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RESUMO

Caldeira, Tania C.R. Tratamento preventivo do esmalte dental desmineralizado:
estudo in vitro. [Tese de Doutorado]. Ribeirão Preto: Faculdade de odontologia de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2014.
O presente trabalho tem por objetivo avaliar “in vitro” diferentes tratamentos na
remineralização do esmalte desmineralizado em situação de alto desafio
cariogênico. Foram obtidos 55 blocos de esmalte de dentes bovinos com dimensões
de 4x4x2mm, que tiveram sua superfície planificada e polida. Metade da superfície
foi protegida com resina, antes da formação de lesão de mancha branca, mantendoa íntegra. Para a formação da lesão de desmineralização os blocos foram imersos
em solução tampão de acetato por 43h. Os espécimes foram divididos
aleatoriamente em 5 grupos: controle (sem tratamento), Verniz Duraphat; Flúor gel;
Mi Paste e Mi Paste Plus. Todas as superfícies desmineralizadas receberam
tratamento, com os seus respectivos produtos, 1x/semana durante 3 semanas. Nos
intervalos das aplicações os espécimes foram submetidos a ciclos de pH num total
de 21 dias. Antes da desmineralização, após, em seguida à 1 a aplicação e ao final
dos 21 dias de ciclagem foram obtidas imagens da superfície e análise da
rugosidade superficial, e morfologia por meio de Microscopia Confocal a Laser, ao
final a resina que protegia a área controle foi removida e capturada uma nova
imagem para análise do perfil de desgaste. Os dados foram analisados quanto a sua
distribuição e verificada a normalidade e a homogeneidade da distribuição amostral,
foi realizada Análise de Variância e teste de tukey (p<0,05). Pode-se observar que
tanto para a rugosidade superficial como para o perfil de desgaste os grupos
estudados apresentaram resultados similares entre si (p>0,05). Na rugosidade
superficial observou-se que apenas no verniz ocorreu um aumento significante de
rugosidade com o tempo (p<0,05). Na morfologia pode-se observar uma topografia
irregular que foi mais evidenciada ao término da ciclagem, tendo o controle e os Mi
Paste (convencional e plus) apresentado perda de estrutura mais evidente. Baseado
nos resultados obtidos pode-se concluir que nenhum tratamento preventivo isolado
foi efetivo para paralisação do desenvolvimento da lesão de cárie que foi agravado
com o tempo de exposição ao processo DES-RE.
Palavras-Chaves: CPP-ACP, Flúor, Prevenção, Cárie dentária, Microscopia
Confocal a Laser.

ABSTRACT

Caldeira, Tania C.R. Preventive treatment of demineralized enamel: an in vitro study.
[Doctorate Thesis]. Ribeirao Preto: Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto, University
of São Paulo, 2014.
The aim of this study was to evaluate, in vitro, different treatments in previously
demineralized enamel in a high cariogenic challenge. 55 enamel slabs of bovine
teeth with dimensions of 4x4x2mm were planned and polished surface. Half the
surface was protected with resin before the formation of white spot lesions, and half
stay sound. For the formation of the demineralization challenge the blocks were
immersed in acetate buffer solution for 43h. The specimens were randomly divided
into 5 groups: control (no treatment), Duraphat; Fluoride gel; Mi Paste and Mi Paste
Plus. All demineralized surfaces were treated with their respective products, 1x/week
for 3 weeks. During intervals among applications specimens were subjected to pH
cycles in a total of 21 days. Before demineralization, after the first application and
after 21 days of cycling were obtained images of surface and it was analyzed for
surface roughness and morphology by 3D Confocal Laser microscope, the end the
resin protecting the control area was removed and a new image captured for analysis
of the wear profile. Data were analyzed for distribution and checked for normality and
homogeneity of the sampling distribution, it was performed analysis of variance and
Tukey test (p <0.05). It can be seen that both the surface roughness and profile for
the wear groups had similar results (p> 0.05). Surface roughness was observed only
in the duraphat showed a significant increase in roughness with time (p <0.05)
occurred. Morphology can be observed an irregular topography that was more
evident at the end of cycling, it had been control and Mi Paste (conventional and
plus) presented more evident loss of structure. Based on the results obtained in vitro
can be concluded that no preventive treatment alone was effective in paralyzed the
development of caries lesion. The integrity of enamel surface was deteriorated with
time of exposure in DES-RE process.
Keywords: CPP-ACP, Fluoride, Prevention, dental caries, Confocal Laser.
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1 INTRODUÇÃO

A cárie dentária é uma das afecções de maior prevalência na cavidade
bucal. Sua natureza multifatorial e crônica, está relacionada a um desequilíbrio entre
a estrutura dentária e o meio bucal determinado pela interação entre microbiota
(Guirado et al.,2006; Leites, Pinto, Souza, 2006), dieta e hospedeiro, acrescido do
fator tempo (Soares, Valença, 2003; Souza-Gabriel, 2009). Todos esses fatores
desempenham

um

papel

no

processo

dinâmico

da

desmineralização

e

remineralização que ocorre na superfície dentária (García-Godoy, Hicks, 2008).
Assim, a lesão de cárie é o resultado da dissolução química dos tecidos duros dos
dentes provocada por produtos da degradação bacteriana (Leites, Pinto,
Souza,2006).
Nos últimos anos, avanços científicos no conhecimento da patogênese e
prevenção de doenças bucais levaram a um melhor manejamento da doença cárie,
tornando a manutenção da saúde bucal mais eficiente. Além disso, percebe-se
também uma tendência de polarização da doença (Seppä, 2001), situação em que
menos pessoas tem a doença e com maior número de lesões.
Diversas terapias preventivas são enfatizadas na literatura no intuito de
eliminar ou paralisar lesões de cárie incipientes em esmalte, tais como as que
envolvem o uso de fluoretos que diminuem a desmineralização e promovem a
remineralização da superfície dentária. Estudos de (Reynolds,1991,1997; Pulido et
al., 2008; Robertson et al., 2011; Melo, 2012), vêm indicando um produto para
prevenção de cárie sem a presença de flúor. Essa substância é derivada da caseína
fosfopetídeo (CPP), proteína derivada do leite que atua na estabilização dos íons
cálcio e fosfato e que resulta na formação de um complexo semelhante ao fosfato de
cálcio amorfo.
O Recaldent representado pelo grupo de fosfopeptídeos de caseína (CPP) estabiliza
o cálcio e o fosfato, mantendo-os em uma forma amorfa, solúvel e biodisponível,
conhecida como ACP. Quando este complexo de fosfato de cálcio peptídeo chega
até os dentes através de uma goma de mascar ou leite (Freitas et al.,(2001); Cai, et
al.,(2009); Antunes, Reis (2012); ou outros produtos à base de CPP-ACP
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(Azarpazhoo, 2008; Reynolds, 2008) principalmente pastas,( Oshiro et al., 2007;
Robertson, 2011; Sitthisettapong et al., 2012 ), os peptídeos aderem à superfície dos
dentes e efetivamente fornecem a ela um reservatório solúvel de cálcio e fosfato,
sendo estes, agora, capazes de se difundirem pelo dente e de permanecerem no
biofilme bacteriano por até três horas (Freitas et al., 2001, Cai et al.,2009; Antunes,
Reis 2012). Outro produto que surgiu no mercado com este princípio ativo, é o verniz
MI Varnish (Cochrane et al., 2014) que apresenta o perfil de liberação de íons mais
promissor, já que, mostrou ter mais alta liberação de íons cálcio e fluoreto, sendo
que libera substancialmente mais cálcio do que o Duraphat.

Atualmente, para se realizar uma odontologia de mínima intervenção, é
necessário enfatizar a promoção e prevenção em saúde bucal, com o esforço de
reduzir o risco da evolução da cárie, para que não haja formação de cavidade;
porém, se esta já estiver presente, devem ser utilizadas técnicas e procedimentos
que preservem a estrutura dentária (Melo, 2012). Se a cárie evoluir para um estágio
mais avançado, pode causar dor, perda de função, estética modificada , endodontia
e dessa forma, interferir na participação e concentração da criança na escola,
podendo influenciar negativamente nas suas condições psicológicas e emocionais.
Apesar do declínio na incidência e prevalência da cárie dentária, a doença é
ainda o principal problema de saúde bucal dos brasileiros e alguns grupos
populacionais, como crianças e adolescentes (Ministério da Saúde, 2010), ainda são
considerados de alto risco. É considerada uma das doenças crônicas mais
prevalentes em adultos e crianças no mundo (Featherstone, 2000).

Lesão de Mancha Branca
Os dentes ao se irromperem na cavidade bucal são imediatamente cobertos
por uma película adquirida, que consiste em uma camada protetora acelular de
composição proteica. Essa película permanece continuamente presente na
superfície dos dentes e é formada imediatamente após a escovação ou limpeza
profilática profissional; torna-se base sobre a qual se forma o biofilme dental
(Amaechi et al.,1999; García-Godoy, Hicks, 2008). Com o passar do tempo, e na
contínua exposição aos fatores, o biofilme passa a ser colonizado por bactérias
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acidogênicas

que

poderão

promover

o

início

da

desmineralização

e

consequentemente lesões ativas de macha branca em esmalte. Caso não se
intervenha no processo a desmineralização passa a prevalecer sobre a
remineralização e a lesão de cárie pode evoluir até ter perdas consideráveis com a
formação de cavidade (Chalmers, 2006).
As estruturas mineralizadas do dente interagem constantemente com fluidos
bucais e com o biofilme dental. Para que a condição de saúde seja mantida, é
necessário haver um equilíbrio entre os processos de desmineralizaçãoremineralização (DES/RE),

(Maltz et al., 2005; Reynolds, 2008; Melo, 2012).

Quando ocorre uma alteração do equilíbrio do processo, com predomínio da
desmineralização, o esmalte inicia uma perda de Ca (Cálcio), P (Fosfato) e outros
íons para o meio bucal em virtude da queda do pH (menor que 5,5). Assim inicia-se
a formação da lesão de cárie que, clinicamente é diagnosticada como uma lesão de
mancha branca na superfície do esmalte (ten Cate et al., 2007). A mancha branca
está relacionada com a perda de mineral pelo esmalte que, quando diagnosticada
em sua fase inicial, ainda apresenta-se parcialmente desmineralizada sendo
passível de remineralização. Este aspecto clínico da mancha branca de cárie pode
ser confundido com outras alterações do esmalte (Guirado et al., 2006). Esse tipo de
lesão de mancha branca é comumente encontrado em áreas de maior estagnação
de biofilme dentário, frequentemente onde ocorre o acúmulo de placa bacteriana,
sendo os sítios mais comuns de aparecimento as margens cervicais de superfícies
lisas e os sulcos, cicatrículas e fissuras oclusais (Maltz et al., 2005; ten Cate et al.,
2007) e proximais (Pinheiro et al., 2003). A lesão inicial de cárie pode ser ativa,
apresentando-se de cor branca, superfície rugosa e opaca; ou inativa, que apesar da
coloração esbranquiçada, possui aspecto liso e brilhante. Ao se apresentar ativa ou
inativa necessita de atuações clínicas diferenciadas. Caso não haja um tratamento
adequado e direcionado para as lesões iniciais de cárie, a doença irá progredir e
lesões em dentina surgirão como consequência da ação das bactérias acidogênicas
(Bussadori et al., 2006). Se as lesões forem detectadas precocemente, esta pode
ser revertida, com procedimento não-invasivo com uso de agentes remineralizantes.
A severidade das lesões de mancha branca podem ser medidas de acordo
com o critério do International Caries Detection and Assessment System (ICDAS),
que é um sistema padronizado de quantificação universal de cárie que facilita a
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comparação entre os estudos. Esse sistema permite a classificação da cárie dentária
desde um nível inicial e não cavitado até cavidades extensas, com base na
avaliação visual da superfície do dente, sendo considerado também um instrumento
de diagnóstico, uma vez que representa o que acontece no momento do exame e
avalia o estágio de progressão da doença. O índice é classificado em: 0- nenhuma
alteração visível; 1- primeira alteração visível em esmalte, observada apenas após
secagem; 2- alteração visível em esmalte, sem secagem; 3- lesão de esmalte, com
quebra de estrutura e sem atingir dentina; 4- sombreamento da dentina subjacente;
5- cavidade nítida com dentina exposta; 6- cavidade extensa com dentina exposta
(Pitts, 2010).
Fatores modificadores do paciente podem impedir o desenvolvimento de
lesões de mancha branca em esmalte. Para tanto é necessário conhecer o histórico
médico e odontológico, medicamentos ingeridos; tipo, frequência e consistência da
dieta; níveis de cálcio, fosfato e bicarbonato na saliva, exposição ao flúor e
susceptibilidade genética dos pacientes (Chalmers, 2006). Torna-se importante
lembrar que a Odontologia atual deve estar voltada para prevenção e educação em
saúde bucal. Neste contexto, o cirurgião- dentista assume papel fundamental, mas
não exclusivo, devendo esta responsabilidade ser compartilhada entre pais,
professores, instituições governamentais e empresas privadas, com o objetivo de
promover a saúde (Soares, Valença, 2003).
Assim, diferentes terapias preventivas têm sido estudadas para controlar a
desmineralização, melhorar a remineralização e, portanto, paralisar as lesões ativas
de cárie (Robertson et al., 2011). Para ser considerado como um agente
remineralizante eficiente, o produto tem de promover a remineralização, diminuir a
desmineralização e ser mantido na superfície do esmalte, a fim de inibir a atividade
(Borges et al., 2011).

Fluoretos
A formação da lesão inicial de cárie em esmalte, está diretamente atribuída
ao efeito da acumulação e retenção prolongada do biofilme bacteriano visível
(Mattousch et al., 2007), assim como à presença de Streptococcus mutans e
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lactobacilos na saliva (Ogaard, Rølla, Arends, 1988; Vashisht et al.,2013). Para que
ocorra a paralisação do processo, flúor vem sendo amplamente administrado (Clark,
2011; Lima, 2013).
Aplicações tópicas de fluoretos são as formas mais importantes de uso
desse elemento na prevenção da cárie dentária (Soares, Valença, 2003; Almeida,
2007). Dentre os que são administrados de forma tópica estão incluídos os géis e
vernizes fluoretados, (Thylstrup, Fejerskov, 1995; Almeida, 2007; Lima, 2013).
O fluorfostato acidulado (FFA) a 1,23%, adicionado a 0,1M de ácido fosfórico
tamponado em um pH entre 3 e 4 foi desenvolvido por Brudevold et al., (1963), que
verificaram que o esmalte tem maior aquisição de CaF pelo uso de soluções
acidificadas do que por soluções neutras. Além disso, o seu emprego na forma de
gel permite manter o fluoreto em contato muito mais íntimo e prolongado com as
superfícies reativas do dente (Ostrom, 1984), podendo ser utilizado em moldeiras ou
pincelado, devendo ficar em contato com as superfícies dentárias por no mínimo 1
minuto, recomendando-se posteriormente, que o paciente permaneça 30 minutos
sem alimentar-se, ingerir líquido ou lavar a boca (Hebling e Bausells 1997).
O uso rotineiro do flúor promove uma superfície menos susceptível a
desmineralização (Strateman, Shannon,1974; Geiger et al.,1992; Medeiros, Brum,
1998, Medeiros, Marques,1999; Almeida, 2007; Borges et al., 2011). No entanto, os
regimes de fluoreto mais atuais dependem da adesão e colaboração do paciente e,
infelizmente, aqueles que mais se favoreceriam com a aplicação do flúor
suplementar devido às falhas na higiene bucal, são também os menos propensos a
cumprir o tratamento (Clark (a) e (b), 2011). A inconsistência na cooperação do
paciente tem sido um dos aspectos mais desafiadores no tratamento de lesões de
mancha branca em pacientes ortodônticos (Geiger et al., 1992; Clark (b) 2011), visto
que o NaF não é capaz de reparar a estrutura do esmalte por si só.
A presença de flúor na cavidade bucal permite a formação de uma pequena
parte de fluorapatita, a qual dissolve em meio bucal somente em pH de
aproximadamente 4,5-5,0. Isto significa que o pH crítico da desmineralização é em
torno de 0,5-1,0 mais ácido do que no meio sem a presença de flúor. Além disso,
quando pH retorna para valores menos ácido (acima do novo crítico) e o flúor
adentra no interior do mineral torna-o menos solúvel. Contudo, é necessária a
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presença dos íons constantemente neste processo para que ocorram os efeitos
desejáveis, (Amaechi, van Loveren, 2013).
O seu emprego na forma de gel é um método de fácil utilização, prático, de
boa aceitação e custo reduzido, com clara evidência de efeitos inibidores da cárie
dentária. Para esse veículo, os produtos mais utilizados são o fluoreto de sódio
neutro e o flúor fosfato acidulado, sendo que, sua parcela de contribuição na
redução da incidência de cárie dentária, em termos de valores de CPO-D, estaria em
torno de 21% (Medeiros, Marques, 1999; Almeida, 2007).
Outra forma disponível de aplicação de flúor é o verniz fluoretado, composto
contendo flúor que, por suas propriedades mecânicas – rigidez após o tempo de
presa – permite um tempo de contato prolongado, com maior deposição de íons flúor
na estrutura dentária. Além de prolongar o tempo de deposição de flúor no esmalte
dental, o verniz se apresenta como uma eficaz barreira mecânica entre o esmalte e
os compostos ácidos frequentemente observados no meio bucal, seja por ação de
microrganismos, seja pelas características da alimentação consumida. As vantagens
deste produto seriam a frequência de aplicação, diminuição do tempo de trabalho,
não exigir do paciente elevada cooperação (Shobha , 1987; Nicoló, 1997, Reynolds,
2008) e ser o meio mais seguro de aplicação tópica de altas concentrações de flúor
(George, 2013). Sendo assim, é um método eficaz na prevenção da cárie tanto na
dentição decídua quanto na permanente (Medeiros, Brum, 1998, Medeiros Marques,
1999; Marinho, 2002; Santos et al., 2009).
Além do flúor, produtos derivados da caseína fosfopetídeo (CPP), que é uma
proteína derivada do leite que atua na estabilização dos íons cálcio e fosfato e que
resulta na formação de um complexo semelhante ao fosfato de cálcio amorfo (CPPACP), (Freitas et al.,(2001); Cai, et al.,(2009); Antunes, Reis (2012), vem sendo
usado como terapia preventiva para lesão de cárie incipiente em esmalte dental.
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Caseína Fosfopeptídeo – Fosfato de Cálcio Amorfo- CPP-ACP
O declínio na incidência de cárie dentária em países desenvolvidos, e
atualmente no Brasil (Ferreira, 1998), tem levantado evidências de que, por outro
lado, estaria havendo também aumento de fluorose dental (Szpunar, Burt, 1987;
Cury,1991; Rock, Sabiela, 1997; Chedid, 1999; MS-2010). Assim, novos métodos
preventivos, sem a presença de flúor, vem sendo estudados como meio alternativo
às aplicações de fluoretos.
Esforços têm sido realizados no sentido de se obter materiais que possam
paralisar as lesões cariosas o mais precocemente possível. A caseína fosfopeptídeofosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP), composto derivado da caseína, apresenta
potencial remineralizador, impedindo que a lesão cariosa avance (Melo, 2012). O
leite e seus derivados têm mostrado efeito benéfico, prevenindo e inibindo a
iniciação da lesão de cárie. A caseína fosfopeptídeo (CPP), uma proteína do leite,
liga-se aos íons fosfato e cálcio da estrutura dentária, criando um complexo
semelhante ao fosfato de cálcio amorfo (ACP) ( Pulido et al., 2008; Robertson et al.,
2011; Carvalho et al., 2013; Zhou et al., 2014).
Recentes estudos na literatura consideram o fosfato de cálcio amorfo (ACP)
um

composto

capaz

de

intervir

na

dinâmica

do

processo

de

desmineralização/remineralização (DES/RE), diminuindo a DES e aumentando o
processo oposto durante um ataque ácido à superfície dos dentes (Reynolds, 1997.
Azarpazhooh, Limeback, 2008; Pulido et al., 2008; Somasundaram, Vimala,
Mandke, 2013). Porém, dois têm sido os desafios na sua utilização clínica: primeiro,
a tentativa de evitar a precipitação destes íons em cristais, que poderiam favorecer à
formação de cálculos; segundo, devido à sua incapacidade para se ligar à estrutura
dental (Pulido et al., 2008) ficaria difícil o seu aproveitamento no processo. A CPP,
por sua vez, mostrou-se capaz de neutralizar os aglomerados de cálcio e fosfato,
prevenindo-os de alcançar a dimensão crítica para a precipitação. A formação do
complexo CPP-ACP, nas soluções alcalinas e neutras, cria um estado supersaturado
capaz de estabilizar soluções de cálcio e fosfato. Essas soluções são liberadas pela
caseína fosfopeptídeo, em torno do dente, quando na presença de um ambiente
ácido (Pulido et al., 2008; Clark (b) 2011).
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A biodisponibilidade desses componentes remineralizantes, combate os
ataques ácidos na superfície do dente, potencializando o processo dinâmico da
remineralização (Reynolds, 1997; Azarpazhooh, Limeback, 2008). O mecanismo de
ação do CPP-ACP está intimamente relacionado à facilidade em se ligar à superfície
do dente, bem como na capacidade de neutralizar bactérias cariogênicas presentes
na placa, depositando uma alta concentração de fosfato de cálcio amorfo (ACP),
quando em estreita proximidade com a superfície do dente (Azarpazhooh,
Limeback,, 2008).
Atualmente, CPP-ACP (Recaldent™) é comercialmente disponível nos Estados
Unidos sob forma de gomas sem açúcar, da Trident White™ (Cadbury América do
Norte, Parsippany, NJ); e em pastas, como o Colar MI™ e MI Paste Plus™
(contendo 900 ppm de flúor) (GC América, Alsip, IL, EUA) (Reynolds, 1997). A MI
Paste™ ganhou popularidade no tratamento de pacientes ortodônticos com lesões
de mancha branca, tendo sido inicialmente utilizada como agente dessensibilizante.
Uma vantagem dessa terapia é que os produtos (MI Paste, Tooth Mousse, Trident
Branco Gum) são ingeríveis. Em contraste, a terapia tópica de flúor constitui um
risco de o paciente ingerir uma quantidade significativa de fluoreto. Embora vários
estudos (Harper et al., 1986; Silva et al., 1987) tenham investigado a utilização da
caseína como um aditivo anticariogênico em alimentos, água e dentifrícios, a sua
utilização foi inicialmente relutada em razão de suas características organolépticas
adversas, como também pela dúvida quanto à quantidade necessária para sua
eficácia (Azarpazhooh, Limeback,, 2008). Por isso, para qualquer aplicação clínica,
os profissionais devem considerar os potenciais efeitos colaterais da ingestão de
proteína derivado de caseína em pessoas com alergias à imunoglobulina e às
proteínas do leite, no entanto, conhecer que a CPP-ACP é digerível por pessoas
com intolerância à lactose (Azarpazhooh, Limeback, 2008 ).
O CPP-ACP já se destaca como importante e promissor produto utilizado no
âmbito da terapêutica preventiva aliada aos produtos fluoretados ou utilizados de
forma isolada, visto que há relatos de que são capazes de inibir o desenvolvimento
das lesões de mancha branca e induzir a remineralização, porém poucos estudos
determinam a longevidade da sua ação nem a sua eficácia em ambiente altamente
cariogênico com dificuldade de controle da doença.
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Diferentes metodologias vêm sendo empregadas para avaliar in vitro os
tratamentos preventivos de cárie dentária, como, microdureza, microscopia
eletrônica de varredura e análise por microscopia óptica. Contudo, em sua grande
maioria eles são métodos invasivos que requerem preparo para sua utilização com
isso

impedem de analisar a progressão ou paralisação das lesões de mancha

branca. O surgimento da microscopia confocal a laser para análise topográfica,
permite que se façam análises longitudinais sem necessidade de preparação do
espécime e assim permite visualizar o desenvolvimento de lesões de mancha branca
e avaliar a topografia da superfície de esmalte. O microscópio confocal a laser capta
imagens 3D e tem no sistema um software específico que gera os dados em µm e
os armazena para análises morfológicas qualitativas das superfícies e quantitativas
como rugosidade superficial, perfil de desgaste e degrau.
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PROPOSIÇÃO
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2 PROPOSIÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo avaliar in vitro diferentes tratamentos
na paralisação e remineralização do esmalte dental desmineralizado em situação de
alto desafio cariogênico, por meio:


Análise da rugosidade superficial e do perfil de desgaste ao longo do

tempo por meio da microscopia confocal a laser 3D.


Análise morfológica da superfície dos espécimes ao longo do tempo

com microscopia confocal a laser 3D.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Delineamento experimental

O experimento consistiu em um estudo in vitro, fatorial, tendo como fator
Tratamento Preventivo em 5 níveis: ausência de tratamento - Controle, verniz
fluoretado Duraphat; flúor fosfato acidulado – Flúor gel, Mi Paste - Mousse e Mi
Paste Plus, e o fator tempo em 3 níveis: após desmineralização, após o 1º
tratamento e ao final da ciclagem de pH. As unidades experimentais foram 55
fragmentos de esmalte bovino, divididos aleatoriamente em 5 grupos (n=11). As
variáveis de resposta quantitativa para o estudo foram: perfil de desgaste (apenas
para o tempo final), rugosidade superficial e a resposta qualitativa foi análise
morfológica da superfície.

3.2 Obtenção dos espécimes

Foram empregados incisivos bovinos limpos e armazenados em solução de
formol a 2% com pH 7,0. Os dentes com presença de trincas, rachaduras extensas,
manchas hipoplásicas ou acentuado desgaste foram descartados.
As raízes dentais foram seccionadas 1 mm abaixo da junção amelocementária, com disco diamantado (#7015, KG Sorensen, Barueri, 06454-920,
Brasil) sob refrigeração a água em máquina de corte (Minitom, Struers A/S,
Copenhagen, DK-2610, Dinamarca). Em seguida, as coroas foram fixadas em placa
de acrílico para serem cortadas e assim obtidos fragmentos de esmalte nas
dimensões de 4x4x2mm da face vestibular do dente bovino.
Os fragmentos foram fixados em cilindros de resina acrílica para a realização
da planificação e polimento em politriz giratória (APL-4, Arotec S/A Ind. e Comércio,
São Paulo/SP, Brasil) com lixa de óxido de alumínio de granulação #600 e #1200 e
suspensão de alumina 0,3 e 0,05 μm em disco de feltro (Arotec Sj685 /A Ind. e
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Comércio, São Paulo/SP, Brasil) (Figura 1). Ao final do polimento os espécimes
ficaram imersos em água deionizada sob ação do ultra-som (Ultrasonic Cleaner T –
1449 – D, Odontobrás Indústria e Comércio, Ribeirão Preto – SP, Brasil) por 10
minutos, para lavagem e remoção de resíduos. A representação esquemática da
metodologia utilizada para obtenção do espécime está exemplificada na figura 1.

Figura 1. Representação esquemática da metodologia utilizada no preparo das amostras.

3.3 Microdureza superficial Inicial

Adicionalmente, nos espécimes selecionados, foi realizada a análise da
microdureza inicial dos mesmos por meio de um microdurômetro HMV-2. (Shimadzu
Micro Hardness Tester, Kyoto, Japão) com penetrador diamantado piramidal tipo
Knoop, com carga estática de 25 gramas força, aplicada por 5 segundos. Os
espécimes foram fixados com cera pegajosa (Cera Rosa 7, Polidental Industria e
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Comércio Ltda., São Paulo, SP, Brasil) a uma base de acrílico com o auxílio de um
paralelômetro (ElQuip, São Carlos-SP, Brasil), de forma a deixar a superfície a ser
analisada paralela à placa. Foram realizadas em cada amostra três indentações,
sendo a primeira a 1mm de distância de uma das bordas do fragmento. Entre cada
indentação foi deixado 500 µm e em seguida foi calculada a média para cada dente,
sendo desprezados aqueles que apresentaram valor 20% acima ou abaixo da média
de todos os espécimes, e também aqueles com desvio-padrão interno (entre as
marcações) acima de 20% do valor de sua própria média (valor médio 318 KNH).
Na sequencia, o espécime foi impermeabilizado com resina composta
inclusive metade da área de esmalte, sendo esta a área controle. A outra metade,
que ficou exposta, foi submetida aos desafios erosivos (8mm2). A representação
esquemática da metodologia utilizada para seleção do espécime está exemplificada
na figura 2.

Figura 2. Representação esquemática da metodologia utilizada na seleção do espécime
por meio de microscopia confocal a laser e microdureza.
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3.4 Análise Morfológica e Rugosidade Superficial

O Microscópio Confocal a Laser 3D (Olympus LEXT OLS4000®, Japão)
permite a análise morfológica da superfície dos espécimes através de imagens 3D
obtidas das áreas mais representativas de cada região e seus respectivos grupos.
Este mesmo equipamento foi usado para avaliar antes do tratamento e durante o
decorrer do estudo.
A captação das imagens e análise de rugosidade foram realizadas
incialmente (antes da desmineralização inicial (I)), após a desmineralização (PD),
após 1a aplicação dos agentes (1oT) e após a finalização dos 21 dias de ciclagem
(PT). As imagens iniciais também serviram como um dos métodos de seleção dos
espécimes, todas as amostras que apresentaram trincas e fissuras na superfície
após a medida da microdureza foram excluídas.
Foi realizada a aquisição das imagens das superfícies de esmalte,

dos

espécimes os quais foram posicionados paralelamente à mesa do microscópio
confocal a laser LEXT OLS4000® com auxílio de paralelômetro. Após selecionar a
área mais representativa do espécime, foi realizada a aquisição da imagem com
objetiva de 5x obtendo o zoom óptico de 107 vezes de aumento. Tomou-se o
cuidado de sempre realizar as imagens posteriores na mesma região da primeira.
Após a aquisição das imagens, estas foram analisadas quanto a rugosidade
superficial na região central da área experimental do espécime, tendo uma área
padronizada em torno de 0,60mm2. Os dados, em µm, foram obtidos por meio de um
software específico. As mesmas imagens utilizadas na análise da rugosidade
superficial foram utilizadas para avaliação morfológica. Foi capturada também ao
final da ciclagem de pH imagem com objetiva de 100x obtendo o zoom óptico de
2137x. A representação esquemática da metodologia utilizada para seleção do
espécime e análise da rugosidade superficial está exemplificada na figura 3.
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Figura 3. Representação esquemática da metodologia utilizada na seleção do espécime
análise da rugosidade superficial.

3.5 Desmineralização Inicial/ Formação da Lesão

Após a seleção os espécimes foram submetidos à formação da lesão de
desmineralização (lesão de mancha branca). Para tanto eles foram imersos em 32ml
de 50mM de solução tampão de acetato (1,28mmolL -1 Ca(NO3)2. 4H2O, 0,74mmolL-1
NaH2PO4.2H2O, 0,03ppmF, pH 5,0) (Queiroz, 2004) durante 43h.
Após o desafio foram obtidas novas imagens e então realizadas análises da
rugosidade superficial após a desmineralização.
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3.6 Tratamento dos espécimes

Finalizado o preparo dos espécimes, estes foram armazenados em saliva
artificial (Amaechi et al., 1999) por 24 horas. E então os blocos foram divididos
aleatoriamente nos 5 grupos experimentais de acordo com os tratamentos (n=11),
descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Tratamento preventivo empregado nos diferentes grupos

Grupo

Tratamento

Composição

G1

Nenhum tratamento - Controle

-----------------

G2

Verniz fluoretado a 5% Duraphat

álcool, resinas naturais, cera, sacarina,
sabor, 22600 ppm de NaF

G3

Flúor fosfato acidulado a 1,23%
pH 3,5 – Flúor gel (Flugel DFL)

Fluoreto de sódio (NaF) a 1,23%
adicionado a 0,1M de ácido fosfórico
tamponado (pH 3 a 4)

G4

MI Paste – Mousse
(RecaldentTM, GC Corporation,
Tokyo, Japão)

água, glicerol, CPP-ACP a 10%, Dsorbitol, CMC propileno glicol, silicone
e dióxido de titânio,
xilitol, ácido
fosfórico, sabor, sacarina sódica, phidroxibenzoato etil-propil-butil pH 6,94

G5

MI Paste - Plus (RecaldentTM,
GC Corporation, Tokyo, Japão)

água, glicerol, CPP-ACP a 10%, Dsorbitol, CMC propileno glicol, silicone
e dióxido de titânio,
xilitol, ácido
fosfórico, sabor, sacarina sódica, phidroxibenzoato etil-propil-butil 900
ppm de NaF, pH 7,19

A aplicação dos tratamentos preventivos foi realizada conforme o seguinte
protocolo:


G1. Controle: não foi aplicado nenhum tratamento, (ficou armazenado em
saliva artificial).

Material e Métodos | 53



G2. Verniz Duraphat: foi aplicado verniz na superfície do esmalte com auxílio
de pincel descartável (microbrush), após 5 minutos foi colocado em saliva
artificial, permanecendo em contato por um período de 6 horas e então foi
cuidadosamente removido com gaze.

 G3. Flúor fosfato acidulado: aplicação tópica de flúor fosfato acidulado a
1,23% (Gel de flúor fosfato acidulado pH 3,5, Flugel DFL) foi realizada na
superfície do esmalte com auxílio de microbrush e deixado por 4 minutos.
Após esse tempo, o excesso do gel foi removido com gaze, sem enxague.


G4. Mi Paste (RecaldentTM, GC Corporation, Tokyo, Japão): o agente foi
aplicado com auxílio de microbrush, mantido com ligeiro excesso em contato
com a superfície durante 3 minutos e em seguida o excesso foi removido com
gaze; o produto permaneceu na superfície por mais 2 minutos e depois foi
removido com 10 segundos de jatos de água deionizada.



G5. Mi Paste Plus (RecaldentTM, GC Corporation, Tokyo, Japão): o agente foi
aplicado com auxílio de um microbrush, mantido com ligeiro excesso em
contato com a superfície durante 3 minutos e em seguida o excesso foi
removido com gaze; o produto permaneceu na superfície por mais 2 minutos
e depois foi removido com 10 segundos de jatos de água deionizada.

Após cada tratamento, os espécimes foram imersos em saliva artificial por
seis horas, então foram obtidas novas imagens para a realização da análise da
rugosidade superficial após o 1o tratamento e depois iniciado os ciclos de pH pela
solução desmineralizante.

Os tratamentos foram repetidos mais 2 vezes com

intervalo de 7 dias entre eles. As ciclagens de pH foram realizadas entre os períodos
de tratamento. A representação esquemática da metodologia utilizada aplicação dos
tratamentos está exemplificada na figura 4.

54 | Material e Métodos

Figura 4. Representação esquemática da metodologia utilizada na aplicação dos
tratamentos propostos

3.7 Ciclagem de pH

Após 6 horas da finalização do tratamento, os espécimes foram submetidos
a ciclagem de pH por 20 dias, sendo que os blocos foram mantidos por 4h na
desmineralização e 20 h na solução remineralizante, simulando uma situação de
altíssimo risco a cárie. Os espécimes foram lavados com água deionizada entre as
fases da ciclagem. A cada 7 dias os espécimes foram submetidos novamente ao
tratamento. Após os tratamentos os espécimes foram mantidos em saliva artificial
por 6h. No G2 o verniz foi removido cuidadosamente após o tempo em saliva, para
então reiniciar a ciclagem pela solução desmineralizante. O volume utilizado para as
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soluções

desmineralizante

NaH2PO4.2H2O,

[2,0

0,075mmolL-1

mmolL-1

tampão

de

Ca(NO3)2.
acetato,

4H2O,

2,0

0,02ppmF,

mmolL-1
pH4,7]

e

remineralizante [1,5 mmolL-1 Ca(NO3)2. 4H2O, 0,9 mmolL-1 NaH2PO4.2H2O, 0150
mmolL-1 Kcl, 0,1 molL-1 Tris, 0,03ppmF, pH7,0] foi baseada no estudo de Queiroz
(2004), proporção de volume por área de 6,25ml/mm 2 (50 ml) e 3,12mm2 (24 ml)
respectivamente. As soluções DES e RE foram substituídas a cada 4 dias, evitando
assim a saturação.

O experimento foi realizado a 37°C. Após o 20o dia os

espécimes foram mantidos na saliva artificial por 24h, totalizando um período
experimental de 21 dias, sendo então realizadas as análises pós tratamento. A
representação esquemática da metodologia utilizada na ciclagem de pH está
exemplificada na figura 5.

Figura 5. Representação esquemática da metodologia utilizada na ciclagem de pH.
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3.8 Perfil de desgaste

A captação das imagens e análise do perfil foram realizadas após a remoção
da resina na superfície do esmalte, expondo a área controle. Foi realizada a
aquisição das imagens nas superfícies de esmalte, para isso os espécimes foram
posicionados paralelamente à mesa do microscópio confocal a laser LEXT
OLS4000® com auxílio de paralelômetro. Após selecionar a área mais representativa
do espécime, foi realizada a aquisição da imagem com zoom ótico de 107 vezes de
aumento. Tomou-se o cuidado de sempre selecionar parte da área controle para ter
como referência na realização do perfil.
Para a análise do perfil de desgaste foram realizadas 10 leituras englobando
a área hígida (referência) e a área desmineralizada e a determinação do perfil de
desgaste foi obtido pela distância em micrometros entre a linha média do gráfico
(referente à área hígida) e a linha de desgaste (área desmineralizada). Os dados,
em µm, foram obtidos por meio de um software específico (Figura 6).

Referência

desmineralizada

Figura 6. Imagem obtida no microscópio confocal a laser
mensurações do perfil de desgaste.

demonstrando as 10

Material e Métodos | 57

3.9 Análise dos Dados

Os dados foram analisados quanto à sua distribuição e homogeneidade para
a escolha do teste estatístico mais adequado. Foram realizados diferentes testes
estatísticos para cada propriedade analisada, descritos a seguir:


Análise da rugosidade superficial – Os dados dos diferentes tempos foram
subtraídos a rugosidade inicial (baseline) antes da desmineralização inicial,
obtendo assim 3 tempos (pós-desmineralização, após o 1º tratamento e após a
finalização da ciclagem). Esses dados foram analisados quanto a sua distribuição,
como os dados se apresentaram normais e homogêneos realizou-se a análise de
variância a 2 critérios e teste Holm-Sidak para comparação das médias com
=5%.



Análise do perfil de desgaste – foi utilizada a media das 10 leituras e como os
dados se apresentaram normais e homogêneos realizou-se a análise de variância
a 1 critério.



Para análise morfológica realizou-se uma análise qualitativa das imagens.
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4 RESULTADOS

4.1 Rugosidade Superficial

Na análise dos dados pode-se observar que o fator tratamento não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05), todos apresentaram
um aumento semelhante da rugosidade superficial, ou seja, G1G2 G3 G4G5
(Figura 7). Na análise do fator tempo pode-se observar uma alteração gradativa e
significante da rugosidade (p<0,05), sendo que após os 21 dias de ciclagem ocorreu
uma rugosidade superior a todos os outros tempos (p<0,05), tendo 1ºT<PD<PT
(Figura 8)

0,957

0,963

0,993

0,793

µm
0,30

Figura 7. Análise da rugosidade superficial do fator tratamento
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1,06
0,78

0,56

c

µm
a

b

Figura 8. Análise da rugosidade do fator tempo

Na interação dos fatores pode-se observar que no grupo 2 e 5 ocorreu
alteração estatística significante (p<0,05) após os 21 dias de ciclagem e os grupos 1,
3 e 4 houve um aumento não significante ao final da ciclagem (Figura 9 e Tabela 2).

Figura 9. Interação dos fatores tempo e tratamento por grupo

A tabela 2 exibe as médias e desvios padrões da rugosidade da superfície
em cada grupo.
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Tabela 2. Médias (m) e desvios padrões da rugosidade da superfície em cada grupo.
PD

1ºT

PT

G1

0,97±1,37Aa

0,52±0,78Aa

0,89±0,66Aa

G2

0,97±0,60Ab

0,51±0,73Aa

1,39±0,98Ac

G3

1,00±0,77Aa

0,77±0,34Aa

1,12±0,43Aa

G4

0,88±0,72Aa

0,82±0,47Aa

1,28±0,50Aa

G5

0,09±0,69Aa

0,18±0,76Ab

0,63±0,93Ac

Letras maiúsculas comparação entre substratos de uma mesma coluna
Letras minúsculas comparação de tempo dentro de uma mesma linha

4.2 Perfil de desgaste

Na análise do perfil de desgaste pode-se observar que todos os grupos
apresentaram desgaste e tiveram comportamento similar entre eles (p>0,05), tendo
G1G2 G3 G4G5. (Tabela 3)

Tabela 3. Média (m) e desvio padrão do perfil de desgaste de cada grupo
GRUPOS

Media

±DP

G1

2,711

0,56

G2

2,752

0,96

G3

2,330

0,23

G4

3,067

0,87

G5

2,604

0,51

p=0,328
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4.3 Análise morfológica

Após a análise dos espécimes observou-se que em todos os grupos foi
ocorrendo um aumento gradativo e perceptível de irregularidades, com perda
mineral superficial. No G1 observa-se perda estrutural e alguns espécimes
apresentaram início de formação de cavidade.
Nos grupos 2 e 3 observou-se que a superfície apresentou uma topografia
menos irregular e quase sem desgaste perceptível. Nos grupos 4 e 5 observou-se
em muitos espécimes a formação de cavidades em algumas regiões. As figuras 10 a
14 representam os diferentes grupos nos tempos estudados. Na figura 15 observase a superfície do esmalte no aumento de 2134x após o término das ciclagens
mostrando uma superfície mais regular para os grupos 1 e 2 e uma topografia
irregular para os grupos 3, 4 e 5.
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Figura 10. G1- imagens confocal de um espécime, nos tempos inicial (I); pós desafio (PD);
primeiro tratamento (1ºT) e pós último tratamento (PT)
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Figura 11. G2- imagens confocal de um espécime, nos tempos inicial (I); pós desafio (PD);
primeiro tratamento (1ºT) e pós último tratamento (PT)
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Figura 12. G3- imagens confocal de um espécime, nos tempos inicial (I); pós desafio (PD);
primeiro tratamento (1ºT) e pós último tratamento (PT)
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Figura 13. G4- imagens confocal de um espécime, nos tempos inicial (I); pós desafio (PD);
primeiro tratamento (1ºT) e pós último tratamento (PT)
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Figura 14. G5- imagens confocal de um espécime, nos tempos inicial (I); pós desafio (PD);
primeiro tratamento (1ºT) e pós último tratamento (PT)
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Figura 15. Imagens confocal da superfície do esmalte de um espécime em maior
aumento, 2134x, dos diferentes grupos após o término das ciclagens.
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5 DISCUSSÃO

Nos últimos anos, avanços científicos no conhecimento da patogênese e
prevenção de doenças bucais levaram a um melhor manejamento da doença cárie,
tornando a manutenção da saúde bucal mais eficiente, onde enfatiza a promoção e
prevenção na saúde bucal (Soares, Valença, 2003; Chalmers, 2006; Melo, 2012). Assim,
esforços vêm sendo realizados para reduzir o risco da evolução da cárie, para que não
haja formação de cavidade; porém, se esta já estiver presente, devem ser utilizadas
técnicas e procedimentos que preservem a estrutura dentária

(Zhang et al., 2011).

Apesar do declínio na incidência e prevalência da cárie dentária, a doença é ainda o
principal problema de saúde bucal dos brasileiros e alguns grupos populacionais como
crianças e adolescentes, ainda são considerados de alto risco (MS, 2010; Melo, 2012),
sendo uma das doenças crônicas mais prevalentes em adultos e crianças no mundo
(Featherstone, 2000) e no Brasil, (MS, 2010). Em consequência do declínio, a doença
cárie tornou-se fortemente polarizada (Poulsen, Scheutz,1999), cerca de 80% das
superfícies dentais cariadas estão concentradas em 25% dos indivíduos (Seppä, 2001) .
Nesse grupo em que a manifestação da doença ainda permanece alta, a aplicação tópica
profissional de flúor tem sido recomendada, visando aumentar a disponibilidade do
fluoreto na cavidade bucal (Marinho, 2002; Souza- Gabriel, 2009) para impedir ou retardar
a evolução das lesões de cárie.
As estruturas mineralizadas do dente interagem constantemente com fluidos
bucais e com o biofilme dental e quando ocorre o desequilíbrio entre os processos
de desmineralização-remineralização (Maltz, et al., 2005; Reynolds, 2008; Melo,
2012) com predomínio da desmineralização, o esmalte inicia uma perda de Ca
(Cálcio), P (Fosfato) e outros íons para o meio bucal em virtude da queda do pH
(menor que 5,5). Assim inicia-se a formação da lesão de cárie que, clinicamente é
diagnosticada como uma lesão de mancha branca na superfície do esmalte (ten
Cate et al., 2007). A mancha branca está relacionada com a perda de mineral pelo
esmalte que, quando diagnosticada em sua fase inicial, ainda apresenta-se
parcialmente desmineralizada sendo passível de remineralização. Os tratamentos
preventivos são indicados principalmente em situações em que já se apresenta
sinais clínicos da doença. (Reynolds, 2008; Melo, 2012), sendo necessário que se
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avalie esses tratamentos no que tange a paralisar ou reduzir a velocidade de
desenvolvimento da lesão de cárie. Assim, o presente estudo avaliou a evolução de
lesões de mancha branca e a influência de diferentes tratamentos preventivos.
Com a valorização da Odontologia Preventiva ocorreu o avanço nas pesquisas
de materiais e métodos com finalidade de inibir a formação e/ou progressão das lesões
de cárie. As lesões de cárie artificiais incipientes e padronizadas do presente estudo
foram obtidas pelo armazenamento na solução desmineralizadora, composta de
tampões ácidos com cálcio e fosfato em baixo pH (pH 4,7), com o objetivo de simular
os episódios de queda de pH que ocorrem na superfície do esmalte, (Queiroz, 2004).
A mesma solução desmineralizadora foi utilizada em todo período de ciclagem
Des/Re, que ocorreu durante 20 dias, simulando alto desafio cariogênico. O estágio
de remineralização é simulado com imersão do espécime dental em solução
contendo cálcio e fosfato em um grau de saturação semelhante ao da saliva com pH
7,0 (Amaechi et al., 1999; Queiroz, 2004).
Além disso, optou-se em trabalhar com dentes bovinos, visto a validade de
sua utilização em estudos in vitro. Essa possibilidade deve-se à semelhança do
substrato desses dentes aos dos dentes humanos. A microdureza do esmalte e da
dentina de dentes humanos é semelhante a dos bovinos (Donassollo et al., 2007).
Muita informação tem sido gerada usando-se dentes bovinos como substrato,
favorecendo maior número de repetições por grupo experimental, dada a maior
facilidade de aquisição e por serem considerados aceitáveis em testes in vitro.
O modelo de estudo utilizado na presente pesquisa foi in vitro pois este é
capaz de simular a dinâmica da perda e do ganho mineral dos tecidos dentários, de
uma forma rápida, padronizada e sensível o suficiente para avaliar a eficácia de
diferentes agentes preventivos ( Moron, 2011). Assim, simular in vitro a dinâmica da
lesão vem sendo o método adotado nos experimentos que avaliam os produtos
indicados para reduzir a perda mineral e consequentemente atuam no avanço da lesão
cariosa (Scott et al., 2010; Jayarajan et al., 2011; Lima, 2013). Sobre estudos in vitro,
ainda que os testes laboratoriais não reproduzam exatamente as condições que
ocorrem in vivo, constituem importante parâmetro de análise, uma vez que, se o
material apresentar comportamento eficiente in vitro, maior probabilidade de um
desempenho clínico satisfatório (Larry, Hogan, 1998; Pinheiro, 2010; Lima, 2013).
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Diferentes métodos são utilizados para avaliar a capacidade de inibição da
progressão das lesões de cárie no esmalte, destacando-se a análise morfológica da
superfície com Microscópio Confocal a Laser 3D avaliando o perfil de desgaste
superficial, degrau e a rugosidade e também a análise topográfica através das imagens
obtidas (Schlueter et al.,2011). A microscopia Confocal de varredura a laser usa uma
luz monocromática para coletar imagens de planos focais específicos. Estas imagens
são analisadas por um programa, obtendo-se informações qualitativas. Deve-se
ressaltar que este método também permite quantificar a perda do tecido por erosão e a
profundidade da lesão (Heurich et al., 2010; Schlueter et al., 2011; Scott et al., 2010).
Este tipo de microscopia de luz pode ser considerado como sendo a meio caminho
entre microscopia óptica e eletrônica. Imagens que podem ser produzidas da superfície
das amostras são semelhantes em caráter aos do microscópio eletrônico de varredura
(MEV), (Watson,1991; Somasundaram, Vimala, Mandke, 2013). Somado a isso, é
uma metodologia que permite obtenção de imagens sem necessidade de preparo
prévio e dessa forma permite que se façam avaliações longitudinais dos tratamentos,
além de não superestimar a profundidade da lesão (Heurich et al., 2010; White et al.,
2010; Schlueter et al., 2011; Pedrosa, 2013). Assim, no presente estudo optou-se pela
escolha de empregar a Microscopia Confocal a Laser para obtenção das imagens e das
análises de rugosidade superficial e perfil de desgaste.
Diversas terapias preventivas são enfatizadas na literatura no intuito de
eliminar ou paralisar lesões de cárie incipientes em esmalte, tais como as que
envolvem o uso de dentifrícios, géis e vernizes fluoretados; enxaguantes bucais;
antimicrobianos e gomas de xilitol (Santos et al., 2009; Belffort Carvalho Filho, 2010;
Robertson et al., 2011; Lima, 2013). Reynolds (1991, 1997), introduziu os produtos
derivados da caseína, proteína derivada do leite que atua na estabilização dos íons
cálcio e fosfato e que resulta na formação de um complexo semelhante ao fosfato de
cálcio amorfo (ACP), que

diminuem a desmineralização e promovem a

remineralização da superfície dentária, ( Pulido et al., 2008; Robertson et al., 2011;
Melo, 2012). Segundo Azarpazhooh e Limeback (2008), não há restrições para o
uso do CPP. Assim, o complexo CPP-ACP pode ser incorporado nos gêneros
alimentícios, em agentes terapêuticos e por não demonstrar nenhum dos efeitos
adversos do flúor - "fluorose", é possível, que este produto venha a se tornar um
importante agente no futuro (Rose, 2000; Clark, 2011). Como o flúor é amplamente
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estudado nas formas de gel e verniz, o presente estudo empregou estes dois
materiais como referência e estudou dois produtos contendo o complexo CPP-ACP,
sendo um com flúor (Mi Paste Plus) e outro não (Mi Paste).
Analisando os tratamentos realizados no estudo, observou-se que nenhum
tratamento foi capaz de paralisar a lesão e/ou reverter a situação de alto risco. Este
fato provavelmente ocorreu devido o tratamento remineralizador só demonstrar ser
efetivo quando combinado ao controle de outras variáveis para diminuição do
desequilíbrio do ciclo de Des/Re (Geiger et al., 1992; Nicoló, 1997; Jacobs et al.,
1998; Soares, Valença, 2003). Como o presente estudo manteve a ciclagem de pH
durante 21 dias e o tecido já se apresentava desmineralizado, os métodos
empregados não foram capazes de paralisar o processo.
Na análise do tempo pode-se observar que após o primeiro tratamento (1oT)
ocorreu uma diminuição da rugosidade superficial, provavelmente devido a ação dos
agentes

preventivos,

bem

como,

a

deposição

de

minerais

da

solução

remineralizadora. Contudo, com o continuo processo de Des/Re dos 21 dias de
ciclagem promoveu uma superfície extremamente irregular e rugosa, que numa
situação clínica favoreceria o acúmulo de biofilme e proporcionaria a continuação do
desequilíbrio do pH.
O grupo Controle (sem tratamento) apresentou um alto grau de
desmineralização e após o tempo do primeiro tratamento observou-se que a
rugosidade não aumentou, porém não resistiu a continuidade da ciclagem,
mostrando um aumento da desmineralização no final. Morfologicamente os
espécimes apresentaram um aumento gradativo e perceptível de irregularidades,
com perda mineral superficial. Esses resultados confirmam os achados de outros
estudos prévios (Pulido et al., 2008; Clarck; Diniz, 2011), que mostram diferença
entre realizar tratamento com flúor e o grupo controle sem tratamento. Nesse grupo
ocorreu uma perda estrutural nítida sendo que alguns espécimes apresentaram
início de formação de cavidade, inferindo que o efeito tampão da saliva não foi
suficiente em situação de alto desafio cariogênico.
O verniz Duraphat não foi efetivo e os espécimes apresentaram grande
perda mineral, apesar de ter sido aplicado uma vez por semana. Isso pode ter
ocorrido devido ter sido deixado na superfície apenas 6 horas em contato com
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esmalte. Estudos recentes (Carvalho et al., 2013, Lima, 2013) verificaram ação
favorável quando deixaram o verniz em contato com a superfície de esmalte por
pelo menos 24h o que impediria o contato da solução Des e ainda favoreceria a
remineralização da superfície. Clinicamente, Marinho, (2002) demonstraram que o
verniz fluoretado aplicado duas a quatro vezes ao ano, tanto em dentes decíduos
como permanentes, promove uma substancial redução do incremento de cárie,
independentemente do risco ou exposição à outras fontes de fluoreto. A controvérsia
com o resultado do presente estudo é que em estudo in vitro o processo de Des/Re
é contínuo e em estudos in vivo o processo é reduzido em função que para se
aplicar o verniz faz-se profilaxia para que a superfície esteja limpa e seca, ou seja, é
removido o biofilme bacteriano permitindo uma diminuição da profundidade de
desmineralização (Farhadian et al. 2008 ).
Na análise do fator tempo pode-se observar uma alteração gradativa da
rugosidade, sendo que após os 21 dias de ciclagem ocorreu uma rugosidade
superior a todos os outros tempos. Este fato pode ter sido favorecido pela remoção
do verniz que mesmo com cuidado pode ter ocorrido deslocamento mineral da
superfície fragilizada pelo processo Des/Re.
No presente estudo, pode-se observar que o grupo flúor gel (G2) apresentou
morfologicamente uma superfície mais regular o que provavelmente se deu devido o
flúor ter conseguido diminuir a velocidade de desmineralização. Pois doses elevadas
de flúor (como presente no flúor gel) utilizadas na superfície porosa das lesões de
mancha branca afetam principalmente a superfície externa e promove uma rápida
precipitação de minerais no esmalte poroso obliterando a lesão e mantendo uma
subsuperfície desmineralizada (García-Godoy, Hicks, 2008; Clark, 2011b), mesmo
assim a aplicação tópica profissional de flúor tem sido recomendada, visando
aumentar a disponibilidade do fluoreto na cavidade bucal (Marinho, 2002; SouzaGabriel, 2009). Em relação a rugosidade superficial na análise do fator tempo podese observar uma alteração gradativa da rugosidade, mas com menor intensidade
que os outros grupos. Este fato provavelmente ocorreu devido a deposição mineral
sobre a superfície diminuindo as irregularidades.
Entretanto, quando foi analisado o comportamento de duas pasta a base de CPPACP (Mi Paste e Mi Paste Plus) observou que este não foi eficiente para conter a
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desmineralização e ou promover remineralização. Resultados similares foram
observados por Robertson et al. (2011), Pulido et al., (2008), Behanan et al., (2010),
Heravi et al., (2014) que não demonstraram efeito de remineralização para MI Paste
em lesões iniciais de esmalte. Em estudo recente, Mehta, Nandlal, Prashanth (2013),
realizaram estudo semelhante ao presente trabalho em que analisaram o efeito do
CPP- ACP e foi comparável ao efeito da saliva artificial em lesões de mancha branca
e contínuo processo Des/Re e após 14 dias de ciclagem, além disso observaram
ação semelhante do Mi Paste e Mi Paste Plus. Entretanto, esses resultados
contradizem a vários autores (Oshiro et al., 2007; Reynolds, Cai , Cochrane, 2008;
Thepyou et al., 2013, Carvalho et al.,2013, Somasundaram, Vimala, Mandke, 2013)
que verificaram resultado positivo para os grupos contendo CPP-ACP concluindo
que este material tende a remineralizar toda a lesão, mesmo na presença de
fluoretos (Reynolds, Cai , Cochrane, 2008), sendo mais efetivo o CPP-ACPF por
causa da vantagem de fluoreto de sódio (NaF 0,2%) (Jayarajan et al., (2011), sendo
que esta última afirmação é contraditória na literatura (Mehta, Nandlal, Prashanth,
2013; Patil et al., 2013). Li et al (2014), observaram em uma revisão sistemática que
não há diferença no efeito benéfico do CPP-ACP em relação ao flúor, porém a sua
ação ainda não está clara.

Pukallus et al., (2013), observaram clinicamente que o CPP-ACP produziu
uma redução do Streptococus do grupo mutans, sem no entanto diminuir a
prevalência das lesões de cárie, talvez seja este fato que proporciona a discrepância
dos resultados in vivo com o in vitro, uma vez que o CPP-ACP pode afetar a adesão
do S. mutans. Além disso, a divergência de resultados provavelmente ocorreu
devido a metodologia empregada no presente estudo em que a partir de uma
superfície desmineralizada realizou-se o tratamento e continuou o processo de
Des/Re, tendo apenas um trabalho nesta linha de investigação (Mehta, Nandlal,
Prashanth, 2013).
Analisando a rugosidade superficial pode-se observar que no MI Paste Plus
ocorreu alteração após os 21 dias de ciclagem. Morfologicamente os espécimes
apresentaram aumento perceptível de irregularidades, inclusive com a formação de
cavidades em algumas regiões.
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Assim, pode-se observar que o flúor gel diminuiu a velocidade da perda
mineral. Em grupos em que a manifestação da doença ainda permanece alta, a
aplicação tópica profissional de flúor tem sido recomendada, visando aumentar a
disponibilidade do fluoreto na cavidade bucal (Marinho, 2002; Souza-Gabriel, 2009;
Santos et al., 2009; Belffort Carvalho Filho, 2010; Robertson et al., 2011; Lima,
2013). Quanto aos produtos contendo CPP-ACP, (Pulido et al., 2008; Behanan et al.,
2010; Robertson et al., 2011), infere-se que mais estudos devem ser realizados afim
de apurar seus efeitos benéficos em situação de alto desafio cariogênico. Resta
lembrar que, embora o uso de produtos remineralizadores tem seu papel importante
no tratamento de lesões cariosas a cárie é uma doença multifatorial e o controle e
tratamento da doença passa pela atenção, educação e mudanças de atitudes afim
de se obter o controle desses vários fatores.
A cárie é uma doença dinâmica, que tende a evoluir se não houver
intervenção no processo, principalmente se não modificar a interação que há entre
os fatores que juntos desencadeiam a instalação da doença, (Geiger et al., 1992;
Nicoló, 1997; Jacobs et al., 1998 ; Soares, Valença, 2003; Maltz, 2005; ten Cate et
al., 2007; Reynolds, 2008; Melo, 2012). Esse quadro exige terapêutica para limitar a
evolução

da

lesão,

enfrentando

a

desmineralização,

implementando

a

remineralização e assim revertendo a lesão de mancha branca.
Considerando as limitações do experimento, a metodologia, é totalmente
reproduzível, devido a confiabilidade do método e rigor no cumprimento de todas as
etapas delineadas. Pode-se considerar que a ciclagem Des/Re simulou situação de
alta e continua atividade de cárie, atenuada somente pelos tratamentos. Isto
equivale à situação de um ambiente em contínuo desafio, e sem controle de outros
fatores que normalmente interferem nas oscilações Des/Re no ambiente bucal.
Quanto aos resultados, deixa a pensar se realmente há tratamento preventivo, que
por si só seja eficaz para estabilizar e paralisar a atividade da doença cárie.
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6 CONCLUSÕES

Baseado na metodologia empregada, nos resultados obtidos e nas
restrições de um estudo in vitro, pode-se concluir que:
- nenhum dos tratamentos testados foi capaz de paralisar ou remineralizar
as lesões desmineralizadas.
- a continua ciclagem promoveu um aumento gradativo das irregularidades
superficiais para todos os grupos
- morfologicamente o flúor gel e o verniz promoveram uma superfície mais
homogênea, com menos irregularidades e perda estrutural.
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