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RESUMO
CHIGA, S. Influência da associação do verniz fluoretado aos lasers de Er:YAG e
Nd:YAG na permeabilidade da dentina radicular erodida. 2011, 53 f. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

A erosão em dentina radicular tem se intensificado e novas terapias foram
introduzidas para possibilitar a diminuição da sintomatologia dolorosa. O objetivo deste
estudo foi avaliar o efeito da associação do verniz fluoretado aos lasers de Er:YAG ou
Nd:YAG na

permeabilidade da dentina radicular erodida. Sessenta fragmentos de

dentina radicular bovina (2 x 2 x 2 mm) foram submetidos a um desafio erosivo inicial,
por meio da imersão em ácido cítrico a 0,3% (pH= 3,2) por duas horas. A seguir, os
espécimes foram divididos aleatoriamente em seis grupos (n=10) de acordo com o
tratamento: verniz fluoretado, verniz fluoretado + laser de Er:YAG, verniz fluoretado +
laser de Nd:YAG, verniz placebo (sem flúor, controle), verniz placebo + laser de
Er:YAG, verniz placebo + laser de Nd:YAG. Após 24 horas do emprego do verniz,
foram aplicados os lasers de Er:YAG (100 mJ e 3 Hz) ou de Nd:YAG (70 mJ e 15 Hz).
Novos desafios erosivos utilizando o mesmo ácido, durante cinco dias, quatro vezes ao
dia, por um minuto foram realizados após o tratamento da dentina. Para análise da
permeabilidade os espécimes foram submetidos à coloração histoquímica. Os espécimes
foram seccionados e analisados por microscopia óptica. A permeabilidade relativa foi
quantificada pela relação entre a profundidade de penetração dos íons cobre e espessura
da dentina. Os dados obtidos foram analisados através da ANOVA a dois critérios e a
interação entre os fatores laser e verniz não foi significativa (p= 0,858), bem como para
o fator verniz (p= 0,768). Constatou-se efeito significativo para o fator laser (p< 0,001),
sendo que os valores de permeabilidade na dentina radicular irradiada com os lasers
Er:YAG ou Nd:YAG não diferiram entre si e ambos foram inferiores àqueles

observados para o grupo não irradiado. Pode-se concluir que lasers de Er:YAG e
Nd:YAG

podem

controlar

a

permeabilidade

da

dentina

radicular

erodida,

independentemente da aplicação de verniz.

Palavras-Chave: Erosão de dente. Dentina. Érbio. Neodímio. Fluoreto. Permeabilidade da
dentina.

ABSTRACT
CHIGA, S. Permeability of eroded root dentine following application of fluoride
varnish and Er:YAG and Nd:YAG lasers. 2011. 53 f. Dissertação (Mestrado) –
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2011.

The prevalence of root dentine erosion has increased and new therapies were
introduced to minimize painful symptoms. This study evaluated the combined effect of
fluoride varnish to Er:YAG and Nd:YAG lasers irradiation in controlling the
permeability of eroded root dentine. Sixty fragments of bovine slabs (2 x 2 x 2 mm)
were subjected to an erosive challenge, through immersion in citric acid 0.3% (pH= 3.2)
during two hours. Then, the specimens with pre-formed lesions were divided in six
groups (n=10) according to the respective treatment: fluoride varnish, fluoride varnish +
Er:YAG laser, fluoride varnish + Nd:YAG, placebo varnish (F-free, control), placebo
varnish + Er:YAG laser, placebo varnish + Nd:YAG laser. Twenty-four hours after
varnish application, specimens were irradiated with Er:YAG laser (100 mJ, 3 Hz) or
Nd:YAG laser (70 mJ and 15 Hz). After surface treatment, further erosive challenges
were performed with the same acid during 1 min, 4 times a day, for 5 days. Specimens
were sectioned and subjected to optical microscopic. The relative permeability was
quantified by the ratio between the depth of penetration of copper ions and the thickness
of dentin. Two-way ANOVA demonstrated no significant interaction between laser and
varnish (p= 0,858), as well as for varnish (p= 0,768). There was significant effect of
laser (p< 0,001), and permeability values of irradiated dentine had no difference when
comparing both tested lasers and both of them were lower than that observed for nonirradiated group. It may be concluded that Er:YAG and Nd:YAG lasers can control the
permeability of root dentin eroded, regardless of fluoride varnish application.

Keys words: Dental erosion. Dentin. Erbium. Neodimium. Fluoride. Permeability of
dentin.
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A dentina radicular é constituída estruturalmente por túbulos dentinários, que contêm
fluidos e prolongamentos odontoblásticos, e por uma matriz de fibras colágenas, dispostas em
pequenos feixes ao redor e entre os prolongamentos odontoblásticos. Os túbulos representam
o percurso das células odontoblásticas da junção amelodentinária ou cemento para a câmara
pulpar, cujo movimento de fluidos do seu interior tem papel da condução de estímulos
sensitivos (MARSHALL et al., 1997).
A perda de esmalte ou a recessão gengival podem levar à exposição de dentina
radicular (CANADIAN 2003; ORCHARDSON et al., 2006). Nesses casos, quando a smear
layer ou smear plugs são removidos, as terminações externas dos túbulos dentinários são
abertas (DABABNEH et al., 1999). Com o aumento ou alteração do fluxo dos fluidos no
interior dos túbulos por estímulos térmicos, táteis ou químicos em regiões próximas à
superfície exposta, a estimulação dos odontoblastos geram a sensação dolorosa, chamada de
hipersensibilidade dentinária.
Agentes erosivos tendem a remover esmalte e promover a abertura dos túbulos
dentinários (OSBORNE-SMITH et al., 1999; EISENBURGER et al., 2002). Tal patologia
pode ser causada por ácidos intrínsecos, como vômitos recorrentes ou regurgitação do
conteúdo gástrico (JARVINEN et al., 1991; SCHEUTZEL, 1996; CORRÊA et al., 2008;
SCHLUETER et al., 2010) ou por fatores extrínsecos, que incluem a ingestão de alimentos,
medicamentos ou bebidas ácidas (ZERO et al., 1996; DUGMORE & ROCK 2004; EHLEN et
al., 2008) sendo a ingestão frequente de bebidas apontada como uma das maiores causas da
erosão dental (BARBOUR &REES 2004; HONÓRIO et al., 2010).
A prevalência de erosão em esmalte em adolescentes, cujo desgaste abrasivo ou de
atrição são menos prováveis de serem encontrados, varia de 13 a 65% no Brasil (PERES et
al., 2005; AUAD et al., 2007; CORRER et al., 2009; VARGAS-FERREIRA et al., 2010;
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GURGEL et al., 2011). No entanto, a prevalência de hipersensibilidade dentinária é maior
em mulheres de 20 a 69 anos (RONG et al., 2010).
Dentre os tratamentos recomendados para oclusão dos túbulos dentinários, a aplicação
do verniz fluoretado (CORONA et al., 2003; ORCHADSON, 2006; MAGALHÃES et al.,
2010) tem trazido bons resultados in vitro, com redução da permeabilidade dentinária
(KUMAR et al., 2005; PINTO et al., 2010) e redução da sensibilidade comprovados
clinicamente (CORONA et al., 2003; KUMAR et al., 2005; RITTER et al., 2006). Quando o
fluoreto entra em contato com a apatita, ocorre a formação de fluoreto de cálcio, ou seja,
microcristais globulares solúveis em meio alcalino (OGAARD et al., 1994). Esses cristais se
depositam na entrada dos túbulos dentinários, diminuindo a movimentação dos fluidos
intratubulares. O verniz fluoretado aumenta o tempo de ação do fluoreto de sódio (NaF) em
contato com a dentina exposta, melhorando a eficácia na diminuição da sensibilidade
dentinária (GAFFAR et al., 1999; LAN et al., 1999). Em dentina radicular erodida, o
diâmetro dos túbulos é quase totalmente obliterado, e clinicamente há diminuição da
sintomatologia dolorosa (KUMAR et al., 2005).
Outra terapia que foi empregada para redução da permeabilidade de dentina radicular
foi a aplicação dos lasers de Er:YAG e Nd:YAG (SCHALLER et al., 1997; ARANHA et al.,
2005). Estudos de microscopia eletrônica de varredura (COX et al., 1994; LIU et al., 1997;
DE MAGALHÃES et al., 2004; KUMAR et al., 2005; NAYLOR et al., 2006) e estudos
clínicos (LIER et al., 2002; SCHWARZ et al., 2002; BIRANG et al., 2007; KARA et al.,
2009; IPCI et al., 2009) avaliaram o emprego dos lasers para vedamento de túbulos e
tratamento da hipersensibilidade dentinária. No entanto, pouco se sabe sobre a ação dos lasers
de Er:YAG (ARANHA et al., 2005) e Nd:YAG (SCHALLER et al., 1997; ARANHA et al.,
2005) na permeabilidade da dentina radicular submetidos a desafios erosivos.
O laser de Er:YAG (60 mJ, 2 Hz, 4 aplicações de 20 segundos, a 6 mm da superfície)
quando aplicado em dentina radicular, reduziu a permeabilidade em 85% das amostras
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(ARANHA et al., 2005), por meio da obliteração parcial dos túbulos dentinários. Em dentina
radicular erodida o laser de Er:YAG (60 mJ, 2 Hz, sem refrigeração, por 60 segundos) foi
capaz de ocluir os túbulos, apresentando sinais visíveis de derretimento da superfície
(BADRAN et al., 2011).
Com o laser de Nd:YAG, a superfície parece tornar-se fusionada e derretida e, ao
solidificar, apresenta uma superfície vitrificada (CIARAMICOLI et al., 2003; ARANHA et
al., 2005; ZAPLETALOVÁ et al., 2007). Liu et al. (1997) e Naylor et al. (2006) apontaram
oclusão parcial de túbulos dentinários e estudos in vivo (BIRANG et al., 2007; KARA et al.,
2009; DILSIZ et al., 2010) obtiveram resultados favoráveis, com efeitos clínicos persistentes.
Frente a criação de uma barreira formada pela precipitação de cristais de fluoreto de
cálcio (GRENHILL et al., 1981; GAFFAR et al., 1999) somada ao fusionamento da
superfície devido o emprego dos lasers de Er:YAG e Nd:YAG (CAKAR et al., 2008; DE
MAGALHÃES et al., 2004), a associação destes poderia trazer resultados favoráveis para o
vedamento de túbulos dentinários.
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Proposição
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O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro o efeito da associação do verniz
fluoretado aos lasers de Er: YAG e Nd: YAG em dentina radicular erodida por meio da
análise de permeabilidade.
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Materiais e
Método
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Delineamento experimental
Os fatores em estudo foram Tratamento com verniz em 2 níveis (fluoretado e placebosem flúor) e Irradiação com laser em 3 níveis (laser de Er:YAG; laser de Nd:YAG; nãoirradiado - controle). A amostra do experimento foi composta por 60 fragmentos de dentina
radicular bovina divididos aleatoriamente entre 6 grupos (n=10). A variável de resposta foi
permeabilidade dentinária. A figura 1 mostra o fluxograma deste experimento.

Seleção dos dentes
Para a realização do estudo, foram selecionados incisivos bovinos recém-extraídos
armazenados em solução timol 0,1% a 4°C (DOMICINI et al., 2001), que foram limpos com
o auxílio de pasta de pedra pomes e água com escovas de Robinson e examinados através de
estéreo-microscópio (Leica S6 D Stereozoom, Leica Mycrosystems AG, Suiça) com aumento
de 40x, descartando-se aqueles com trincas ou anomalias de estrutura.

Preparo dos fragmentos de dentina radicular
Para obtenção dos fragmentos de dentina radicular, foi descartada a coroa por meio de
um corte na junção amelocementária. Do terço cervical da raiz, obteve-se dois fragmentos de
dimensão 2 x 2 x 2 mm, com disco diamantado (15HC, Buehler, Alemanha) em cortadeira de
precisão (Isomet 1000, Buehler, Alemanha) refrigerada à água.
As dimensões dos fragmentos foram checadas com auxílio de um paquímetro digital
(Mitutoyo Sul-americana, Suzano, SP, Brasil), totalizando 60 amostras (n= 10). A camada de
cemento de cada espécime foi removida com lixas abrasivas #1200 (Saint-Gobain Abrasivos
Ltda, Igarassú, Pernambuco, Brasil) (GANNS et al., 2000).
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Os espécimes foram isolados com esmalte para unha ácido-resistente (Colorama, São
Paulo, SP, Brasil) em duas camadas, exceto na face vestibular que ficou exposta aos desafios
ácidos.

Formação das lesões de erosão
Para formação das lesões de erosão, os espécimes foram submetidos a um desafio com
ácido cítrico a 0,3% (pH = 3,2) e levados à máquina de agitação (CT155, Cientec, Piracicaba,
SP, Brasil) por 2 horas (VANUSPONG et al., 2002), com velocidade de agitação 100 rpm.
Este desafio consistiu na imersão individual em 20 mL do referido ácido em um frasco
erlenmeyer. Após o desafio erosivo inicial, os espécimes foram enxaguados por 10 segundos
com água deionizada e armazenados em 10 mL de saliva artificial, por 24 horas a temperatura
de 37°C.
A saliva utilizada foi a descrita por McKnight-Hanes e Whitford (1992) e modificada
por Amaechi et al. (1999). A saliva apresentava em sua composição metilhidroxibenzoato
(2,0 g), carboximetilcelulose (10,0 g), KCl (0,625 g); MgCl2.6H2O (0,059 g); CaCl2.2H2O
(0,166 g); K2HPO4 (0,804 g); e KH2PO4 (0,326 g) em 1000 mL de solução aquosa.

Tratamento Superficial
Após a formação das lesões de erosão, os espécimes foram divididos da seguinte
forma: tratamento com verniz (fluoretado ou placebo), e subdivididos de acordo com a
irradiação com laser: Er:YAG, Nd:YAG e não-irradiado. A composição dos vernizes
empregados é mostrada na tabela 1.
Foi realizada a aplicação de aproximadamente 0,1 g (ATTIN, 2005) do verniz
(fluoretado ou placebo) por meio de um aplicador descartável (Microbrush Regular 2 mm,
Vigodent AS Indústria e Comércio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) em superfície seca. Um minuto
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após a aplicação dos vernizes (MAGALHÃES et al., 2008), os espécimes foram imersos em
saliva artificial durante 24 horas, a 37°C. Passado este período, a camada de verniz foi
removida com lâmina de bisturi nº 15.
Tabela 1. Vernizes utilizados e sua composição.
Material

Composição

Fabricante

Lote

Verniz fluoretado
(Duraphat®)

Fluoreto de sódio a 5%, 22.600
ppm de flúor em base de resina,
álcool 33,1%, resina natural,
cera, sacarina e aromatizante
(pH 4,5)

Colgate-Palmolive,
SP, Brasil

08.09-02

Verniz sem fluor (Fórmula &
Ação®)

Xilitol, resina hidrogenada,
espessante,
conservante,
aromatizante, água deionizada e
polímero acrílico

Fórmula & Ação, SP,
Brasil

211 828/1

Para irradiação dos espécimes, inicialmente esses foram fixados em resina de poliéster
(Milflex Indústria Química, São Bernardo do Campo, Brasil) usando cilindros de policloreto
de vinil (PVC) de 2 cm de diâmetro e 1 cm de altura com a superfície de dentina voltada para
cima com cera para escultura (Asper Indústria Química Ltda, São Caetano do Sul, SP, Brasil).
Nos espécimes que receberam irradiação com laser de Er:YAG (Twin Light, Fidelis plus
Fotona, Ljubljana, Eslovênia), foi empregada a energia de 100 mJ e freqüência de 3 Hz,
comprimento de onda de 2940 nm, no modo não-contato, desfocado a uma distância de 17
mm do substrato (BIRANG et al., 2007), sob refrigeração, utilizando spray de água de 1,5
mL/min (COLUCCI et al., 2009). A irradiação foi realizada de maneira homogênea, por meio
da varredura da área da dentina radicular empregando-se um dispositivo que promove a
fixação da caneta do laser. O tempo total de irradiação foi de aproximadamente 10 segundos
por espécime.
Para irradiação com laser de Nd:YAG (SmartFile, Deka, Firenze, Itália), foram
utilizados os parâmetros 1,05 W, 70 mJ, 15 Hz, fibra de quartzo de 300 µm de diâmetro,
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comprimento de onda 1064 nm no modo contato (BIRANG et al., 2007) de maneira uniforme
em toda superfície. A cada três fragmentos irradiados a fibra óptica do laser de Nd:YAG foi
clivada.
Os espécimes que não receberam irradiação permaneceram em umidade relativa, à
temperatura de 4°C.

Desafios ácidos
Após 24 horas do tratamento da superfície de dentina foram realizados novos desafios
erosivos, por meio da imersão em 50 mL de ácido cítrico a 0,3% (pH: 3,2) (WEST et al.,
2000), quatro vezes ao dia (8, 10, 14, 16h) durante 1 minuto, por 5 dias (MAGALHÃES et
al., 2010). Após cada desafio erosivo, os espécimes foram enxaguados durante 10 segundos e
armazenados em saliva artificial a 37°C. Antes do primeiro desafio de cada dia a saliva era
trocada.

Método de Coloração
Finalizados os desafios, os espécimes de dentina de cada grupo experimental, foram
individualmente imersos em 1 mL de solução aquosa de sulfato de cobre a 10%, por 30
minutos. A seguir, os fragmentos foram secos em gaze e imersos em 1 mL de solução
alcoólica de ácido rubeânico a 1%, por 30 minutos, armazenados a 37°C. O referido ácido
reage com os íons cobre, formando rubeanato de cobre, de coloração verde escuro
(CARRASCO et al., 2003). Após a coloração, os corpos-de-prova foram lavados com água
destilada por 15 segundos, secos e mantidos individualmente em um recipiente vedado, com
algodão embebido em amônia por 7 dias. Protocolo semelhante de coloração histoquímica foi
descrito por Carrasco et al.(2003).
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Os espécimes foram incluídos em resina de poliéster para serem seccionados com
disco diamantado (15HC, Buehler, Alemanha) transversalmente em cortadeira de precisão
(Isomet 1000, Buehler, Alemanha) refrigerada à água. Foram obtidas três secções com
espessura média de 400 µm. Estas foram reduzidas com lixa d’água em ordem decrescente, de
#600 e #1200 até se obter a espessura aproximada de 200 µm.

Avaliação da permeabilidade
As imagens para as análises da permeabilidade foram obtidas com auxílio de câmera
fotográfica digital (Sony, Carl Axiocam Zeiss, Japão) acoplada ao microscópio óptico
(Axiostar Plus, Carl Zeiss-Jena, Alemanha). A avaliação da permeabilidade foi realizada
utilizando-se o software (Axiovision 4.6, Carl Zeiss, Alemanha) para captura e análise de
imagem, que permitiu a mensuração da extensão da penetração dos íons cobre. Em cada uma
das três secções obtidas, foram realizadas cinco avaliações de maior penetração da solução
traçadora. A média desses cinco valores representou a permeabilidade em cada secção. Para
cada espécime foram obtidos, portanto, quinze valores de permeabilidade relativa, calculada
pela seguinte fórmula: permeabilidade= [(extensão da penetração da solução) / (espessura da
dentina)x100].

Análise estatística
Após checar a homogeneidade de variância pelo teste de Levene, os dados de
permeabilidade foram analisados pela ANOVA dois critérios. O teste de Tukey, com nível de
significância de 5%, foi empregado para detectar as diferenças. O software Statgraphics
Centurion XV (StatPoint Technologies Inc., USA) foi empregado para realizar a análise
estatística.
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Figura 1. Fluxograma

A
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Figura 1. A. Secção dos espécimes. B. Obtenção dos fragmentos. C. Desafio erosivo inicial. D.
Armazenamento dos espécimes em estufa. E. Divisão dos espécimes em seis grupos, de acordo com o
tratamento. F. Formação das lesões de erosão. G. Método de coloração histoquímica. H. Secção dos
espécimes em 3 partes. I. Digitalização das imagens e medidas de penetração.
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A ANOVA a dois critérios revelou que não houve efeito significativo da interação
entre os fatores Laser e Verniz (p = 0,858). Para o fator Verniz (p = 0,768) não se observou
efeito significativo. Constatou-se efeito significativo para o fator Laser (p < 0,001). O teste de
Tukey mostrou que os valores de permeabilidade na dentina radicular irradiada com os lasers
de Er:YAG e Nd:YAG não diferiram entre si e que ambos foram significativamente inferiores
àqueles observados para o grupo não irradiado (Tabela 2). A figura 2 mostra a permeabilidade
da dentina erodida após diferentes tratamentos.

Tabela 2. Médias (desvio padrão) da porcentagem da permeabilidade em dentina após desafios
erosivos para os diferentes grupos experimentais (%).
Laser

Ausente

Er:YAG

Nd:YAG

Placebo

5,28 (1,39)

3,57 (0,60)

4,03 (0,87)

Fluoretado

5,30 (1,39)

3,61 (0,90)

3,73 (1,09)

Verniz

Figura 2. Porcentagem da permeabilidade em dentina após desafios erosivos para os diferentes
grupos experimentais
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Substâncias ácidas são capazes de remover a smear layer e promover abertura dos
túbulos dentinários, levando ao aumento da permeabilidade dentinária (PRATI et al., 2003). É
provável que bebidas ácidas sejam responsáveis por alterações na permeabilidade dentinária e
para a hipersensibilidade (PRATI et al., 2002). O verniz fluoretado embora não oclua
totalmente os túbulos dentinários, promove diminuição da permeabilidade em dentina
radicular (PINTO et al., 2010). Além disso, estudos com lasers de Er:YAG (ARANHA, 2005;
SCHWARZ, 2002; BIRANG, 2007) e de Nd:YAG (LIU, 1997; KARA, 2009; LIER, 2002)
em dentina radicular também têm mostrado resultados favoráveis na diminuição da
permeabilidade e da sintomatologia dolorosa. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
associação do verniz fluoretado aos lasers de Er:YAG ou Nd:YAG em dentina radicular
erodida por meio de análise de permeabilidade.
Ao aplicar verniz fluoretado a 5% seguido da aplicação do laser de Nd:YAG (30 mJ,
10 pulsos por segundo) em dentina, Lan et al. (1999) observaram que mais de 90% dos
túbulos dentinários estavam ocluídos, com remanescentes de verniz em dentina peritubular, ao
redor dos orifícios dos túbulos; concluíram que os resquícios de verniz fluoretado foram
provavelmente queimados na entrada dos túbulos dentinários pela irradiação e estes não
poderiam ser removidos com escovação.
Não há na literatura estudos que avaliaram a associação do verniz fluoretado ao laser
de Er:YAG. Em estudos de associação do gel de fluoreto de sódio 2% ao laser de Er:YAG (30
Hz, 60 mJ por pulso, 10 segundos, sem refrigeração) em dentina radicular erodida (CAKAR
et al., 2008), a superfície apresentou-se com orifícios dos túbulos dentinários claramente
ocluídos e achatados para o interior das crateras.
Embora haja na literatura relatos de que tenha efeitos positivos, os achados deste
estudo mostraram que a interação dos fatores Verniz e Laser não foi estatisticamente
significante.
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Isso pode ser explicado pelo fato do verniz fluoretado utilizado ser consistente e
espesso, o que leva à dificuldade de penetração em dentina (ARENDS et al., 1997). Após a
aplicação e remoção, o verniz penetra menos de 5 µm (ARENDS et al., 1997). Considerandose que o tamanho dos cristais de fluoreto de cálcio formados é de 0,05 µm (ABSI, 1987; LIU,
1997), uma única aplicação de verniz fluoretado não vedaria o diâmetro total do túbulo.
Conforme analisado por Magalhães et al. (2011), fragmentos de esmalte tratados com
laser de Nd:YAG e verniz fluoretado tiveram os precipitados de flúor completamente
dissolvidos após sucessivos desafios erosivos. Provavelmente, o revestimento de fluoreto de
cálcio que é mantido em pH neutro foi perdido durante os desafios ácidos, e ocorreu um
aumento da taxa de dissolução do fluoreto de cálcio (LAGERLOF et al., 1988).
Para o fator Verniz não se observou efeito significativo, ou seja, não houve diferença
nos valores de permeabilidade quando da aplicação do verniz fluoretado ou sem flúor.
Possivelmente, isso pode ser atribuído ao fato de que uma única aplicação de verniz não foi
suficiente para vedar os túbulos dentinários (PAES LEME et al., 2004). A liberação de flúor
do verniz fluoretado ocorre principalmente na primeira semana, e aumenta consideravelmente
se aplicado três vezes por semana (CASTILLO et al., 2004). A aplicação de fluoretos cria
uma barreira pela precipitação de cristais de fluoreto de cálcio que são formados
especialmente no interior dos túbulos dentinários. Esses precipitados são lentamente solúveis
em saliva, o que explica a ação transitória desta barreira (PORTO et al., 2009).
Magalhães et al. (2010) observaram que o verniz fluoretado a 5% (2,26% F) reduziu
significantemente o desgaste em dentina submetida a desafios erosivos (30 mL de Sprite Zero
por 90 segundos, 4 vezes ao dia, durante 5 dias) apenas no primeiro dia em comparação com o
verniz sem flúor. Depois disso, os resultados entre os dois vernizes foram similares,
assemelhando-se aos resultados obtidos neste estudo.
Para o fator Laser, os valores de permeabilidade dos grupos irradiados foram
significantemente inferiores àqueles observados para os grupos não-irradiados, sugerindo que
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os lasers de Er:YAG e Nd:YAG podem contribuir para o controle da erosão da dentina
radicular submetida a desafios ácidos.
O potencial efeito do laser de Er:YAG no controle da permeabilidade dentinária é
baseado na evaporação da água da dentina, o que leva à degranulação ou coagulação dos
elementos orgânicos, bloqueando assim a entrada dos túbulos dentinários (WATANABE et
al., 2003; DILSIZ et al., 2010).

O laser de Nd:YAG pode derreter a estrutura de

hidroxiapatita que, sob refrigeração, pode ressolidificar formando cristais maiores que a
estrutura inicial, como relatado por Lee et al. (2002). Em estudos clínicos, o sucesso obtido
no controle da hipersensibilidade dentinária (YONAGA et al., 1999; KARA et el., 2009) pode
ter ocorrido devido o efeito térmico que promove o vedamento de túbulos dentinários (HE et
al., 2009).
O aumento da temperatura gerado pelos lasers resulta em fusão da dentina, com
decomposição de hidroxiapatita, carbonização do colágeno e proteínas (YAMADA et al.,
2004). Alterações químicas podem ter levado ao aumento da resistência ácida devido à
redução do conteúdo de carbonato (FEATHERSTONE et al., 1987). Essa redução leva à
baixa solubilidade da apatita (FEATHERSTONE, 2004).
O emprego do laser de Nd:YAG (60, 90 ou 120 mJ, 10 pulsos por segundo) em
dentina radicular e posteriormente submetida a um desafio erosivo (ácido fosfórico 32%, por
60 segundos) mostraram menores valores de permeabilidade nas amostras irradiadas em
relação ao grupo controle (sem irradiação), causando mudanças que resultaram em
diminuição da dissolução em ácido (SCHALLER et al., 1997). Em dentina radicular erodida
irradiada com laser de Nd:YAG (0,6 W, 10 Hz, 60 mJ, 85 mJ/cm2) e posteriormente
submetida a desafios com bebidas ácidas (suco de limão, suco de maracujá, refrigerante de
cola e vinho), a dentina manteve o aspecto da superfície fusionada, com túbulos parcialmente
obliterados (NAYLOR et al., 2006).
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Neste estudo, foi utilizada a dentina bovina, que é um potencial substituto da dentina
radicular humana, uma vez que é facilmente obtida devido o abatimento de bovinos para
consumo humano e não há propósitos comerciais em relação a seus dentes (TANAKA et al.,
2008). Uma vez que a dentina tem baixo conteúdo mineral em relação ao esmalte, é mais
susceptível à erosão durante os desafios (MAGALHÃES et al., 2010). O cemento foi
removido com lixas abrasivas (GANSS et al., 2000) a fim de certificar a exposição dentinária
e simular desafio erosivo mais agressivo.
A quantidade de desafios erosivos aos quais os espécimes foram imersos em ácido
cítrico (quatro vezes ao dia, durante cinco dias) simularam o tempo de ingestão de bebidas
ácidas. A escolha do ácido cítrico foi devido este ser um dos principais ácidos em frutas,
vegetais e sucos prontos para beber (WEST et al., 2000).
O verniz fluoretado (fluoreto de sódio a 5%, 22.300 ppm de flúor) foi escolhido por
ser frequentemente usado em clínicas odontológicas (MAGALHÃES et al., 2010) e
recomendado como terapia para oclusão de túbulos dentinários (ORCHARDSON et al.,
2006). Além disso, atende alguns dos critérios do agente dessensibilizante ideal
(GROSSMAN et al., 1934): não é irritante à polpa, é indolor e de fácil aplicação. O verniz
sem flúor simula a proteção do verniz fluoretado, formando apenas uma barreira mecânica,
sem os efeitos químicos da ação do flúor.
Os parâmetros utilizados para os lasers de Er:YAG e Nd:YAG foram baseados no
estudo de Birang et al. (2007), cujos resultados clínicos apresentaram-se satisfatórios por 6
meses. A análise de permeabilidade tem sido usada como um método de avaliação para
estudos de erosão em dentina após irradiação dos lasers de Er:YAG e Nd:YAG (SCHALLER
et al., 1997; ARANHA et al., 2005).
O controle da permeabilidade da dentina radicular erodida por meio da
irradiação
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Conclusão

40

Considerando os resultados obtidos e a metodologia utilizada neste estudo, pode-se
concluir que lasers de Er:YAG e Nd:YAG controlam a permeabilidade em dentina radicular
erodida, independente da aplicação de verniz.
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