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ABSTRACT
Preventive measures for dental erosion and erosive tooth wear
In recent years, due to the high prevalence of dental erosion, therapies to
prevent the occurrence or inhibit the progression of this condition have been searched.
The purpose of this thesis was to present four articles that evaluated possible preventive
measures for enamel erosion. Specifically, it was evaluated: article I - the effect of five
types of vegetable oils against initial enamel erosion; article II - protective effect of palm
oil alone or associated with a fluoride solution against erosive enamel wear (chemicalmechanical/toothbrushing); article III - the protective potential against erosive tooth wear
of an aspartame solution, used as mouthwash prior to acid exposure; article IV - the
effectiveness of a dentifrice with calcium silicate, phosphate and fluoride on the
prevention of erosive wear (chemical-mechanical/toothbrushing). In all articles,
deionized water (DW) was used as negative control and a solution (SS) or dentifrice
(SD) containing fluoride and stannous as positive control. The response variable
adopted was loss of surface hardness for article I and enamel loss in height for articles
II, III and IV. In article I, two volunteers used the intraoral appliance for 2 hours to form
the acquired pellicle and then the enamel blocks of each study group were treated in
vitro by 5 different vegetable oils at 2 different concentrations (5 or 100%). Then, the
blocks were immersed in artificial saliva for 2 minutes and subjected to 0.5% citric acid
for 2 minutes. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test (p <0.05).
Among the evaluated vegetable oils, palm oil was the only one that presented protective
potential against initial enamel erosion, resulting in less hardness loss than DW and SS.
In Article II, volunteers used intraoral appliances in situ for 5 days, in which 4 ex vivo
erosive cycling with 0.5% citric acid for 2 minutes was carried out. Prior to the first and
third erosive challenge, DW, SS and palm oil associated or not to SS were applied on
enamel blocks by administration of one drop of the respective solution, followed by acid
immersion. Then, the abrasive challenge was performed (brushing for 15 seconds). Data
were submitted to 2-way ANOVA and Tukey's test (p <0.05). For both, erosion and
erosion + abrasion, palm oil alone or associated to SS resulted in less enamel loss than
DW, but did not differ from SS. In article III, 4x/day volunteers performed in situ
mouthwashes with DW, SS or 0.024% aspartame solution. Then half enamel blocks
were immersed ex vivo in intrinsic (0.01M hydrochloric acid pH 2.3) and the other half in
extrinsic (0.03 citric acid pH 2.4 for 2 minutes) acid challenge for 5 days. After statistical
analysis (2-way ANOVA and Tukey's test, p <0.05), it was observed that aspartame was
similar to DW and resulted in greater loss of enamel than SS. Hydrochloric acid
promoted higher enamel loss than citric acid. In article IV, volunteers used intraoral
appliances in situ for 5 days and 4 erosive cycling with 0.5% citric acid for 2 minutes was
carried out. Right after the first and third cycling of the day the dentifrices, including the
one with addition of calcium silicate, phosphate and fluoride, were applied for 1 minute
and then, half of the enamel specimens were brushed for 15 seconds (abrasion).
Statistical analysis was performed by 2-way ANOVA and Fischer's exact test (p <0.05).
The dentifrice containing calcium silicate, sodium phosphate and fluoride protected the

enamel against erosion similar to SD; but when subjected to abrasion by brushing, it
showed similar enamel loss than DW, demonstrating no protective effect. Among the
tested preventive measures, palm oil presented promising results in the prevention of
erosive tooth wear, similarly to a stannous-solution. Aspartame, however, did not
present a preventive effect against erosive tooth wear caused by intrinsic or extrinsic
acid. The dentifrice containing calcium silicate, sodium phosphate and fluoride only
presented a preventive effect against erosion but it did not show a protective effect
against erosive tooth wear.
Keywords: Dental erosion. Erosive enamel wear. Prevention. In situ.

RESUMO
Estratégias preventivas para erosão dentária e desgaste dentário erosivo
Devido à alta prevalência de erosão dentária encontrada nos últimos anos,
tem se buscado terapias para prevenir a ocorrência ou inibir o avanço desta condição.
O propósito deste estudo foi apresentar quatro artigos que avaliaram possíveis
medidas preventivas para erosão dentária do esmalte. Especificamente, foram
avaliados: artigo I - o efeito de cinco tipos de óleos vegetais contra a erosão inicial;
artigo II - capacidade protetora do óleo de dendê sozinho ou associado uma solução
fluoretada contra desgaste dentário erosivo (químido-mecânico/escovação); artigo III
- o potencial protetor contra o desgaste dentário erosivo de uma solução com
aspartame, utilizada como bochecho previamente a exposição ácida; artigo IV - a
eficácia da aplicação do dentifrício com adição de silicato de cálcio, fosfato e flúor na
prevenção do desgaste erosivo (químido-mecânico/escovação). Em todos os artigos
adotou-se água deionizada (AD) como controle negativo e solução (SE) ou dentifrício
(DE) contendo fluoreto e estanho como controle positivo. A variável de resposta
adotada foi perda de dureza de superfície para o artigo I e perda de tecido dental duro
em altura para os artigos II, III e IV. No artigo I, dois voluntários utilizaram o dispositivo
intrabucal durante 2 horas para formação da película adquirida e em seguida, os
blocos de esmalte de cada grupo em estudo foram tratados in vitro por 5 diferentes
óleos vegetais em 2 concentrações distintas (5 ou 100%). A seguir, os blocos foram
imersos em saliva artificial por 2 minutos e então, em ácido cítrico 0,5% por 2 minutos.
Os dados foram analisados por ANOVA 1 critério e teste de Tukey (p<0,05). Dentre
os óleos vegetais avaliados, o óleo de dendê foi o único que apresentou potencial
protetor contra erosão inicial do esmalte pois resultou em menor perda de dureza
quando comparado a AD e SE. No artigo II, voluntários utilizaram aparelhos palatinos
in situ por 5 dias, sendo realizadas 4 ciclagens erosivas ex vivo em ácido cítrico 0,5%
por 2 minutos, anteriormente a primeira e a terceira ciclagem a AD, o SE e o óleo de
dendê associado ou não à SE foram aplicados nos blocos de esmalte por meio da
administração de uma gota da respectiva solução, seguida da imersão ácida e então,
o desafio abrasivo foi realizado (escovação por 15 segundos). Os dados foram
submetidos a ANOVA 2 critérios e teste de Tukey (p<0,05). Tanto para erosão como
para erosão+abrasão, o óleo de dendê sozinho ou associado à SE resultou em menor
perda de esmalte do que AD, porém não diferiu da SE. No artigo III, os voluntários
realizaram bochechos in situ 4x/dia com 0,024% de aspartame e então, metade dos
blocos de esmalte foram submetidos ex vivo ao desafio com ácido intrínseco (ácido
clorídrico a 0.01M pH 2.3) e a outra metade ao extrínseco (ácido cítrico 0.03M pH 2.4)
durante 5 dias. Após análise estatística (ANOVA 2 critérios e teste de Tukey, p<0,05),
constatou-se que o aspartame foi similar à AD e resultou em maior perda de esmalte
do que SE; sendo que o ácido clorídrico promoveu maior perda de esmalte do que o
ácido cítrico. No artigo IV, voluntários utilizaram aparelhos palatinos in situ por 5 dias
e foram realizadas 4 ciclagens erosivas em ácido cítrico 0,5% por 2 minutos, sendo
que logo após a primeira e terceira ciclagem do dia, os dentifrícios, incluindo o com
adição de silicato de cálcio, fosfato e flúor foram aplicados por 1 minuto e metade dos
espécimes foram escovados por 15 segundos (abrasão). A análise estatística foi

realizada por ANOVA 2 critérios e teste exato de Fischer (p<0.05). O dentifrício
contendo silicato de cálcio, fosfato de sódio e flúor protegeu o esmalte contra a erosão
semelhantemente ao DE. Porém quando a abrasão por escovação foi associada, o
mesmo resultou em perda de esmalte semelhante a AD e portanto, não houve efeito
protetor. Dentre as medidas preventivas testadas o óleo de dendê apresentou
resultados promissores na prevenção do desgaste dentário erosivo, se assemelhando
ao estanho. Já o aspartame, não apresentou efeito preventivo contra o desgaste
dentário erosivo causado por ácido intrínseco ou extrínseco. O dentifrício contendo
silicato de cálcio, fosfato de sódio e flúor, só apresentou efeito preventivo contra a
erosão, mas não foi capaz de proteger o esmalte contra o desgaste dentário erosivo.
Palavras-chave: Erosão dentária. Desgaste erosivo do esmalte. Prevenção. In situ.
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1 Introduction
The high prevalence and severity of dental erosion (SALAS et al., 2015;
TSCHAMMLER et al., 2016; BRUSIUS et al., 2018; SCHLUETER; LUKA, 2018) is a
cause of concern to dental clinicians and researchers since this condition can interfere
on patient’s quality of life impairing aesthetics and chewing (PAPAGIANNI et al., 2013).
At routine examination, erosive wear becomes clinically visible in later stages, when
the appearance and shape of the teeth are compromised. Studies have being
conducted to better understand the mechanisms involved in this condition and to seek
for early preventive therapies (BUZALAF; MAGALHÃES; WIEGAND, 2014;
HUYSMANS; YOUNG; GANSS, 2014; WEGEHAUPT; KUMMER; ATTIN, 2017;
BUZALAF; MAGALHÃES; RIOS, 2018). Dental erosion is characterized by the loss of
structure, with progressive surface softening and dissolution of the minerals, due to the
exposure to intrinsic or extrinsic acids of non-bacterial origin (TENCATE; IMFELD,
1996; LUSSI et al., 2011). Currently, dental erosion has also been called as erosive
tooth wear (ETW) since in clinical practice, the chemical action of the acids occurs in
association of mechanical forces, such as attrition and abrasion (CARVALHO; LUSSI,
2015; SHELLIS; ADDY, 2014). The prevention of ETW can be complicated, since
patient-related and nutritional factors are involved in the etiology (LUSSI; CARVALHO,
2014; BUZALAF; MAGALHÃES; RIOS, 2018).
Saliva is considered the one important patient-related protective factor on
the etiology of ETW (HARA; LUSSI; ZERO, 2006; BAUMANN et al., 2016; BUZALAF;
MAGALHÃES; RIOS, 2018). One key factor in the salivary mechanism for erosion
protection is the formation of the acquired enamel pellicle (AEP) (HANNIG; JOINER,
2006; SIQUEIRA; CUSTODIO; MCDONALD, 2012; BUZALAF; HANNAS; KATO,
2012; HANNIG; HANNIG, 2014), which diminishes the direct contact between acids
and enamel, reducing and retarding enamel softness and loss (AMAECHI et al., 1999;
HANNIG; JOINER, 2006; HANNIG; HANNIG, 2014). The AEP is a non-bacterial
organic film formed by the adsorption of proteins, peptides, lipids and other
macromolecules available in the saliva (HANNIG; JOINER, 2006; HANNIG; HANNIG,
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2009; SIQUEIRA; CUSTODIO; MCDONALD, 2012; BUZALAF; HANNAS; KATO,
2012; HANNIG; HANNIG, 2014). The protective capacity of the AEP against ETW
depends on physical properties, including the thickness and time of maturation
(VUKOSAVLJEVIC et al., 2014; HANNIG; HANNIG, 2014; MENDONÇA et al., 2017;
MENDONÇA et al., 2017). In terms of protein adsorption, the formation of AEP begins
within a few seconds after the exposure of dental surface to saliva (HANNIG et al.,
2004) producing a dense basal layer (ERICSON et al., 1982). Studies have shown that
acquired pellicle formed for 1 hour to 2 hours offers the maximum protection against
demineralization without significantly improving with longer maturation periods
(AMAECHI et al., 1999; HANNIG et al., 2003; WETTON et al., 2006; MENDONÇA et
al., 2017). After the consumption of erosive drinks, the outer layers of AEP are
removed, however, the basal layer seems not to be affected (HANNIG et al., 2009). In
order to delay its removal during the erosive challenge, a possible strategy could be
modifying AEP composition. About 25% of the acquired pellicle dry weight is composed
by lipids (HANNIG et al., 2003); lipophilic components can modulate the composition
and ultrastructure of the pellicle (KENSCHE et al., 2013). It has been speculated that
lipid-enriched pellicles are more resistant to acids hampering dental erosion process
(HANNIG et al., 2012; KENSCHE et al., 2013).
Vegetable oils has been widely studied in preventive dentistry since they
are a natural, edible, low-cost, and worldwide accessible source (BUCHALLA et al.,
2003; HANNIG et al., 2012; KENSCHE et al., 2013). Previous study showed that 2%
olive oil and 2% olive oil associated to fluoride mouthwash had some preventive effect
against dental erosion, but to a lower extent when compared with the positive control
(acidulated fluoride solution, 250 ppm, pH 3.88) (WIEGAND; GUTSCHE; ATTIN,
2007). Considering the preventive potential of vegetable oils on dental erosion
inhibition, it would be important to evaluate the use of different vegetable oils and its
addition to a stannous(Sn)-containing solution, as a strategy to prevent ETW.
Nutritional related factors are determinant on the development of ETW. High
consumption of soft drinks and specific diets with high consumption of acid fruits (e.g.
vegan, vegetarian and raw food diets), can influence on the risk of development of
dental erosion (SCHLUETER; TVEIT, 2014). In last decades, dietary habits have been
changed with an increasing on the consumption of soft drinks (LUSSI; JAEGGI; ZERO,
2004; LUSSI; CARVALHO, 2014). In this way, researches have investigated the
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erosive effects of different versions of soft drinks (GROBLER; SENEKAL;
LAUBSCHER, 1990; LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004). Light cola have demonstrated
less erosive potential compared to its traditional version (RIOS et al., 2009; RIOS et
al., 2011). The main chemical differences between the two version is the pH, 2.6 on
the regular version and 3.0 on the light version (HANNIG et al., 2005; RIOS et al.,
2009; RIOS et al., 2011), and the type of sweetener in the formulation, sugar in regular
version and aspartame in light version (RIOS et al., 2009; RIOS et al., 2011).
Aspartame in contact with saliva can undergoes hydrolysis producing phenylalanine an aromatic amino acid with a carboxylic grouping - in which the acid protons could
bind to, diminishing the dental enamel demineralization (RANGAN; BARCELOUX,
2009; ASHOK; SHEELADEVI, 2014). The anti-erosive potential of aspartame,
regardless of its association with colas, has not been evaluated. Thus, it would be
important to evaluate whether aspartame in situ regular mouthwash prior to immersion
on acid would be able to prevent intrinsic and extrinsic erosive enamel wear.
Patient-related ETW etiological factor also involves the patients’ behavior
regarding to intraoral habits and products adopted to daily oral hygiene (WIEGAND;
SCHLUETER, 2014; HELLWIG; LUSSI, 2014; CARVALHO et al., 2015). Dentifrices
could work as suitable delivery for preventive agents for dental erosion since it is
routinely used once or twice a day by most individuals (FALLER; EVERSOLE;
TZEGHAI, 2011; HORNBY et al., 2014; JOINER et al., 2014; JONES et al., 2014;
FALLER; EVERSOLE; SAUNDERS-BURKHARDT, 2014). However, eroded enamel
is more susceptible to toothbrush abrasion than sound enamel (JAEGGI; LUSSI,
1999); thus, specific anti-erosive dentifrices must have a mechanism to compensate
the impact of brushing forces. In vitro studies have demonstrated that specific types of
calcium silicate – such as Ca3SiO5 – can induce the formation of hydroxyapatite in
saliva, which could be deposited on acid-eroded enamel, suggesting a protective effect
against erosive enamel wear (DONG et al., 2010; PARKER et al., 2014). However, the
efficacy of calcium silicate seems to be similar to that of 1000 ppm sodium fluoride
solution in a pH cycling erosive model and better results were obtained when Ca3SiO5
was associated with fluoride (WANG et al., 2012).
Greater rehardening capacity of eroded enamel have been demonstrated
by dentifrices containing calcium silicate, sodium phosphate, and fluoride compared to
conventional fluoride dentifrices (HORNBY et al., 2014; JOINER et al., 2014; JONES
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et al., 2014). However, the evidence about the mechanism and the protective capacity
of calcium silicate is limited since only a few studies were reported and most of those
studies have not assessed the impact of toothbrushing. In addition, only the enamel
surface hardness or whether or not there was formation of hydroxyapatite on the tooth
surface was measured. It would be also important to consider the amount of dental
hard tissue lost when this product is applied under episodes of erosion associated to
abrasion.
Based on these findings, the overall aim of this study was to investigate the
effectiveness of possible preventive measures for dental erosion and erosive tooth
wear. Each article had specifically evaluated:
• Article I: The effect of five different vegetable oils, in pure form or as
emulsions, applied on AEP formed in situ, on the protection of enamel against initial
erosive demineralization in vitro.
• Article II: The effect of palm oil alone or associated with a Sn-containing
solution on ETW prevention (chemical and mechanical/abrasive challenge) using an
in situ protocol.
• Article III: The protective potential against ETW of regular aspartame
solution mouthwash prior to immersion on citric and hydrochloric acids using an in situ
protocol.
• Article IV: The effect of a dentifrice that contains calcium silicate, sodium
phosphate, and fluoride on the prevention of ETW (chemical and mechanical/abrasive
challenge) using an in situ protocol.
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Considering the hypothesis raised before, it is possible to conclude that:
•

Article 1: Only pure palm oil demonstrated preventive effect against
initial erosive demineralization among all types and concentrations of
vegetable oils evaluated.

•

Article 2: Palm oil and Sn-containing solution, alone or combined,
presented a preventive effect against erosive and erosive plus
abrasive challenge when compared to deionized water.

•

Article 3: The aspartame solution did not inhibit enamel loss when
used before erosive challenge by hydrochloric and citric acids. Snsolution promoted less enamel loss than deionized water and
aspartame solution. Higher enamel loss was induced by simulated
intrinsic (hydrochloric) acid than extrinsic (citric) acid.

•

Article 4: The dentifrice containing calcium silicate, sodium
phosphate, and fluoride was able to reduce enamel loss after erosive
acid challenge. Nevertheless, when toothbrushing abrasion was
combined, the application of this dentifrice resulted in higher enamel
wear than the other dentifrices and did not differ from water. The Sncontaining dentifrice had the best preventive potential against
erosive and abrasive challenges.
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