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RESUMO
MAMELUQUE, S. Tratamento preventivo do esmalte dental exposto à situação
de alto desafio cariogênico: estudo in vitro. 2014. 89p. Tese (Doutorado) –
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
O objetivo do presente trabalho foi avaliar diferentes tratamentos na remineralização
do esmalte desmineralizado em situação de alto desafio cariogênico. Foram
utilizados 55 fragmentos de esmalte bovino (4mmX4mmX2mm) planificados e
polidos. Os espécimes foram cobertos com resina composta ficando exposta apenas
a metade da superfície externa (2mmX4mm) e então, foram imersos em solução
tampão de acetato (pH 4,7) por 43 horas para formar a lesão de desmineralização.
Os espécimes foram divididos aleatoriamente em 5 grupos (n=11), de acordo com os
tratamentos preventivos: 1- Controle (sem tratamento); 2- Verniz fluoretado a 5%
Duraphat®; 3- Flúor-gel 1,23%; 4- MI Paste™; e 5- MI Paste Plus™. Os tratamentos
foram realizados uma vez por semana durante 3 semanas. Nos intervalos das
aplicações os espécimes foram submetidos a ciclos de pH (DES/RE) num total de 21
dias. Após a finalização da ciclagem os fragmentos foram seccionados
longitudinalmente, sendo que em uma metade foi analisada a microdureza
longitudinal, pelo cálculo da variação percentual da dureza e na outra metade foi
avaliada a profundidade de desmineralização do esmalte através de microscopia
óptica. Para a análise em FTIR, pó do esmalte foi obtido dos espécimes em três
diferentes momentos: inicial sem desmineralização da superfície, após a
desmineralização por 43 horas e após o tratamento. Para análise da microdureza
longitudinal empregou-se a variação da dureza. Os dados foram analisados quanto a
sua distribuição, porém como não foram normais realizou-se uma análise não
paramétrica comparando grupo contra grupo pelo Mann Whitney test com α=5%.
Para análise da profundidade de desmineralização, como os dados se apresentaram
normais e homogêneos, realizou-se a análise de variância a 1 critério e teste HolmSidak para comparação das médias com α=5%. Para análise em FTIR fez-se
apenas uma análise descritiva dos dados. Na análise dos dados pode-se observar
que houve diferença estatística significante entre o grupo controle (G1) com o grupo
flúor-gel (G3) (p<0,05), o qual apresentou menor perda de dureza e menor
profundidade de desmineralização. Os grupos 2, 4 e 5 foram similares entre si e com
o G1 para as duas propriedades analisadas. Na análise da absorbância nos
diferentes comprimentos de onda pode-se observar um padrão similar em todas as
amostras; a banda de fosfato inicial foi mais larga e posicionada em número de
ondas menores. Após a desmineralização, esta banda ficou mais estreita e
deslocada para número de ondas maiores. Esse comportamento se repetiu e foi
similar para todos os grupo. Baseado nos resultados obtidos pode-se concluir que
nenhum dos tratamentos preventivos realizados foi capaz de inibir o processo de
desmineralização ou promover a remineralização em situações de alto risco a cárie,
embora o flúor-gel tenha permitido uma evolução mais lenta da desmineralização.
Palavras-Chave: Esmalte dentário, Cárie dentária, Tratamentos preventivos,
Microdureza, Microscopia óptica, Espectroscopia no infravermelho com transformada
de Fourier (FTIR).

ABSTRACT
MAMELUQUE, S. Preventive treatments of dental enamel exposed to high
cariogenic challenge: in vitro study. 2014. 89p. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
The aim of this study was to evaluate different treatments on remineralization of
demineralized enamel in a high cariogenic challenge. 55 enamel fragments
(4mmX4mmX2mm) flat and polished were used. The specimens were covered with
composite exposed only half of the outer surface (2mmX4mm) and then were
immersed in acetate buffer solution (pH 4.7) for 43 hours to form the demineralization
lesion. The specimens were randomly divided into 5 groups (n = 11) according with
the preventive treatments: 1 - Control (no treatment); 2 - 5% fluoride varnish
Duraphat ®; 3 - Fluoride-gel 1.23%; 4 - MI Paste ™; and 5 - MI Paste Plus™. The
treatments were carried out once a week for 3 weeks. During intervals and among
applications the specimens were subjected to pH cycles (DES / RE) for a total of 21
days. After finished of the cycling, the samples were longitudinally sectioned, and one
half in the longitudinal microhardness was analyzed and the other half the depth of
enamel demineralization using optical microscopy was evaluated. For data analyzed
was calculate the percentage change in the hardness. For FTIR analysis, the enamel
powder was obtained from specimens at three different times: without
demineralization of the surface, after demineralization for 43 hours and after
treatment. Data were analyzed for their distribution, but they were not normal there
was a non-parametric analysis comparing group versus group by t test (MannWhitney test) with α = 5%. To analyze the depth of demineralization, as the data
were normal and homogeneous, we performed analysis of variance criterion 1 and
Holm-Sidak test for comparison of means with α = 5%. For FTIR was realized of
descriptive analysis of the data. Data analyzed showed statistically significant
difference between the control group (G1) with the fluoride gel group (G3) (p <0.05),
which showed less loss of lower hardness and depth of demineralization. Groups 2, 4
and 5 were similar among them and with G1 for two properties analyzed. The
analysis of the absorbance at different wavelengths can be observed a similar pattern
in all samples; band initial phosphate was wider and placed on the number of smaller
waves. After demineralization, this band became narrower and shifted to higher wave
number. This behavior was similar for all groups and it is repeated for every group.
Based on the results this study it can be concluded that none of the preventive
treatment carried out was able to inhibit the demineralization or promote
remineralization in high caries risk situations, although fluoride gel has allowed a slow
evolution of demineralization.
Key-words: 1. Dental enamel 2. Dental caries 3. Preventive treatments 4.
Microhardness 5. Optical microscopy 6. Spectroscopy, Fourier Transform Infrared
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1. INTRODUÇÃO

A cárie dentária é considerada uma das doenças crônicas mais prevalentes
em adultos e crianças no mundo (Featherstone, 2000). De etiologia multifatorial,
envolve microrganismos específicos, carboidratos fermentáveis, superfície dentária,
características inerentes ao hospedeiro e tempo de exposição (Fejerskov, Kidd,
2011). Todos esses fatores desempenham um papel no processo dinâmico da
desmineralização e remineralização que ocorre na superfície dentária (GarcíaGodoy, Hicks, 2008).
Os dentes ao se irromperem na cavidade bucal são imediatamente cobertos
por uma película adquirida, que consiste em uma camada protetora acelular de
composição protéica. Essa película permanece continuamente presente na
superfície dos dentes e, sendo formada imediatamente após a escovação ou
limpeza profilática profissional, torna-se base sobre a qual se forma o biofilme dental
(García-Godoy, Hicks, 2008).
Com o passar do tempo, e na contínua exposição aos fatores, o biofilme pode
passar a ser colonizado por bactérias acidogênicas que poderão promover o início
da desmineralização dos tecidos duros do dente por ácidos orgânicos produzidos
pela fermentação de carboidratos e, consequentemente, lesões ativas em esmalte
poderão ser produzidas. Esse tipo de lesão de mancha branca é comumente
encontrado em áreas de maior estagnação de biofilme dentário, ou seja, nas
superfícies cervicais, proximais e oclusais (Pinheiro et al., 2003). Caso não se
intervenha no processo onde a desmineralização prevalece sobre a remineralização,
a lesão de cárie pode evoluir até ter perdas consideráveis com a formação de
cavidade (Chalmers, 2006; Reynolds, 2008; Thepyou et al., 2013).
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 (Pinheiro et al., 2006). Ela pode
se apresentar ativa ou inativa e necessita de atuações clínicas diferenciadas em
cada caso.

Se não houver um tratamento adequado e direcionado para essas

lesões iniciais de cárie, a doença irá progredir e lesões em dentina surgirão como
consequência da ação das bactérias acidogênicas (Bussadori et al., 2006).
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A formação da lesão de mancha branca em esmalte está diretamente
atribuída ao efeito da acumulação e retenção prolongada do biofilme bacteriano
visível (Mattousch, 2007), assim como à presença de Streptococcus mutans e
lactobacilos (Ogaard et al., 1988) na saliva. Essas lesões podem persistir durante
anos, resultando em regiões descalcificadas na estrutura do dente com potencial
capacidade de deterioração, ao ponto de exigir uma restauração permanente
(Ogaard et al., 1988).
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, freqüência e consistência da
dieta; níveis de cálcio, fosfato e bicarbonato na saliva; exposição ao flúor e
susceptibilidade genética dos pacientes (Chalmers, 2006). Se, porventura, um
processo contínuo de desmineralização ocorrer, essa lesão poderá progredir de uma
descalcificação inicial, sem cavitação, para uma lesão cariosa ativa com
aparecimento de cavidade (Fejerskov, Kidd, 2011).
Quando detectadas precocemente, estas lesões podem ser revertidas, com
procedimento não-invasivo, através do uso de agentes remineralizantes (El-Sayad et
al., 2009; Peters, 2010), que possui grande vantagem no manejo clínico
(Carounanidy, Sathyanarayanan, 2010) por simples e rápida aplicação, demandando
menor tempo clínico. Os requisitos básicos para agentes de remineralização incluem
(Zero, 2009; Pitts, 2010; Borges et al., 2011): (1) ser seguro e exibir eficácia
bioatividade,

(2)

apresentar

precipitação

rápida

em

dentes

parcialmente

desmineralizados, (3) se transformar em uma fase estável e resistente para posterior
ataque de bactérias e outros agentes de erosão; (4) apresentar sinergismo com o
flúor; (5) ser mais eficiente do que a desmineralização; (6) ser ativo tanto na
superfície quanto na subsuperfície da lesão, e (7) ter a capacidade de se difundir
através do biofilme e na lesão.
Para alcançar estes requisitos diferentes terapias preventivas têm sido
estudadas com o intuito de controlar a desmineralização, melhorar a remineralização
e, portanto, paralisar as lesões ativas de cárie (Robertson et al., 2011). Essas
incluem a utilização de dentifrícios, géis e vernizes fluoretados; enxaguatórios
bucais; antimicrobianos; gomas de xilitol e, recentemente, os derivados da caseína
(Reynolds, 1995, 1997,1999; Cochrane et al., 2010; Guzman-Armstrong, 2010).
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A aplicação tópica de flúor tem sido, tradicionalmente, o método mais comum
para evitar a desmineralização do esmalte (Pulido et al., 2008; Clark, 2011).
Estudos sugerem que o uso rotineiro do flúor promove uma superfície menos
susceptível à desmineralização (Soares, Valença 2003; Pulido et al., 2008; Clark,
2011; Zhou et al., 2014). No entanto, os regimes de fluoreto mais atuais dependem
da adesão e colaboração do paciente e, infelizmente, aqueles que mais se
favorecem com a aplicação do flúor suplementar devido às falhas na higiene bucal,
são também os menos propensos a cumprir o tratamento (Clark, 2011). A
inconsistência na cooperação do paciente tem sido um dos aspectos mais
desafiadores quando no tratamento de lesões de mancha branca em pacientes
ortodônticos (Clark, 2011).
A presença constante de flúor no meio bucal mediante a utilização dos
métodos tópicos ocorre pela formação de depósitos de fluoreto de cálcio (CaF) sobre
as superfícies de esmalte (Hebling, Bausells, 1997; Soares, Valença, 2003), servindo
como um reservatório de íons flúor controlado pelo pH (Thylstrup, Fejerskov, 1995;
Fejerskov, Kidd, 2011).
Na presença de flúor, a hidroxiapatita se comporta como fluorapatita, a qual
se dissolve em meio bucal apenas quando o pH desce abaixo de aproximadamente
5,0 – 4,5. Isto significa que o pH crítico da desmineralização muda para cerca de
aproximadamente 0,5 - 1,0 para um valor mais ácido de pH crítico. Além disso,
quando o pH retorna para valores menos ácidos, acima do novo pH crítico, o flúor
será incorporado no interior do tecido mineral tornando-o menos solúvel. Contudo é
necessária a presença dos íons constantemente neste processo para que ocorram
os efeitos desejáveis (Amaechi, van Loveren, 2013).
Aplicações tópicas de fluoretos são as formas mais importantes de uso desse
elemento na prevenção da cárie dentária (Thylstrup, Fejerskov, 1995; Almeida, 2007;
Belfort Carvalho Filho, 2010; Robertson et al., 2011; Lima, 2013). Dentre os que são
administrados de forma tópica estão incluídos os géis e vernizes fluoretados,
amplamente utilizados no Brasil. A aplicação de gel contendo flúor 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 (Chedid, Guedes-Pinto,
1984, Delbem et al., 2004; Belfort de Carvalho Filho, 2010).
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Outra forma amplamente empregada é o verniz fluoretado que foi
desenvolvido para prolongar o contato do flúor com a superfície do esmalte, pois
aderem à superfície dos dentes por longos períodos (até 12 horas) (Belfort de
Carvalho Filho, 2010; Cury et al., 2010; Lima, 2013). Apresenta-se como um material
viscoso amarelado que, ao tomar presa, torna-se uma cobertura de cor marromamarelada sobre o dente e promove o aumento da formação de fluorapatita na
superfície (Belfort de Carvalho Filho, 2010). Segundo Nicoló et al. (1997), as
vantagens deste produto são a facilidade de aplicação, diminuição do tempo de
trabalho, alta margem de segurança, além de não exigir do paciente elevada
cooperação. Como desvantagem tem-se a descoloração temporária dos dentes no
dia da aplicação, necessidade de evitar o consumo de alimentos duros durante o
resto do dia e não escovar a região nesse dia (Warren et al., 2000).
Apesar do reconhecimento e aprovação pela Associação Dentária Americana
e Canadense, bem como pela FDA (Food and Drug Admnistration) (Corrêa, 1998),
os vernizes fluoretados têm demonstrado eficácia na prevenção da cárie tanto na
dentição decídua quanto na permanente (Marinho et al., 2003). No entanto, o seu
desempenho clínico em relação ao gel fluoretado ainda é divergente na literatura.
Vem sendo demonstrado que ambos os produtos apresentam resultados
semelhantes no tratamento de lesões cariosas iniciais (Soares, Valença, 2003),
enquanto outros apontam o desempenho do verniz fluoretado como superior ao gel
(Medeiros, Brum 1998; Medeiros, Marques, 1999, Santos et al., 2009). Contudo, os
produtos fluoretados apresentam toxidade e o seu uso tem que ser regular e
periódico para se ter o efeito desejável.
Mais recentemente, estudos têm focado na concentração de cálcio e fosfato
presente nos dentes, uma vez que eles são os principais componentes do dente e
têm sido relacionados à desmineralização, e direcionados para sua deposição e
intensificação na estrutura dentária (Pulido et al., 2008). O fosfato de cálcio amorfo
(ACP) apresenta o benefício de ter ambos, cálcio e fosfato, juntos em uma fase
amorfa sendo capaz de diminuir a desmineralização, aumentar a remineralização, ou
ambos, durante um desafio ácido à superfície dos dentes (Reynolds, 1991, 1995,
1997; Pulido et al., 2008; Cochrane et al., 2010; Lima, 2013; Somasundaram et al.,
2013). O ACP tem sido usado há muitos anos, mas vinha sendo um desafio evitar a
formação de aglomerados, a precipitação destes íons em cristais e a formação de
cálculos, além de sua incapacidade de se ligar à superfície dentária. Por outro lado,
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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 cálcio e fosfato da estrutura dentária, criando um complexo
semelhante ao fosfato de cálcio amorfo (ACP) (Pulido et al., 2008).
Isso ajuda a solucionar um dos principais desafios na aplicação do ACP uma
vez que a CPP não permite a combinação de cálcio e fosfato em cristais,
prevenindo-os de alcançar a dimensão crítica para a precipitação. A CPP estabiliza
as soluções de cálcio e fosfato formando o complexo CPP-ACP, sob condições
alcalinas e neutras, criando um potencial estado supersaturado (Reynolds et al.,
1995, 1997; Azarpazhooh, Limeback, 2008; Pulido et al., 2008). Essas soluções são
liberadas pelo fosfopeptídeo de caseína, em torno do dente, quando na presença de
um ambiente ácido (Hegde et al., 2007; Pulido et al., 2008).
O complexo CPP-ACP atua como reservatório de fosfato de cálcio, ampliando
a quantidade desses íons no conteúdo fluido do biofilme, mantendo, assim, um
estado de supersaturação em relação à matriz mineral do esmalte (Clark, 2011). A
biodisponibilidade desses componentes remineralizantes combate os desafios
ácidos na superfície do dente, potencializando o processo dinâmico da
remineralização (Reynolds, 1991; Clark, 2011). O CPP-ACP liga-se prontamente à
superfície do dente, bem como às bactérias presentes no biofilme. Desta forma, uma
alta concentração de fosfato de cálcio amorfo (ACP) é depositada próximo à
superfície do dente (Reynolds et al, 1995 e 1999; Azarpazhooh, Limeback, 2008;
Clark, 2011).
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 a MI Paste™ e a MI Paste
Plus™, uma evolução da MI Paste contendo incorporação de 900 ppm de flúor (GC
América, Alsip, IL, EUA) (Reynolds, 1991; Clark, 2011). A MI Paste™ ganhou
popularidade no tratamento de pacientes ortodônticos com lesões de mancha
branca, tendo sido primariamente utilizada como agente dessensibilizante. O
ingrediente ativo da MI Paste™ é o complexo fosfopeptídeo de caseína associado
ao fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP) (Reynolds, 1991; Azarpazhooh, Limeback,
2008).
Estudos utilizando esta pasta demonstraram sua eficácia evitando a progressão
de lesões de mancha branca e reduzindo a desmineralização do esmalte (Pulido et al.,
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2008; Robertson et al. 2011); assim como na remineralização do esmalte erodido
(Tantbirojn et al., 2008; Vashisht et al., 2013). Apesar disso, não há estudos clínicos
suficientes, em quantidade e em qualidade, em relação à efetividade a longo prazo
destes produtos na prevenção da doença cárie e no tratamento de hipersensibilidade
dentinária e boca seca (Azarpazhooh, Limeback 2008).
O estudo de terapias para a prevenção de cárie exige que as lesões
desenvolvidas e pequenas alterações no conteúdo mineral da estrutura possam ser
identificadas. Entre os métodos desenvolvidos para mensuração das alterações
minerais em estudos in vitro, a utilização das técnicas de microdureza em corte
transversal (Castellan et al., 2007; Delbem et al., 2009), microscopia óptica
(Kamburoğlu et al., 2011) e espectroscopia no infravermelho com tranformada de
Fourier – FTIR (Correa-Afonso et al., 2012) têm sido consideradas eficientes.
A microdureza é uma propriedade física que permite avaliar a ação de
agentes químicos e/ou físicos sobre a superfície dentária. A dureza de um material
está diretamente relacionada com a resistência apresentada em relação à
penetração. Quanto maior a penetração, menor a dureza (Soares, 2004). Assim,
emprega-se essa metodologia para verificar indiretamente as perdas minerais das
estruturas dentais.
A microscopia óptica é um excelente método para determinar a extensão do
processo de desmineralização, pois pequenas variações minerais levam a alteração
da difração e refração da luz e permite visualizá-la, sendo adequado para
complementar os achados da microdureza (Raucci-Neto 2013).
Atualmente a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR) tem sido utilizada para avaliar alterações na estrutura química do esmalte dental
humano (Antunes et al., 2006), pois permite identificar compostos químicos pela
interação do comprimento de onda emitido entre 4000 e 400 cm‐1 e assim identifica os
espectros de absorção, constituídos pela somatória das bandas de absorção originárias
dos compostos químicos presentes no substrato (Raucci-Neto, 2013).
Apesar dos diferentes tipos de tratamentos existentes para prevenção de
cárie, poucos estudos têm verificado a sua atuação quando usados em situações de
alto risco em que não se consegue reverter o quadro. Outro importante ponto que
ainda requer investigações se refere à longevidade destes tratamentos, uma vez que
os tecidos dentais duros de pacientes de alto risco à cárie sofrem constantemente
desafios cariogênicos, sendo necessário mais estudos sobre o assunto.
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2. PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar diferentes tratamentos preventivos
na remineralização do esmalte desmineralizado em situação de alto desafio
cariogênico com constantes desafios.

Objetivos específicos
1- Avaliar o efeito preventivo in vitro de diferentes tratamentos remineralizantes
sobre a microdureza longitudinal do esmalte dental.
2- Avaliar a profundidade da desmineralização do esmalte dental após os
tratamentos/desafios, através da microscopia óptica.
3- Avaliar o fosfato presente através da espectroscopia no infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR) antes e após a aplicação dos tratamentos
preventivos.
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3. MATERIAL E MÉTODO

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; gel de flúor fosfato a 1,23%, MI Paste e MI Paste Plus. 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: análise da perda mineral por meio da variação da porcentagem de
microdureza

da

subsuperfície

em

diferentes

profundidades

Knoop

(KNH),

profundidade de desmineralização do esmalte dental por meio da microscopia óptica
e quantificação do fosfato presente em diferentes tempos por meio de
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).

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 os fragmentos de esmalte nas
dimensões de 4x4mm, excluindo-se o terço cervical.
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
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 –
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1449 – D, Odontobrás Indústria e Comércio, Ribeirão Preto – SP, Brasil) por 10
minutos, para lavagem e remoção de resíduos.

Microdureza superficial inicial
Com o objetivo de selecionar os 55 espécimes utilizados de um total de 90
espécimes, a análise da microdureza inicial dos mesmos foi realizada por meio de
um microdurômetro HMV-2 (Shimadzu Micro Hardness Tester, Kyoto, Japão) com
penetrador diamantado piramidal tipo Knoop, com carga estática de 25 gramasforça, aplicada por 5 segundos. Os espécimes foram fixados com cera pegajosa
(Cera Rosa 7, Polidental Industria e 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 seqüência, o espécime foi impermeabilizado com resina composta
inclusive metade da área de esmalte, sendo esta a área controle (AC). A outra
metade, que ficou exposta, foi submetida aos desafios erosivos (≈8mm2),
representando a área experimental (AE).

A representação esquemática da

metodologia utilizada para obtenção do espécime está exemplificada na figura 1.
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Figura 1. Representação esquemática da metodologia utilizada no preparo e seleção das
amostras por microdureza superficial.

Desmineralização inicial
Após a seleção, os espécimes foram submetidos à formação da lesão de
desmineralização, até obter-se uma lesão de mancha branca grau 2 segundo Pitts
(2010). 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.

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
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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)
Verniz fluoretado a 5%
- Duraphat (Colgate)

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

G3

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

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

G4

MI Paste (RecaldentTM, água, glicerol, CPP-ACP 10%, D-sorbitol,
GC Corporation,
CMC propileno glicol, silicone e dióxido de
Tokyo, Japão)
titânio, xilitol, ácido fosfórico, sabor, sacarina
sódica, p-hidroxibenzoato etil propil butil, pH
6,94
MI Paste Plus
água, glicerol, CPP-ACP 10%, D-sorbitol,
(RecaldentTM, GC
CMC propileno glicol, silicone e dióxido de
Corporation, Tokyo,
titânio, xilitol, ácido fosfórico, sabor, sacarina
Japão)
sódica, p-hidroxibenzoato etil propil butil
900 ppm de NaF, pH 7,19

G2

G5

A aplicação dos tratamentos preventivos foi realizada seguindo as
recomendações dos fabricantes da seguinte forma:
•

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

•

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: a 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.

•

G4. MI Paste (RecaldentTM, GC Corporation, Tokyo, Japão): o agente foi
aplicado com auxílio de microbrush, mantido com ligeiro excesso em contato
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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 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 jatos de água deionizada .
Após cada tratamento, os espécimes foram imersos em saliva artificial por

seis horas e depois iniciado os ciclos de pH com a 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 na aplicação dos tratamentos está
exemplificada na figura 2.
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Figura 2. Representação esquemática da metodologia utilizada na aplicação dos
tratamentos propostos.

Ciclagem de pH
Após 6 horas da finalização do tratamento, os espécimes foram submetidos à
ciclagem de pH por 21 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. A cada 7 dias os espécimes foram lavados com água
deionizada e submetidos novamente ao tratamento. Após os tratamentos os
espécimes foram lavados e deixados em saliva artificial por 6h. No G2 o verniz foi
removido

cuidadosamente,

para

então

reiniciar

a

ciclagem

pela

solução

desmineralizante. O volume utilizado para as soluções desmineralizante [2,0mmolL-1

Material e Método | 45

Ca(NO3)2. 4H2O, 2,0 mmolL-1 NaH2PO4.2H2O, 0,075mmolL-1 tampão de acetato,
0,02ppmF, 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 et al. (2004), proporção de volume por área de 6,25ml/mm2
(50 ml) e 3,12mm2 (24 ml) respectivamente. As soluções DES e RE foram
substituídas a cada 4 dias. O experimento foi realizado a 37°C. Após o 20o dia os
espécimes foram mantidos na saliva por 24h, totalizando um período experimental
de 21 dias, sendo então realizadas as análises. A representação esquemática da
metodologia utilizada na ciclagem de pH está exemplificada na figura 3.

Figura 3. Representação esquemática da metodologia utilizada na ciclagem de pH.
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Preparo dos espécimes para as análises
Após a realização dos tratamentos/ciclagem os espécimes foram seccionados
longitudinalmente em duas metades. O corte foi realizado de modo que em cada
secção (ou metade) houvesse tanto a área controle como a área experimental.
Foram obtidas 2 fatias finas (cerca de 0,8mm) de uma secção, para análise da
profundidade de desmineralização por microscopia óptica, enquanto que a outra
metade foi utilizada para o teste de microdureza longitudinal. A representação
esquemática da metodologia utilizada para o preparo do espécime para as análises
está exemplificada na figura 4.

Figura 4. Representação esquemática da metodologia utilizada para o preparo do espécime
para as análises.
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Microdureza longitudinal
Após a secção dos espécimes (n=11), a metade destinada à análise de
microdureza foi levada em politriz (Arotec APL-4, Brasil), sob refrigeração, utilizandose lixas d’água de granulação 600 e 1200 e disco de feltro com pasta de alumina,
para polimento, até a obtenção de uma superfície lisa e brilhante.
As indentações foram realizadas em uma das hemi-secções utilizando-se um
microdurômetro (Shimadzu Micro Hardness Tester HMV-2000, Japan), com auxílio
de um penetrador de diamante para dureza Knoop (KNH) aplicando uma carga
estática de 25gf com duração de 5s, de maneira que a ponta do penetrador se
mantivesse paralela à superfície do esmalte. As áreas analisadas foram a área
Controle

(AC),

e

a

área

Experimental

(AE),

onde

foram

realizados

a

desmineralização inicial, os tratamentos e a ciclagem de pH. As indentações foram
realizadas na região de subsuperfície da lesão formada, tanto da área experimental
como da área controle. A primeira marcação foi localizada 30 µm abaixo da região
superficial e as marcações seguintes foram realizadas a 70 e 110µm na mesma
direção. Para cada amostra foram feitas 3 indentações para cada profundidade com
100µm de distância entre elas, totalizando 18 indentações em cada espécime. A
medida foi feita em ambas as regiões (área controle e experimental) para avaliar a
variação da dureza (VD) para cada espécime. Foi obtida uma média para cada
profundidade e região. Com esses valores médios empregou-se a formula:
%VD= Microdureza da área experimental*100/microdureza da área controle
Foram obtidas as variações de dureza para cada profundidade e também
geral para realizar a análise dos dados.
A representação esquemática da metodologia utilizada na avaliação por
microdureza está exemplificada na figura 5.
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Figura 5. Representação esquemática da metodologia utilizada na avaliação por
microdureza.

Microscopia óptica
Foram utilizadas para esta análise secções de 0,8 mm de espessura (2
secções por espécime) obtidas da outra metade do espécime, utilizando disco
diamantado (#7015, KG Sorensen, Barueri,06454-920, Brasil) adaptado em máquina
de corte (Minitom, Struers A/S, Copenhagen, DK-2610, Dinamarca). Posteriormente
estas secções foram planificadas e polidas manualmente utilizando lixas d’água
(Norton Abrasivos Ltda, São Paulo, SP, Brasil) de granulação 600 e 1200 e polidas
até chegar a uma espessura de 150µm, conferida por paquímetro. As secções foram
então observadas em um microscópio óptico (Zeiss) utilizando água deionizada
como meio de embebição. As imagens foram capturadas com objetiva de 10x e
digitalizadas para análise da subsuperfície de esmalte e com auxílio de um software
(AxioVision Rel. 4.8.2) foi possível quantificar a área desmineralizada. Foram
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realizadas 15 leituras da profundidade da desmineralização e empregada a média
dessas medidas.

A representação esquemática da metodologia utilizada na

avaliação por microscopia ótica está exemplificada na figura 6.

Figura 6. Representação esquemática da metodologia utilizada na avaliação por
microscopia óptica.

Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
Para a análise em FTIR, pó do esmalte superficial foi obtido dos espécimes
em três momentos diferentes, inicial sem desmineralização da superfície, após a
desmineralização por 43 horas e após o tratamento. Para este procedimento foram
utilizadas brocas de aço 1/8 em baixa-rotação e foram limpas com álcool isopropílico
a cada análise, para a produção de pequena quantidade de pó do substrato. Esse
procedimento foi realizado com o auxílio de uma lupa estereoscópica em um
aumento de 10X, com o objetivo de remover somente o esmalte superficial. A
quantidade de pó de cada espécime não foi mensurada porque a medida
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experimental a ser utilizada no espectrômetro de FTIR independe da massa da
amostra.
Após a obtenção das raspas de esmalte, estas foram posicionadas sobre o
detector de ATR (Atenuated Total Reflectance) de diamante, com diâmetro de 2 mm
(Durascope,

Smiths

Detection,

EUA).

Este

acessório

está

acoplado

ao

espectrômetro de transformada de Fourier (Nicolet 380, Nicolet, EUA). Foram
analisados três espécimes de cada grupo.

A medida experimental consistiu na

aquisição do espectro de absorbância na região entre 4000-400cm-1 com resolução
de 0,5cm-1 e 32 varreduras para cada espectro adquirido. Foram identificadas 2
bandas, PO(4) (fosfato) e CO(3) (carbonato), sendo estas utilizadas para descrever
as diferenças na composição química das superfícies de esmalte analisadas. Foram
registradas para análise as razões entre a concentração de carbonato e fosfato de
cada amostra de esmalte obtida. Como em todo espécime foram obtidas raspas
removidas em triplicata, foram gerados 3 espectros de absorção (3 razões de
CO(3)/PO(4). A representação esquemática da metodologia utilizada na avaliação
por

espectroscopia

no

infravermelho

com

transformada

de

Fourier

está

exemplificada na figura 7.

Figura 7. Representação esquemática da metodologia utilizada na avaliação por
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier.
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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:
•

Para análise da microdureza longitudinal empregou-se a variação da dureza.
Esses dados foram analisados quanto a sua distribuição, porém como não foram
normais optou-se em realizar uma análise não paramétrica comparando grupo
contra grupo pelo teste t (Mann Whitney test) com α=5%.

•

Para análise da profundidade de desmineralização como os dados se
apresentaram normais e homogêneos realizou-se a análise de variância a 1
critério e teste Holm-Sidak para comparação das médias com α=5%.

•

Para análise em FTIR foi realizada apenas uma análise descritiva dos dados.
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4. RESULTADOS

Microdureza longitudinal
Na análise dos dados pode-se observar que houve diferença estatística
significante entre o grupo controle (G1) com o grupo flúor-gel (G3) (p<0,05), sendo
que uma menor dureza foi observada para o grupo controle, no qual não se realizou
tratamento. Contudo, os demais grupos não diferiram significantemente com o grupo
controle, bem como entre eles (Tabela 2), ou seja, G3≠G1; G3≈G2≈G4≈G5 e
G1≈G2≈G4≈G5. A tabela 2 descreve a média, o desvio padrão e a mediana
observados em cada grupo, bem como a probabilidade estatística.

Tabela 2. Média, desvio padrão e mediana em percentual (%) da variação de
dureza dos diferentes grupos estudados.
Grupo Controle

G1 - 63,04±9,65 (59,71)

Grupos experimentais

Probabilidade

G2 - 73,40±21,90 (75,29)

ns

G3 - 83,17±21,90 (78,55)

p=0,036

G4 - 71,66±24,66 (66,33)

ns

G5 - 68,35±22,36 (57,19)

ns

Na análise das diferentes profundidades observou-se que a 30 µm apenas o
G3 apresentou diferença estatística significante com o G1 (p<0,05) e semelhança
aos outros grupos experimentais (p>0,05). Nas outras profundidades não se
observou diferença estatística entre os grupos. Individualmente observou-se que
todos os grupos apresentaram diferença estatística significante (p<0,05) entre a
profundidade de 30 µm com 70 µm e 110µm, sendo estas semelhantes entre si
(Tabela 3 e Figura 8).
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Tabela 3. Média, desvio padrão e mediana em percentual (%) da variação de
dureza nas diferentes profundidades dos grupos estudados.
30µm

70µm

110µm

G1

4,02±0,82 (6,36) aA

89,58±22,04 (85,97) aB

96,17±12,20 (96,47) aB

G2

30,99±37,71(23,23) abA

84,82±20,08(93,85) aB

104,38±24,97 (98,31) aB

G3

48,86±36,04 (51,10) bA

99,15±25,61(90,40) aB

101,51±22,01 (96,34) aB

G4

34,21±46,23 (22,54) abA

87,41±22,16 (85,98) aB

93,35±23,01 (86,31) aB

G5

29,15±36,42 (12,26) abA

64,43±38,95(83,35) aB

90,46±19,37 (88,83) aB

Letras minúsculas - comparação na coluna (vertical) ao nível de 5%; Letras maiúsculas comparação na linha (horizontal).
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%

G2
60

G3
G4
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20

0
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Figura 8. Representação gráfica da variabilidade da microdureza nas diferentes
profundidades e tratamentos empregados.
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Profundidade de desmineralização
Na análise dos dados da microscopia óptica observou-se diferença estatística
significante (p<0,05) entre o grupo controle e o grupo 3, tendo este apresentado
menor profundidade de desmineralização. Os outros grupos experimentais foram
semelhantes ao grupo controle (p>0,05), e entre si, conforme a tabela 4 a qual
descreve a média e desvio padrão observados em cada grupo.

Tabela 4. Média e desvio-padrão da desmineralização do esmalte dos diferentes
grupos estudados (µm).
Grupos

Média±DP

G1

94,8±38,2 a

G2

87,9±37,7 ab

G3

52,9±17,3 b

G4

66,1±27,8 ab

G5

73,3±17,4 ab

Letras diferentes significam diferença

Observa-se na figura 9 a lesão de desmineralização para todos os grupos,
tendo o grupo 3 apresentado uma lesão muito menor que o controle, o qual
apresentou perda estrutural superficial.
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Figura 9. Lesão de desmineralização observada nos diferentes grupos (indicado pela seta).
Observa-se menor lesão no G3.
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Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
Na análise da absorção nos diferentes comprimentos de onda pode-se
observar um padrão similar em todas as amostras, a banda de fosfato inicial foi mais
larga e posicionada em número de ondas menores. Após a desmineralização, esta
banda ficou mais estreita e deslocada para número de ondas maiores. Após os
tratamentos, pode-se observar deslocamentos para valores intermediários entre o
valor inicial e o desmineralizado, mas mantendo a banda similar ao grupo sem
tratamento (controle).
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Figura 10. Gráfico representativo do grupo 1 - controle.
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Figura 11. Gráfico representativo do grupo 2 – verniz.
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Figura 12. Gráfico representativo do grupo 3 – flúor gel.
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Figura 13. Gráfico representativo do grupo 4 – MI Paste.
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Figura 14. Gráfico representativo do grupo 5 – MI Paste Plus.

62 | Resultados

Discussão | 63

DISCUSSÃO

64 | Discussão

Discussão | 65

5. DISCUSSÃO

De etiologia multifatorial, a cárie envolve a interação entre microrganismos
específicos, carboidratos fermentáveis, superfície dentária, características inerentes
ao hospedeiro e tempo de exposição (García-Godoy, Hicks, 2008). Essa interação
resulta em ciclos consecutivos de desmineralização (DES) e remineralização (RE),
em que a DES se sobrepõe aos efeitos da RE, isto é, a perda mineral predomina em
relação ao ganho mineral (García-Godoy, Hicks, 2008; Buzalaf et al., 2011;
Fejerskov, Kidd, 2011).
A dinâmica do biofilme em termos de pH e concentração de cálcio, fosfato e
fluoreto pode levar ao desenvolvimento do primeiro sinal clínico da lesão cariosa que
se manifesta como mancha branca. A mancha branca é detectável clinicamente em
função da presença de poros no esmalte que são ocupados por ar ou água, cujos
índices de refração são diferentes da apatita dentária (Christoffersen, 1986;
Fejerskov, Kidd, 2011). Uma vez que a mancha branca representa um estágio inicial
da lesão cariosa, na qual o processo pode ser revertido ou controlado, evitando a
formação de cavidades, o presente estudo objetivou avaliar o método mais efetivo
para a paralisação e/ou regressão da lesão de mancha branca em situações de alto
desafio cariogênico.
O modelo de estudo foi in vitro, pois este é capaz de simular a dinâmica da
perda e do ganho mineral dos tecidos dentários, de uma forma barata, rápida e
sensível o suficiente para avaliar a eficácia de diferentes agentes preventivos
(Moron, 2011). Apesar destas vantagens, o modelo in vitro apresenta limitações
significantes pela sua inabilidade em simular o processo biológico complexo que
envolve a formação de lesão cariosa como ocorre in vivo (White,1995).
Neste estudo, optou-se por realizar a desmineralização inicial por 43 horas
com o objetivo de se obterem lesões microscópicas/macroscópicas de cárie ativa e
justificar o uso dos tratamentos propostos (as lesões apresentavam-se brancas sem
necessidade de secagem, classificando-se como grau 2 segundo Pitts 2010).
Soluções desmineralizantes com ácido acético, como a usada neste estudo,
produzem uma lesão aproximadamente 1,5 vezes mais profunda e com menor
intervalo de tempo quando comparada à solução com ácido lático na mesma
concentração e pH (Moron, 2011). Embora o ácido lático seja um ácido mais forte
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em qualquer pH e concentração, uma maior proporção do ácido acético está na
forma não ionizada, o que sugere uma difusão mais prolongada para dentro do
substrato (Amaechi et al., 1999; Moron, 2011).
Os estudos in vitro podem ser realizados com dentes humanos ou bovinos
(Buskes et al., 1985; ten Cate, 1994; Amaechi et al., 1999; Clasen, Ogaard, 1999),
contudo os dentes bovinos são comumente utilizados em estudos laboratoriais por
serem facilmente obtidos, possuírem tamanho amplo e não possuírem restrições
éticas (Tanaka et al., 2008; Belfort de Carvalho Filho, 2010). Além disso, o dente
bovino possui composição química mais uniforme (Mellberg, 1992; Oshiro et al.,
2007), podendo produzir resposta aos desafios cariogênicos com menor variação
(Oshiro et al., 2007; Souza-Gabriel, 2009) mesmo sendo mais poroso que o humano
(Mellberg, 1992). Uma grande vantagem deste substrato é que o processo de
desmineralização é mais rápido no esmalte bovino permitindo avaliar os efeitos num
menor espaço de tempo. Apesar disso, as lesões cariosas produzidas têm estrutura
microscópica similar às humanas (Mellberg, 1992; Ogaard, Rolla, 1992; Clasen,
Ogaard, 1999; Moron, 2011, Lima, 2013). Assim o presente estudo optou pelo
emprego do esmalte bovino para sua realização.
Após a primeira aplicação dos tratamentos, empregou-se a ciclagem de pH,
que é um método

in vitro no qual o substrato dental é mantido em solução

desmineralizante, composta de tampões ácidos com cálcio e fosfato em baixo pH,
com o objetivo de simular os episódios de queda de pH que ocorrem no biofilme
dental e na superfície do esmalte. O estágio de remineralização é simulado com a
imersão do fragmento dental em soluções contendo cálcio e fosfato em um grau de
saturação semelhante ao da saliva (Tagliaferro et al., 2007). Através da ciclagem,
tem-se a simulação dos processos de DES (Arends et al., 1992; Featherstone et al.,
1993) e RE (Damato et al., 1990; White, 1987). Para simular uma situação de alto
desafio cariogênico optou-se no presente estudo em realizar a ciclagem durante 21
dias após o primeiro tratamento, com 4 horas diárias de imersão em solução DES e
20 horas de RE. Este modelo de ciclagem foi baseado no trabalho de Queiroz (2004)
que desenvolveu e validou modelos in vitro .
Por mais padronizado que seja, o processo de desmineralização mostra
algumas variabilidades. As diferenças nas propriedades físicas e mecânicas das
lesões produzidas por diferentes protocolos podem influenciar os resultados de
subseqüentes desmineralizações e remineralizações (Moron, 2011). A exposição à
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solução desmineralizante à base de acetato por períodos de 4 horas durante vários
dias pode ter levado alguns espécimes a sofrerem uma degradação superficial muito
intensa no presente estudo. Além disso, os dentes bovinos são menos mineralizados
que os humanos (Mellberg, 1992) e as lesões de cárie artificial formadas em esmalte
de dentes bovinos têm demonstrado ser duas vezes mais profundas que as
formadas em dentes humanos (Edmunds et al., 1988; Pulido et al., 2008). Apesar
disso, a perda mineral intensa não afetou os resultados observados, podendo
contudo, ter ocultado algum possível efeito de inibição da desmineralização nos
tratamentos realizados. Este fato também foi observado por Pulido et al. (2008), que
verificaram uma porcentagem elevada de secções com algum tipo de erosão
presente sobre a superfície externa da lesão no final do tratamento, sugerindo que o
modelo de lesão de progressão usada em seu

estudo pode ter sido

demasiadamente rápido. Segundo os autores, esta erosão poderia ter ocultado um
leve efeito na inibição da desmineralização conseguida com qualquer um dos
produtos remineralizadores testados.
Outro fato que deve ser levado em conta é o polimento da superfície dos
espécimes feito antes do teste de microdureza inicial, para seleção da amostra. Este
polimento é importante para obtenção de resultados precisos, com pouca variação
(Corrêa, 2008; Srinivasan et al., 2010). Porém, o esmalte polido pode ser mais
susceptível à desmineralização, pois, inevitavelmente remove-se a camada externa
da superfície do esmalte, que por sua vez é mais resistente do que as camadas
internas (Attin, 2006; Meurman, Frank, 1991; Corrêa, 2008).Diferentes métodos são
utilizados para avaliar a capacidade de inibição da progressão de cárie no esmalte,
entre eles, tem-se a análise da microdureza da subsuperfície que foi submetida ao
desafio cariogênico (Featherstone et al., 1998; Kantorowitz et al., 1998; Tagliaferro et
al., 2007; Steiner-Oliveira et al., 2008; Esteves-Oliveira et al., 2009; Souza-GabrieL,
2009). A microdureza é uma técnica rápida e reconhecida como um dos métodos
mais sensíveis para investigar desmineralização do esmalte (White et al., 2010),
sendo por isso utilizada neste estudo. Tem sido demonstrado que a dureza do
esmalte diminui em função do tempo de exposição ao ácido e, portanto, pode ser
utilizada como uma indicação do grau de desmineralização (White et al., 2010;
Barbour et al., 2005). É um método mecânico, sítio-dependente e específico para
avaliação da perda ou ganho de mineral pelo tamanho da indentação, porém não
permite a avaliação da localização e distribuição de minerais, bem como o desgaste
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do tecido dental (Zero, 1995). A dureza longitudinal (CSH) dá uma importante
evidência sobre as propriedades mecânicas do tecido desmineralizado em
profundidade (Moron, 2011). Embora a análise da dureza seja facilmente realizada
utilizando-se um equipamento mais barato em comparação a outras técnicas,
apresenta certas limitações para avaliação da desmineralização por cárie, tais como:
(1) sofre influência da quantidade de material orgânico e grau de umidade do tecido
durante a realização da indentação; (2) não é tão sensível para medir alterações nos
primeiros 10µm da subsuperfície do tecido dentário, pelo tamanho da indentação
(Clasen; Ogaard, 1999; Attin, 2006) e (3) não é possível definir precisamente a partir
de qual profundidade o esmalte/dentina já apresentam-se sadios (Moron, 2011).
Sendo assim, associou-se a análise por microscopia óptica da lesão e a
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - FTIR para obtenção
de dados mais precisos do processo de desmineralização.
Muitos produtos vêm sendo empregados para o tratamento preventivo da
lesão de desmineralização, sendo os mais comumente empregados os fluoretos em
diferentes formas (Santos et al., 2009; Belfort Carvalho Filho, 2010; Jayarajan et al.,
2011; Robertson et al., 2011; Lima, 2013). Um dos métodos mais amplamente
empregados e com comprovada eficiência é o gel fluoretado. Sua aplicação é fácil,
prática, de boa aceitação e custo reduzido, com clara evidência de efeitos inibidores
da cárie dentária. (Chedid, Guedes-Pinto, 1984, Delbem et al., 2004; Belfort de
Carvalho Filho, 2010). Assim, devido a essas características, o presente estudo
optou pela sua utilização.
Porém, em consultório, outro método que vem sendo muito empregado é o
verniz fluoretado, pois prolonga o contato entre o esmalte e íons flúor, com o
aumento da formação de fluorapatita na superfície (Belfort de Carvalho Filho, 2010,
Lima, 2013), além de ser de fácil aplicação, menor tempo de trabalho, alta margem
de segurança e não exigir do paciente elevada cooperação (Nicoló et al., 1997), o
que levou à sua utilização neste trabalho.
Mais recentemente, produtos derivados da caseína têm mostrado efeito
benéfico na prevenção e inibição da lesão de cárie. O fosfopeptídeo de caseína com
fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP) parece ser um composto capaz de intervir na
dinâmica

do

processo

de

desmineralização/remineralização,

diminuindo

a

desmineralização e aumentando o processo oposto durante um desafio ácido à
superfície dos dentes (Reynolds, 1991; Oshiro, et al., 2007; Somasundaram et al.,
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2013). Apresenta ainda a vantagem de não causar fluorose dental, problema cuja
prevalência e gravidade tem aumentado em todos os países, (Buzalaf et al., 2011;
Zhou et al., 2014) levando à busca por agentes alternativos que complementem ou
substituam o flúor (Thepyou et al., 2013). Em virtude destas características decidiuse pelo seu uso no presente estudo, em suas versões sem flúor (MI Paste®) e com
adição de 900 ppm de flúor (MI Paste Plus®).
Ao analisar os resultados obtidos neste estudo, pode-se observar menor
profundidade de desmineralização e maiores valores de microdureza do esmalte
com a aplicação de flúor gel (Grupo 3) em comparação com o grupo controle (que
não fez nenhum tratamento na superfície).
observados

na

literatura

que

também

Estes resultados são semelhantes ao
trazem

resultados

positivos

na

paralização/remineralização de lesões de mancha branca com o uso de produtos
com alta concentração de flúor, especialmente o flúor-gel (Yamazaki et al., 2007;
Belfort de Carvalho Filho, 2010; Lima, 2013).
Este fato pode ser explicado pela ação efetiva do flúor-gel que se dá devido à
formação de uma barreira mecânica por meio da deposição de fluoreto de cálcio na
superfície dentária (Magalhães et al., 2008), o qual é formado a partir de uma
aplicação tópica de fluoreto ionizável e, posteriormente, é recoberto por fósforo e
proteínas (Christoffersen et al., 1988). Além da barreira mecânica, o fluoreto liberado
do fluoreto de cálcio, juntamente com o fluoreto presente na saliva apresenta um
importante papel na remineralização de uma lesão desmineralizada. Quando há
fluoreto suficiente no meio bucal, haverá a formação da hidroxiapatita fluoretada, o
que torna o esmalte menos solúvel para o próximo ataque (Corrêa, 2008; Magalhães
et al., 2008). Somado a isso, a presença de fluoretos propicia a melhora das
propriedades da superfície do esmalte, incluindo o aumento da dureza e do módulo
de elasticidade e diminuindo a rugosidade da superfície do esmalte (Zhou et al.,
2014). Esses produtos funcionam ainda como reservatórios de flúor do esmalte
dental, liberando-o gradativamente e mantendo flúor disponível no fluido do biofilme
para interferir com os processos de des-remineralização, diminuindo a perda mineral
durante as quedas de pH ocorridas no biofilme dental quando da exposição ao
açúcar. Nessas ocasiões, o flúor presente no fluido do biofilme garante sua
supersaturação promovendo a precipitação desse mineral ao mesmo tempo em que
ocorre a dissolução da hidroxiapatita (Cury et al., 2010). Outro ponto favorável
observado, é que o flúor incorporado ao cristal do esmalte aumenta a resistência à
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desmineralização e interfere na velocidade de progressão da lesão, uma vez que as
lesões formadas na presença deste íon apresentam menor profundidade e extensão
(Silverstone, 1977; Portella, Gonçalves, 1989; Cruz et al., 1991; Cury, 1991;
Medeiros, Souza, 1994; Zero, 1999; Takagi et al., 2000), como observado no
presente estudo.
É de suma importância a contínua presença de flúor na cavidade bucal para
reduzir o grau de desmineralização do esmalte em situações de alto risco (Shobha et
al., 1987; Medeiros, Marques, 1999; Soares, Valença, 2003; Delbem et al., 2004;
Santos et al., 2009; Murakami et al., 2009). Entretanto, no presente trabalho, embora
o flúor-gel tenha se mostrado capaz de tornar a perda mineral mais lenta em relação
ao grupo controle não se pode considerar que tenha havido paralisação e muito
menos reversão das lesões. Isso pode ter acontecido em decorrência da intensidade
do desafio cariogênico e da ausência de fatores protetores próprios do ambiente
bucal.
Por sua vez, o verniz fluoretado não apresentou bom desempenho no
presente trabalho, tanto em relação aos valores de microdureza quanto na análise
da profundidade de desmineralização. Comportamento similar ao grupo controle foi
verificado, apesar de ser um material que apresenta mecanismo duplo de proteção
do esmalte dental sendo o primeiro, a substituição de grupos hidroxila do complexo
cristalino da hidroxiapatita (Soares, Valença, 2003) e o segundo a proteção
mecânica imposta pelo mesmo (Belfort de Carvalho Filho, 2010).
Este fato provavelmente ocorreu devido o verniz fluoretado ter sido removido
após 6 horas de sua aplicação, antes de iniciar um novo ciclo de pH. Esse tempo
pode não ter sido suficiente para prevenir o processo de desmineralização, uma vez
que a vantagem do verniz se dá por sua permanência na superfície dental por um
período maior (Attin et al., 2005). Alguns estudos verificaram que o verniz fluoretado
em contato com a superfície do esmalte por um tempo maior antes da remoção (24
horas) (Carvalho et al., 2013) ou a não remoção (Lima, 2013) proporcionou melhores
resultados e que a remoção precoce da película do produto elimina o fator proteção
mecânica (Belfort de Carvalho Filho, 2010). Além disso, após a aplicação, deve-se
instruir o paciente a não escovar os dentes e manter uma dieta pastosa por 12 horas
(Soares, Valença, 2003; Séllos et al., 2008).
Outro fator a ser considerado é que ao aplicar o verniz fluoretado
clinicamente, os profissionais removem o biofilme bacteriano que é o responsável
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pelo processo, o que também deixa a substância em íntimo contato com o dente
condizentes com os resultados obtidos por Marinho et al. (2002) em verificaram 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.
Os resultados encontrados no presente trabalho corroboram com os achados
da literatura, que não observaram efeito clínico adicional na inativação de lesões
iniciais de dentes decíduos com a aplicação de verniz fluoretado (Séllos et al., 2008).
Nem o verniz Duraphat mostrou proteção suficiente contra o desenvolvimento da
desmineralização apesar de conter a mais alta concentração de flúor (Carvalho et al.
(2013). Lesões incipientes de cárie têm uma superfície de esmalte relativamente
intacta e uma lesão de subsuperfície muito mais profunda (Srinivasan et al., 2010).
O aumento dos níveis de flúor tópico na superfície conduz a uma rápida precipitação
de minerais no esmalte poroso e produz a obliteração da lesão, mantendo uma
subsuperfície desmineralizada (García-Godoy, Hicks, 2008; Clark, 2011). Doses
elevadas de flúor utilizadas na superfície porosa das lesões de mancha branca
afetam principalmente a superfície externa, inibindo assim, a total remineralização da
lesão na subsuperfície (Ogaard, 1988). Embora, a presença de baixos níveis de
flúor

apresente muitas propriedades benéficas, quantidades excessivas podem

demonstrar efeitos adversos (Soares,Valença, 2003). Por este motivo, há uma
preocupação para os riscos de terapias com altas concentrações de flúor. Isso é
especialmente importante quando se realiza teste de microdureza longitudinal onde
se avalia a subsuperfície da lesão, podendo justificar os resultados encontrados para
o verniz no presente trabalho.
Ao se comparar os resultados do flúor gel com o verniz fluoretado, uma
similaridade de comportamento foi observada no presente estudo. Resultados
semelhantes foram observados por Soares e Valença (2003). Entretanto, alguns
autores (Medeiros, Brum,1998; Santos et al., 2009; Souza-Gabriel, 2009) revelaram
que o verniz fluoretado oferece maior proteção ao esmalte dental humano do que o
gel de flúor fosfato acidulado, mas nenhum é capaz de prevenir completamente a
desmineralização. Essa discrepância na literatura se deve, provavelmente, à
metodologia empregada e ao objetivo do trabalho.
Ao avaliar as pastas derivadas da caseína (MI Paste e MI Paste Plus), ambas
tiveram fraco desempenho no presente estudo apresentando similaridade com o
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desmineralização), apesar da literatura (Cochrane, 2010; Tepyou, 2013) descrever
que o CPP-ACP consegue penetrar as porosidades da lesão de subsuperfície do
esmalte, devido ao pequeno tamanho de suas nanopartículas, e se difundir através
do seu gradiente de concentração para dentro do corpo da lesão tendendo a
remineralizar toda a lesão. Podendo inclusive pode possuir melhor efeito de
remineralização que o NaF, aumentando a dureza e o módulo de elasticidade e
diminuindo a rugosidade (Zhou et al. 2014). Resultados favoráveis do complexo
CPP-ACP também foram observados para a erosão dental, onde foi demonstrado
um aumento na microdureza e uma diminuição na rugosidade superficial, embora
nenhum dos agentes avaliados tenha protegido contra o desenvolvimento da erosão
(Tantbirojn et al., 2008; Srinivasan et al., 2010; Carvalho et al., 2013). Em estudo
recente (Lima, 2013) observou que CPP-ACP (MI Paste), CPP-ACPF (MI Paste
Plus) e verniz fluoretado (Duraphat) apresentaram capacidade semelhante de
remineralização, mantendo a regularidade da superfície do esmalte compatível com
a integridade do tecido dental. Outros estudos também consideraram as pastas de
CPP-ACP efetivas na prevenção de desmineralização (Oshiro et al., 2007;
Srinivasan et al., 2010; Robertson et al., 2011; Somasundaram et al., 2013),
diferindo dos resultados aqui obtidos. Contudo, deve-se considerar que em uma
revisão sistemática da literatura (Azarpazhooh e Limeback, 2008) observaram que
grande parte dos estudos que trazem resultados positivos para o CPP-ACP
seguiram o mesmo protocolo in situ e foram conduzidos pelo mesmo grupo de
pesquisadores que patentearam o complexo CPP-ACP.
Por outro lado, outros estudos (Beerens et al., 2010; Behnan et al., 2010;
Clark, 2011; Heravi et al., 2013) corroboram os resultados do presente estudo ao
não observar efeito significativo de remineralização com o uso do CPP-ACP.
Recentemente Mehta, Nandlal, Prashanth (2013) realizaram estudo semelhante ao
presente trabalho e encontraram efeito do CPP-ACP comparável ao efeito da saliva
artificial em lesões de mancha branca e contínuo processo DES/RE, após 14 dias de
ciclagem. Observaram, ainda, não haver diferença significativa na ação da MI Paste
e MI Paste Plus, da mesma forma que Pulido et al.(2008) também não encontraram
nenhum efeito da MI Paste na redução da progressão das lesões e nem diferença
entre MI Paste e MI Paste Plus. Porém, os autores acreditam que o CPP-ACP possa
ter sido incorporado à lesão, mas não ter sido ativado quando necessário ou até
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mesmo ter sido lavado (removido) na solução desmineralizadora. Entretanto,
observaram uma desmineralização ligeiramente menor com MI Paste quando
comparada com saliva artificial, podendo ter mais efeito como um tratamento
preventivo contra lesões de cárie do que remineralizador das lesões formadas na
superfície do esmalte.
Clinicamente, Huang et al., 2013 verificaram que o tamanho das lesões não
se alteram significantemente ao longo do tempo com o uso da MI Paste Plus.
Segundo Clark (2011), é difícil determinar todo o potencial da MI Paste Plus em um
estudo in vitro, sendo necessárias mais pesquisas clínicas. O aumento de íons cálcio
e fosfato no interior do biofilme dental, mantém o estado supersaturado para
remineralização da superfície do esmalte. O CPP se liga a ambos, à película
adquirida e às bactérias da placa (Oshiro, 2007), assim ausência de biofilme pode
ser um problema nos estudos in vitro (Clark, 2011), visto que o CPP-ACP pode
produzir uma redução dos Streptococus do grupo mutans em crianças, sem no
entanto diminuir a prevalência das lesões de cárie (Pukallus et al., 2013). Embora o
mecanismo que leva a essa redução não esteja claro, é possível que as
propriedades da superfície do esmalte sejam alteradas pela presença de CPP-ACP.
Talvez este fato proporcione a discrepância dos resultados in vivo e in vitro, uma vez
que o CPP-ACP pode afetar clinicamente a adesão do S.mutans.
Essa divergência de resultados provavelmente ocorreu devido às diferentes
metodologias empregadas. Na comparação entre os quatro tratamentos propostos
neste estudo observou-se que todos apresentaram um comportamento semelhante
entre si, porém nenhum foi capaz de paralisar o processo de desmineralização, e
muito menos remineralizar lesões frente ao alto desafio ácido proposto. Essa
constatação foi sustentada pela análise de FTIR onde foi observado que o perfil dos
grupos experimentais foi semelhante. Isto se deve, possivelmente, a variações na
DES e também no tratamento. Algumas limitações devem ser consideradas ao
extrapolar esses resultados para a prática clínica. Por se tratar de um estudo in vitro,
não foram incluídas as variáveis de proteção biológica conferidas pela saliva (Mehta,
Nandlal, Prashanth, 2013), como estimulação salivar (Rios et al., 2008) e formação
da película adquirida (Eisenburger et al., 2001) e nem os ataques bacterianos
presentes em uma situação clínica (Mehta, Nandlal, Prashanth, 2013). Outros
autores também têm considerado que o tratamento remineralizador só demonstra
ser efetivo quando combinado ao controle de outras variáveis, para diminuição do
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desequilíbrio do ciclo de DES/RE (Nicoló et al.,1997; Jacobs et al., 1998; Soares,
Valença, 2003). No presente estudo o desafio cariogênico foi mantido por 21dias
sobre um esmalte já desmineralizado, tornando os métodos empregados incapazes
de paralisar e/ou reverter o processo
Assim, com base na literatura pesquisada e frente aos resultados encontrados
neste trabalho, considera-se que a participação dos fluoretos é fundamental na
prevenção do processo de perda mineral do esmalte, em decorrência da formação
de um reservatório de fluoretos na cavidade oral resultante da deposição do fluoreto
de cálcio e liberação do mesmo em pH baixo, aumentando a remineralização e
retardando o processo de desmineralização (Belfort de Carvalho Filho, 2010).
Apesar de a literatura apontar os produtos à base do complexo CPP-ACP
como promissores na prevenção da desmineralização do esmalte, com a vantagem
de não apresentarem toxicidade e nem risco de desenvolvimento de fluorose
dentária, os resultados obtidos neste trabalho demonstram que os produtos
pesquisados embora contribuam na luta pela manutenção da saúde bucal, não são
capazes de evitar totalmente a progressão das lesões de desmineralização. Ainda
são necessárias novas pesquisas analisando não só o uso e eficácia desses
produtos, mas também os inúmeros fatores que podem influenciar o complexo
processo de interação dos fatores etiológicos da cárie dental. Estudos têm
demonstrado que a formação da lesão de mancha branca em esmalte está
diretamente atribuída ao efeito da acumulação e retenção prolongada do biofilme
bacteriano visível (Mattousch, 2007), tornando-se indispensável a remoção do
mesmo (Séllos, 2008). A deficiência no controle de placa torna o meio bucal propício
a constantes desafios ácidos, que mesmo frente a aplicações constantes de flúor, ou
outros produtos potencialmente remineralizadores, não será suficiente para paralisar
o processo de desmineralização e permitir a remineralização das lesões de mancha
branca. Deve-se considerar sempre que um tratamento remineralizador só será
efetivo em pacientes que sejam capazes de mudar seus hábitos de higiene bucal e
dieta, tendo a melhoria na qualidade da higiene como a maior responsável pela
melhoria do esmalte com cárie iniciais. Assim, torna-se importante ressaltar que a
Odontologia atual precisa estar voltada para a prevenção e a educação em saúde
bucal, buscando a cooperação do paciente na manutenção de sua saúde bucal.
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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.
- o flúor-gel teve o melhor desempenho, sendo capaz de tornar a perda
mineral menor do que o grupo controle, porém não promoveu o aumento do fosfato
no esmalte desmineralizado.
- CPP-ACP com e sem flúor e verniz cavitário apresentaram dureza e
pronfundidade de desmineralização semelhante ao controle (sem tratamento).
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