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RESUMO 

 

Ramalho KM. Prevenção da erosão em esmalte dental irradiado com laser de CO2: 
estudo in situ. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2010. 

 

A incidência de lesões dentais não cariosas vem aumentando nos últimos anos, 

entre outros fatores devido a mudanças de hábitos alimentares da população, assim 

como ao aumento na freqüência de indivíduos que apresentam distúrbios gastro-

esofágicos ou doenças como bulimia. Esse estudo teve como objetivo avaliar se o 

laser de CO2 associado ou não ao flúor poderia prevenir a erosão ácida causada por 

ácido cítrico em esmalte. 10 voluntários participaram desse estudo in situ e cruzado, 

onde 4 tratamentos foram testados: G1 – controle, sem tratamento; G2 – irradiação 

com laser de CO2 através dos  parâmetros: 0.3J/cm2-5µs-226Hz; G3 – aplicação 

tópica de flúor (1.25% - 3 minutos); G4 – aplicação tópica de flúor + laser de CO2). 

Durante cada tratamento os voluntários utilizaram durante o dia e noite, exceto 

durante as refeições e higiene bucal, dispositivo palatino removível contando 

amostras de esmalte bovino esterilizadas.  A desmineralização das amostras foi 

realizada através da imersão do dispositivo palatino contendo as amostras em 80 ml 

de ácido cítrico (0.05M – pH 2.3) durante 20 minutos 2 vezes ao dia (entre 6:00 e 

9:00 horas a primeira imersão e entre 18:00 e 21:00 horas na segunda imersão). 

Durante toda a pesquisa a higiene bucal foi realizada pelos voluntários com pasta 

dentifrícia sem flúor e sem o dispositivo palatino in situ.  Antes e durante os 

tratamentos o intervalo de 7 dias foi mantido. Duas amostras foram coletadas do 

dispositivo palatino de cada voluntário nos dias 1, 3 e 5 (n=20/dia/tratamento). A 

perda de estrutura foi medida utilizando-se um perfilômetro digital. Mensurações da 

quantidade de flúor através da técnica de biópsia e espectroscopia de fluorescência 

de Raios-X por energia dispersiva (EDX)  e análises morfológicas foram realizadas 

nos grupos nos dias 1, 3 e 5.  Nos testes realizados in vitro, os mesmos tratamentos 

foram realizados durante os mesmos tempos, no entanto, ao invés das amostras 

estarem presas ao dispositivo palatino na cavidade bucal dos voluntários, as 

mesmas foram armazenadas em água deionizada em temperatura ambiente 

(n=12/dia/tratamento). Os resultados mostraram que os grupos laser e flúor + laser 

apresentaram uma redução significante (p<0.05) na perda de estrutura de esmalte 



 
 

em todos os tempos tanto no modelo in situ quanto in vitro. O grupo flúor apresentou 

uma redução significativa apenas no modelo in vitro (p<0.05).  A análise por EDX 

mostrou que o grupo flúor + laser apresentou um aumento significativo quantidade 

de flúor comparado aos outros grupos, assim como as mensurações de flúor através 

da técnica de biópsia revelaram que apenas no dia 1 os grupos flúor + laser e flúor 

apresentaram uma quantidade significativa de flúor (p<0.05).  A irradiação com laser 

de CO2 com os parâmetros de baixa fluência  (0.3J/cm2, 5µs e 226Hz), associada ou 

não ao flúor, deixou a superfície de esmalte mais resistente  a erosão do causada 

por ácido cítrico tanto in situ quanto in vitro.  

 

Palavras-chave: Esmalte. Erosão. Laser. Flúor.  



 
 

ABSTRACT 

 

Ramalho, KM. Prevention of enamel erosion through CO2 laser irradiation. An in situ 
study. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 

 

Dental erosion is increasing as consequence of changing habits from the population, 

as well as increase of prevalence gastric reflux or vomiting. The possibility of making 

dental enamel more resistance to erosion is the objective of this study. 10 volunteers 

participated in the in situ study, in  a crossover design with 4 treatments (G1 – 

control, no treatment; G2 – CO2 laser irradiation; 0.3J/cm2-5µs-226Hz; G3 – topical 

fluoride treatment – 1.25% - 3 min; G4 - CO2 laser + fluoride treatment). For each 

treatment the volunteers used palatal appliances containing fixed sterilized bovine 

enamel samples during day and night except for meals. For erosive demineralization 

the mouth appliances were immersed extra-orally in 80ml of 0.05M citric acid (pH 

2.3) for 20 minutes twice daily.  Individual oral hygiene was performed with fluoride-

free products and without the appliance in situ. Before and between the treatment 

periods, a 1 week wash out period was included. Two samples were collected from 

the appliances for analysis on days 1, 3 and 5 (n=20/day/treatment). Surface loss 

was measured by digital profilometer. Additional fluoride measures, morphological 

analyses and EDX analyses were performed.  For the in vitro model all the 

procedures were repeated, but instead of maintaining the samples in oral cavity, they 

were maintained for the same time in deionized water (n=12/day/treatment) and the 

surface loss was analyzed by digital profilometer. The results showed that the groups 

laser and fluoride + laser presented significant lower surface loss in all times both in 

situ and in vitro models. Fluoride presented significant surface loss only in the in vitro 

model. The EDX analysis, showed that fluoride + laser group presented significant 

more fluoride than the others groups, and the fluoride measurements of the samples 

showed that only in the first day the groups fluoride and fluoride + laser presented 

significant more fluoride that the other groups. CO2 laser irradiation at 0.3J/cm2 (5µs, 

226Hz) associated or not with fluoride decreases enamel erosive surface loss 

caused by citric acid, in situ and in vitro.  

Keywords: Enamel. Erosion. Laser. Fluoride. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A incidência das lesões não cariosas vem aumentando nas últimas décadas, 

devido ao aumento de distúrbios alimentares como bulimia, distúrbios gastro-

esofágicos como refluxo e a mudanças de hábitos alimentares da população.  

Atualmente a um consumo muito maior de bebidas ácidas pela população e sabe-se 

que o consumo de bebidas ácidas quatro ou mais vezes ao dia está diretamente 

relacionado ao desenvolvimento de erosão dental.  

 Diversos fatores biológicos estão relacionados ao desenvolvimento da erosão 

dental. Os mais relevantes são a proteção exercida pela saliva e película adquirida. 

A saliva exerce papel na diluição, tamponamento dos ácidos assim como a 

remineralização da superfície do esmalte previamente submetido à 

desmineralização ácida. A película adquirida se comporta como uma barreira 

mecânica impedindo a difusão dos ácidos e protegendo a superfície dental. O 

modelo in situ, adotado nesse estudo, permite a atuação desses importantes fatores 

biológicos na progressão da erosão dental.  

 Alguns modos de prevenção de erosão dental já foram descritos na literatura, 

dentre eles a redução/eliminação no consumo de bebidas ácidas, evitar hábitos 

como bochechar ou manter a bebida ácida por períodos prolongados na cavidade 

bucal, evitar escovar os dentes antes e imediatamente após o consumo de bebidas 

ácidas, diagnóstico e tratamento de refluxo gastro-esofágico, entre outros. No 

entanto até o presente momento não existe nenhum tratamento ou mesmo terapia 

preventiva completamente eficiente para a erosão dental.  

 A fim de tornar o esmalte mais resistente a desmineralização ácida ou 

promover uma remineralização eficiente do mesmo, diversos estudos foram 

realizados avaliando o efeito de variados compostos fluoretados, altas 

concentrações de flúor como componente de pastas dentifrícias, gel, vernizes e 

bochechos na prevenção da erosão associada ou não a abrasão dental tanto in situ 

quanto in vitro.  A adição em bebidas ácidas de componentes minerais (cálcio e 
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fosfato), assim como a adição de flúor já foram propostos na literatura como meios 

de prevenção da erosão dental.  As bebidas ácidas modificadas por minerais 

apresentaram resultados significantes na prevenção da erosão, no entanto, não 

previnem completamente seu desenvolvimento. A utilização de flúor, também parece 

apresentar uma eficiência parcial na prevenção da erosão e remineralização de 

tecido previamente submetido à erosão ácida. No entanto, a literatura se mostra 

muito controversa com relação ao efeito do flúor na prevenção da erosão dental.  

 Alguns lasers de alta potência mostraram efeitos significantes na prevenção 

de cárie, especialmente o laser de CO2.  O laser de CO2 apresenta alta absorção em 

esmalte e dentina e já foi demonstrada sua capacidade de alteração na composição 

química e alteração morfológicas em esmalte e dentina, levando a uma superfície 

menos solúvel.  A irradiação utilizando-se largura de pulso mais curta demonstrou 

várias vantagens como maior aumento de temperatura localizado na superfície de 

esmalte, oferecendo vantagens como menor propagação de calor gerado na 

superfície para o interior da estrutura dental e também pela a possibilidade de se 

atingir efeitos preventivos, com menor fluência.  

 Poucos estudos na literatura avaliaram o efeito do laser de CO2 na prevenção 

da erosão dental in vitro, não obtendo resultados positivos.  No entanto, esses 

estudos utilizaram energias altas e larguras de pulsos maiores.  Nenhum estudo in 

situ foi realizado utilizado o laser de CO2 com pulso curto e fluências baixas na 

prevenção da erosão dental.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 A incidência de lesões não cariosas vem aumentando nas últimas décadas, 

devido ao declínio da perda de dentes por doenças infecciosas e mudanças de 

hábitos alimentares da população, entre outros fatores (1). 

 A perda de tecido dental está relacionada à perda patológica através de 

outros processos não relacionados ao processo de cárie (2).  As lesões dentais não 

cariosas podem ser classificadas em atrição, erosão, abrasão e abfração (3). Atrição 

é definida como a perda de esmalte, dentina ou materiais restauradores através do 

contato entre dentes, por exemplo, durante a deglutição e fonação (3). Erosão é 

definida como a dissolução de tecido dental por ácidos sem o envolvimento de 

microrganismos. Abrasão é a perda patológica de tecido dental decorrente de 

processos mecânicos (3). O termo abfração é usado para descrever uma forma 

especial de defeito em forma de cunha na região cervical de um dente, resultado de 

forças aplicadas excentricamente (3). Autores sugerem que a forma das lesões está 

relacionada à sua etiologia (4).  Lesões com margens bem definidas seriam 

causadas por fatores abrasivos, as lesões de erosão envolveriam áreas mais amplas 

e bordas menos definidas (5).    

 A prevalência de lesões não cariosas já foi reportada variando de 5 a 85% (5-

10). Essa ampla variação reflete os poucos estudos epidemiológicos publicados, 

reportando a prevalência de lesões não cariosas isoladamente, assim como a larga 

variação na população analisada (3).  No município de Diadema, no estado de São 

Paulo, Brasil, um estudo avaliou a prevalência de erosão dental em 967 crianças e 

verificou que 51,6% apresentavam a patologia. A maioria das lesões acometia 

apenas o esmalte (82,5%) (11). Através desses estudos pode-se concluir que a 

perda de estrutura dental é quase que uma condição universal, sendo que a perda 

severa de dentina é condição menos prevalente, variando de 2 a 4%. Todos os 

estudos epidemiológicos mostram uma tendência de aumento da incidência desse 

tipo de lesão com a idade (12).  
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  Um dos primeiros estudos que introduziram o conceito que a abrasão dental 

é acelerada após redução da dureza e/ou dissolução do esmalte quando em contato 

com diversos ácidos foi realizado em 1980 (13).  Esse estudo foi então suportado 

por numerosos outros estudos laboratoriais subseqüentes mostrando que o dano ao 

tecido dental causado pela associação entre erosão e abrasão é muito maior do que 

quando ambos atuam isoladamente (13-15). 

 Nos dias atuais, devido a mudança de habitos da população, o diagnóstico da 

erosão dental nos consultórios odontológicos está sendo muito mais frequente. A 

erosão dental pode ser causada por inúmeros fatores dentre eles intrínsecos e 

extrínsecis (16).  

 Fatores extrínsecos incluem o consumo de alimentos e bebidas ácidos, 

bebidas carbonatadas, bebidas esportivas, vinhos branco e tinto, frutas cítricas, e 

em menor frequência, exposição ocupacional a ambientes ácidos (1, 16). O 

consumo de bebidas ácidas nos EUA aumentou 300% nos últimos 20 anos (17). 

Atualmente existe um consenso que o consumo de quatro ou mais bebidas ácidas 

por dia está associado com o riso de desenvolvimento de erosão dental (18). Os 

fatores intrínsecos mais comuns incluem as desordens gastro-esofágicas, bem como 

problemas de saúde como anorexia e bulimia, onde regurgitação e vômitos 

freqüentes são comuns (1, 19, 20). 

 

 

2.1 Eventos químicos que envolvem a erosão dental 

 

 

 O potencial erosivo de uma substância não é exclusivamente dependente do 

valor do seu pH ou tipo de ácido, mas também diretamente relacionada a sua 

capacidade quelante, conteúdo mineral, temperatura, acidez titulável e adesão da 

substância a superfícies dental (21-23). 
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 Zero e Lussi (1) descreveram as propriedades químicas de diferentes bebidas 

e alimentos (Tabela 2.1). O pH, a quantidade (titulável) de base necessária para 

elevar o pH para 7,  a concentração de cálcio,  fosfato e fluoreto e análise de 

alteração da microdureza de superfície do esmalte. As medições de microdureza 

foram realizadas antes e após a imersão por seis minutos em determinado alimento 

ou bebida. Um valor positivo indica um aumento da microdureza da superfície, 

enquanto um valor negativo representa amolecimento (1).  

 

Tabela 2.1 - pH, quantidade de base necessária para elevar o pH para 7,0,  quantidade de fósforo, 
cálcio, concentração de flúor e microdureza de superfície (MD) de diferentes bebidas  
(1) 

Alimento/ 

Bebida 

pH 

OH
- 

para pH  
7 mmol/l 

P 

mmol/l 

Ca 

mmol/l 

Flúor 

ppm 

MD antes 
de imersão 

MD após 
imersão 

(6min) 

Diferença 

na MD 

Suco de 
maçã 

3.00 102 1.7 2.3 0.220 352 151 - 201 

Suco de 
laranja 
natural 

3.64 136 5.7 2.1 0.030 353 209 - 144 

Suco de 
laranja 

3.74 124 2.9 1.9 0.125 348 289 -59 

Iogurte de 
laranja 

4.08 101 43.0 32.0 0.050 354 355 + 1 

Chá gelado 3.00 26 0.1 0.6 0.825 338 187 - 151 

Cola-cola 
(sem gás) 

2.60 34 5.4 0.8 0.131 349 186 - 163 

 

 Os eventos que levam à erosão química são complexos. Quando uma 

solução entra em contato com a superfície do esmalte dental, ela primeiramente tem 

que sofrer difusão através da película adquirida, que é um filme de componentes 

orgânicos principalmente de proteínas e glicoproteínas salivares que cobrem a 

superfície dos dentes. Após difusão pela película a substância ácida irá interagir com 

a fase mineral do dente (1). Uma vez em contato com o esmalte, os íons hidrogênio 

(que podem apresentar também capacidade quelante) iniciam o processo de 
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dissolução do conteúdo mineral. A forma ionizada do ácido, então, difunde-se para 

as áreas de esmalte interprismático, levando à dissolução do conteúdo mineral (24), 

através da perda de íons minerais do dente (cálcio e fosfato) culminando com um 

aumento no pH na superfície do tecido afetado. 

 Esse processo de dissolução mineral é interrompido quando nenhum ácido 

e/ou substância quelante entra em contato novamente com a estrutura dental.  O 

processo de agitação, quando, por exemplo, há bochecho da substância ácida na 

cavidade bucal, irá potencializar o processo de dissolução, uma vez que a solução 

adjacente ao esmalte será rapidamente renovada, sempre levando a um estado de 

subsaturação mineral da substância em contato com a superfície do esmalte. Esse 

estado levará à perda mineral do esmalte para o meio (24).   

 Adicionalmente, a quantidade de bebida na cavidade bucal em relação ao 

montante de saliva irá regular positivamente ou negativamente o processo de 

dissolução do tecido dental. Uma quantidade de saliva ideal, além de promover a 

diluição da bebida também poderá reduzir o valor do seu pH através da capacidade 

tampão inerente à saliva (24).   

 O ácido cítrico, comumente encontrado em diversas bebidas, apresenta 

propriedade quelante para o cálcio. Essa capacidade de ligação ao cálcio aumenta o 

estado de sub-saturação do meio em relação à superfície de esmalte, favorecendo 

ainda mais a desmineralização (1).  Meurman e Frank (25) verificaram que entre os 

ácidos málico, fosfórico e cítrico, o ácido cítrico foi o primeiro a causar erosão no 

esmalte bovino após 15 minutos em solução (25).  

  Em uma bebida, o valor do pH, da concentração de cálcio e fosfato, além da 

concentração de flúor em menor grau, são fatores importantes para determinação do 

seu potencial erosivo (26, 27). O conteúdo mineral de uma bebida determina o seu 

grau de saturação em relação à porção mineral do dente, que é a força motriz para 

dissolução do conteúdo mineral do dente (28). Soluções supersaturadas com 

relação ao tecido dental não levam a dissolução mineral do dente. A deposição de 

cálcio e fosfato salivares pode levar a remineralização do esmalte dental 

previamente desmineralizado (29, 30). 
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 Outros fatores como temperatura da bebida também influenciam seu potencial 

erosivo (31). A ingestão de uma bebida ácida gelada (4oC) aparentemente reduz seu 

potencial erosivo (21). A capacidade de adesão à superfície dental da substância 

ácida também é um fator a ser considerado no processo erosivo. Parece haver 

diferenças na capacidade de bebidas para aderir ao esmalte com base em suas 

propriedades termodinâmicas (32). 

 

 

2.2 Fatores biológicos modificadores 

 

 

 Os fatores biológicos que modificam o processo de erosão incluem a saliva, a 

composição e estrutura do dente, a anatomia dental e oclusão, a anatomia dos 

tecidos moles bucais em relação aos dentes e os movimentos fisiológicos, como por 

exemplo, o padrão de deglutição (33, 34). A associação de todos estes fatores é 

fundamental para entender o favorecimento individual de algumas pessoas para 

desenvolver erosão, mesmo que expostas ao mesmo desafio ácido (22, 35). 

 Destas, as propriedades de proteção da saliva e sua contribuição para a 

formação da película adquirida podem ser consideradas de maior importância. As 

funções protetoras da saliva são: diluição e depuração de substâncias erosivas da 

boca; neutralização dos ácidos e tamponamento; manutenção de um estado mineral 

supersaturado próximo à superfície do dente devido à presença de cálcio e fosfato, 

fornecimento de cálcio, fosfato e, possivelmente, flúor necessários para a 

remineralização da estrutura dental. Tanto a quantidade como a qualidade da saliva 

podem ser responsáveis por algumas das diferenças observadas na susceptibilidade 

de diferentes pacientes à erosão (1). 

 Alguns componentes da saliva, em especial a mucina, uma glicoproteína, 

parecem oferecer certa proteção contra erosão ácida. A mucina é a mais comum 

proteína da saliva (36), um componente importante da película adquirida, e o 

principal componente lubrificante da saliva (37-39). Na secreção gástrica, a mucina 
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tem um importante papel de proteção da mucosa gástrica contra o ácido clorídrico 

(HCl). 

  Hara et al. (40) testaram o efeito de substitutos da saliva humana, 

especialmente a mucina, em um modelo de ciclagem de erosão/abrasão em esmalte 

e dentina radicular. Os espécimes foram distribuídos em três grupos (n = 8): saliva 

artificial (SA), saliva artificial + mucina (SA + M), água deionizada (AD, controle 

negativo), e saliva humana coletada (SH). Cada grupo foi submetido a um ciclo de 5 

minutos em ácido cítrico a 1%, seguido de 30 minutos nas soluções de teste e 

escovação dentária (esmalte, 500 cursos de escovação; dentina, 150 cursos, 200 g 

de carga) de dentifrício fluoretado (1100 ppm NaF). Esse ciclo foi repetido três vezes 

por dia, durante 3 dias. A perda de substrato foi medida diariamente através de 

perfilômetro. No final do experimento, o desgaste do esmalte para cada grupo foi 

classificado como: (SA) < (SA + M) e (SH) < (AD), com SA + M não diferindo de SH. 

Para a dentina, os grupos SA e SA + M não diferem entre si, ou de AD, mas 

apresentaram maior desgaste do que o SH. A saliva artificial com mucina mostrou 

resultados satisfatórios como substituta da saliva humana no modelo de 

erosão/abrasão do esmalte. Para a dentina, nenhum dos grupos apresentou 

resultados satisfatórios.  

 Outro papel importante da saliva está relacionado com a formação da película 

adquirida (41-47). Esta película a base de proteínas se comporta como uma barreira 

de difusão ou uma membrana semi-seletiva, evitando o contato direto entre os 

ácidos e a superfície do dente e, assim, inibindo a desmineralização (44, 45). 

Qualquer procedimento que remova ou reduza a espessura da película pode 

comprometer a sua capacidade de proteção e acelerar o processo de erosão. 

Procedimentos como escovação com dentifrícios abrasivos, limpeza profissional com 

pasta profilática, entre outros, irá remover a película e pode tornar os dentes mais 

suscetíveis à erosão (33).  

 O tempo de maturação da película é um fator importante relacionado à sua 

capacidade de proteger a superfície dental contra um agente erosivo. Uma película 

recém formada dificilmente será uma barreira de difusão eficiente a um agente 

erosivo. Somente quando a película amadurece e atinge uma determinada 
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espessura pode retardar o processo de difusão de substâncias ácidas (1). A película 

adquirida torna-se detectável na superfície dental após alguns minutos de exposição 

ao ambiente oral (48-50). O tempo necessário de formação para a película 

proporcionar proteção contra erosão ácida não é ainda elucidado. Alguns estudos 

relatam efeitos protetores de película adquirida formada por após 3 minutos (46), 

enquanto outros relatam 7 dias (43). Skjorland et al. (50) verificaram em seu estudo 

in vivo que  a película adquire uma espessura inicial em cerca de 2 a 3 minutos, em 

que permanece nos 30 minutos subseqüentes. A espessura da película adquirida 

então triplica de espessura, permanecendo do mesmo tamanho durante todo o 

período experimental (10 horas) (50).  O tempo mais comum de formação de uma 

película adquirida encontrado na literatura até que ela atinja o equilíbrio é de 2 horas 

(51). 

 Hata et al. (52) verificaram in situ o efeito de película adquirida (com duas 

horas de formação) na prevenção da erosão ácida causada por diversos tempos (0, 

10, 20 e 30 minutos). Os resultados mostraram que as amostras de esmalte dental 

com película adquirida mostraram percentual de alteração de microdureza menor, 

apenas após 10 minutos de desafio ácido. Nenhuma proteção foi encontrada para a 

dentina. Concluiu-se que o efeito protetor da película adquirida era limitado a 

menores tempos de desafio ácido na superfície do esmalte. O autor sugeriu que 

uma maior proteção ao esmalte pode ser encontrada com tempos de formação de 

película maiores de 2 horas (51). Maiores tempos de maturação da película 

adquirida levam à maior proteção do esmalte frente a um desafio ácido (53, 54). 

Segundo o autor, a ingestão de 400 ml de suco de laranja com 10 a 20 minutos de 

exposição ao ácido cítrico pode representar a ingestão de um copo de bebida 

regular em condições reais. O autor também acrescentou que a repetição do 

protocolo para 2 a 3 vezes consecutivas, simulando o consumo de 2 e 3 copos de 

bebida ácida, não permite a re-organização da película adquirida ou que a 

remineralização possa ocorrer. Nesse caso não há interferência da película 

adquirida no desenvolvimento de erosão ácida  (52). 

 Além disso, quanto maior acidez titulável de uma bebida ou alimento ácido, 

maior o tempo necessário para a saliva neutralizar o ácido. Para o suco de laranja 

natural, uma quantidade de 124mmol/l de base é necessária para elevar o pH a 7, 
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ao passo que para a Coca-Cola (sem gás) a quantidade de 34mmol/l é necessária. 

No entanto, uma vez desmineralizada, a superfície dental tem mostrado uma 

capacidade limitada de remineralização em um curto período de tempo de exposição 

à saliva (48, 55, 56). 

 

 

2.3 Métodos de controle da erosão dental 

 

 

 A erosão é um processo lento, no qual os pacientes só adquirem consciência 

quando a erosão dental já se encontra em um estágio avançado.  Dessa forma a 

detecção precoce por cirurgiões dentistas é de grande importância nesse tipo de 

patologia (31). É evidente que a maneira mais eficaz de prevenir a erosão é eliminar 

os fatores etiológicos, sejam de origem intrínseca ou extrínseca. Uma análise 

cuidadosa da história médica do paciente, de seus hábitos alimentares e de fatores 

predisponentes é essencial (57).  

 A avaliação da função das glândulas salivares é de grande importância, 

devido à forte associação entre diminuição do fluxo salivar e a susceptibilidade à 

erosão dental (1). Em muitos casos, pode se tornar difícil isolar um fator devido à 

natureza multifatorial das lesões de erosão dental. A educação é a primeira etapa na 

no tratamento da maioria dos pacientes que apresentam erosão dental (1). 
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 As recomendações mais comuns encontradas na literatura são: 

- Encaminhamento dos pacientes para atendimento médico especializado 

quando da presença de fatores intrínsecos como anorexia, bulimia ou doença 

gastro-esofágica, com ou sem refluxo aparente (1). 

- Redução ou eliminação da exposição freqüente a bebidas ácidas (1).  

- Alteração de hábitos como bochechar bebidas ácidas ou mantê-las na 

cavidade bucal por períodos prolongados antes da deglutição (1).  

- Evitar escovar os dentes imediatamente antes do contato da estrutura dental 

com ácidos extrínsecos provenientes de bebidas, ou intrínsecos como vômito, 

por exemplo. A película adquirida fornece proteção contra a erosão ácida, e 

escovar os dentes, principalmente com dentifrício abrasivo, irá remover essa 

proteção (1). 

- Evitar escovação dos dentes imediatamente após o consumo de bebidas 

ácidas ou contato da estrutura dental com qualquer tipo de substância ácida. 

Após o contato com o ácido o esmalte apresenta dureza reduzida e maior 

susceptibilidade à perda de estrutura dental. Deve-se aguardar no mínimo 1 

hora para escovação dos dentes (48, 56, 58). Deve-se preconizar apenas 

bochecho com água.  

- Utilizar escova dental macia, não exercendo força sobre a mesma e utilização 

de dentifrícios com baixa abrasividade (59). 

- Fazer uso ou ingerir após erosão ácida, soluções ou alimentos que 

apresentam potencial de remineralização e/ou neutralização que podem 

conter flúor, bicarbonato de sódio, leite, ou comidas como queijo, iogurte sem 

açúcar (1, 59).  

- Estimular o fluxo salivar com, por exemplo, gomas de mascar sem açúcar ou 

pastilhas desenvolvidas para esse propósito. O uso de pastilhas é mais 

indicado visto que a goma de mascar pode ter um efeito abrasivo adicional 

em tecidos com a dureza alterada (1). 

- Evitar o consumo de bebidas ou alimentos ácidos antes de dormir (1).  

- Terminar uma refeição com algum alimento rico em cálcio ou fosfato como, 

por exemplo, queijo.  
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- Considerar a utilização de bebidas modificadas que apresentam menos 

potencial de desenvolvimento de erosão (1). 

 Baseado no conhecimento de que as propriedades químicas de um agente 

ácido, como o pH, tipo de ácido, conteúdo mineral, acidez titulável afetam seu 

potencial erosivo, a modificação da composição de bebidas  tem sido proposta ao 

longo dos últimos anos. A adição de sais de cálcio e fosfato em bebidas erosivas 

tem mostrado resultados promissores. Vários refrigerantes enriquecidos com cálcios 

são encontrados no mercado em outros países e podem oferecer algum benefício na 

prevenção da erosão dental. O cálcio pode ser encontrado em bebidas na forma de 

gluconato de cálcio, lactato de cálcio, malato de cálcio, fosfato de cálcio, cloreto de 

cálcio e citrato de cálcio (60). A seleção por um determinado sal afetará a 

solubilidade da bebida (61), bem como seu sabor e cor (60). Portanto, a adição de 

diferentes sais em diferentes concentrações, pode não só reduzir o potencial 

erosivo, mas também alterar as características originais da bebida (60, 61).  

 Hara e Zero (60) testaram dez bebidas disponíveis comercialmente, sendo 

que cinco continham suplementação de cálcio e cinco sem suplementação, em duas 

fases. Na primeira fase, o pH e as concentrações de cálcio, fósforo e flúor foram 

analisadas. Na segunda fase, o potencial erosivo das bebidas foi testado, com 

diferentes tempos em solução (0, 5, 10, 30, 60 e 120 min.). Dentre as propriedades 

químicas testadas, o pH e a concentração de cálcio apresentaram uma forte 

correlação com a desmineralização e a perda de estrutura do esmalte. Os níveis 

mais baixos da desmineralização do esmalte e menor perda de estrutura do mesmo 

foram encontrados para a maioria das bebidas que contêm cálcio. Aparentemente, 

as bebidas suplementadas com cálcio apresentam menor capacidade de 

desmineralização do esmalte (60). 

 Somente uma mudança relativamente pequena no grau de saturação por 

adição de cálcio e / ou fosfato, sem alterar o pH, pode reduzir o potencial erosivo 

das bebidas in vitro (62, 63). Há, no entanto, algumas implicações clínicas para os 

pacientes e profissionais de saúde, uma vez que embora a erosão possa ser 

retardada, não foi completamente prevenida in vivo através de aditivos minerais em 

bebidas. Essas bebidas ainda causam redução da dureza do esmalte (64, 65).  
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 O iogurte é um bom exemplo de alimento mostrando o benefício das altas 

concentrações de minerais na prevenção de erosão dental. Apesar de ser um 

alimento com um pH baixo (≤ 4.0), apresenta um reduzido potencial erosivo devido 

ao seu alto teor de cálcio e fosfato, o que o torna supersaturado em relação ao 

esmalte (23). 

 O flúor adicionado nas bebidas também tem sido descrito como um possível 

meio de reduzir o potencial erosivo de bebidas ácidas (61, 66). Sua capacidade de 

reduzir a desmineralização do esmalte tem sido demonstrada em alguns estudos, 

mas o efeito foi limitado e dependente da concentração (67, 68). Mahoney et al. (69) 

encontraram in vitro uma correlação inversa do potencial erosivo com o conteúdo de 

flúor de diferentes bebidas. No entanto, dado o baixo pH, a quantidade de flúor 

necessária para reduzir o potencial erosivo de bebidas, seria considerada  inviável.  

Apesar do flúor na concentração viável não impedir totalmente a erosão dental, tem 

sido demonstrado que pequenas quantidades de flúor, além de sais de cálcio e 

fosfato, poderiam ser eficazes na redução do desenvolvimento de erosão (66, 67). 

 Também já foi demonstrado in situ que alimentos que contém alta 

concentração de cálcio, como queijo, levam à significativa remineralização do 

esmalte (70). A ingestão de leite também mostrou resultados positivos (29). 

 

 

2.4 Papel da alta concentração de flúor na prevenção da erosão dental 

 

 

 Apesar dos benefícios da aplicação tópica de flúor na prevenção da cárie já 

estarem bem estabelecidos, a capacidade de flúor para prevenir a erosão dental não 

é estabelecida, uma vez que os ácidos que levam a erosão dental são mais fortes. 

Diferentes formas de fornecimento de flúor na prevenção da erosão têm sido 

descritos, tais como: aplicação tópica, gel, verniz, soluções. Recentes evidências de 

estudos in vitro e de estudos in situ sugerem que altas concentrações de flúor são 
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capazes de limitar o progresso da erosão e melhorar a remineralização (34, 57, 71-

73), entretanto, os resultados precisam ser confirmados em estudos clínicos. 

 Mesmo que a superfície dental perdida por um ataque erosivo não possa ser 

recuperada, estudos sugerem que a superfície parcialmente desmineralizada possa 

ser remineralizada na presença de flúor, prevenindo ou reduzindo a perda de 

superfície adicional (74). No entanto a utilização de flúor não foi comprovada na 

prevenção da erosão (75).  

 Como dentifrícios são excelentes veículos para a distribuição de flúor devido à 

sua disponibilidade e utilização generalizadas (76), alguns estudos foram propostos 

a fim de se verificar diferentes composições de dentifrícios na prevenção de lesões 

de erosão. Apesar de alguns estudos mostrarem efeito benéfico limitado de 

dentifrícios fluoretados sobre a erosão e abrasão dental (77, 78), outros estudos não 

mostraram qualquer efeitos preventivo (79, 80). 

 Alguns estudos realizados in vitro e in situ com diferentes compostos de flúor: 

NaF, SnF2, TiF4, KNO3, AmF têm demonstrado diferentes níveis de proteção contra 

a erosão (81, 82). Hara et al. (83) testaram diferentes pastas dentifrícias com 

diferentes componentes, mas com o mesmo conteúdo de flúor (1450 ppm NaF, com 

ou sem, KNO3 a 5%) e concluíram que ambos os dentifrícios contendo flúor 

apresentaram remineralização estatisticamente superior e resistência à erosão 

superior que o grupo controle (creme dental sem flúor). Entre os dois dentifrícios 

fluoretados testados houve uma recuperação significativa da microdureza de 

superfície com dentifrício contendo KNO3, mas não houve diferença significativa 

entre os dois dentifrícios na resistência em relação ao desafio erosivo (76). A menor 

redução da dureza do esmalte no grupo tratado com flúor pode ser devido à 

formação de um substrato menos solúvel, pela precipitação de minerais contendo 

flúor. 

 Os depósitos de fluoreto de cálcio (CaF2) que podem ser formar na superfície 

do esmalte (84), podem  se dissociar durante a queda de pH, liberando flúor (85). A 

presença de íons flúor na solução pode também diminuir a desmineralização, 

reduzindo a solubilidade ácida da superfície do dente (57). No entanto, no estudo de 
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Hara et al. (76) os resultados refletem o efeito remineralizador de uma única 

aplicação de dentifrício no esmalte que sofreu erosão ácida. A ação mecânica da 

escova dental pode levar à abrasão da camada de esmalte desmineralizada, não 

permitindo tempo suficiente para a remineralização com flúor. Zero et al. (86), testou 

em um modelo de remineralização in situ, a habilidade de um dentifrício de baixa 

abrasão contendo fluoreto de nitrato de potássio no aumento da remineralização do 

esmalte que foi previamente submetido a erosão ácida. Treze pacientes participaram 

desse estudo cruzado, com quatro dentifrícios testados contendo cada um: 0 ppm F; 

250 ppm F; 1100 ppm F; 1150 ppm F + 5% de KNO3. Cada indivíduo usou um 

dispositivo palatino contendo oito blocos de esmalte bovino, que foram previamente 

expostas a um desafio erosivo in vitro com suco de toranja (grapefruit) por 25 

minutos.  A microdureza de superfície foi determinada antes e após o desafio 

erosivo, e após a remineralização in situ. O dentifrício com maior concentração de 

flúor e 5% de KNO3 foi o que apresentou maior capacidade de remineralização do 

esmalte (86). 

 Rios et al. (158) realizaram um estudo in situ, duplo-cego, cruzado, que 

consistia em três fases de sete dias cada. Em cada fase, os autores testaram um 

dos dentifrícios contendo 5.000 ppm F; 1.100 ppm F; sem F. Eles realizaram 

desafios erosivos com o uso de bebida ácida (Coca-Cola) durante 60 segundos, 

quatro vezes ao dia e escovação (30 segundos, quatro vezes ao dia). Os autores 

analisaram a perda de esmalte através de perfilometria. Os resultados mostraram 

que os grupos que sofreram abrasão por escovação mostraram uma perda de 

estrutura de esmalte maior que os grupos submetidos apenas a erosão dental. Os 

resultados não mostraram diferenças significativas entre os dois dentifrícios 

contendo flúor sobre o desgaste do esmalte. Nas condições realizadas nesse 

estudo, os autores concluíram que o dentifrício contendo alto teor de flúor, não tem 

um efeito protetor sobre o esmalte contra a erosão e erosão mais abrasão. Apesar 

do flúor minimizar os efeitos da desmineralização causada pela erosão, até mesmo 

o dentifrício com alto teor de flúor não parece impedir totalmente a erosão do 

esmalte (87). 

 Na pasta dentifrícia, além do flúor, os abrasivos também parecem interferir na 

erosão e abrasão.  Hara et al. (83) testaram a influencia do flúor e abrasividade de 
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dentifrícios na modulação e desenvolvimento de lesões de erosão e abrasão. 

Amostras de esmalte e dentina radicular foram submetidas a ciclos de 

desmineralização (120 ml de ácido cítrico a 1% por 2min), remineralização (120 ml 

de saliva artificial -1,45 mM, por 60 minutos, 100 rpm) e escovação (500 e 150 ciclos 

de escovação para esmalte e dentina, respectivamente), utilizando seis dentifrícios 

formulados com três níveis de abrasividade: baixo (B), médio (M) e alto (A), com 

(F+) e sem (-F) flúor. A perda de superfície foi quantificada por perfilometria. O efeito 

de proteção pela película adquirida contra a abrasão (88) e erosão (52) foi 

parcialmente reproduzida, por meio de mucina contida em saliva artificial.  

 O flúor reduziu a perda de estrutura do esmalte em todos os níveis da 

abrasividade. Em dentina, o mesmo efeito do fluoreto foi observado, mas apenas 

para a formulação de baixa abrasividade. Tanto a presença de flúor quanto a 

abrasividade foram importantes moduladores da perda de superfície do esmalte, 

enquanto a abrasividade teve um impacto maior do que o flúor na dentina. O autor 

concluiu que tanto a presença de fluoreto quanto e abrasividade foram importantes 

moduladores da perda de superfície do esmalte, enquanto a abrasividade teve um 

impacto maior do que o flúor na dentina. 

 Aplicações de alta concentração de flúor contidas em enxagüatórios bucais, 

géis e vernizes, têm sido consideradas como as mais eficazes na redução do 

desenvolvimento da erosão do esmalte (74). Os fluoretos investigados na maioria 

dos estudos in vitro sobre erosão dental são aqueles que têm sido utilizadas ao 

longo dos anos para a prevenção da cárie: fluoreto de sódio (NaF), flúor fosfato 

acidulado (FFA), fluoreto estanhoso (SnF2) e fluoreto de amina (AmF). Mais 

recentemente, o efeito preventivo de outros agentes fluoretados, como a solução de 

tetrafluoreto de titânio a 4% (TiF4), têm sido investigadas em ensaios de erosão (81, 

82, 89-96). Enquanto alguns estudos mostraram um efeito inibitório sobre a erosão 

do TiF4 (81, 82, 89, 90, 92-94), outros estudos não encontraram um efeito protetor 

(91, 95, 96). O baixo pH da solução TiF4 (cerca de 1.2), favorece a ligação entre 

titânio e oxigênio do grupo fosfato, levando à formação de uma camada de dióxido 

de titânio, na superfície do esmalte (89, 93). Esta camada de esmalte, está 

associada à redução da solubilidade do esmalte. Especula-se que os íons de titânio 

podem desempenhar um papel importante, já que podem substituir o cálcio na 
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estrutura da apatita (97, 98). Além disso, sugere-se que o titânio pode interagir com 

a superfície do esmalte devido ao baixo pH do agente, levando a uma absorção de 

flúor pelo esmalte (99). 

  Além dos mais comuns compostos de flúor utilizados, compostos contendo 

flúor e cátions metálicos polivalentes têm sido recentemente investigados com 

relação ao seu potencial de inibição da erosão. Neste contexto, o estanho (cloreto 

de estanho) apresenta para o esmalte uma redução na perda de mineral promissora 

em torno de 50-90% (81, 100-104). Alguns estudos in situ também verificaram esses 

efeitos (101, 105, 106). Uma limitação da maioria destas soluções é que essas não 

se encontram regulamentadas para serem utilizadas como produtos de higiene 

dental e cosméticos (devido à alta concentração de agentes ativos ou elevada 

acidez). Schlueter et al. (107) testaram  em um estudo in situ uma solução de 

fluoreto de estanho, com concentração  e pH regulamentados como produto de 

higiene oral. Três soluções foram testadas: controle, controle positivo, 409 + SN2 

ppm, 250 ppm F, pH 4,2) e uma solução experimental (pH 4,5) contendo 1.900 ppm 

SN2 + (SnCl2) e 1.000 ppm F (NaF AMF). A perda de tecido foi determinada através 

de perfilometria. A solução experimental foi especialmente eficaz para o esmalte, 

mas foi menos eficaz para a dentina. A tabela 2.2 resume os estudos que avaliaram 

os diferentes compostos fluoretados na prevenção da erosão dental no período de 

2007 – 2010. 
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Tabela 2.2 Resumo dos estudos avaliando diferentes compostos fluoretados e diferentes 
concentrações a partir de 2007 

Autor Ano Modelo Composto e 
concentração 

Desafio 
ácido e 
Abrasão 

Rem
iner
aliza
ção 

Mensura-
ção 

Resultado 
+ prevenção 
significante 
-       resultado 
negativo 

SA = Saliva Artificial 
AP = Análise do Perfil 
FFA = Flúor Fosfato Acidulado 
FN = Flúor Neutro 
VF = Verniz de Flúor 
IS = In situ 
IV = In vitro 

Schlueter 2010 IS Solução 
contendo fluoreto 
(250ppm; 
1000ppm) e 
estanho (409ppm 
; 1900ppm) 30 
seg. após 
desmineralização 
 

Ácido 
cítrico 
5min – 
6x/dia 
7 dias 

 AP (+) para ambas, 
mas as maiores 
concentrações 
mostraram 
melhores 
resultados.  

Wiegand  2009 IV TiF4 (1% F) 
AmF (1% F) 
Associado ou 
não ao laser de 
CO2  

Sprite 
Zero® 
(4/dia–90s) 
5 dias 
Sem 
abrasão 
 

SA AP (+) AmF  + AmF + 
CO2 laser 
(-)TiF4 

(+)TiF4 + CO2 laser 
 

Wiegand  2009 IV TiF4 (1,5%) – pH 
3.5; NaF (2,02%) 
– pH 3.5; TiF4 

(1,5%) – pH 1.2 
NaF (2,02%) – 
pH 1.2 

HCl 10 X 
60 seg 
Sem 
abrasão 

SA  AP 
Liberação de 
cálcio 

(+) apenas nos 
compostos com pH 
1.2 

Steiner-
Oliveira 

2009 IV FFA (1,23%)  
pH 3.5 
Associado ou 
não ao laser de 
CO2 

Ácido 
cítrico 
3/dia - 
5min 
3 dias 
Sem 
abrasão 
 

SA AP 
+ 
Ca, F, P  

(+) FFA 
(+) FFA + CO2 
laser 

Sobral  2009 IV FFA (1,23%) 
pH 5.3 
Associado ou 
não ao laser de 
Nd:YAG 

Ácido 
cítrico 
30 min. ou 
90 min. 
Sem 
abrasão 
 

Não Dureza e 
Perda de 
Peso 

(+) para FFA + 
Nd:YAG laser 

Hara 2009 IS 1450ppm NaF 
1450ppNaF 
+5%KNO3 
 

Suco de 
Toranja 
25min 
Fase 
intraoral -  
4 horas 

 Dureza (+) para todos os 
grupos com  NaF.  
NaF +5%KNO3 
apresentou melhor 
resultado 
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Continuação ... 

Autor Ano Modelo Composto e 
concentração 

Desafio 
ácido e 
Abrasão 

Rem
iner
aliza
ção 

Mensuração Resultado 
+ prevenção 
significante 
-       = negativo 

Hara 2009 IV Dentifrício 
0ppm NaF 
1100ppm NaF 

Ácido 
citrico 
(2min) 
5000 ciclos 
de 
escovação 
para 
esmalte. 
Dentifrício 
usado 
durante os 
ciclos 
 

SA AP (+) para dentifrício 
com NaF. Reduziu 
perda de tecido. 

Magalhãe
s 

2009 IS TiF4 (4%) Coca 
cola®  
5min – 
4x/dia 
4 dias 
Sem 
abrasão 

 Dureza (+)  

Rios  2009 IV FFA (1,23%) 
VF (2,26%) 
Associado ou 
não ao laser de 
Nd:YAG 

Sprite 
Light® 
1min - 
4/dia 
5 e 10 dias 
Sem 
abrasão 
 

SA AP (+) todos os 
grupos. Melhor 
resultado obtido 
FFA + Laser 

Rios 2008 IS Dentifrícios 
placebo 
5000ppm F 
1100ppm F 
 

Coca 
cola®  
60 seg - 
4x/dia 
7 dias 
Abrasão 
30 seg. 
escovação, 
4/dia 
 

 AP (-) para os 
dentifrícios 
fluoretados 
 

Wiegand 2008 IV Tif4; ZrF4; HfF4 
(0.401% 
AmF (1.25%) 
 

HCl 
(25min) 

Não Liberação de 
cálcio 

(-) AmF (esmalte)  
(+) Apenas Tif4 1%  

Hove 2008 IS TiF4- SnF2- NaF HCl – 2min 
– 2x/dia 
9 dias 

 AP (+)TiF4- SnF2 

Lussi 2008 IV Dentifríceos   
1100ppm – 
1450ppm NaF  
ou SnF (3min - 
agitação) 
 

Ácido 
cítrico  
3 min 

SA Dureza Não houve 
diferenças entre os 
dentifrícios.Quand
o aplicado antes 
do ácido, efeito + 

Magalhãe
s  

2008  TiF4 (4%) Coca 
cola® 5min 
4x/dia  - 4 
dias 

 Dureza (-) 

Vlacic 2007 IV FN (1,23%) 
Associado ou 
não a diferentes 
lasers 

HCl (1M) 
5 min 
Sem 
abrasão 

Não Dureza (+) todos os grupo 
associando FN e 
laser 
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2.5 Fatores relevantes para o desenvolvimento do processo de erosão dental 

 

 

Embora se saiba que os ácidos levam à redução da dureza do esmalte, 

causando uma maior propensão à abrasão, o tempo exato em que a dureza do 

tecido permanece alterada após contato com ácidos erosivos não é conhecido. Attin 

al. (48) avaliaram in situ o efeito de diferentes períodos de remineralização para 

diminuir a susceptibilidade do esmalte previamente desmineralizado a abrasão por 

escovação. Seis espécimes de esmalte humano foram fixados em dispositivos intra 

bucais, que foram usadas durante 21 dias por 8 voluntários. A desmineralização das 

amostras foi realizada duas vezes ao dia através da imersão em refrigerante (Sprite 

Conclusão.... 

Autor Ano Modelo Composto e 
concentração 

Desafio 
ácido e 
Abrasão 

Rem
iner
aliza
ção 

Mensuração Resultado 
+ prevenção 
significante 
-       = negativo 

Magalhãe
s 

2007 IS Dentifríceos 
1098ppm F 
placebo 
 

Coca 
cola®  
5 min - 
4x/dia 
7 dias 
Abrasão 
por 
escovação 
(30 ciclos) 
 

 Dureza (+) Amostras 
escovadas com 
pasta fluoretada 
apresentou efeito 
positivo  

Vieira  2007 IS Verniz de flúor 
(0.1%F) 

Sprite ® 
5min - 
3x/dia  
Abrasão 
por 
escovação 
5seg após 
cada 
desafio 
ácido 

 AP (+) Verniz de flúor  
é efetivo na 
prevenção de 
erosão e abrasão.  

Ganss 2007 IS Dentifrício com 
(0.125%F) ou 
sem flúor + 
Aplicação tópica 
de FFA (1.25%) 
+ Fluoride 
solution 
(0.025%F) 
(grupo 
fluoretação 
intensa) 

Ácido 
Cítrico 
20 min – 
2x/dia 
5 dias 
Abrasão 
por 
escovação  
30 seg 

 AP (+) Grupo de 
fluoretação intensa 
mostrou o melhor 
resultado 
(significante) 
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Light) por 90 segundos. Posteriormente, as amostras de esmalte foram escovadas 

em momentos diferentes: A – imediatamente após erosão ácida, B- após 10 

minutos; C, 20 minutos, D, 30 minutos, e E, 60 minutos, respectivamente. Grupo F 

foi submetido apenas a desmineralizada e remineralização, mas não escovado. 

Após 21 dias, o desgaste do esmalte foi medida com um perfilômetro. Os seguintes 

valores (média + / - desvio padrão) obtidos foram: A amostra, 6,78 + / -2,71 µm; B, 

5,47 + / -3,39 µm; C, 6,06 + / -3,18 µm; D, 5,43 + / -2,58 µm; E µm 4,78 + / -2,57, F e 

0,66 + / -1,11 µm; m. Análise de variância revelou uma influência significativa do 

período de remineralização no desgaste abrasivo. No entanto, mesmo após um 

período de remineralização de 60 minutos o desgaste aumentou significativamente 

em comparação com grupo que sofreu desmineralização, mas não abrasão por 

escovação. Conclui-se que a resistência à abrasão do esmalte aumenta com o 

período de remineralização e pelo menos se deve aguardar 60 minutos antes de 

escovar os dentes após um ataque erosivo (48).  

 

2.6 Lasers de alta potência na prevenção da desmineralização 

 

 

Vários estudos já demonstraram o efeito benéfico de lasers de alta potência 

na da prevenção de cáries. A possibilidade de aumentar a resistência à 

desmineralização do esmalte após a irradiação com laser foi demonstrado pela 

primeira vez em 1965 com um laser de rubi (108, 109). Ao longo do tempo e com o 

crescente conhecimento sobre a interação do laser com o tecido duro, o efeito do 

laser de CO2 foi testado. Como bons resultados relacionados à inibição da cárie 

incipiente foram observados com este laser e, uma vez que ele apresenta uma 

interação muito eficiente com o tecido, este laser tem sido preferencialmente 

estudado. Poucos estudos foram publicados relacionando o efeito dos lasers de alta 

potência na prevenção da erosão dental. A grande quantidade de informações e 

especulações dos efeitos do laser de alta potência na inibição da desmineralização 

do dente na literatura está relacionada com a prevenção de cáries (110-118). É 
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importante salientar que os ácidos que causam a erosão dental apresentaram menor 

pH quando comparados com os ácidos que leva ao desenvolvimento de cáries. 

 

 

2.7 Interação do esmalte com o laser de CO2 

 

 

 A interação entre os lasers e tecidos é extremamente dependente das 

propriedades ópticas dos tecidos. Dessa forma a composição do tecido é de grande 

importância para encontrar comprimentos de onda e parâmetros que levam à 

resistência ácida do esmalte. O esmalte é composto, em volume por 85% mineral, 

12% de água e 3% de componentes orgânicos.  A parte mineral é constituída 

principalmente por cristais de hidroxiapatita carbonatada dispostos em prismas de 

cerca de 5 mm de diâmetro  (115, 119). Devido a sua composição, o esmalte, 

apresenta alta absorção para comprimentos de onda na região do infravermelho 

entre 2,7 e 3 μm emitidas pelo laser de érbio e os comprimentos de onda entre 9-11 

μm emitidos por lasers de CO2. Nessas regiões do espectro o espalhamento é 

considerado quase nulo e a quantidade de energia depositada é determinada pelo 

coeficiente de absorção e reflexão (120-124).  

 As duas regiões do espectro citadas apresentam dessa forma um grande 

potencial para interagir com esmalte e dentina. No entanto, os quatro principais 

comprimentos de onda emitida pelo laser CO2 (9.3, 9.6, 10.3, 10.6 µm) têm um 

coeficiente de absorção maior no esmalte do que o laser de érbio, tornando a 

interação mais eficiente.  

 A absorção do esmalte pelos diferentes comprimentos de onda emitidos pelo 

laser de CO2 está associado com a absorção pelas bandas de fosfato da porção 

mineral do tecido.  Entre os quatro principais comprimentos de onda, os dois mais 

curtos de 9,3 e 9,6 μm apresentam maior absorção e coincidem com a banda de 

absorção de fosfato. Com os comprimentos de onda mais longos (10,3 e 10,6 μm), a 

absorção é menor e também o grau de coincidência com a banda de fosfato (123). 
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  O efeito na prevenção de cáries obtido pela irradiação com diversos lasers 

descritos na literatura têm sido relacionados com o aumento da temperatura nos 

tecidos (125). O aumento da temperatura ocorre somente quando a luz do laser é 

fortemente absorvida pelo tecido. Portanto, quanto maior o coeficiente de absorção 

de um comprimento de onda, maior é o potencial de causar o aquecimento do tecido 

(131). O coeficiente de absorção de um dado comprimento de onda é inversamente 

proporcional à penetração no tecido, como descrito por Beer-Lambert (122). Assim, 

quanto mais uma radiação eletromagnética é absorvida por um determinado tecido, 

menor a profundidade de penetração. Portanto, para tempos da interação laser-

tecido próximos ao relaxamento térmico da estrutura, a espessura da camada 

aquecida deve ser próxima a profundidade de absorção do comprimento de onda 

utilizado. 

 Pode-se deduzir que para os lasers de CO2, utilizando-se uma mesma 

quantidade de energia e um tempo de interação próximo do tempo de relaxamento 

térmico do tecido, a irradiação com 9,6 μm causará o maior aumento de 

temperatura, mas nos 2 μm mais externos. Com o comprimento de onda 10,6 μm, 

causará um menor aumento na temperatura, porém numa espessura de tecido um 

pouco maior (12 μm) (126). 

 

2.8 Prevenção da desmineralização com laser de CO2 

 

 

 A prevenção na desmineralização do esmalte dental pode ser conseguida 

com o laser de CO2 operando em modo contínuo, bem como no modo pulsado. A 

irradiação do esmalte em modo contínuo com 120 J/cm2 pode reduzir a perda 

mineral e também levar a conversão da fase mineral do esmalte para uma fase de 

hidroxiapatita significativamente menos solúvel que o esmalte não irradiado (114, 

127). Além disso, vários estudos têm demonstrado redução significativa da 

solubilidade do esmalte em meio ácido (117, 128, 129). No entanto, a grande 

desvantagem de radiação em modo contínuo é que ela pode causar um grande 

aumento na temperatura da superfície e maior propagação no tecido. Considerando 

que o aumento da temperatura de apenas 5,5 ° C na polpa pode causar danos 
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irreversíveis, a utilização de lasers no modo contínuo apresenta maiores riscos para 

utilização in vivo (130). Por esta razão, as pesquisas mais recentes que avaliaram os 

efeitos dos lasers de CO2 na prevenção da desmineralização, têm sido realizadas 

utilizando a emissão pulsada. Portanto, considerando o intervalo de tempo entre um 

pulso e o seguinte, é possível que o relaxamento térmico aconteça e, portanto, a 

propagação de calor para as camadas interiores possa ser reduzida (131). 

Tal como no modo contínuo, a irradiação do esmalte pelo laser de CO2 no 

modo pulsado também é capaz de inibir significativamente a desmineralização do 

esmalte. Este efeito foi observado com parâmetros muito diferentes e diferentes 

condições de irradiação (132-135). Avaliações mais sistemáticas para a irradiação 

com lasers de CO2 de 10,6 µm foram realizadas pelo grupo de Featherstone e 

colaboradores. De acordo com este grupo, para a mesma duração do pulso (100 

μs), mesmo número de pulsos sobrepostos (25) e mesma taxa de repetição (10 Hz), 

os maiores percentuais de inibição da perda mineral são observados na densidade 

de energia em torno de 12 J/cm2 (132, 136-138). Uma percentagem bastante 

elevada de inibição da progressão da cárie também foi observada após irradiação 

com densidade de energia mais baixo (3,4 J/cm2), mas com uma taxa de repetição 

de 20 Hz e duração de pulso 50 vezes maior (133, 139).  

As reduções de progressão da cárie com lasers de CO2 até agora 

encontradas na literatura mostram resultados promissores. No entanto, juntamente 

com o aspecto positivo do tratamento, também foram relatados em alguns estudos 

efeitos colaterais, que geralmente se referem a danos térmicos na estrutura. A 

maioria dos parâmetros que apresentaram uma diminuição da perda mineral em 

torno de 90% também demonstrou danos provocados pelo calor excessivo na 

superfície, sob a forma de fissuras e trincas e excessivo aumento da temperatura no 

interior do tecido (133, 136, 140). Rachaduras evidentes em microscopia eletrônica 

de varredura também foram observados por irradiação com 6, 10 e 11,5 J/cm2 com 

10 ms de duração de pulso, mas também com maior energia como 83,3 J/cm2 e 

pulsos de 667 μs (141, 142). A largura do pulso do laser tem uma influência direta no 

aumento da temperatura na superfície do esmalte e também na propagação de calor 

nas camadas mais profundas. Com pulsos mais curtos, um aumento maior da 
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temperatura da superfície pode ser esperado e com pulsos mais longos um menor 

aumento, no entanto com maior propagação de calor para o interior do tecido (143). 

No caso da irradiação do esmalte com laser de CO2 que emite em 10.6 μm o 

tempo de relaxamento térmico da estrutura é de 90 μs, dessa forma durações de 

pulso da mesma ordem de grandeza ou menor do que esse valor tem um elevado 

potencial para concentrar o aumento da temperatura na superfície, minimizando a 

difusão de calor nas camadas mais profundas (112, 144). Com uma menor largura 

de pulso, diminui a quantidade de energia necessária para modificar o tecido e 

promover o aumento da resistência ácida do esmalte, bem como o limiar de ablação. 

Portanto, quanto menor a largura de pulso utilizada, menor deverá ser a densidade 

de energia necessária para permitir efeitos sub-ablativos (116, 123, 124, 144). 

Apesar das vantagens, em termos de geração de calor em tecidos duros dentais 

observados pela irradiação com duração de pulso de cerca de 10 μs (que são 

menores do que o tempo de relaxamento térmico do tecido) com o comprimento de 

onda de 10,6 μm, não existem muitas investigações com relação ao seu potencial de 

inibição da desmineralização. 

Com o comprimento de 9,6 μm, por outro lado, largura de pulsos menores e 

menores densidades de energia têm sido recentemente testadas e os resultados 

mostraram que esses parâmetros são capazes de causar uma inibição considerável 

de perda mineral. Para pulsos de 100 μs de duração, a menor solubilidade mineral 

foi encontrada em irradiação com 3 a 5 J/cm2 (137). Para pulsos de 8 μs, com 

apenas 1 J/cm2 uma taxa de redução da solubilidade de 50% pode ser alcançado 

(145). A aplicação do gel de flúor fosfato acidulado sobre a superfície do esmalte 

antes da irradiação promove uma maior redução (62%) em termos de perda mineral, 

para os mesmos 1 J/cm2, com pulsos de 5μs (146). A quantidade de estudos 

avaliando a inibição da desmineralização do esmalte promovido pelo laser de CO2 é 

consideravelmente maior para o comprimento de onda de 9,6μm. 

Apesar de haver uma menor absorção na superfície do tecido com o 

comprimento de onda de 10,6 μm, esse pode levar a uma modificação de uma 

camada mais espessa de esmalte e, portanto, conter a desmineralização por mais 

tempo, fator interessante em relação ao processo de erosão dos dentes (114, 147). 
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Com o comprimento de onda de 10,6 μm, algumas larguras de pulsos já foram 

testadas (100-50,000 μs). O único estudo com pulsos muito curtos (0,1 a 0,2 μs) foi 

realizado por Nelson et al ainda no início de 1980, mas somente com uma 

densidade de energia muito alta (50 J/cm2), observando-se uma inibição de 50% de 

perda mineral.  

Esteves-Oliveira (176) realizou o primeiro estudo in vitro com amostras de 

esmalte bovino, utilizando o laser de CO2 (10,6 mm) associado a doses baixas de 

energia e pulsos curtos. O parâmetro que apresentou o melhor efeito na prevenção 

de cáries com o menor dano térmico foi 0.3J/cm2; 5μs; 226Hz, por  9 segundos. Os 

resultados mostraram um aumentou na resistência ácida do esmalte de até 81% em 

relação ao controle e também foi significativamente melhor do que a aplicação de 

flúor (25%). A análise de microscopia eletrônica de varredura não revelou dano 

térmico causados pela irradiação do laser com esses parâmetros. 

Considerando que a profundidade da penetração no tecido é 

aproximadamente 10μm maior com o comprimento de onda de 10,6 μm, e largura de 

pulsos mais curta levam a um aumento de temperatura da superfície com menor 

propagação de calor para as camadas mais profundas, diminuindo assim o risco de 

danos pulpares, e os resultados promissores na prevenção da cárie com baixas 

fluências com o laser de CO2 (10,6 μm) (114, 116, 126, 147), existe a hipótese que 

este comprimento de onda possa também fornecer efeito preventivo na prevenção 

da erosão dental.  

 

 

2.9 Prevenção da erosão dental com o laser de CO2 (10.6 μm) 

 

 

Até o presente momento, apenas dois estudos verificaram o efeito de CO2 na 

prevenção da erosão dental. Wiegand et al. (148), testaram o efeito do laser de CO2 

(10,6 μm; 10μs; 50Hz) na potencialização do efeito do tetrafluoreto de titânio (TiF4) e 

fluoreto de amina (AmF) na proteção do esmalte e dentina contra a erosão in vitro. 

As amostras foram submetidas durante 5 dias a ciclos de desmineralização e 
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remineralização usando refrigerante (Sprite Zero - pH 2,6) quatro vezes ao dia 

durante 90 segundos (4 ciclos / dia) para desmineralização. Após a 

desmineralização as amostras foram lavadas com água corrente e imersas em saliva 

artificial (20 ml/amostra) por 2 horas. Após o último desafio erosivo do dia, as 

amostras foram armazenadas em saliva artificial durante a noite. A perda de esmalte 

e a dentina foram quantitativamente analisadas através de perfilometria. Os 

resultados mostraram que o AmF diminuiu a erosão em esmalte e dentina, mas a 

irradiação com laser de CO2 não melhorou a sua eficácia. O tetrafluoreto de titânio 

(TiF4) mostrou apenas uma capacidade limitada para prevenir a erosão, mas a 

irradiação com laser de CO2 aumentou significativamente a sua capacidade de 

prevenir a erosão em esmalte. Mas, apenas o laser não foi capaz de impedir a 

erosão do esmalte e da dentina.  

Steiner-Oliveira et al. (149) avaliaram in vitro se o laser de CO2 (10,6 μm; 

esmalte: 1J/cm2; 3W; duração do pulso de 5ms; dentina - 10Hz: 0.6J/cm2 ; 2W; 

duração do pulso de 5ms,2Hz) com prévia aplicação tópica de flúor poderia 

aumentar a resistência do esmalte e da dentina à erosão. A erosão foi realizada com 

ciclos de desmineralização com ácido cítrico a 0,3%, pH 2,45 por 5 minutos e 

remineralização foi realizada com saliva artificial por 60 minutos. Os ciclos foram 

realizados 3x/dia durante 3 dias. A perda de superfície, bem como a concentração 

de cálcio, fósforo e flúor na solução desmineralizadora foram determinados após 

cada ciclo. Os resultados mostraram que o laser sozinho não foi capaz de evitar 

perdas de esmalte ou dentina superficial submetidas à erosão. Sua combinação com 

flúor apresentou algum efeito protetor, mas, segundo os autores, este efeito foi 

devido principalmente ao efeito de flúor.  

 É importante ressaltar que em ambos os estudos, fez-se uso de diferentes 

metodologias e parâmetros sugeridos no presente estudo. O presente estudo propõe 

a metodologia in situ, onde as amostras ficam sempre em contato com saliva, 

propiciando a remineralização. Apesar de saliva artificial ter sido utilizada nos estudo 

citados acima, para indução de remineralização, essa condição não reproduz o 

comportamento da cavidade oral, onde a saliva é constantemente secretada e 

renovada.   
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 Visto que a completa eliminação dos fatores etiológicos causadores da erosão 

pode por muitas vezes ser difícil (31), uma vez que estão associados a hábitos, 

estilos de vida, ou fatores individuais que predispõem ao desenvolvimento da erosão 

dental (87); e visto que tratamentos restauradores não evitam o desenvolvimento da 

erosão e/ou abrasão (150), os tratamentos preventivos, que consigam transformar a 

estrutura dental em uma superfície mais resistente à erosão ácida, seriam a melhor 

opção de tratamento. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 Esse estudo in situ teve como objetivo avaliar, através da perda de estrutura 

dental e incorporação de flúor, o efeito em esmalte dental da irradiação com laser de 

CO2 (10,6 µm) utilizado com baixa fluência e pulsos curtos, associado ou não ao 

flúor, na prevenção da erosão em esmalte dental causada por ácido cítrico em 

diferentes tempos (1, 3 e 5 dias).  Os experimentos de perda de estrutura dental 

foram realizados também in vitro e as particularidades de cada modelo foram 

comparadas, assim como a duração do possível efeito preventivo do laser de CO2 

na erosão dental avaliada. 
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-  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Nesse estudo foi realizado um modelo experimental in situ e uma 

complementação através com um modelo in vitro.   

 

 

4.1 Modelo in situ 

 

 

10 voluntários (4 homens e 6 mulheres) participaram desse estudo, que foi 

desenvolvido em sua totalidade na RWTH (Rheinisch Westfalischen Technische 

Hochschule),  Aachen de acordo com a Declaração de Helsinski e aprovação do 

comitê de ética do UNIKLINK, RWTH, Aachen, Alemanha.  Aos voluntaries foi 

fornecido termo de consentimento livre e esclarecido. 

A idade média dos voluntários foi de 33.6 (+7.3).  

Os critérios de exclusão dos voluntários para participação no estudo foram: 

doença sistêmica e ingestão de medicamentos que interfiram no fluxo salivar.  

Os critérios de inclusão para participação dos voluntários no estudo foram: 

boa saúde bucal (sem a presença de placa bacteriana visível, cavidades, gengivite 

ou doença periodontal); ausência de utilização de próteses removíveis, ou 

dispositivos ortodônticos; fluxo salivar estimulado >1 ml/min (151), pH salivar dentro 

da normalidade, consistência e capacidade tampão da saliva  adequados (79). OS 

procedimentos para avaliação dos padrões salivares é descrito abaixo: 
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4.2 Teste Salivar  

 

 

O teste salivar utilizado (Saliva-Check Test; GC; corporation; Tokyo, Japan) (Figura 

4.1) analisava os seguintes critérios: 

 Consistência salivar: Visualmente a consistência salivar foi avaliada. A saliva 

precisa estar com cor clara, e consistência liquida. A saliva muito espessa ou muito 

pegajosa não é considerada dentro dos padrões de normalidade.  

 Mensuração do pH:  O paciente foi orientado a expectorar uma pequena 

quantidade de saliva em recipiente de coleta. A tira de teste de pH foi inserido na 

amostra de saliva em repouso por 10 segundos, e depois foi verifica a cor da tira. A 

cor foi comparada com a tabela disponível pelo fabricante (Figura 4.1). O pH da 

saliva poderia ser classificada em alta, moderada ou normal.  

 Teste de fluxo salivar: Instruções para o paciente mastigar um pedaço de cera 

foi dada, a fim de estimular o fluxo salivar. Após 30 segundos, o paciente foi liberado 

para expectorar na pia. Os voluntários eram instruídos para mascar a cera por mais 

5 minutos, coletando toda a saliva no recipiente de coleta, em intervalos regulares. A 

quantidade de saliva foi medida através da verificação das marcações de volume na 

parte lateral no recipiente de coleta. Se o volume encontrado fosse inferior a 3,5 ml, 

foi considerado taxa de fluxo salivar muito baixa. Se fosse entre 5,0 - 3,5 ml, a taxa 

de fluxo salivar foi considerada baixa e se fosse maior do que 5,0 ml foram 

considerados fluxo salivar normal. 

 Capacidade tampão da saliva: Com uma pipeta plástica, uma pequena 

quantidade de saliva foi coletada e uma gota foi colocada sobre cada quadrante do 

teste (Figura 4.1). O excesso de saliva sobre o teste foi removido colocando a fita 

analisadora na posição de 90º sobre um papel absorvente O teste então começa a 

mudar de cor imediatamente após até 2 minutos.  O resultado final pode ser 

calculado pela soma dos pontos de acordo com a cor final de cada bloco. A tabela 

de conversão pode ser encontrada no próprio kit.  De acordo com o valor da 
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capacidade tampão da saliva poderia ser classificada como muito baixa, baixa e 

normal / alta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Teste salivar A- Saliva-Check Test, GC Coorporation®, Tokyo, Japan; B- Componentes 
do teste: pipeta plástica, recipiente coleto, cera, fita para mensuração de pH, fita para 
mensuração da capacidade tampão; C- Guia de referência para análise do pH fornecido 
pelo fabricante; D- Resultado de análise de pH; E- Resultado da análise do fluxo salivar; 
F- Análise da capacidade tampão; G-  Resultado da capacidade tampão e guia de 
referência para análise da capacidade tampão fornecido pelo fabricante.
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4.3 Grupos 

 

 

Para o estudo in situ, um total de 240 amostras de esmalte dental bovino 

foram utilizadas, em um estudo cruzado, onde foram testados 4 tratamentos em 

diferentes tempos: 1, 3 e 5 dias.  Algumas amostras foram analisadas no dia 1, 

outras no dia 3 e o restante no dia 5, conforme ilustrado na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Distribuição das amostras (in situ) 

Dia Grupo 

Controle 

Amostras 

submetidas 

apenas a 

erosão ácida 

Grupo CO2 

Laser 

Amostras 

irradiadas com 

laser de CO2 - 

Rofin SC x 30, 

Rofin-Sinar 

Laser, GmbH, 

Hamburg, 

Germany 

Grupo Flúor 

Amostras foram 

submetidas à 

aplicação tópica 

de flúor por 3 min. 

(Elmex® Gel, 

Switzerland, 

1.25% F, ph 4.8-

6.0) 

Grupo CO2 

Laser + Flúor 

Dia 1 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 

Dia 3 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 

Dia 5 n= 20 n= 20 n= 20 n= 20 

Total n= 60 n= 60 n= 60 n= 60 

 

Os voluntários receberam instruções por escrito para realizar todos os 

procedimentos relativos à pesquisa. Um dispositivo palatino (descrito mais adiante) 

foi utilizado pelos voluntários durante o dia e noite, com exceção das refeições. Após 

as refeições os voluntários eram instruídos a esperar 15 minutos para reinserção do 

dispositivo palatino na cavidade bucal.   
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4.4 Modelo experimental  

 

 

Para induzir erosão ácida, os voluntários inseriam o dispositivo palatino, com 

as amostras fixadas, duas vezes ao dia em 80 ml de solução de ácido cítrico 0.05M 

(Ácido citric monohidratado – C6H8O7 
. H2O;  M=210,14g/mol -  E. Merck, Darmstadt, 

Germany); pH 2.3 em temperatura ambiente por 20 minutos (entre 6:00 - 9:00 horas 

a primeira imersão e 18:00 – 21:00 a segunda imersão).  As solução ácidas eram 

renovadas a cada utilização e o pH monitorado. Previamente à reinserção do 

dispositivo na cavidade bucal, o dispositivo palatino era lavado em água de torneira 

por 15 segundos (Figura 4.2). 

Parte das amostras foram removidas do dispositivo palatino no dia 1 

(n=2/voluntário) após serem submetidas a 2 desafios ácidos. Outras amostras foram 

removidas no dia 3 (n=2/voluntário), após serem submetidas a 6 desafios ácidos e o 

restante das amostras foram removidas no dia 5 (n=2/voluntário) após serem 

submetidas a 10 desafios ácidos.    Os procedimentos realizados pelos voluntários 

em 1 dia da pesquisa são ilustrados na figura 4.2.  

 A higiene bucal dos voluntários foi realizada com pasta dentifrícia sem flúor 

(Calendula – Zahncreme; Weleda®; D-Schwäbisch Gmünd; A-Wien) e sem o 

dispositivo palatino na cavidade bucal.  7 dias antes do inicio da pesquisa, os 

voluntários já passaram a utilizar a pasta dentifrícia sem flúor (lead-in). Um período 

de mínimo de 7 dias foi mantido entre a execução de um grupo e outro pelos 

voluntários (wash out).  



 
 

 
 

 

53 

 

 

Figura 4.2 - Procedimentos realizados pelos voluntários em 24 horas 

  

 

 

4.5 Preparo das amostras 

 

 

Os blocos de esmalte foram cortados a partir de incisivos bovinos (Isomet, 

Buehler, Ollinois, E.U.A.), apresentando as dimensões: 5 x 5 x 2 mm. A superfície do 

esmalte foi polida com lixa de carbeto de silício com granulação de 800, 1200 e 4000 

(Buehler, Illinois, E.U.A.), seguido de polimento da superfície do esmalte com 

solução diamanta de 1μm de granulação (Buehler, Illinois, E.U.A.). Entre cada série 
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de polimento, as amostras foram lavadas em água deionizada por 3 minutos. As 

amostras foram devidamente limpas e observadas em lupa estereoscópica para 

garantir a ausência de defeitos estruturais e armazenados em água deionizada.  

No centro das amostras foi colado disco de fita adesiva (Scotch 3M) com um 

diâmetro de 2,5 milímetros. Todas as superfícies de repouso das amostras foram 

pintadas com verniz ácido-resistente (Figura 4.3). Depois da secagem, a fita adesiva 

foi removida e a superfície foi limpa com algodão embebido com água deionizada 

para remover qualquer adesivo aderido. 

 

 
Figura 4.3 - Preparo das amostras: A – Amostras após serem cortadas e polidas; B – Disco de 

adesivo com diâmetro de 2,5mm colados no centro da superfície de esmalte; C – As 
superfícies das amostras foram cobertas com verniz ácido-resistente e após secagem, o 
adesivo foi então removido  

 

 

4.6 Preparo do dispositivo intra-oral (palatino ) 

 

 

 Após moldagem da cavidade bucal dos voluntários e confecção de modelo de 

estudo, foi confeccionado dispositivo palatino individualizado. Foi utilizado placa de 

resina rígida, transparente (2 milímetros x 125 milímetros - ≠ catálogo 3419-Duran, 

Iserlohn, Alemanha) para confecção dos dispositivos. Foi feito com uma fresa duas 

pequenas cavidades de cada lado da placa palatina onde foi presa a placa de 

policarbonato onde eram fixadas as amostras de esmalte. As unidades de 

policarbonato têm uma espessura de 2 milímetros, com dimensões de 5 x 28 
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milímetros e quatro câmaras presentes para a fixação de amostras. As amostras de 

esmalte foram presas nas unidades de policarbonato através de fios ortodônticos e 

cera e as unidades de policarbonato foram fixadas no dispositivo palatino. 

 Dois grampos de retenção eram incluídos durante a confecção do aparelho 

palatino, sendo que a fixação era estabelecida na região de ameias de maior 

retenção de cada voluntário. A figura 4.4 ilustra os componentes do dispositivo 

palatino: 

 

Figura 4.4 Montagem do dispositivo palatino 
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Figura 4.5 - Foto do dispositivo palatino montado 

 

4.7 Aplicação tópica de Flúor 

 

 

As amostras do grupo 2 e 4 incluíam o tratamento com flúor. Essas amostras 

foram secas com papel absorvente e submetidos à aplicação tópica por 3 minutos 

com flúor (Elmex® Gelée, Wybert, Lörrach, na Alemanha, 1,25% de flúor na forma 

de fluoreto de amina, pH 4,8-6,0) e, em seguida, lavada com água destilada, durante 

10 segundos e secos com papel absorvente.  Nas amostras do grupo 2, foi realizado 

uma única aplicação tópica de flúor previamente à inserção inicial do dispositivo 

palatino na cavidade bucal dos voluntários.  Nas amostras do grupo 4, a aplicação 

de flúor foi feita previamente à irradiação com laser e ambos os procedimentos 

realizados previamente à inserção inicial do dispositivo palatino na cavidade bucal 

dos voluntários. 
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4.8 Irradiação com laser  

 

 

A Irradiação foi realizada com um laser pulsado de CO2 com comprimento de 

onda de 10.6μm (modelo Rofin SC x 30, Rofin-Sinar Laser GmbH, Hamburgo, 

Alemanha pertencente ao Departamento de Dentística, Periodontia e Odontologia 

Preventiva, RWTH, Aachen, Alemanha). A distância de irradiação foi de 19,8 cm, o 

diâmetro do feixe de 2,5 mm na superfície da amostra. A energia emitida pelo laser 

foi mensurada antes da irradiação de cada grupo e em um intervalo entre duas 

amostras, utilizando um medidor de energia (Coherent Detector FieldMaster GS + 

LM45, coerente, EUA). Antes da irradiação, as amostras foram secas com papel 

absorvente. Os parâmetros utilizados foram: 0.3J/cm2, 226Hz, 5  s / pulso. 

 

 

 

Figura 4.6 - Laser de CO2 (Rofin model SC x 30, Rofin-Sinar Laser GmbH, Hamburg, Germany) 
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4.9 Modelo in vitro 

 

 

Para o modelo in vitro, 144 amostras de esmalte foram preparadas do mesmo 

modo descrito anteriormente no modelo in situ. As amostras foram armazenadas em 

água deionizada e divididas conforme descritos na tabela 4.2 

 

Tabela 4.2 - Distribuição das amostras  in vitro 

Dia Grupo 

Controle 

Amostras 

submetidas 

apenas a 

erosão ácida 

Grupo CO2 

Laser 

Rofin SC x 30, 

Rofin-Sinar 

Laser, GmbH, 

Hamburg, 

Germany 

Grupo Flúor 

Amostras foram 

submetidas à 

aplicação tópica de 

flúor por 3 min. 

(Elmex® Gel, 

Switzerland, 1.25% 

F, ph 4.8-6.0) 

Grupo CO2 

Laser + Flúor 

Dia 1 n= 12 n= 12 n= 12 n= 12 

Dia 3 n= 12 n= 12 n= 12 n= 12 

Dia 5 n= 12 n= 12 n= 12 n= 12 

Total n= 36 n= 36 n= 36 n= 36 

 

Para induzir erosão ácida in vitro, as amostras foram inseridas duas vezes ao 

dia (às 8:00 horas a primeira imersão e as 20:00 horas a segunda imersão) em 80 

ml de solução de ácido cítrico 0.05M (Ácido citrico monohidratado – C6H8O7 
. H2O;  

M=210,14g/mol -   E. Merck, Darmstadt, Germany); pH 2.3 em temperatura ambiente 

por 20 minutos. Após a imersão no ácido, as amostras eram lavadas em água de 

torneira por 15 segundos e armazenadas em água deionizada em temperatura 

ambiente. 

Parte das amostras foram analisadas no dia 1 (n=12) após serem submetidas 

a 2 desafios ácidos. Outras amostras foram analisadas no dia 3 (n=12), após serem 

submetidas a 6 desafios ácidos e o restante das amostras foram removidas no dia 5 

(n=12) após serem submetidas a 10 desafios ácidos (Tabela 4.2).     
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4.10 Fotos das amostras 

 

 

Fotos com ampliação de 4x das amostras in situ foram realizadas após 1, 3 e 

5 dias em todos os grupos através de um microscópio (MZ6, Leica Microsystems 

GmbHm Wetzlar, Alemanha - pertencente ao Departamento de Dentística, 

Periodontia e Odontologia Preventiva, RWTH, Aachen, Alemanha), acoplado a uma 

câmera digital (Hitachi HV - C2A - Wetzlar, Alemanha), e programa Diskus 4.2 

(Hilgers, Königswinter, Alemanha) 

 

 

4.11 Analise profilométrica 

 

 

Após os tratamentos, as amostras foram armazenadas em água deionizada 

(4oC). As amostras foram coladas em uma lamina de plástico de 50 x 100 x 2 mm 

(Exakt GmbH, Norderstedt, Alemanha), utilizando adesivo para fixação transparente 

(Technovit 7230VLC, Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim, Alemanha).  O verniz ácido-

resistente foi removido da superfície do esmalte com removedor apropriado. A 

superfície do esmalte foi analisada através de um perfilômetro digital 

(Konturenmessgerät MarSurf XC2, Hersteller Firma Mahr GmbH, Mahr GmbH, 

Göttingen, Alemanha – pertence ao instituto WZL – Werkzeugmaschinenlabor – 

Aachen, Alemanha) e do software - MarSurf XC2 (GmbH, Göttingen, Alemanha). O 

leitor de superfície apresentava ponta de carboneto de tungstênio com raio de 25 µm 

e força aplicada de 0,7 mN. 

Foi realizada a leitura em cada amostra em três linhas paralelas com distância 

de 100μm entre elas (Figura 4.7). Em cada linha 6 medidas foram tomadas no 

centro, 6 na esquerda e 6 na direita, totalizando 18 medidas por linha.  
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Figura 4.7 – Modelo da análise profilométrica 

 

 

4.12 Análise profilométrica em 3D  

 

 

Após os tratamentos, 1 amostra por grupo foi reservada para a análise de 

perfilometria em 3D. As amostras foram coladas em lamina de plástico de 50 x 100 x 

2 mm (Exakt GmbH, Norderstedt, Alemanha), utilizando adesivo para fixação 

(Technovit 7230VLC, Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim, Alemanha). O verniz ácido-

resistente foi removido da superfície do esmalte com remover apropriado. A 

superfície das amostras foi analisada através de um perfilômetro digital 3D 

(Hommeltester T8000, Hersteller Hommel-ETAMIC GmbH, Hommel-ETAMIC GmbH, 

VS-Schwenningen, Alemanha Deutschland, – pertence ao instituto WZL – 
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Werkzeugmaschinenlabor – Aachen, Alemanha) e o software Wave Turbo und 

Hommel Mapa Expert (Hersteller Hommel-ETAMIC GmbH, Hommel- ETAMIC 

GmbH, VS Schwenningen, Alemanha). O equipamento realizou a leitura da linha 

paralela mais profunda da lesão e quantificou a distância, acima da linha, 

construindo as medidas em uma imagem 3D. A leitura foi realizada por uma ponta 

de diamante, com um formato cônico e com 2μm de raio. 

 

 

4.13 Analise de Flúor 

 

 

Depois de medições da superfície das amostras pelo perfilômetro, 15 

amostras/grupo foram selecionadas e um disco de fita adesiva (Scotch 3M) com um 

diâmetro de 2,5 milímetros foi novamente colado sobre a superfície desmineralizada 

da amostra (exatamente sobre a lesão de erosão). Todas as superfícies das 

amostras foram pintadas com verniz ácido-resistente. Depois da secagem, a fita 

adesiva foi removida e a superfície foi limpa com algodão embebido com água 

deionizada para remover qualquer adesivo aderido à superfície. Em seguida, as 

amostras foram colocadas individualmente em tubos de plástico, ao qual foi 

adicionado 0,5 ml de HCl 0,5 M. Em seguida, os frascos contendo os blocos foram 

agitados durante 90 segundos em agitador. Após agitação, foi adicionado 0,5 ml de 

TISAB II (contendo NaOH 20.0g / L), com o objetivo de neutralização imediata de 

reação (152). A solução total foi dividida em dois tubos de plástico contendo 0,5 ml 

de cada um. A quantidade de flúor em solução foi analisada com eletrodo específico 

(Orion 920A, Research Inc. - Boston, E.U.A.). As curvas de calibração foram 

preparados a partir de 0019 a 3,8 ppm de flúor. Cada amostra foi medida duas 

vezes, e foi feita uma média das leituras. 
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4. 14 Microscopia eletrônica de varredura  

 

 

A fim de se observar as alterações de superfície do esmalte causadas pelos 

tratamentos propostos, duas amostras, para cada grupo no modelo in situ foram 

analisadas através de microscopia eletrônica de varredura. As amostras foram 

lavadas três vezes de cinco minutos cada em tampão fosfato 0,1 M. A desidratação 

das amostras foram realizadas com a seguinte seqüência de alcoóis: duas lavagens 

de 30 minutos em etanol 70%, duas lavagens de 30 minutos em etanol 96%, quatro 

lavagens de 30 minutos em etanol 100%. As amostras foram coladas em suportes 

metálicos, identificados e cobertos por uma fina camada de ouro e observados em 

microscópio eletrônico de varredura, pertencente UNIKLINIKUM, RWTH, Aachen. As 

fotos foram tiradas sob aumento de 300, 2000 e 6000. 

 

 

4.15 Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raio-X  

 

 

A Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raio-X (EDX) acoplada ao 

microscópio eletrônico de varredura, pertencente ao UNIKLINIKUM, RWTH, Aachen. 

Foi utilizado para mensurar a quantidade de Cálcio, Fosfato e Flúor nas amostras. A 

leitura dos componentes foi sobre uma linha determinada no centro da amostra. A 

profundidade de suas medidas é de 3-5 μm na superfície devido ao padrão na 

tensão de aceleração utilizado (20 kV). Duas amostras de cada grupo foram 

analisadas após o respectivo tratamento. Um total de 810 pontos foram avaliados 

em cada linha. Somente os pontos decimais (10, 20, 30, 40, 50,...,800) foram 

escolhidos e usados para realização do gráfico e estatísticas.  
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4.16 Microscopia de polarização 

 

 

As amostras de esmalte foram seccionadas longitudinalmente no centro das 

lesões usando uma fita de diamante sob refrigeração com água (E 300, Exakt 

GmbH, Norderstedt, Alemanha). Uma metade foi armazenada a outra foi desidratado 

em uma seqüência de álcool (70%, 80%, 90%, 96% e 100%) e embebida em resina 

acrílica especial para cortes histológicos (K-Plast, média Histotechnologie GmbH, 

Giessen, Alemanha). Os blocos de resina obtidos foram então colados em lamina de 

plástico de 50 x 100 x 2 mm (Exakt GmbH, Norderstedt, Alemanha), utilizando 

adesivo para fixação (Technovit 7230VLC, Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim, 

Alemanha) e mantendo-se a face que continha a lesão exposta para cima. Após 

fixadas, o excesso de resina foi cortado em cortadora a fio diamantado, a fim de 

expor a lesão de desmineralização. Esta superfície foi então polida com lixas de 

óxido de alumínio com granulação de 800 e 4000 sob refrigeração com água e foi 

colada em uma lamina de plástico de 1,5 x 75 x 25 mm (Exakt GmbH, Norderstedt, 

Alemanha) utilizando-se adesivo transparente (Technovit 7210 VLC, Heraeus Kulzer 

GmbH, Wehrheim, Alemanha). A fim de manter o paralelismo entre as duas lâminas, 

a polimerização do adesivo foi feita em dispositivo fotopolimerizador de precisão, 

contendo uma fonte de luz azul e um suporte para manutenção do paralelismo entre 

as duas lâminas (Exakt 402, Exakt GmbH, Norderstedt, Alemanha).  

Após a polimerização, as amostras foram fixadas no sistema de vácuo da 

cortadora e cortadas com fio diamantado sob refrigeração de modo que se 

obtivessem lâminas a de 500 µm de espessura. Para reduzi-los a 100μm (± 10 mm), 

as lâminas foram polidas em equipamento de polimento especial para cortes 

histológicos contendo controlador digital de espessura (modelo CS401 Exakt 400, 

Exakt GmbH, Norderstedt, Alemanha). Depois de armazenamento em água 

destilada (pH = 7) por 24 horas, as lâminas foram com lamínula de vidro para 

observação em microscópio de luz polarizada Axio Imager A1 (Carl Zeiss, NY, EUA 

Zeiss) com lente de ampliação de 10x e 25x. As imagens foram transmitidas a um 
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computador conectado ao microscópio através de uma câmera digital (AX10 cam 

HRC, Carl Zeiss microfilmagem, Thornwood, NY, EUA) e software Axio Vision (Carl 

Zeiss, NY, EUA), pertencentes ao Departamento de Patologia Bucal, da Faculdade 

de Odontologia, Universidade de São Paulo.  

 

 

4.17 Análise estatística 

 

 

Os valores relativos à perda de estrutura dental e quantidade de flúor 

incorporado ao tecido foram analisados estatisticamente através de análise de 

variância ANOVA. A comparação de valores entre grupos foi realizada através de 

contraste, sendo considerado nível de significância de 5% para os testes utilizados.  

As análises foram realizadas através do programa SAS versão 9.1.3 (SAS Institute, 

Cary, NC, USA). A análise estatística foi realizada pelo Departamento de Estatística 

do Universitätsklinikum Aachen, Alemanha 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados dos testes salivares 

 

 

 Todos os voluntários selecionados no estudo apresentaram padrões salivares 

dentro da normalidade. Os resultados dos testes salivares de cada voluntário são 

descritos abaixo. O gráfico 5.1 descreve o pH salivar de cada voluntário. Os valores 

de pH encontram-se entre 6,8 e 7,6, considerados dentro da normalidade. O gráfico 

5.2 mostra o valor de fluxo salivar estimulado de todos os voluntários. Todos os 

valores estavam dentro da janela de normalidade maior do que 1 ml/minuto. O 

gráfico 5.3 mostra a capacidade tampão dos voluntários. Todos os voluntários 

apresentaram o valor de 12, considerado normal / alta de acordo com o teste de 

saliva utilizado. 

 

 

Gráfico 5.1 -  Análise do pH salivar dos voluntários 
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Gráfico 5.2 - Análise do fluxo de salivar dos voluntários 

 

 

Gráfico 5.3 -  Análise da capacidade tampão da saliva  dos voluntários 
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5.2 Imagens das amostras do modelo in situ após 1, 3 e 5 dias 

 

 Na figura 5.1, as fotos das amostras do modelo in situ após 1, 3 e 5 dias de 

tratamento mostraram que a lesão de erosão desenvolvida pela imersão em ácido 

cítrico pode ser identificada em todas os dias avaliados (1, 3 e 5 dias) em todos os 

grupos. Pode-se observar que quanto mais tempo de tratamento, maior a 

profundidade das lesões. Visualmente, o grupo controle apresentou sempre maior 

profundidade da lesão. O grupo de flúor + laser no dia 1 parece apresentar a lesão 

menos profunda. 

Figura 5.1 -  Imagens das amostras do modelo in situ (barra=500µm)   
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5.3 Análise da profundidade de lesão através de profilometria  

 

 

 As amostras dos modelos in situ e in vitro foram analisadas após 1, 3 e 5 dias 

de tratamento, e a profundidade das lesões de erosão analisadas por um 

profilômetro. A profundidade da perda estrutural de esmalte aumentou com o tempo, 

em ambos os modelos (in situ e in vitro) (Gráficos 5.4 e 5.5).  

 O modelo in vitro mostrou em todos os tempos diferença significante no 

tamanho da lesão entre todos os grupos (Gráfico 5.5).  

 No modelo in situ, os grupos laser e flúor + laser mostraram uma diferença  

significativa no tamanho da lesão de erosão em relação ao grupo controle (C) nos 

dias 1, 3 e 5,   indicada através de um asterisco (*). O grupo Flúor + laser (FL) 

apresentou em todos dos tempos (dia 1 ,3 e 5) também diferença significativa em 

relação ao grupo flúor  (F) (Gráfico 5.4). 

 

 

Gráfico 5.4 - Análise profilométrica da profundidade das lesões das amostras no modelo in situ.  (C – 
Controle; L – Laser; FL – Flúor + Laser; F – Flúor). (*) indica diferença significativa entre 
o grupo controle; (+) indica diferença significativa entre o grupo flúor; (++) indica 
diferença significativa entre grupo laser (Resultados detalhados entre os grupos 
detalhado na Tabela 5.2) 
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Tabela 5.1 - Média e desvio padrão da profundidade das lesões no modelo in situ  

 

Grupo Média (+ Desvio Padrão)  

DIA 1 

C 16.52 (+ 5.31) 

L 8.56 (+ 2.07) 

FL 4.34 (+2.15) 

F 12.82 (+3.79) 

DIA 3 

C 40.18 (+9.87) 

L 22.73 (+6.19) 

FL 22.07 (+11.05) 

F 32.87 (+12.3) 

DIA 5 

C 67.79 (+15.20) 

L 46.70 (+14.48) 

FL 33.60 (+12.77) 

F 57.14 (+20.86) 

 

Tabela 5.2 - Diferenças significativas entre os grupos no modelo in situ 

 

DIA 1 

 C L FL F 

C   (p<0.01) (p<0.01)  

L (p<0.01)   (p<0.01)  (p<0.05) 

FL  (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.01) 

F   (p<0.05)  (p<0.01)  

DIA 3 

 C L FL F 

C    (p<0.01)  (p<0.01)  

L  (p<0.01)    (p<0.05) 

FL  (p<0.01)   (p<0.05) 

F  (p<0.05)  (p<0.05)  

DIA 5 

 C L FL F 

C   (p<0.05)  (p<0.01)  

L  (p<0.05)  (p<0.01)  

FL  (p<0.01) (p<0.01)    (p<0.01) 

F     (p<0.01)  
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Gráfico 5.5 - Análise perfilométrica da profundidade das lesões das amostras do modelo in vitro. (C – 
Controle; L – Laser; FL – Flúor + Laser; F – Flúor). Existe diferença significante entre 
todos os grupos em todos os tempos analisados (Tabela 5.4) 

 

Tabela 5.3 - Média e desvio padrão da profundidade das lesões no modelo in vitro  

 

Grupo Média (+ Desvio Padrão)  

DIA 1 

C 11.02 (+1.85) 

L  5.26(+1.38) 

FL  3.03(+1.03) 

F  7.99(+1.20) 

DIA 3 

C  30.82(+4.98) 

L 21.05 (+2.88) 

FL  13.84(+1.91) 

F  23.45(+2.06) 

DIA 5 

C  56.75(+5.10) 

L  35.21(+4.01) 

FL 24.64 (+3.84) 

F  40.43(+4.79) 
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Tabela 5.4 - Diferenças significantes entre os grupos no modelo in vitro 

 

DIA 1 

 C L FL F 

C   (p<0.01)  (p<0.01) (p<0.01) 

L  (p<0.01)  (p<0.01) (p<0.01) 

FL  (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.01) 

F  (p<0.01) (p<0.01)  (p<0.01)  

DIA 3 

 C L FL F 

C   (p<0.01) (p<0.01)  (p<0.01) 

L   (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.05) 

FL   (p<0.01)  (p<0.01)   (p<0.01) 

F  (p<0.01)  (p<0.05) (p<0.01)  

DIA 5 

 C L FL F 

C   (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.01) 

L  (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.01) 

FL  (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.01) 

F (p<0.01)  (p<0.01)  (p<0.01)  

 

 

5.4 Análise da concentração de flúor 

 

 

 O conteúdo de flúor nas amostras do modelo in situ foram analisado após 1, 3 

e 5 dias de estudo (Gráfico 5.6, Tabelas 5.5 e 5.6). O grupo flúor + laser (FL) 

apresentou um aumento significante na concentração de flúor no dia 1. O grupo flúor 

(F) apresentou diferença nos dias 1 e 3. O grupo laser (L) apresentou sempre o 

menor nível de flúor e mostrou uma diferença significativa para o grupo de flúor e dia 

1, 3 e 5, indicado com uma cruz (+). 
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Gráfico 5.6 - Análise do conteúdo de flúor das amostras no modelo in situ.  (C – Controle; L – Laser; 
FL – Flúor + Laser; F – Flúor) . (*) indica diferença significativa entre o grupo controle; 
(+) indica diferença significativa entre o grupo flúor; (++) indica diferença significativa 
entre grupo laser (Tabela 5.9) 

 

Tabela 5.5 - Média e desvio padrão da quantidade de flúor no modelo in situ  

 

Grupo Média (+ Desvio Padrão)  

DIA 1 

C  0.08 (+0.03) 

L  0.06 (+0.03) 

FL  0.13 (+0.07) 

F  0.15 (+0.06) 

DIA 3 

C  0.08 (+0.03) 

L 0.06  (+0.02) 

FL 0.10  (+0.05) 

F  0.13 (+0.06) 

DIA 5 

C  0.15 (+0.05) 

L  0.09 (+0.06) 

FL  0.12 (+0.04) 

F  0.15 (+0.05) 
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Tabela 5.6 - Diferenças significativas na quantidade de flúor no modelo in situ 

 

DIA 1 

 C L FL F 

C   (p<0.01)  (p<0.01) 

L    (p<0.01) (p<0.01) 

FL  (p<0.01)  (p<0.01)   

F (p<0.01) (p<0.01)   

DIA 3 

 C L FL F 

C  (p<0.01)  (p<0.01) 

L   (p<0.01)    (p<0.01) (p<0.01) 

FL   (p<0.01)   

F   (p<0.01)  (p<0.01)   

DIA 5 

 C L FL F 

C  (p<0.05)   

L   (p<0.05)     (p<0.01) 

FL      (p<0.05) 

F  (p<0.01)   (p<0.05)  

 

 

5.5 Analise por perfilometria em 3D 

 

 

Nas imagens 3D realizadas por perfilometria, pode-se observar que em todos 

os grupos em todos os dias houve o desenvolvimento de uma lesão de erosão 

(Figuras 5.2 A, B, C). De acordo com a escala visual de cor, o ponto considerado 

zero é relacionado a cor amarela. Quanto mais azul a lesão, maior a sua 

profundidade.   Pode-se observar que nos grupos laser e flúor + laser, as lesões 

aparecem mais amarelas, ou seja, menos profundas, especialmente no centro da 

lesão. As amostras pertencentes ao grupo Controle (C) sempre apresentaram-se 

mais azuis, assim como o grupo Flúor (F). 
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Figura 5.2A - Profilometria em 3D das amostras no dia 1.  A escala de cor a direita da figura indica a 
profundidade da lesão. Quanto mais próximo ao ponto zero, mais amarela. Quanto 
mais azul, mais profunda a lesão 
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Figura 5.2B - Profilometria em 3D das amostras no dia 3. A escala de cor a direita da figura indica a 
profundidade da lesão. Quanto mais próximo ao ponto zero, mais amarela. Quanto 
mais azul, mais profunda a lesão.        
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Figura 5.2C - Profilometria em 3D das amostras no dia 5. A escala de cor a direita da figura indica a 
profundidade da lesão. Quanto mais próximo ao ponto zero, mais amarela. Quanto 
mais azul, mais profunda a lesão        
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5.6 Imagens por microscopia de luz polarizada 

 

As imagens por secção transversal, através de microscopia de luz polarizada 

mostram a lesão de erosão em uma visão transversal. Pode-se observar a 

progressão da lesão dos dias 1 a 5 em cada grupo. A área central das lesões está 

indicada por uma seta.  

Figura 5.3 - Corte transversal das lesões de erosão; C1 – Grupo Controle dia 1; C3 – Grupo Controle 
dia 3; C5 – Grupo Controle dia 5; L1 – Grupo Laser dia 1; L3 – Grupo Laser dia 3; L5 – 
Grupo Laser dia 5; FL1 - Grupo Flúor + Laser dia 1; FL3 – Grupo Flúor + Laser dia 3; 
FL5 – Grupo Flúor + Laser dia 5; F1 - Grupo Flúor dia 1; F3 – Grupo Flúor dia 3; F5 – 
Grupo Flúor dia 5; barra = 1000µm
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5.7 Imagens por microscopia de luz polarizada. 

 

A microscopia de polarização das amostras do modelo em situ mostra a 

profundidade de desmineralização das amostras em todos os dias (Figuras 5.4 A, B, 

C). No dia 1 (Figura 5.4A), o grupo controle (C) apresentou uma maior profundidade 

de desmineralização. No dia 3 (Figura 5.4B), não foram evidentes as diferenças 

entre os grupos, assim como no dia 5 (Figura 5.4C). 

Figura 5.4A - Microscopia de polarização no dia 1; C1 – Grupo Controle dia 1; L1 – Grupo Laser dia 

1; FL1 - Grupo Flúor + Laser dia 1; F1 - Grupo Flúor dia 1; barra = 200µm (A seta indica 

região desmineralizada) 
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Figura 5.4B - Microscopia de polarização no dia 3: C3 – Grupo Controle dia 3; L3 – Grupo Laser dia 

1; FL3 - Grupo Flúor + Laser dia 3; F3 - Grupo Flúor dia 3; barra = 200µm (A seta indica 
região desmineralizada) 
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Figura 5.4C  - Microscopia de polarização no dia 5; C5 – Grupo Controle dia 5; L5 – Grupo Laser dia 

5; FL5 - Grupo Flúor + Laser dia 5; F5 - Grupo Flúor dia 5; barra = 200µm (A seta 
indica região desmineralizada) 

 
 



 
 

 
 

 

81 

 

5.8 Microscopia eletrônica de varredura e EDX 

 

 

As microscopias eletrônicas de varredura da figura 5.5 mostram a superfície 

de esmalte imediatamente após os respectivos tratamentos dos grupos: controle, 

laser, laser + flúor e de flúor. Os grupos irradiados com laser não mostraram 

nenhuma evidência de ablação, rachaduras ou danos de irradiação do esmalte nos 

grupos em que foi aplicado laser. A linha onde foi mensurada a concentração de 

flúor (F), cálcio (Ca) e fosfato (P) corresponde a uma linha branca no centro na 

imagem. O gráfico correspondente da análise de flúor, cálcio e fosfato estão 

ilustrados abaixo da imagem correspondente. 
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Figura 5.5 – Micrografias e análise de F, Ca e P (2 amostras/grupo) (C – Grupo Controle; L – Grupo 

Laser) 
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Figura 5.5 – Micrografias e análise de F, Ca e P (2 amostras/grupo) (FL – Grupo Flúor + Laser ; F – 

Grupo Flúor) 
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A medida de flúor, cálcio e fosfato nas amostras analisadas são mostrados no 

gráficos 5.7, 5.8 e 5.9. As análises de cálcio e fosfato não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos (Gráficos 5.8 e 5.9). A análise do conteúdo de flúor 

mostrou que o grupo flúor + laser (FL) apresentou maior concentração de flúor que 

os demais grupos, estatisticamente significante e indicado através de um asterisco(*) 

 

 

Gráfico 5.7 - Conteúdo de flúor nas amostras analisadas através de EDX, imediatamente após os 
tratamentos: C – Controle; L – Laser; FL – Flúor + Laser; F – Flúor. (*) indica diferença 
significativa entre o grupo controle (p<0.05)   
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Gráfico 5.8 - Conteúdo de fosfato nas amostras analisadas através de EDX, imediatamente após os 
tratamentos: C – Controle; L – Laser; FL – Flúor + Laser; F – Flúor 

 

 

 

Gráfico 5.9 - Conteúdo de cálcio nas amostras analisadas através de EDX, imediatamente após os 
tratamentos: C – Controle; L – Laser; FL – Flúor + Laser; F – Flúor 
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Tabela 5.10: Médias e desvio padrão da quantidade flúor, cálcio e fosfato após análise por EDX (C – 
Controle; L – Laser; FL – Flúor + Laser; F – Flúor) 

Grupo Média (+ Desvio Padrão)  

 Flúor  Fosfato Cálcio 

C 0.29 (+0.51) 7.83 (+3.11) 11.75 (+3.90) 

L 029 (+0.64) 8.57 (+3.33) 12.58 (+4.23) 

FL 0.64 (+0.82) 8.41 (+3.30) 12.54 (+4.30) 

F 0.41 (+0.70) 7.88 (+3.32) 12.8 (+4.57) 

 

 

 

5.9 Microscopia eletrônica de varredura  

 

 

 A análise da superfície de esmalte das amostras do modelo in situ, após 1, 3 

e 5 dias de tratamentos com magnificâncias de 300, 2000 e 60.000x mostraram 

características típicas de superfície desmineralizada e clássicas de padrão erosivo 

descritos na literatura. O grupo Flúor + Laser apresentou superfície mais irregular 

em todos os dias, provavelmente em decorrência da manutenção do corpo dos 

prismas de esmalte e perda da bainha dos mesmos, observado no aumento de 

2000x. Os demais grupos apresentaram superfície mais plana, provavelmente 

devido à perda de todo o corpo dos prismas de esmalte, também observado no 

aumento de 2000x.  Nas figuras 5.6,  5.7 e 5.8, as fotos das micrografias dos grupos 

nos dias 1, 3 e 5, respectivamente, podem ser vistos 

.
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Figura 5.6 - Micrografias da superfície das amostras no modelo in situ no dia 1; C1 – Grupo Controle 
dia 1; L1 – Grupo Laser dia 1; FL1 - Grupo Flúor + Laser dia 1; F1 - Grupo Flúor dia 1. 
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Figure 5.7 - Micrografias da superfície das amostras no modelo in situ no dia 3; C3 – Grupo Controle 
dia 3; L3 – Grupo Laser dia 3; FL3 - Grupo Flúor + Laser dia 3; F3 - Grupo Flúor dia 3 
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Figure 5.8 - Micrografias da superfície das amostras no modelo in situ no dia 5 C5 – Grupo Controle 
dia 5; L5 – Grupo Laser dia 5; FL5 - Grupo Flúor + Laser dia 5; F5 - Grupo Flúor dia 5. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Existem evidencias de que a freqüência da erosão dental vem aumentando na 

população e, paralelamente, estudos investigando a etiologia, epidemiologia e 

possíveis tratamentos também vem crescendo nos últimos anos (34). Nos anos 

setenta menos que cinco estudos relacionados ao tema eram publicados por ano, já 

nos anos oitenta esse número subiu para dez trabalhos publicados por ano e 

atualmente existe uma média de cinqüenta trabalhos publicados por ano  (153).  

 O consumo de bebidas ácidas é um dos fatores relacionados ao aumento da 

erosão dental observada na população. O consumo de bebidas ácidas aumentou 

300% nos últimos 20 anos (17). Em 1995, entre 56 e 85% das crianças na escola 

nos EUA consumiram pelo menos um refrigerante por dia, com a maior quantidade 

ingerida por adolescentes do sexo masculino. Atualmente há um consenso de que o 

consumo de quatro ou mais bebidas ácidas por dia está associado com alto risco de 

desenvolvimento de erosão dental (18).  

 Entre a grande variedade de bebidas ácidas encontradas comercialmente, o 

ácido cítrico dos sucos é mais prejudicial para a superfície do dente, uma vez que 

apresenta dupla ação. Além do efeito dos íons de hidrogênio, os ânions (citrato) 

podem se ligar ao cálcio, reduzindo a supersaturação da saliva e levando a 

dissolução da superfície do cristal por um tempo prolongado (22, 23). No presente 

estudo, a erosão ácida foi promovida por imersão dos dispositivos palatinos 

contendo as amostras de esmalte em ácido cítrico durante 20 minutos duas vezes 

ao dia, como descrito no estudo de Ganss et al. (154). 

 No estudo de Ganss et al. (154) foram utilizadas amostras de esmalte dental 

humanos derivados de terceiros molares. O período experimental do estudo foi de 5 

dias, e a perda de esmalte foi determinada através de perfilometria. As amostras de 

esmalte foram fixadas na região lingual de dispositivos mandibulares, diferentemente 
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do presente estudo, que fixou as amostras de esmalte bovino na região lateral do 

palato de dispositivos palatino. O grupo submetido apenas à erosão, não submetido 

à abrasão por escovação do estudo, que seria o grupo que mais se assemelha ao 

grupo controle realizado no presente estudo, apresentou em torno de 45μm de perda 

de estrutura de esmalte após os 5 dias. No presente estudo verificou-se que após os 

mesmos 5 dias com os mesmos tratamentos (2 desafios/dia com ácido cítrico por 20 

minutos cada), a média da perda de estrutura de esmalte se encontrava próximo a 

68 μm. Provavelmente a diferença na origem do esmalte dental utilizado: bovinos 

neste estudo e esmalte dental humano no estudo de Ganss et al. 2007, (154) bem 

como a posição das amostras na boca, poderiam ser fatores responsáveis por essa 

diferença na perda de esmalte encontrada. O esmalte bovino tem sido amplamente 

utilizado em pesquisas odontológicas como um modelo de esmalte dental humano. 

 Uma das vantagens da utilização de dentes bovinos para pesquisas é a 

possibilidade de obtenção de áreas maiores de esmalte plano. Outra vantagem de 

sua utilização é a maior facilidade de aquisição em relação tecido dental humano. 

Além disso, as propriedades ópticas dos dentes bovinos, assim como sua 

composição é muito similar aos dentes humanos (155). No entanto, a taxa de 

progressão da desmineralização no esmalte bovino parece ser maior. Rios et al. 

(156) verificaram que o esmalte humano apresentou maior percentual de 

microdureza na superfície e menor desgaste em relação ao esmalte bovino, quando 

as amostras foram submetidas in situ à erosão (5 minutos em 150 ml de refrigerante 

– Coca cola- 4 vezes por dia), seguido pela escovação. Featherstone e Mellberg 

(157) já descreveram que a progressão de cárie artificial foi 3 vezes maior em 

esmalte bovino do que em esmalte humano. O esmalte humano é mais compacto do 

que o bovino, que é mais poroso e apresenta menor conteúdo mineral (25, 157). 

 A erosão dental é influenciada por diversos fatores descritos na literatura (21-

23, 26, 27, 32, 35). Dessa forma as pesquisas devem levar em consideração esses 

fatores, para reproduzir da forma mais fiel os resultados. Recentemente, muitos 

estudos relacionados à erosão dental estão sendo desenvolvidos através do modelo 

in situ (52, 56, 65, 76, 78, 86, 99, 101, 107, 158, 159). Neste modelo as amostras 

permanecem no ambiente bucal, sofrendo influência de diversos fatores biológicos, 
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dentre eles a saliva. Os resultados obtidos, dessa forma reproduzem de forma mais 

fiel possível o que ocorreria in vivo.  

 Nesse estudo, os voluntários permaneceram utilizando o dispositivo palatino 

com as amostras fixadas durante 1, 3 e 5 dias. Todos os voluntários apresentaram 

pH  salivar, capacidade tampão e fluxo salivar estimulado, dentro dos padrões de 

normalidade. As amostras foram fixadas nas regiões laterais do dispositivo palatino. 

Apesar da existência na literatura de estudos controversos a respeito do papel da 

saliva na progressão da erosão dental, estudos comprovaram que o modelo in situ é 

a condição mais próxima do que realmente ocorre in vivo. O papel da saliva no 

processo de prevenção ou remineralização de erosão ácida no tecido dental não é 

totalmente compreendido. A saliva tem sido fortemente considerada o fator biológico 

mais importante que influencia a erosão dental (52). 

 A saliva atua de diversos modos na proteção da estrutura dental frente a um 

agente erosivo, dentre eles: diluição e remoção do agente erosivo da boca, 

neutralização e tamponamento dos ácidos, diminuição da taxa de dissolução do 

esmalte, pela presença de íons de cálcio salivar e fosfato  (22). Na metodologia in 

situ adotada neste estudo, alguns desses fatores não atuaram no processo de 

erosão do esmalte, uma vez que o desafio ácido foi realizado fora da cavidade 

bucal. Desses fatores podem ser citados: diluição, remoção do agente erosivo da 

boca, neutralização e tamponamento dos ácidos. 

 Há evidências de que o esmalte com a microdureza reduzida após desafio 

erosivo pode ser remineralizado após a exposição à saliva (29, 160, 161). Foi 

mostrado por Rio et al. (2006), que a saliva estimulada por uma goma de mascar 

pode prevenir ou reduzir o desgaste e a variação percentual na microdureza do 

esmalte bovino e humano submetidos a erosão seguido de abrasão por escovação 

imediatamente ou após 1 hora (156). Outros estudos também verificaram um 

aumento da resistência à abrasão do esmalte dental após erosão ácida e contato 

com saliva in situ (56, 162). 
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 Outros estudos não encontraram um efeito benéfico significativo da saliva na 

prevenção ou remineralização da superfície dental após erosão ácida in situ (48, 56, 

163-165).  

 Apesar dos resultados controversos na literatura, uma prova concreta da 

importância da saliva no desenvolvimento de erosão dental, é de que a erosão 

dental está diretamente associada a baixa taxa de fluxo salivar e capacidade tampão 

da saliva (22). Além disso, os produtos substitutos de saliva que contêm cálcio e 

fosfato se mostram relevantes na remineralização do esmalte após erosão ácida  

(30). 

 Além disso, há um consenso na literatura sobre a importância da película 

adquirida na prevenção da erosão ácida (41-47). A película adquirida pode se 

comportar como uma barreira de difusão ou uma membrana semi-permeável, 

evitando o contato direto entre ácidos e a superfície do dente e, assim, inibindo a 

desmineralização (44, 45). No modelo in situ desenvolvido neste estudo, a película 

provavelmente desempenhou um papel na prevenção parcial do processo de 

desmineralização do esmalte. Os voluntários utilizaram o dispositivo palatino durante 

dia e noite, dessa forma, houve tempo suficiente para a formação de uma película 

adquirida madura. Os voluntários podiam inserir o dispositivo palatino na solução de 

ácido cítrico entre 6:00 – 9:00 horas da manhã e entre 18:00 - 21:00 horas da 

tarde/noite. Portanto, havia sempre um tempo mínimo de 15 horas para o 

desenvolvimento de uma película madura, entre os 2 desafios ácidos de cada dia. O 

tempo de desenvolvimento da película é um fator importante relacionada à sua 

capacidade de proteger a superfície dental contra o ataque ácido. Uma película com 

pouco tempo de formação, considerada jovem, dificilmente será uma barreira de 

difusão a um agente erosivo. Somente uma película madura e com determinada 

espessura poderá retardar o processo de difusão de um ácido (1).  

 Assim, a película adquirida irá mostrar uma maior proteção a um agente 

erosivo quando apresentar-se madura. O consumo freqüente de bebidas ácidas ou 

fatores intrínsecos, como vômito ou regurgitação, em intervalos curtos, não 

propiciam tempo suficiente para a reorganização da película. No presente estudo, a 

metodologia utilizada consentiu tempo suficiente para o desenvolvimento de uma 
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película adquirida madura entre os desafios ácidos realizados nas amostras. Os 

voluntários foram instruídos para não tocar as amostras em qualquer momento, a fim 

de manter intacta a película adquirida. 

 A posição da língua, também está diretamente relacionada com a erosão 

dental (22). O papel da língua como agente de abrasão em superfícies que sofreram 

erosão ácida tem sido especulado na literatura (166). Holst e Lange (166) 

consideram o papel de abrasão da língua potencializador na perda de estrutura 

dental na face palatina de dentes de indivíduos que apresentam vômitos freqüentes. 

Em estudos realizados em animais, também se observou um maior padrão de 

desgaste na face lingual de dentes após erosão acida induzida com bebidas.      

  No presente estudo desenvolveu-se o mesmo protocolo em dois modelos 

experimentais diferentes: in situ e in vitro. Entre um desafio ácido e outro, no modelo 

in situ, as amostras foram mantidas na cavidade bucal dos voluntários, ao passo que 

no modelo in vitro as amostras foram armazenados em água deionizada em 

temperatura ambiente. Curiosamente, apesar do efeito remineralizador da saliva 

sobre as amostras no modelo in situ, o modelo in situ sempre apresentou maior 

perda de tecido em relação ao in vitro, em todos os momentos e grupos (Gráficos 

5.4 e 5.5). Essa diferença ocorreu provavelmente devido à abrasão exercida pela 

língua dos voluntários no modelo in situ. Como as amostras foram fixadas nas 

laterais de dispositivos palatinos, a língua exerceu abrasão direta nas amostras. 

Este achado está de acordo com outros estudos onde se constatou que a língua 

exerce um papel modificador no processo de desgaste dental (22, 166, 168).  

 Nos resultados do presente estudo, no modelo in situ pode-se observar um 

maior desvio padrão dos valores da perda de estrutura nas amostras quando 

comparado ao modelo in vitro (Gráficos 5.4 e 5.5), apesar dos dois modelos terem 

sido submetidos aos mesmos tratamentos.  Esse aumento na variação dos 

resultados do modelo in situ deve-se principalmente a variação encontrada entre os 

voluntários. Todos os voluntários apresentaram propriedades salivares (fluxo, pH, 

capacidade tampão), dentro dos padrões de normalidade, porém, dentro da janela 

de normalidade, existe uma variação entre eles (Gráficos 5.1 e 5.2) . Além disso, há 

uma variação entre a força da língua dos voluntários. Alguns deles apresentaram 
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uma maior força neste músculo em comparação com outros, de modo a levar uma 

maior abrasão das amostras, conseqüentemente, maior a perda de tecido. Dessa 

forma, as amostras do modelo in situ nesse estudo foram submetidas a uma força 

de abrasão, diferentemente das amostras do modelo in vitro deste estudo, que foi 

submetido apenas à erosão, e nenhuma força abrasão. 

 Atualmente, muitas pesquisas são realizadas com o objetivo de desenvolver 

um protocolo de prevenção ou tratamento da erosão dental. Um possível modo de 

prevenção seria tornar o esmalte resistente aos ácidos causadores da erosão. O 

flúor tem sido o principal fator estudado visando à prevenção da erosão dentária. 

Como os lasers de alta potência têm mostrado resultados promissores na prevenção 

de cáries (110, 126, 129, 132, 169, 170), recentemente foram realizados alguns 

estudos avaliando o efeito dos lasers de alta potência na prevenção da erosão 

dental (148, 171-174). Estudos demonstraram que os lasers de CO2 (ʎ= 10.6μm) são 

capazes de alterar a composição química e a morfologia do tecido dental, levando a 

inibição de desmineralização do esmalte e dentina, tanto in vitro quanto in situ (126, 

132-135, 141, 159, 170, 175-178).  Os comprimentos de onda emitidos pelos lasers 

de CO2 são apropriados para serem utilizados nos tecidos dentais, devido a sua alta 

absorção em esmalte e dentina. Dessa forma, esse estudo testou o laser de CO2, 

emitindo comprimento de onda na faixa de 10,6 µm na prevenção da erosão dental, 

revelando resultados promissores.    

 Nos modelos testados, pode se observar que as lesões de erosão 

decorrentes da imersão em ácido cítrico se tornam mais profundas a cada dia 

(Gráficos 5.5, 5.6, Figuras 5.1 e 5.3).  

 No modelo in situ, o tratamento com laser com os parâmetros: 0.3J/cm2; 5μs; 

226Hz mostrou redução de 48%, 43% e 31% na perda de esmalte comparado ao 

grupo controle (100%) nos dias 1, 3 e 5, respectivamente. O grupo flúor + laser 

mostrou redução de 74%, 45% e 50% nos dias 1, 3 e 5, respectivamente. O grupo 

flúor apresentou redução de 23%, 18% e 15% nos dias 1, 3 e 5, respectivamente. 

Os grupos: laser e flúor + laser apresentaram uma diferença significativa entre o 

grupo controle, tornando o esmalte mais resistente à erosão ácida.   
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 Pode-se observar também, no modelo in situ desenvolvido neste estudo, que 

o efeito do tratamento com laser, seja ele utilizado sozinho ou associado ao flúor, na 

prevenção da erosão ácida foi mantido durante todos os dias de tratamento (5 dias). 

O tratamento com flúor quando utilizado isoladamente, apresentou a menor 

capacidade de prevenção de perda de esmalte, e seu efeito preventivo não foi 

significativo.  

 A análise visual da profundidade de desmineralização do tecido através de 

microscopia de polarização das amostras do modelo in situ mostrou que no dia 1, o 

grupo controle apresentou uma maior profundidade de desmineralização em 

comparação aos demais grupos, ao passo que nos dias 3 e 5 não houve diferença 

visual na profundidade de desmineralização entre os grupos (Figuras 5.4 A, B e C).   

 No modelo in vitro desenvolvido, embora a perda de esmalte tenha sido 

proporcionalmente sempre reduzida em comparação com o modelo in situ, devido a 

vários fatores descritos anteriormente, o comportamento dos grupos mantiveram o 

mesmo comportamento do modelo in situ. O tratamento com laser mostrou 52%, 

31% e 37% de perda de esmalte em comparação ao grupo controle (100%) em 1, 3 

e 5 dias, respectivamente. O grupo flúor + laser mostrou 73%; 55% e 57% em 1, 3 e 

5, respectivamente, e o grupo flúor 28%, 24% e 29% em 1, 3 e 5 dias, 

respectivamente. Todos os tratamentos apresentaram diferença significativa em 

relação ao controle em todos os tempos analisados. 

 No modelo in vitro, a capacidade do laser, seja ele utilizado sozinho ou 

associado ao flúor, na prevenção da erosão ácida também foi mantido durante todos 

os dias de tratamento (5 dias). O grupo de flúor + laser apresentou os melhores 

resultados. O grupo flúor apresentou a menor capacidade de prevenção da perda de 

esmalte, no entanto, no modelo in vitro essa diferença foi significante. 

 Os resultados encontrados podem ser confirmados e facilmente visualizados 

no modelo de análise profilométrica em três dimensões (Figuras 5.2 A, B e C).  No 

grupo Flúor, onde o menor efeito preventivo foi encontrado, as lesões de erosão 

apresentam-se mais azuladas; e segundo a escala visual que acompanha a 

imagem, significa lesões mais profundas. O grupo Flúor + Laser que apresentou 
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menores valores de perda de estrutura, apresentou lesões mais amareladas, 

principalmente no centro da lesão. A cor amarela indica lesões menos profundas, 

mais próximas ao ponto zero.  

 Assim, nos dois modelos testados, pode-se verificar que o laser apresentou 

capacidade de prevenção da erosão ácida em esmalte. Muitos estudos já 

demonstraram o efeito da irradiação com diversos lasers na diminuição da 

solubilidade do esmalte dentário, mas mecanismo como essa redução ocorre não é 

totalmente compreendido. 

Três diferentes teorias têm sido propostas para explicar as mudanças no 

esmalte que resultam na diminuição de sua solubilidade, e todas elas estão 

relacionados ao aumento da temperatura no tecido. Até agora, não está claro qual 

delas é predominante, mas parece que as diferentes alterações acontecem ao 

mesmo tempo e que a soma dos seus efeitos resulta na inibição da 

desmineralização.  

A primeira teoria associa a redução da solubilidade do esmalte dental com o 

seu derretimento e fusão. Como em vários estudos, a fusão e recristalização da 

superfície do esmalte foram observadas após irradiação, foi postulada a teoria de 

que a camada derretida levaria a uma diminuição da permeabilidade de íons ácidos 

e, portanto, a redução da dissolução de minerais (108, 109, 179, 180). Mas, as 

evidências atualmente disponíveis indicam que a fusão do esmalte não é 

necessariamente obrigatória para que ocorra a inibição da desmineralização e que 

as alterações no esmalte fundido não são os mais interessantes para reduzir a sua 

solubilidade. 

Borggreven et al. (181) através da medição da penetração de um marcador 

iônico e não iônico no esmalte, mostraram um aumento na permeabilidade do 

esmalte nas regiões onde a fusão ocorreu após a irradiação com laser de CO2. 

Nelson et al. (175) observaram em espectroscopia a formação de fosfato tetra-

cálcio, que é uma fase menos solúvel que o esmalte e fusão de superfície, após a 

irradiação com 50 J/cm2. 
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As outras duas teorias que tentam explicar o efeito dos lasers na redução da 

desmineralização do esmalte são relacionadas à: mudanças cristalográficas que 

fazem o mineral menos solúvel e da teoria de bloqueio da difusão de íons a partir da 

decomposição da matriz orgânica. O aquecimento do esmalte provoca alterações na 

sua composição e estrutura, e mudanças de fase da hidroxiapatita. Estas mudanças 

são diferentes em diferentes temperaturas e também as alterações na dissolução 

são diferentes de acordo com o aumento da temperatura. De acordo com Fowler e 

Kuroda (125) na faixa de 100-650 °C o aquecimento do esmalte leva à diminuição do 

teor de água, decomposição de proteínas, a perda parcial do carbonato de cálcio e 

formação de pirofosfatos. Entre 650 - 1000 °C são observados: o crescimento de 

cristais, a formação de α-e ß-TCP, redução de OH- e eliminação de carbonato. Entre 

1100-1600 °C, as fases α-TCP e Tet-TCP podem ser observadas com uma redução 

adicional de OH-. Nas duas temperaturas mais altas, as fases de hidroxiapatita 

formada apresentam um produto de solubilidade maior do que o esmalte natural, o 

que aumenta sua solubilidade. Entre 100 e 650 ° C, as fases mais solúveis não são 

produzidas e a redução da formação de carbonato e pirofosfato são conhecidas por 

diminuir a solubilidade do esmalte, portanto, essa faixa foi descrita como mais 

interessante. No entanto, os mesmos autores mostraram evidências de que na faixa 

de 650-1000 ° C ocorre a formação de uma segunda fase de ß-TCP, que é mais 

similar à hidroxiapatita e contém menos impurezas que o esmalte natural. Ao mesmo 

tempo, o conteúdo de carbonato e água é reduzido e ocorre o aumento de OH-. 

Estas mudanças também podem tornar os cristais mais puros e provavelmente 

levará à redução da solubilidade do esmalte (111, 125, 182-184). A hidroxiapatita 

carbonatada presente no esmalte contém impurezas e a redução destas impurezas 

reduzirá a sua solubilidade. Portanto, quando só a redução de carbonato é levada 

em consideração, o aumento da temperatura do esmalte ideal deve estar entre 800-

900 ° C, intervalo onde se pode encontrar uma maior remoção de impurezas (123). 

Uma terceira teoria descreveu a influência da decomposição da matriz 

orgânica na redução da solubilidade do esmalte. Após o aquecimento do esmalte 

entre 400 e 500oC, foi observada a diminuição da sua permeabilidade e uma 

redução de 8 vezes a sua solubilidade em relação ao esmalte natural (185, 186). 

Considerando que a decomposição da proteína do esmalte ocorre em 350oC, existe 



 
 

 
 

 

99 

a hipótese de que os produtos orgânicos da decomposição da matriz levam ao 

selamento do esmalte poroso e bloqueiam a entrada dos íons ácido (125, 187). Este 

efeito foi demonstrado no estudo de Hsu et al. (133)onde a irradiação com laser de 

CO2 foi realizada em amostras de esmalte com matriz orgânica e também em 

amostras de esmalte na qual a matriz orgânica foi removida. Nas amostras contendo 

matriz orgânica, a inibição da desmineralização foi maior. A análise de 

birrefringência mostrou que a temperatura não foi maior que 400oC. Neste intervalo 

de temperatura, a água é eliminada do tecido, e os poros obstruídos foram 

observados. Através da espectrometria de ressonância paramagnética a presença 

de produtos de decomposição da matriz orgânica foram observados em 400oC (184). 

Suportando esta teoria, a irradiação com laser de Er: YAG, também demonstrou a 

redução dos poros em amostras contendo matriz orgânica, e não em amostras onde 

a matriz orgânica foi removida  (188).  

No presente estudo, foi realizada microscopia eletrônica de varredura com 

aumento de 2000 vezes imediatamente após irradiação com laser de CO2.  Com os 

parâmetros utilizados (0.3J/cm2, 5us, 226Hz) não foi observada nenhuma região 

com fusão ou recristalização do esmalte. Dessa forma, os resultados obtidos na 

prevenção da erosão dental nesse estudo provavelmente estão relacionados às 

duas últimas teorias descritas.  

Dessa forma, existem evidências que suportam todas as teorias e é provável 

que o efeito seja o resultado da combinação entre elas. A presença de carbonato, 

uma impureza de cristais de hidroxiapatita no esmalte pode ser removida da 

estrutura após o aquecimento entre 400 e 800°C. Como a duração do pulso tem 

uma influência direta sobre o aumento da temperatura, sua influência na eliminação 

de carbonato é esperada. Essa influência existe, e com o comprimento de onda de 

10,6 μm a redução da duração do pulso de 100 para 2μs reduziu 50% a energia 

necessária para a remoção do carbonato de estrutura. Na irradiação com 100 μs, a 

eliminação acontece com 6 J/cm2 e com 2 μs com 3 J/cm2 (123, 143). 

Para comprimentos de onda altamente absorvidos pelo esmalte, com duração 

de pulso menor que o tempo de relaxamento térmico, como as utilizadas nesse 

estudo, permite-se que a deposição de calor seja localizada na superfície, causando 
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um mínimo dano térmico no tecido adjacente (123). Fica então evidente que a 

irradiação com larguras de pulsos curtas têm maior potencial para promover o 

aumento da temperatura necessária para deixar a hidroxiapatita menos solúvel, e 

também propiciar menor aumento de temperatura nas camadas mais profundas e 

próximas a polpa dental.  

Vários estudos demonstraram que a irradiação com lasers de alta potência 

podem aumentar a resistência do esmalte à perda mineral quando em contato com 

ácidos que levam a cárie dental. Poucos e recentes estudos testaram o uso de 

lasers de alta potência na prevenção da erosão dental. O primeiro autor que testou 

diferentes lasers de alta potência na prevenção da erosão dentária in vitro foi Vlacic 

et al. (174). O autor testou a fluência de 15J/cm-2 in vitro com diferentes lasers 

(Argônio: 488, 514nm, KTP: 532nm, diodo de laser: 633, 670, 830nm e laser Nd: 

YAG 1064nm) associado a aplicação de gel neutro de fluoreto de sódio (1,23%). As 

amostras de esmalte foram então expostas a um desafio erosivo (HCl 1,0 M)  por  5 

minutos. A microdureza das amostras foi mensurada. O autor verificou que todos os 

comprimentos de onda utilizados, quando associados ao flúor mostraram um efeito 

protetor significativo da desmineralização do esmalte em comparação com as 

superfícies do grupo controle. No entanto, as amostras não sofreram nenhum tipo de 

abrasão e o autor não avaliou o aumento de temperatura durante a irradiação com a 

fluência utilizada.  Pode-se sugerir que os resultados obtidos pelo autor estão 

diretamente relacionado com a ausência de abrasão submetida no esmalte, onde o 

efeito preventivo se torna mais fácil de ser alcançado, conforme observado no 

presente estudo, onde todos os tratamentos testados foram satisfatórios no modelo 

in vitro.  

Mais recentemente, outros dois estudos também verificaram o efeito do laser 

de Nd:YAG na prevenção de erosão in vitro. Magalhães et al. (171)  testaram 

diferentes parâmetros de irradiação com laser de Nd: YAG associado ou não ao flúor  

na redução da erosão em dentina (G1: controle, G2: flúor-fosfato acidulado (FFA) 

por 4 minutos e G3 : verniz fluoretado (NaF) por 6 horas; G4: 0.5W Nd: YAG pulso 

250μs, 10Hz, 35J/cm2, 30 seg; G5: 0.75W Nd: YAG laser 52,5 J/cm2; G6: 1W Nd: 

YAG 70J/cm2 ; G7: 0.75W FFA + laser Nd: YAG; G8: NaF + 0.75W laser Nd: YAG). 

As amostras foram tratadas e armazenados em saliva artificial por 24 horas e 
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submetidos a quatro ciclos erosivos de 1 minuto em Sprite-light®. Entre os ataques 

erosivos, as amostras foram mantidas em saliva artificial por 59 minutos. O desgaste 

erosivo foi avaliado por profilometria. Os resultados mostraram que a irradiação com 

laser não foi capaz de reduzir a erosão em dentina e a aplicação de flúor foi capaz 

de aumentar a resistência da dentina à erosão. Provavelmente, os resultados 

obtidos no estudo, estão relacionados a pequena absorção do laser de Nd:YAG pelo 

esmalte e dentina. No estudo também não foi utilizado nenhum fotoabsorvedor 

capaz de aumentar a absorção do laser na superfície do tecido. Rios et al. (172) 

testaram em esmalte dental o laser de Nd: YAG com os mesmos parâmetros do 

estudo de Magalhães et al. (171). Durante 10 dias o ciclo erosivo foi realizado por 

imersão dos blocos em Sprite-loght ® por 1 minuto, seguido de imersão em saliva 

artificial por 59 minutos. O procedimento foi repetido 4 vezes por dia. O desgaste foi 

medido por perfilometria. Quanto ao esmalte, os autores concluíram que a 

associação entre a FFA e irradiação com Nd:YAG laser parece ser uma medida 

alternativa de prevenção contra a erosão. 

Sobral et al.(173) também verificaram o efeito do laser Nd:YAG e fluoreto na 

prevenção de erosão e abrasão em esmalte bovino e humano,  utilizando 1W, 

100mJ, 10Hz; 141.5J/cm2 em esmalte bovino  e 1W, 100mJ, 10Hz e  125J/cm2 em 

esmalte humano. O laser de Nd:YAG associado ao flúor em esmalte humano e 

bovino levou a uma redução significante na perda de tecido dental em esmalte 

bovino e uma redução na microdureza de superfície em esmalte humano. Nesse 

estudo, no entanto, os autores utilizaram pigmento foto absorvedor durante a 

irradiação com laser de Nd:YAG.   

Como o laser de CO2 apresenta eficiente interação com a hidroxiapatita, 

quando utilizado com a energia mais adequada, espera-se que ele cause resultados 

promissores na prevenção da desmineralização do tecido dental. O primeiro estudo 

que verificou o efeito do laser de CO2 (10.6μm) na prevenção da erosão verificou a 

sua eficácia quando associado ao tetrafluoreto de titânio (TiF4) e fluoreto de amina 

(AmF) na proteção do esmalte e dentina contra a erosão quando aplicado antes ou 

durante a irradiação do laser (148). O autor testou o laser CO2 (10.6μm, 10μs, 50Hz, 

28.6J/cm2 para o esmalte e 15J/cm2 para dentina). Os resultados mostraram que 

nas condições testadas o AmF (Fluoreto de amina) reduzido a erosão em esmalte e 
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dentina, mas o laser de CO2 não aumentou sua eficácia. O TiF4  mostrou apenas 

uma capacidade limitada para evitar a erosão, mas a irradiação com laser de CO2 

aumentou a sua eficácia quando aplicado durante a irradiação. Segundo o autor, a 

análise de superfície através de microscopia eletrônica de varredura mostrou que a 

irradiação com laser de CO2 induziu uma fusão de precipitados granulares na 

superfície, que poderiam resultar em maior absorção e retenção de titânio, flúor, ou 

ambos, levando a maior resistência ácida do esmalte. Em contraste, a irradiação 

com laser de CO2 antes da aplicação TiF4 não levou a mudanças visíveis na 

superfície. Segundo o autor, a irradiação com laser de CO2 por si só não melhorou a 

resistência ácida do esmalte ou dentina. 

Steiner-Oliveira et al. (149), também avaliaram o efeito do laser  de CO2 

(10.6μm; 1J/cm2; 3W; 5ms, 10Hz para esmalte e 0.6J/cm2, 2W; 5ms, 2Hz para 

dentina) associado ou não à aplicação de flúor no aumento da resistência à erosão 

ácida do esmalte e dentina de dentes bovinos, através de sucessivos desafios 

erosivos. As amostras foram submetidas aos seguintes tratamentos: controle (sem 

tratamento), Flúor, Laser, Laser + flúor. As amostras foram submetidas à 

desmineralização (0,3% de ácido cítrico, por 5 minutos) e remineralização em saliva 

artificial por 60 minutos. O ciclo foi repetido 3 vezes ao dia, durante 3 dias. Os 

autores verificaram que o tratamento com laser sozinho não foi capaz de evitar 

perdas de esmalte ou dentina devido à erosão. A associação entre o flúor e laser 

apresentou alguma proteção, mas segundo o autor devido ao efeito do flúor. Não 

houve interação sinérgica ou proteção em longo prazo com a associação entre flúor 

e laser de CO2. 

Ambos os estudo citados não verificaram efeito benéfico do laser de CO2, 

apenas da eficiente interação do comprimento de onda emitido pelo laser de CO2 

com o tecido.  Provavelmente, os parâmetros adotados pelos autores não são os 

mais eficientes na prevenção da desmineralização.  

Os parâmetros adotados neste estudo foram baseados em estudo anterior 

(126, 176-178), onde foi verificado que com o laser de CO2 e os parâmetros: 

0.3J/cm2; duração do pulso de 5μs e 226Hz levou ao aumento  da resistência do 

esmalte à cárie em 81% sem causar danos térmicos na estrutura dental.  
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Esse estudo foi o primeiro desenvolvido in situ e in vitro testando o efeito do 

laser de CO2 na prevenção de erosão acida.  In situ, uma diferença significativa foi 

obtida nos grupos laser e flúor + laser em todos os tempos testados. A maior 

proteção foi obtida através da associação de flúor e laser. No modelo testado in 

vitro, todos os grupos, incluindo o flúor apresentaram proteção contra a erosão 

significativa. As diferenças nos resultados encontradas com relação ao laser de CO2 

na prevenção de erosão ácida podem ser explicadas devido à variação dos 

parâmetros utilizados. Esteves-Oliveira et al. (126) testaram diversos parâmetros do 

laser de CO2 (10.6μm) na prevenção de cárie e verificaram que não 

necessariamente uma maior energia ou a duração do pulso maior seria mais eficaz. 

Com pulsos curtos, um aumento maior da temperatura da superfície pode ser 

esperado com menor propagação do calor para o interior do tecido (143). Os 

estudos que não atingiram resultados satisfatórios com laser de CO2 (10.6μm) (148, 

149) utilizaram fluências e duração do pulso superior em relação ao presente 

estudo. 

No presente estudo, o flúor quando aplicado previamente à irradiação com 

laser de CO2 parece aumentar o resultado obtido com o laser. Tanto no modelo in 

vitro quanto no modelo in situ, o grupo flúor + laser apresentou a menor 

profundidade de lesão quando submetido à erosão ácida (Gráficos 5.4 e 5.5). Em 

outros estudos, um sinergismo entre laser e flúor na redução da solubilidade do 

esmalte também foram demonstrados (189). No entanto, o mecanismo pelo qual 

esse sinergismo acontece não é completamente elucidado. Existem pelo menos 

duas hipóteses relacionadas ao tipo de formação de flúor induzida pelo tratamento 

com laser. Uma delas foi sugerida após análise de superfície por microscopia 

eletrônica de varredura, que demonstrou que o tratamento com flúor + laser (Nd: 

YAG) produziu numerosos precipitados de forma esférica ou globular que 

morfologicamente lembravam depósitos de fluoreto de cálcio na superfície radicular 

(190). Estes precipitados de flúor poderiam servir como reservatórios de flúor, 

utilizados durante episódios de desmineralização (169). Outra hipótese apontada por 

alguns autores sugeriu o papel dos lasers no aumento da captação de flúor pelos 

cristais do esmalte na forma de fluoreto firmemente ligado (190-192).  
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Usando hidroxiapatita sintética, foi demonstrado que o tratamento com laser 

de CO2 pode transformar a hidroxiapatita (HA) em fluorapatita (FA), na presença de 

flúor (192). Stephen et al., (2004)  também verificaram  in vitro através de 

espectrometria de massa secundária (SIMS), que o laser aumentou a absorção de 

flúor em esmalte .  

No presente estudo, foi utilizado um eletrodo para íon-específico para análise 

da concentração de flúor na solução após a dissolução parcial de esmalte com ácido 

clorídrico (HCL). Somente no dia 1, os grupos: flúor + laser e flúor mostraram uma 

quantidade significativa de flúor em comparação aos demais grupos. No dia 3 esses 

grupos não apresentam níveis significativamente mais elevados de flúor, e no dia 5, 

os valores foram muito semelhantes ao grupo controle. Assim, pode-se observar que 

o aumento de flúor encontrado nesses grupos não foi mantido por períodos longos 

de tempo. 

Tem sido sugerido que a absorção de flúor na estrutura da hidroxiapatita 

induzida pelo laser é dependente de energia (193). Foi reportado que, para a 

transformação da fase da hidroxiapatita sintética para fluorapatita, a densidade de 

energia mínima seria 38J/cm2 (192). No entanto, Chin-Ying  (194) mostraram em seu 

estudo que a maior energia utilizada não necessariamente irá resultar em uma maior 

absorção de flúor. Provavelmente os resultados encontrados no presente estudo 

indicam que apenas uma aplicação tópica de flúor não leva a um tempo de atuação 

prolongado do flúor na prevenção da desmineralização do esmalte quando esse é 

submetido a sucessivos tratamentos com ácido cítrico. A análise por EDX nesse 

estudo foi realizada imediatamente após o tratamento específico realizado em cada 

grupo. Esta técnica detectou apenas uma quantidade significativa de flúor no grupo 

flúor + laser. Assim, a presença de um nível significativo de flúor pode ser detectado 

no grupo flúor + laser por duas metodologias diferentes em períodos curtos após o 

tratamento (imediatamente após e 1 dia in situ), mas depois de 3 dias esta diferença 

não foi significativa. 

No presente estudo, o flúor utilizado isoladamente foi capaz de impedir de 

forma significante a perda de esmalte apenas no modelo in vitro (Gráfico 5.5). Na 

Odontologia, o flúor é o principal agente utilizado para aumentar a remineralização 
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do esmalte e dentina. No entanto, para controlar a perda mineral causada pela 

erosão, altas concentrações e freqüências parecem ser necessárias (87). O impacto 

da alta concentração de flúor na progressão da erosão ácida no esmalte tem sido 

analisado em diversos estudos. A ação do flúor é principalmente atribuída à 

precipitação de CaF2 (72, 74). A formação da camada de CaF2 e seu efeito protetor 

na desmineralização dependem do pH, da concentração de flúor e tipo de sal do 

agente (195). 

  No entanto, o papel do flúor na prevenção da erosão ácida ainda é 

controverso na literatura (195). Utilizando diferentes abordagens, vários grupos 

demonstraram maior resistência à erosão ácida após a aplicação de flúor em 

esmalte (196-198). Também foi verificado in vitro que o tratamento com flúor não foi 

capaz de proporcionar um efeito preventivo contra a erosão ácida, uma vez que a 

bebida ácida rapidamente dissolveria o fluoreto de cálcio, removendo assim os 

vestígios do tratamento tópico com flúor (75, 199).  

 No presente estudo, no modelo in situ o flúor isoladamente não apresentou 

qualquer efeito significativo na prevenção da erosão ácida em qualquer momento 

avaliado. Pode-se especular que, no modelo experimental desenvolvido no presente 

estudo, o flúor não pôde evitar a perda de esmalte, quando submetidos à abrasão 

realizada pela língua. Quando não foi realizada força de abrasão nas amostras, 

como no modelo in vitro, o flúor apresentou uma proteção significativa contra a 

erosão ácida. Na literatura, ainda não há um consenso sobre o efeito preventivo do 

flúor na erosão ácida (75). 

A morfologia das amostras nas figuras 5.6, 5.7 e 5.8 apresentaram aspecto 

característico de superfície submetida à erosão ácida como já descrito na literatura 

(25). Sabe-se que no esmalte prismático, a erosão ácida causa primeiro a 

desmineralização da bainha dos prismas e depois, com um desafio ácido mais 

longo, também os núcleos dos prismas (25). No dia 1 (Figura 5.6), todos os grupos 

apresentaram superfície do esmalte irregular, devido à desmineralização pelo ácido 

cítrico. No grupo de flúor + laser aparentemente houve uma melhor preservação dos 

núcleos de prismas do esmalte em relação aos os outros grupos (aumento de 

2000x). No dia 3 (Figura 5.7), os grupos continuaram apresentando superfície 
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irregular de esmalte com porosidades, típicas de erosão ácida. Pode-se observar 

que o grupo de flúor + laser pode preservar uma grande quantidade de núcleos de 

prismas, ao passo que as bainhas dos prismas sofreram dissolução. Neste grupo 

também pode se observar que a superfície do esmalte apresentou uma maior 

irregularidade. Considerando que os grupos apresentaram a menor lesão por erosão 

ácida, analisada através de perfilometria, a superfície mais irregular pode estar 

diretamente relacionada à resistência à abrasão. Como outros grupos apresentaram 

menor capacidade de resistência à abrasão e sua superfície não foi tão irregular, 

pode-se concluir que nesses casos houve remoção da camada superficial de 

prismas alterado. No dia 5 (Figura 5.8), os grupos laser e flúor + laser apresentaram 

as superfícies mais irregulares, provavelmente devido à maior capacidade de 

resistência à abrasão e também apresentaram padrões de exposição dos núcleos 

dos prismas mais conservados que os outros grupos. 

No entanto, a grande quantidade de estudos que analisaram a morfologia do 

esmalte após a erosão foi desenvolvida in vitro. Poucos foram os estudos 

desenvolvidos in situ, e a metodologia desses estudos foi diferente do presente 

estudo. Meurman e Frank (25) compararam através de microscopia eletrônica de 

varredura o padrão de erosão do esmalte humano e bovino in vitro. Ambos 

apresentaram a mesma característica de dissolução, onde a erosão inicial após 15 

minutos ou 30 minutos de imersão em ácido cítrico levou à dissolução da bainha dos 

prismas de esmalte. Um tempo maior de imersão levou à dissolução dos núcleos 

dos prismas de esmalte.  

Lippert et al. (200) verificaram através de microscopia de força atômica, que 

depois de 2 minutos em ácido cítrico uma estrutura prismática do esmalte com 

características de granulação foi observada. O autor também pode verificar através 

da metodologia testada que a exposição à saliva artificial levou à deposição de 

minerais na superfície do esmalte. Após a abrasão por escovação da superfície do 

esmalte submetida a erosão ácida, o padrão típico dos prismas observado após a 

desmineralização foi mantido e alterações mínimas na superfície foram observadas. 

Já a aparência de granulação do esmalte desmineralizado foi alterada pela abrasão 

por escovação, confirmando a perda mineral. Uma pesquisa anterior (201) propôs 

que a aparência dessa superfície granulosa é devido à presença de uma camada 
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mineral amorfa de fosfato de cálcio, que é formada quando as amostras de esmalte 

são transformadas a partir de uma solução erosiva. Essa camada mineral é 

fracamente ligada à superfície do esmalte subjacente, dessa forma a abrasão por 

escovação tem a capacidade de remover essa camada (201) No presente estudo, 

não houve diferença entre a superfície dos grupos na maior ampliação (60000X). 

Nenhuma estrutura granulada mineral pode ser vista no microscópio eletrônico de 

varredura. 

Sauro et al (202) verificaram  a superfície do esmalte in situ após erosão 

acida através de uma técnica de microscopia eletrônica de varredura da réplica do 

tecido. Os voluntários mantinham 50 ml de bebida contendo ácido cítrico por 4 

minutos na cavidade oral. As imagens da microscopia eletrônica de varredura 

mostraram uma superfície de esmalte desmineralizado com muitas porosidades, e 

caracterizada pela desmineralização dos núcleos dos prismas de esmalte. O autor 

relacionou a desmineralização intensa com o potencial erosivo acentuado de ácido 

cítrico, que apresenta capacidade quelante de cálcio. O estudo, no entanto, não 

permitiu tempo suficiente para as amostras entrarem em contato com a saliva e 

sofrerem remineralização. Os voluntários só mantiveram a bebida na cavidade oral 

durante os 4 minutos, após este tempo a replica do esmalte já foi analisada.  

Rios et al. (158), desenvolveram um estudo in situ, onde os voluntários 

imergiam o dispositivo intra-oral por 5 minutos em 150 ml de refrigerante (Coca-

cola), 4 vezes ao dia, durante 7 dias. Após o desafio ácido algumas amostras foram 

escovadas com dentifrício fluoretado. A análise por MEV mostrou a dissolução dos 

núcleos dos prismas de esmalte nas superfícies submetidas à erosão, enquanto 

aqueles submetidos à erosão e à abrasão apresentaram uma superfície mais 

homogênea de esmalte, provavelmente devido à remoção da camada superficial dos 

prismas alterada. Esse padrão também pode ser visto no presente estudo, 

especialmente nos dias 3 e 5 (Figura 5.7 e 5.8), no grupo flúor + laser. 

Em nenhuma das microscopias eletrônicas de varredura nesse estudo 

detectou-se depósitos fluoreto de cálcio como outro autor (194). Uma maior 

ampliação (60000X) também foi realizada a fim de visualizar qualquer precipitado de 

flúor (203). Provavelmente não foi observado precipitado de flúor, uma vez que foi 
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realizada uma única aplicação de flúor nos seguintes grupos: laser + flúor ou flúor no 

presente estudo. Em outros estudos foram observadas precipitados globulares de 

fluoreto com um diâmetro de 4-15 nm até 1µm (204) na superfície das amostras, 

como resultado de inúmeras aplicações, (205). A densidade de distribuição dos 

glóbulos na superfície e seu tamanho foi relatada como sendo dependente da 

concentração de flúor e do pH do agente aplicado (195, 206). Em seu estudo, 

Duschner et al. (203) pôde verificar glóbulos de fluoreto,no entanto após aplicações 

realizadas por tempo duradouros. O autor utilizou o tempo de 72h de aplicação de 

NaF neutro, sendo esse protocolo não viável clinicamente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 - Sob as condições realizadas no modelo in situ, no qual diversas variáveis 

atuam diretamente nas amostras, pode-se concluir que apenas o tratamento com 

fluoreto de amina (1,25% of F-) associado ao laser de CO2 (ʎ= 10,6 µm) foi capaz de 

levar à prevenção significante da erosão do esmalte em todos os tempos analisados 

quando comparado ao grupo controle e grupo flúor. O grupo tratado apenas com o 

laser de CO2 apresentou prevenção significativa em todos os tempos analisados 

quando comparado ao grupo controle. No modelo in situ, o tratamento com fluoreto 

de amina isoladamente parece não oferecer efeito preventivo para a erosão dental.  

 

 - Sob as condições desse estudo realizadas no modelo in vitro, é possível 

concluir que os tratamentos com laser de CO2 (= 10,6 µm) associado ou não ao 

fluoreto de amina, assim como o tratamento com fluoreto de amina utilizado 

isoladamente resultaram em prevenção significante na erosão do esmalte dental em 

todos os tempos analisados.  

 

 - O fluoreto de amina utilizado nesse estudo foi capaz de prevenir a erosão 

dental apenas no modelo in vitro. In situ, a aplicação tópica de fluoreto de amina 

não foi efetiva. Dessa forma, o tratamento com fluoreto de amina parece ter 

efetividade apenas quando no esmalte dental não atuam forças de abrasão.  

 

.  
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