário, 

modificando hábitos e dieta. A prescrição de cremes dentais específicos pode ser 

decisiva no controle do desgaste dental erosivo em pacientes em grupo de risco. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que embora nenhum dentifrício, dessensibilizantes e/ou anti-

erosivos, tenha sido capaz de proteger totalmente o esmalte contra o desgaste 

dentário erosivo, a maioria apresentou valores de perda de superfície inferiores ao 

grupo controle negativo, com exceção de dois grupos. Assim, podemos considerar 

que os componentes ativos presentes nos dentifrícios, exerceram certo efeito protetor 

contra o desgaste erosivo do esmalte e podem agir protegendo a superfície contra 

novos desafios erosivos e abrasivos, por atuarem positivamente no esmalte. Podemos 

ainda associar os menos valores de PS de esmalte aos tratamentos com dentifrícios 

levemente acidificados e àqueles contendo Tri-cálcio Fosfato na composição.  
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ANEXO A – Autorização de manuseio de material biológico 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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