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____________________________________________________________________________________Resumo 

RESUMO 
 

 Gonçalves, S.C.D. Influência de Bebidas Ingeridas Rotineiramente por Crianças na 
Microdureza do Esmalte de Dentes Decíduos: Avaliação in vitro (dissertação). 
Ribeirão Preto: FORP – Univ. de São Paulo, 2007. 
 

 O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, a influência do refrigerante de limão 
(Sprite®), do suco à base de soja sabor maçã (Ades®) e do suco de morango (Kapo®), 
empregadas rotineiramente na alimentação de crianças na microdureza superficial e 
profunda do esmalte de dentes decíduos em função do tempo de exposição. Foram utilizadas 
quarenta coroas de incisivos decíduos humanos hígidos, acomodados em bases de acrílico 
mantendo as superfícies vestibulares expostas. Os conjuntos dente/base de acrílico foram 
impermeabilizados com esmalte cosmético, deixando exposta uma área de 3 mm de 
diâmetro na face vestibular, na qual foram realizadas as medidas de microdureza superficial 
Knoop (50 gf, 10 segundos e 5 endentações). Os espécimes foram divididos aleatoriamente 
em 4 grupos (n=10), de acordo com as bebidas empregadas (Sprite®, Ades®, Kapo®) e 
controle (mantidos em saliva artificial). Os ciclos de imersão foram realizados sob agitação, 
durante 5 minutos, 3 vezes ao dia, com intervalos de 4 horas  durante 60 dias. As medidas 
de microdureza superficial foram realizadas após 7, 15, 30, 45 e 60 dias. Obtidas as medidas 
superficiais, os espécimes foram cortados no sentido longitudinal, lixados e polidos para a 
avaliação das medidas de microdureza a 30, 60, 90, 120, 150, 200 e 300µm de profundidade 
em relação à superfície exposta das bebidas. Os dados da microdureza superficial e profunda 
foram analisados estatisticamente pelos testes ANOVA e Tukey. Foi realizada a microscopia 
eletrônica de varredura em 20 coroas de incisivos decíduos humanos hígidos submetidos ao 
mesmo protocolo de imersão dos espécimes utilizados para a análise de microdureza. Nos 
resultados da porcentagem de variação de microdureza superficial (%VMS), observou-se que 
o Sprite® apresentou a maior variação de micro dureza superficial (62,02%), sendo 
estatisticamente diferente do Kapo®morango (49,05%) do Ades®maçã (40,56%) e da saliva 
(-11,31%). Houve perda progressiva da microdureza ao longo dos períodos estudados. Os 
resultados da microdureza em profundidade mostraram que houve diferença 
estatisticamente significante entre o refrigerante de limão (117,98 KHN), o suco de maçã à 
base de soja (188,18 KHN) e o suco de morango (157.27 KHN). Apenas na profundidade de 
300 µm é que ocorreu semelhança entre as quatro soluções estudadas. Concluiu-se que 
todas as bebidas avaliadas alteraram a microdureza do esmalte de dentes decíduos tanto 
superficialmente quanto em profundidade. A alteração em profundidade foi evidente até 
200µm, sendo que o Sprite® alterou o esmalte de maneira mais intensa. Observou-se ainda 
que a alteração na microdureza do esmalte foi diretamente proporcional ao tempo de 
exposição a essas bebidas. As soluções deste estudo influenciaram negativamente a dureza 
do esmalte. 
 
PALAVRAS - CHAVE: erosão dental; esmalte dental; dentes decíduos. 
 



___________________________________________________________________________________Abstract 

ABSTRACT 
 

Gonçalves, S.C.D. Influence of Beverages Routinely Used in Children’s Diet on the 
Enamel Microhardness of Primary Teeth: An in vitro evaluation (dissertation). 
Ribeirão Preto: FORP – Univ. of São Paulo, 2007. 
 

The aim of this study was to assess, in vitro, the influence of a lemon soft drink 
(Sprite®), an apple soya juice (Ades®) and a strawberry juice (Kapo®) routinely utilized in 
children’s diet on the superficial and deep microhardness of primary teeth enamel, as a 
function of the exposure time. Forty crowns of caries-free human primary incisors were 
included in acrylic bases, keeping the buccal surfaces exposed. The ensembles tooth/acrylic 
base were rendered waterproof by coating them with cosmetic nail varnish, leaving exposed 
a 3-mm area on the buccal surface, in which superficial Knoop microhardness measurements 
were performed (50 gf, 10 sec and 5 indentations). The specimens were randomly assigned 
to 4 groups (n=10), according to the beverages employed    (Sprite®, Ades®, Kapo®) and the 
control group (kept in artificial saliva). The immersion cycles were performed under agitation 
for 5 minutes, 3 times a day, with 4 hours intervals, during a 60-day period. The superficial 
microhardness measurements were done after 7,15,30,45 and 60 days. Once the superficial 
measurements were performed, the specimens were longitudinally cut, ground and polished 
for the deep measurements to be accomplished. Microhardness measurements were done at 
30, 60, 90, 120, 150, 200 e 300µm deep from the surface exposed to the beverages. 
Superficial and deep microhardness data were statistically analyzed using ANOVA and Tukey 
statistical tests. Scanning electron microscopy was performed in 20 crowns of caries-free 
human primary incisors submitted to the same imersion regimen as that of specimens 
utilized for microhardness testing. The results of superficial microhardness variation 
percentage (%VMS) showed that Sprite® (62, 02%) yielded the greatest microhardness, 
being statistically different from Kapo® (49, 05%); Ades® (40, 56%) and saliva (-11, 31%). 
There was a gradual and significant microhardness loss on superficial microhardness in all 
periods evaluated. The results of deep microhardness showed that there was statistically 
significant difference between the lemon soft drink (117, 98 KHN), apple soya juice (188, 18 
KHN) and the strawberry juice (157.27 KHN). There was similarity between the beverages 
evaluated only at 300 µm depth. It may be concluded that all beverages evaluated altered 
both the superficial and the deep microhardness of enamel of primary teeth. The alteration 
in deep microhardness was evident up to the 200µm depth. Sprite® affected the enamel 
more aggressively. It was also observed that the alteration on the enamel microhardness 
was directly proportional to the time of exposure to the beverages. The beverages of the 
reported study presented a negative impact on the enamel surface and depth of primary 
teeth.   
 
 
KEY WORDS: dental erosion; dental enamel; primary teeth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Durante muitas décadas, a doença cárie foi considerada a principal responsá-

vel pela destruição da estrutura dentária. Atualmente, está ocorrendo um declínio de sua 

prevalência em nível mundial em função da aplicação dos vários métodos preventivos, prin-

cipalmente, pela utilização dos fluoretos (Newbrun, 1992; Marthaler, 1996). Desse modo, 

tem-se observado outras formas destrutivas como o desgaste dentário, que é definido como 

sendo um processo multifatorial, cumulativo e irreversível quando muito acentuado (Lussi et 

al., 2000). 

O desgaste dentário pode ser classificado em atrição, abrasão (Eccles, 1982); 

abfração (Bartlett e Shah, 2006) e erosão (Eccles, 1982). O diagnóstico dessas categorias é 

dificultado uma vez que os mecanismos de desgaste dental raramente agem sozinhos, pois 

existe uma interação entre eles (Addy e Shellis, 2006). Assim, atrição é definida como a 

perda fisiológica de esmalte, dentina, ou restauração decorrente de contatos dentários 

durante a mastigação, deglutição e fonação (Eccles, 1982; Litonjua et al., 2005). A abrasão é 

o desgaste patológico que ocorre por forças mecânicas não fisiológicas e pode estar 

associada com técnica de escovação incorreta, uso de dentifrício com quantidade excessiva 

de compostos  abrasivos e objetos levados à boca como palito de dentes (Imfeld, 1996; 

Litonjua et al., 2005). As lesões por abfração surgem na presença de traumas oclusais, 

quando um excesso de carga incide sobre o dente e este não suporta o esforço, levando à 

deflexão da estrutura dentária e, em seqüência, há uma ruptura dos cristais na região 

cervical, formando a lesão. Apresentam-se como defeitos, geralmente em forma de cunha, 

limitando-se à área cervical dos dentes com término cavitário nítido (Rees, 2006). 

A erosão dental é a conseqüência da perda superficial de tecidos dentais 

mineralizados promovida por processos químicos não envolvendo presença de bactérias 

(Zipkin e Mcclure, 1949; Eccles, 1982; Litonjua et al., 2003; Magalhães et al., 2007). 
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Destaca-se pela diminuição do brilho, lesão arredondada e presença de uma faixa de 

esmalte que separa a área desmineralizada da gengiva marginal. A erosão na superfície 

oclusal provoca arredondamento das cúspides e formação de concavidades que podem 

expor a dentina. Em estágios avançados de erosão ocorrem extensas áreas de 

desmineralização nas superfícies palatinas dos dentes anteriores e superiores (Lussi et 

al.,1995). 

Os ácidos promotores da erosão podem ter origem intrínseca ou extrínseca, 

sendo os intrínsecos, associados às doenças que provocam distúrbios gastrintestinais e 

produzem constante regurgitação como hipertireoidismo, bulimia e anorexia nervosa 

(Järvinen et al., 1988; Milosevic e Slade, 1989; Tylenda et al., 1991) e extrínsecos, 

provenientes da dieta como frutas cítricas, bebidas ácidas e vinagres; medicamentos 

(vitamina C, ácido acetil salicílico, ácido clorídrico); água flavorizada (Brown et al., 2007); 

fontes industriais como a exposição a contaminantes ácidos a que estão sujeitos operários 

em seus ambientes de trabalho (Lussi et al., 2000); praticantes de natação, expostos 

constantemente ao cloro das piscinas (Scheper et al., 2005); enxagatórios bucais com 

formulações que contém cloreto de sódio acidificado (Pontefract et al., 2001) agentes de 

clareamento dental que contém ácido cítrico (Zantner et al., 2007). 

Dentre os fatores etiológicos mais estudados na erosão dental, destacam-se 

os ácidos provenientes da dieta, em função do alto consumo de bebidas ácidas que está 

ocorrendo atualmente. A ingestão de líquidos na dieta tem sido cada vez mais recomendada 

e, isto se acentua nos países de clima quente (Lussi et al, 1995; Brown et al., 2007). A 

grande oferta de bebidas no comércio e a diversidade de frutas ácidas fazem com que 

algumas delas estejam relacionadas ao desenvolvimento das lesões por erosão. 

Vários métodos têm sido utilizados, em estudos laboratoriais, para a 

quantificação da erosão dental, tais como, a análise da dureza superficial, que pode ser 

realizada por testes de microdureza (Maupomé et al., 1998, Maupomé et al., 1999) ou 
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nanoedentação (Mahoney et al., 2003; Barbour et al., 2003; Lippert et al., 2004), 

perfilometria (Hughes et al., 1999; Hughes et al., 2000; West et al., 1999; West et al., 2003; 

Kitchens e Owens, 2007), microrradiografia (Hall et al., 1997; Anderson et al., 1999), análise 

química (Grobler e Van der Horst, 1982; Margolis et al., 1999), microscopia eletrônica de 

varredura (Meurman e Frank, 1991; Maia e Modesto, 1996; Eisenburger et al., 2004), 

microscopia de força atômica (Watari, 1999) e a técnica de fluorescência pela indução de luz 

(Pretty et al., 2003). No entanto, os testes de microdureza são os mais utilizados em função 

da simplicidade, rapidez e precisão da técnica, além de apresentar um custo mais acessível 

quando comparado aos demais métodos (Barbour e Rees 2004). Aliada aos testes de 

microdureza deve-se salientar a importância da realização da microscopia eletrônica de 

varredura, que por ser um método de análise qualitativo, contribui para a confirmação dos 

resultados obtidos na avaliação da dureza superficial.  

Um estudo de Järvinen et al.,(1991) demonstrou que a ingestão de frutas 

cítricas, mais que duas vezes ao dia, aumenta o risco de lesões por erosão em 37 vezes. 

Riscos semelhantes parecem ocorrer com a ingestão de vinagre de maçã (10 vezes maior), 

bebidas esportivas (4 vezes maior) e refrigerantes (4 vezes maior), quando consumidas 

diariamente. A perda de estrutura dental por erosão pode ser de, aproximadamente, 1µm no 

décimo segundo dia após a ingestão de bebidas ácidas (Touyz, 1994). Estudo de Larsen 

(2001) verificou que o valor médio do pH do refrigerante de limão é 2,8 e, estudando in vitro 

a erosão provocada por essa bebida, entre outras, concluiu que todos os produtos testados 

são potencialmente erosivos, sendo que o refrigerante de limão causou as maiores perdas de 

cálcio e fosfato inorgânico. Da mesma forma, Lussi et al. (2000) analisaram a microdureza 

Knoop do esmalte de dentes decíduos e permanentes após uma única imersão durante três 

minutos, em diferentes bebidas e observaram que as menores medidas de microdureza 

foram aquelas nas quais os dentes eram submetidos ao Sprite®. Ainda neste trabalho, 
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mostraram que os dentes decíduos não foram mais susceptíveis à erosão do que os dentes 

permanentes. 

 No entanto, Amaechi et al., (1999), Hunter et al. (2000) e Johansson et 

al.,(2001),  ao avaliarem as duas dentições, observaram que, comparativamente, os dentes 

decíduos apresentaram um maior grau de erosão do esmalte em relação aos dentes 

permanentes. 

Alguns estudos in vitro avaliando o potencial erosivo de bebidas ácidas no es-

malte dentário têm sido realizados em dentes bovinos ou de ratos (Rytoma, 1988; Sorvari, 

1989) os quais apresentam diferenças estruturais e morfológicas quando comparados aos 

dentes humanos (Seow e Thong,2005). 

Muitos autores relataram a ocorrência do processo de erosão em dentes per-

manentes (Bjorvatn, 1982; Van Herpen et al., 1986; Lussi et al., 1993; Lewinstein et al., 

1993; Grobler et al., 1994; Lussi et al., 1995; Yu et al., 1995; Maupomé et al., 1998; Sela et 

al., 1998; Gimalia et al., 1999; Mahoney et al., 2003). Porém, mais informações sobre a 

prevalência e patogênese da erosão em dentes decíduos são necessárias, pois existem dife-

renças micro-estruturais entre dentes decíduos e permanentes que devem ser consideradas, 

sendo os dentes decíduos mais porosos e menos mineralizados (Lippert et al., 2004) apre-

sentando um arranjo diferente dos prismas de esmalte (Wilson e Beynon, 1989). Além disso, 

o consumo de bebidas ácidas por crianças apresentando dentição decídua ou mista é 

freqϋente, e a ocorrência de lesões erosivas nesses dentes demonstra que os pais devem ser 

alertados sobre essa patogenia, tanto quanto vêm sendo conscientizados sobre a preven-

ção da doença cárie. A erosão dental que acomete essas crianças, mesmo que de forma 

branda, serve de alerta para a fase posterior da dentição permanente (Johansson et al., 

2001; Torres, 2005). 

Neste sentido, Torres (2005) avaliou a influência de uma bebida à base de 

cola e outra à base de soja (sabor laranja), na microdureza superficial e profunda de dentes 
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decíduos, em função do tempo de exposição, no qual demonstrou que o refrigerante a base 

de cola e o suco de laranja à base de soja alteraram a dureza do esmalte dos dentes 

decíduos tanto superficialmente, quanto em profundidade, sendo que a Coca-cola® afetou o 

esmalte de maneira mais agressiva que o suco de laranja.  

Desta forma, a literatura mostra que assim como em dentes permanentes, a 

exposição freqüente a bebidas ácidas pode resultar em erosão dental também em dentes 

decíduos. Apesar disso, estudos envolvendo dentes decíduos são escassos e, muitas vezes, 

controversos (Grando et al, 1996; Milosevich et al., 1997; Lussi et al., 2000; Lippert et al., 

2004) tornando-se necessária a implementação de estudos avaliando este substrato. 

User

User
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2 PROPOSIÇÃO 

 
Os objetivos deste trabalho foram avaliar a influência de três bebidas 

ingeridas rotineiramente por crianças na microdureza do esmalte de dentes decíduos quanto 

à microdureza superficial e profunda, em função do tempo de exposição. E avaliar 

qualitativamente, por meio de microscopia eletrônica de varredura as alterações superficiais 

do esmalte após a imersão dos dentes nas diferentes bebidas em função do tempo de 

exposição. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 
 

O presente estudo foi inicialmente submetido à apreciação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, processo número 2007.1.1079.58.6, recebendo parecer favorável (Anexo A). 

 

3.1 PREPARO DOS ESPÉCIMES DE ESMALTE 

Foram selecionados 60 incisivos decíduos humanos hígidos extraídos, em 

Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo. Os dentes receberam profilaxia com pasta de pedra pomes e água e escova de 

Robinson, montada em micromotor, em baixa rotação, seguida do exame visual, com o 

auxílio de uma sonda exploradora, em estereomicroscópio (Nikon Inc. Instrument Group, 

Melville, NY 11747, USA), com aumento de 10X, descartando-se aqueles com trincas, 

fraturas, lesões de cárie ou anomalias de estrutura que pudessem comprometer os 

resultados. 

Os dentes tiveram as raízes (quando presentes) seccionadas, com disco 

diamantado adaptado em máquina de corte (Miniton, Struers A/S, Copenhagen, DK-2610, 

Denmark), sob refrigeração, na porção cervical e as superfícies palatinas foram desgastadas, 

com ponta diamantada 1092 (KG Sorensen, Agerkov, Dinamarca) em alta-rotação (Silent 

MRS 400- Dabi Atlante, Ribeirão Preto-SP, Brasil), para melhor adaptação do dente à base 

de plexiglass, com dimensões de 1cm x 1cm x 0,3cm e um orifício central de 0,7cm de 

diâmetro.  

Nessas bases foram acomodadas as coroas sobre uma pequena quantidade 

de cera utilidade, de forma que as superfícies vestibulares ficassem expostas.  

Com o auxílio de um paralelômetro (ElQuip, São Carlos-SP, Brasil) a face 

vestibular foi nivelada de forma a deixar a região mais plana do dente paralela à placa, pois 
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é essencial para a realização das medidas de microdureza que a área a ser trabalhada esteja 

plana. 

Em seguida, os dentes foram fixados com cera para escultura (Kota Ind. E 

Com. Ltda, São Paulo, Brasil), aquecida em gotejador elétrico (Guelfi Equipamentos, Ribeirão 

Preto-SP, Brasil). 

Na porção mais incisal e plana da superfície vestibular da coroa foi colocada 

uma fita adesiva (Scotch, 3M do Brasil Ltda, Sumaré, SP) de forma circular, com 3 mm de 

diâmetro, confeccionado com um perfurador modificado, com a finalidade de delimitar a área 

a ser exposta às soluções .  

Os conjuntos dente-matriz de plexiglass foram impermeabilizados com duas 

camadas de esmalte cosmético (Colorama Maybelline – Ultra duração, Cosbra Cosméticos 

Ltda, São Paulo, SP) e após a completa secagem, as fitas adesivas, em forma de círculo, 

foram removidas para deixarem expostas somente as áreas em esmalte, previamente 

delimitadas. 

Os espécimes foram mantidos em água deionizada a ±4ºC até o início dos 

ciclos de imersão. Vinte e quatro horas antes da medida de microdureza inicial foram 

imersos em saliva artificial (Laboratório Ciências farmacêuticas, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil) e mantidos em 

estufa a 37ºC (Olidef CZ, Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda, Ribeirão 

Preto-SP, Brasil). 

 

3.2 MEDIDAS DE MICRODUREZA SUPERFICIAL INICIAL 

A microdureza superficial inicial do esmalte foi avaliada utilizando-se um 

microdurômetro (HMV-2000/ Shimadzu Corporation, Japan). Foi utilizado um penetrador 

diamantado piramidal tipo Knoop, com carga estática de 50 gf, aplicada durante 10 

segundos. Foram feitas 5 endentações aleatoriamente, distribuídas na área delimitada. Foi 
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obtido o valor médio da microdureza de cada dente, sendo desprezados aqueles que 

apresentaram um valor 10% acima ou abaixo da média de todos os espécimes. Desta forma, 

das 60 coroas previamente obtidas, 40 foram selecionadas para o teste de microdureza e 20 

foram selecionadas para a microscopia eletrônica de varredura. 

Para medir as endentações realizadas, duas marcas que aparecem no visor do 

microdurômetro foram sobrepostas aos vértices agudos do losango correspondente à 

endentação, determinando o comprimento da maior diagonal  e, conseqϋentemente, o valor 

de dureza Knoop calculado automaticamente pelo software do equipamento. 

 
KHN = C.c 

            D2 

KHN = valor de dureza Knoop 

C (constante) = 14,230 

 c= 50 gramas 

D=comprimento da maior diagonal da endentação. 

 
 

3.3 CICLOS DE IMERSÃO 

Foram utilizados três produtos disponíveis comercialmente: um refrigerante à 

base de limão, contendo em sua composição química, ácido cítrico (Sprite®, Cia Fluminense 

de Refrigerantes, Porto Real, RJ), um suco de maçã à base de soja, composto de ácido 

cítrico (Ades® Frutas Unilever Bestfoods Brasil Ltda, Pouso-Alegre /MG, Brasil) e um suco de 

morango, composto de ácido cítrico e ácido málico (Kapo® Companhia de Bebidas Ipiranga, 

Ribeirão Preto/SP; Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Jundiaí/SP).  

O pH das soluções foi obtido através de um pH-metro digital (Analion® 

AN2000 Microprocessado, Ribeirão Preto-SP, Brasil), sendo de 2,98 para o refrigerante de 

limão; 4,06 para o suco de maçã à base de soja e 3,78 para o suco de morango. As bebidas 

encontravam-se à temperatura de ±4ºC. 
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Os corpos-de-prova foram divididos, aleatoriamente, em 4 grupos (n=10), de 

acordo com as soluções a serem testadas e um grupo controle, no qual os espécimes foram 

mantidos em saliva artificial. A tabela 1 apresenta a composição das soluções avaliadas: 

 

Tabela 1- Composição das soluções utilizadas 

SOLUÇÃO COMPOSIÇÃO 

SPRITE® Água gaseificada 
Açúcar 
Suco natural de limão (2,5%), 
Acidulante INS 330 (ácido cítrico) 
Conservante INS 221 
Aroma natural 

ADES® MAÇÃ Água  
Açúcar 
Extrato de soja 
Suco concentrado de maçã 
Vitamina C 
Estabilizante 
Pectina cítrica 
Acidulante ácido cítrico 
Aromatizante 

KAPO® MORANGO Água  
Açúcar 
Suco de morango  
Cálcio 
Acidulantes INS 330 (ácido cítrico) 
Acidulante INS 296 (ácido málico) 
Corante natural INS 120 
Estabilizantes INS 412, 444 e 445 
Aroma sintético idêntico ao natural 

SALIVA ARTIFICIAL Fosfato diácido de potássio 
Fosfato dibásico de potássio 
Cloreto de potássio 
Cloreto de sódio 
Cloreto de magnésio 
Cloreto de cálcio 
Fluoreto de sódio 
Sorbitol 70% 
Aromatizante e corante 
Conservantes 
Nipagin 9%/Nipasol1% 
Benzoato de sódio 10% 
Hidroxietilcelulose (natrosol) 
Água q.s.p. 

 

 
Após a realização da medida de microdureza inicial, foram realizados os ciclos 

da seguinte forma: os corpos-de-prova foram imersos em 75mL da solução, durante 5 
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minutos, sob agitação em um agitador magnético (Fanen, São Paulo-SP, Brasil), três vezes 

ao dia, com intervalos de 4 horas entre cada ciclo de imersão/agitação, durante 60 dias. 

Após cada imersão/agitação, os espécimes foram lavados em água destilada, secos com 

gaze e mantidos em 15 mL de saliva artificial a 37ºC, até o próximo procedimento de 

imersão/agitação. No grupo controle, os espécimes permaneceram em saliva artificial 

durante 60 dias. Foram realizadas trocas diárias de saliva artificial em todos os grupos e 

estes foram mantidos em estufa a 37ºC. 

As soluções que foram utilizadas durante a imersão/agitação estavam a ± 4ºC, 

correspondendo à temperatura que normalmente são ingeridas. O refrigerante à base de 

limão, após cada imersão/agitação foi desprezado, sendo que os sucos de maçã e morango 

foram descartados diariamente, ou seja, após 3 procedimentos de imersão/agitação. 

As medidas de microdureza superficial foram realizadas 7, 15, 30, 45 e 60 dias da 

repetição contínua e sistemática destes ciclos diários.  

 

3.4 AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA SUPERFICIAL 

Após a obtenção das medidas, nos diferentes períodos, e utilizando os 

mesmos parâmetros (50gf, 10 seg., 5 endentações) foi realizado o cálculo da porcentagem 

de variação de dureza superficial  (%VDS) de acordo com a fórmula: 

 

%VDS =    MICRODUREZA INICIAL – MICRODUREZA FINAL   X 100 
 

MICRODUREZA INICIAL 
 

 
3.5 MEDIDAS DE MICRODUREZA PROFUNDA 

Após 60 dias, a microdureza profunda do esmalte foi avaliada utilizando-se os 

mesmos parâmetros utilizados para as medidas de microdureza superficial.  



_______________________________________________________________________Material e Método 

 

28

Os conjuntos dente-matriz de plexiglass foram cortados longitudinalmente, no 

sentido vestíbulo-lingual, com um disco de diamante montado em uma máquina de corte 

(Miniton – Struers A/S, DK-2610, Denmark), de modo a obter duas secções para cada dente. 

As secções foram lixadas em uma politriz (Politiz DP-9U2, Struesrs, A/S, 

Copenhagen, DK-2610, Denmark) com lixas de carbureto de silício (Norton/Saint-Gobain 

Abrasivos Ltda, Guarulhos-SP, 07111-150, Brasil) nas granulações de 600, 1200, 2000 e 

polidas com discos de feltros (Buehler, Illinois, EUA) e pasta de alumina (Struers A/S, 

Copenhagen, Dinamarca) a fim de se obter uma superfície polida e lisa para a realização das 

medidas de microdureza profunda.  

As medidas foram obtidas a 30, 60, 90, 120, 150, 200 e 300µm de 

profundidade, em relação à superfície exposta às bebidas testadas (Figura 1). 

 

Superfície vestibular do esmalte 

 
Figura 1 – Esquema de endentações para a avaliação da microdureza em profundidade, após secção 

longitudinal, no sentido vestíbulo-lingual, da coroa de dentes decíduos. 

 
 

A metodologia deste experimento está representada esquematicamente na Figura 2. 
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3.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Juntamente com os espécimes submetidos aos ciclos de imersão/agitação 

durante os 60 dias, foram acrescentadas 5 coroas de incisivos decíduos, em cada grupo, 

para a análise da superfície do esmalte em microscopia eletrônica de varredura (ZEICS EVO® 

50 /2005, Cambridge England, 2005). 

Nos períodos de 7, 15, 30, 45 e 60 dias, um espécime de cada grupo foi retirado 

e mantido em água deionizada, a ±4ºC. 

Posteriormente, os espécimes foram preparados para a microscopia eletrônica de 

varredura com o seguinte protocolo: limpeza em cuba ultra-sônica por 5 minutos (Ultrasonic 

Cleaner T-1449-D. Odontobrás Ind. E Com., 14075-060, Ribeirão Preto, Brasil), desidratação 

em graus ascendentes de etanol: 25%, 50%, 75%, 95% e 100%. Depois da secagem, os 

corpos-de-prova foram fixados em stubs com fita adesiva dupla-face de carbono (Electron 

Microscopy Sciences, Washington, PA 19034, USA) e a cobertura com ouro foi realizada em 

aparelho de metalização a vácuo (SDC 050, Bal-Tec AG, Foehrenwg 16, FL-9496 Balzers, 

Liechtenstein), com pressão média de 7,65X10-5 Torr, corrente de 40 mA, distância de 

trabalho de 13 mm, tempo de cobertura de 80 segundos e espessura média de deposição de 

20 a 30 nm. Uma vez concluída a etapa de preparação, os espécimes foram levados ao 

microscópio eletrônico de varredura, do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura 

do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto/USP. A superfície foi analisada, nos aumentos de 8000X e 20000X. Os achados 

microscópicos não foram analisados estatisticamente, tendo em vista que o intuito da análise 

morfológica será somente a comparação visual e qualitativa. 
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS  

Para a microdureza superficial, utilizou-se a Variação da Dureza Superficial 

(%VDS) para as variáveis solução e tempo. 

Para a microdureza em profundidade, realizou-se separadamente uma análise 

das médias de dureza nas diferentes profundidades, comparando-se as soluções utilizadas.  

Os dados foram analisados, inicialmente, quanto à sua distribuição e 

homogeneidade através do Teste de Aderência à Curva Normal e Teste de Homogeneidade 

de Cochran. 

Uma vez que os resultados dos testes responderam às pressuposições de 

normalidade e homogeneidade, empregou-se a Análise Interferencial através do teste 

paramétrico de Análise de Variância (ANOVA) a dois critérios. Assim sendo, foi realizada a 

ANOVA com os fatores de variações tempo/solução e solução/profundidade.  

Pode-se observar que as soluções, o tempo, bem como suas interações 

apresentaram diferença estatisticamente significante (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Análise de Variância: valores originais 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 
F Prob. (H0) 

Soluções 155203 3 51734,32 326,98 0,0000%* 

Tempo 42524,14 4 10631,04 67,19 0,0000%* 

S X T 22851,24 12 1904,27 12,04 0,0000%* 

* diferença estatisticamente significante 

 

Para a diferenciação das médias dentro dos fatores, bem como nas suas 

interações, empregou-se o teste de Fisher, em nível de significância de 5% (α = 0,05). 

Para os valores de microdureza profunda. Pode-se observar que as soluções, 

a profundidade, bem como suas interações apresentaram diferença estatisticamente 

significante (Quadro 2): 
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Quadro 2 – Análise de variância: valores originais 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 
F Prob. (H0) 

Soluções 753150.1875 3 251050.0625 19.48 0.0005 % * 

Profundidade 535181.3750 7 76454.4844 75.00 0.0000 % * 

S X P 125843.4375 21 5992.5444 5.88 0.0000 % * 

* diferença estatisticamente significante 

 

Para a diferenciação das médias dentro dos fatores, bem como nas suas 

interações, empregou-se o teste de Tukey, em nível de significância de 5% (α= 0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 MICRODUREZA SUPERFICIAL(%VDS) 

Na análise dos dados observou-se que para o fator solução, o Sprite® 

apresentou a maior variação de dureza superficial (62,02%), sendo estatisticamente 

diferente do Kapo® morango (49,05%) e do Ades® Maçã (40,56%), sendo todos diferentes 

estatisticamente entre si, e com a saliva (-11,31%). Desta forma:  

 

SALIVA ARTIFICIAL < ADES MAÇÃ®<KAPO MORANGO®< SPRITE® 

 

Para o fator tempo, houve uma perda progressiva e estatisticamente 

significante da microdureza ao longo dos períodos estudados, sendo todos os tempos 

diferentes entre si, ou seja: 

 

 7 (14,64) <15 (29,93)<30 (32,46)<45 ( 46,89)<60 (55,46) 

 

As médias obtidas para os grupos, de acordo com o tempo de exposição, bem 

como seus respectivos desvios-padrão, estão descritos no Quadro 3 e representados 

graficamente na Figura 3. 
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Quadro 3 - Médias e desvios-padrão das soluções em função do tempo de exposição 
(%VMS) 

TEMPO 

  

SOLUÇÃO 

 

SALIVA 

 

ADES® MAÇÃ 

 

KAPO® MORANGO 

 

SPRITE® 

7dias    0,94 (±17,61) c   5,67 (±20,07) c 16,85 (±12,97) cd 35,12 (±12,16) f 

15 dias  -18,94 (±15,71) b  31,08 (±27,9) ef 39,42 (±24,84) ef  52,15 (±22,33) fg

30 dias  -35,32 (±31,23) a  44,72 (±20,7) fg 55,07 (±13,54) g 65,39 (±14,14) g 

45 dias  -11,54 (±48,69) b  59,36 (±24,46) g 63,88 (±87,07) gh  75,89 (±20,24) gi 

60 dias      8,28 (±61,89) cd  61,96 (±37,69) g 70,05 (±72,27) gh  81,55 (±10,7)   i 

 Letras iguais indicam similaridade estatística ٭

 

 

 
Figura 3 – Representação gráfica dos valores (%VMS) obtidos para os 

grupos, de acordo com o tempo de exposição. 

 

Na interação tempo X solução, observou-se que o grupo da saliva apresentou 

um ganho de microdureza superficial gradativo significante até 30 dias, ocorrendo então sua 

diminuição aproximando-se dos valores iniciais. Para o suco Ades® maçã  houve perda 

significante (p<0,05) na microdureza, em todos os períodos, sendo mais evidente após 60 
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dias de imersão na solução. O suco Kapo® morango apresentou uma alteração gradativa e 

estatisticamente significante na microdureza em todos os períodos de tempo avaliados, 

porém afetando o esmalte de forma mais intensa que o suco Ades® maçã. O refrigerante 

Sprite® apresentou uma diminuição gradual e significante em todos os períodos avaliados 

atingindo 81,55% de variação na microdureza superficial aos 60 dias. 

 

4.2 MICRODUREZA PROFUNDA 

Em relação à microdureza profunda, pôde-se observar que, entre as soluções, 

houve diferença estatística, entre os grupos experimentais Sprite® (117,98 KHN) e o Ades® 

Maçã (188,18 KHN). O Kapo® Morango (157.27 KHN) apresentou-se estatisticamente 

semelhante ao Ades® Maçã e ao Sprite®. O grupo controle (250,66 KHN), apresentou 

microdureza superior e estatisticamente diferente das bebidas experimentais. Resumindo 

tem-se: 

 

SALIVA ARTIFICIAL > ADES® MAÇÃ ≈KAPO® MORANGO≈ SPRITE®  

ADES® MAÇÃ > SPRITE®  

 

Em relação às profundidades, observou-se que a dureza superficial (107,14 

KHN) foi estatisticamente diferente das demais. Na profundidade de 30µm da superfície 

(135,64 KHN) ocorreu semelhança estatística com a profundidade de 60 µm (156,02 KHN), 

que por sua vez foi semelhante à profundidade de 90 µm (172,74 KHN), sendo que esta foi 

diferente estatísticamente de 30 µm e semelhante à profundidade de 120 µm (193,08 KHN). 

A microdureza na profundidade de 120 µm foi semelhante a 150 µm (193,08 KHN) e 

diferentes de 30, 60 e 90 µm. A profundidade de 200 µm (232,38 KHN) foi semelhante 

somente a 300 µm (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Fator de variação: profundidade 

Superfície 30µm 60 µm 90 µm 120 µm 150 µm 200 µm 300 µm 

107,14 g 135,64 f 156,02 ef 172,94 de 193,08 cd 210,88 bc 232,38 a 220,30 ab 
 Letras iguais indicam similaridade estatística ٭

 
 

As médias obtidas para os grupos, de acordo com a profundidade 

avaliada, bem como seus respectivos desvios-padrão estão descritos no Quadro 5, e 

representados graficamente na Figura 4. 

 
 

Quadro 5 - Médias (KHN) e desvios-padrão das soluções em função das profundidades avaliadas. 

 Letras iguais indicam similaridade estatística na comparação na linha (na mesma profundidade para ٭
as diferentes soluções) 

 SALIVA SPRITE® ADES® MAÇÃ KAPO® 

MORANGO 

Superfície 220,40 (±61,88) a 44,11 (±10,70) c 91,79 (±35,31)  b 72,27  

(±24,61) bc 

30 µm 220,90 (±39,42) a 71,77 (±28,69) c 

 

141,83 (±50,67) b 108,07 

(±36,32) bc 

60 µm 233,70 (±27,46) a 89,39 (±35,50) c 173,45 (±60,92) b 127,54 

(±36,17) bc 

90 µm 253,50 (±34,24) a 101,28 (±42,09) c 190,9   (±68,87) b 145,30 

(±41,52) bc 

120 µm 267,90 (±42,80) a 121,94 (±58,60) c 210,10 (±67,61) b 172,40 

(±45,62) bc 

150 µm  278,00(±33,47) a 142,94 (±68,00) c 227,70 (±68,73) b 194,90 

(±40,17) bc 

200 µm 310,90 (±37,52) a 157,82 (±71,26) c 244,00(±50,82) b 216,80 

(±47,66) b 

300 µm  220,00(±58,42) a 214,60 (±68,73) a 225,73 (±74,43) a 220,90 

(±48,42) a 
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Figura 4 - Representação gráfica dos valores obtidos para os grupos, de acordo com a soluções 

avaliadas. As letras indicam similaridade estatística nas soluções para as diferentes 

profundidades. 

 

 

Na interação dos fatores solução X profundidade, observou-se que apenas em 

300µm é que ocorreu semelhança entre as quatro soluções estudadas. Para o grupo 

controle, observou-se que a superfície apresentou microdureza semelhante à subsuperfície, 

aumentando seus valores gradativamente até 200 µm, havendo uma diminuição 

estatisticamente significante aos 300 µm de profundidade. Em relação ao suco de Maçã 

Ades®, observou-se menor microdureza na superfície, sendo esta estatisticamente inferior às 

outras profundidades, ocorrendo um aumento gradual significativo até 200 µm diminuindo 

de modo não significativo aos 300 µm de profundidade. O suco de morango Kapo® 

apresentou comportamento semelhante ao Ades Maçã até 200 µm, aumentando de modo 

não significativo na subsuperfície de 300 µm. Quanto ao refrigerante Sprite® observou-se um 

aumento gradual e estatisticamente significante até 300 µm de profundidade. Entretanto, 
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este grupo promoveu menores medidas de microdureza nas profundidades de 30 a 120 µm, 

demonstrando maior poder de penetração desta bebida no esmalte.  

 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Pôde-se observar em microscopia eletrônica de varredura que o grupo do 

Sprite®, apresentou crescente alteração da superfície do esmalte, com o aumento do tempo 

de exposição. Após 7 dias de imersão observou-se uma intensa desmineralização de toda a 

superfície, sendo mais pronunciada na porção interprismática, no entanto, houve remoção 

parcial do centro dos prismas de esmalte, havendo uma protrusão dos mesmos (Figura 5A). 

Aos 15 dias de exposição, a superfície do esmalte tornou-se mais porosa, havendo uma 

redução no tamanho dos centros dos prismas (Figura 5B). Aos 30 dias de exposição, houve 

aparente perda de minerais, aumentando ainda mais a porosidade do esmalte superficial 

(Figura 5C). Aos 45 dias de imersão houve eliminação completa do centro dos prismas 

formando concavidades (Figura 5D). Após 60 dias de imersão, pôde-se observar uma nítida 

perda generalizada de estrutura do esmalte, desgastando tanto o centro como a periferia 

dos prismas de esmalte (Figuras 5E e 5F), diferenciando-se das superfícies imersas em saliva 

artificial, em que não se observou alterações microestruturais superficiais (Figuras 8A e 8B, 

8C e 8D). 

A solução Kapo® morango, aos 7 dias de exposição (Figura 6A), removeu todo 

o esmalte aprismático, expondo os prismas de esmalte, atacando mais o centro do que a 

periferia dos prismas. Ao decorrer dos períodos analisados, houve uma desmineralização 

gradual e homogênea, sendo que após 30 dias (Figura 6C), a superfície do esmalte 

encontrava-se planificada, sendo mais evidenciada aos 45 dias de exposição (Figura 6D), 

onde os centros dos prismas ficaram mais expostos, havendo erosão irregular. Aos 60 dias 

de imersão, houve um colapso dos cristais de apatita causado pela intensa desmineralização, 

formando cavidades bem evidenciadas (Figura 6E e F). 
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Em relação ao Ades® Maçã, aos 7 dias de exposição (Figura 7A), a 

desmineralização superficial não foi capaz de remover a camada aprismática de esmalte, 

deixando esta intacta até os 15 dias de exposição (Figura 7B). Após 30 dias de exposição 

(Figura 7C), pôde-se observar irregularidades na superfície do esmalte, que se apresentava 

irregular com aparecimento de crateras superficiais. A imersão após 45 dias (Figura 7D) 

promoveu uma desmineralização superficial generalizada, sem atacar áreas específicas, 

demonstrando uma superfície desgastada e irregular sendo mais evidente após 60 dias de 

imersão (Figuras E e F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – ESMALTE IMERSO EM SPRITE 

A - Após 7 dias de imersão - Observa-se intensa desmineralização mais 

pronunciada na porção interprismática e remoção parcial do centro dos 

prismas. 

B - 15 dias de imersão - Esmalte tornou-se mais poroso com maior desgaste 

dos centros dos prismas. 

C - 30 dias de imersão - Nota-se desmineralização generalizada. 

D - 45 dias de imersão - Eliminação completa dos centros dos prismas 

formando concavidades. 

 E e F - 60 dias de imersão - Intensa desmineralização com protrusão dos 

centros dos prismas. Detalhe dos centros dos prismas e porosidade do 

esmalte interprismático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – ESMALTE IMERSO EM KAPO® MORANGO 

A - Após 7 dias de imersão - Remoção de todo esmalte aprismático. 

B - Após 15 dias de imersão - Exposição dos prismas de esmalte. 

C - 30 Dias - Desmineralização gradual e homogênea do esmalte.  

D - 45 Dias - Centro dos prismas expostos havendo erosão irregular. 

 E e F - 60 Dias de imersão  - Intensa desmineralização formando cavidades 

bem evidenciadas. Detalhe do centro dos prismas de esmalte 

(concavidades). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – ADES MAÇÃ 

A  e B -  7 e 15 dias de imersão - Desmineralização superficial com manutenção 

da camada aprismática. 

C - 30 dias de imersão - Irregularidades na superfície do esmalte com o 

aparecimento de crateras. 

D - 45 dias - Desmineralização superficial generalizada. 

 E e F - 60 dias - superfície desgastada irregular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – SALIVA ARTIFICIAL 

A  e B -  7 dias  de  imersão em saliva 

C  e D - 60 dias de imersão sem alterações microestruturais superficiais. 
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5 DISCUSSÃO 

 
Os resultados deste estudo demonstraram que o Sprite®, o Ades® Maçã e o 

Kapo® Morango, frequentemente consumidos durante a alimentação de crianças, possuem 

potencial erosivo sobre o esmalte de dentes decíduos. No entanto, as bebidas ácidas 

apresentam diferentes potenciais erosivos, de acordo com suas características de pH, 

capacidade tampão, concentração de cálcio, flúor e fosfato, tipo de ácido (Lussi et al., 1995; 

Larsen e Nyvad, 1999; Attin et al., 2003) e temperatura (Barbour et al., 2006). 

Neste estudo foram analisados o pH das soluções e o tipo de ácido de cada 

bebida. De uma forma complementar, muitos trabalhos avaliam também a capacidade 

tampão. Porém, sendo esta, o poder de uma solução manter estável seu pH quando uma 

pequena quantidade de ácido ou base é adicionada, a quantidade total de ácido ou pH 

reflete diretamente o potencial erosivo de uma bebida sobre os dentes (Seow e Thong, 

2005). Ou seja, quanto mais baixo o pH, maior a quantidade de hidróxido de sódio (NaOH) 

necessária para neutralizar uma solução, menor será sua capacidade tampão (Larsen e 

Nyvad, 1999).  

Além disso, a análise do pH é o método mais prático para avaliar o potencial 

erosivo das bebidas, uma vez que a dissolução do esmalte ocorre em pH crítico (5,5) e 

muitas bebidas disponíveis comercialmente possuem potencial erosivo ao esmalte em 

decorrência do baixo pH. As bebidas carbonatadas variam o pH de 2,3 a 3,4 e sucos de fruta 

de 2,1 a 3,6 aproximadamente (Larsen e Richards 2002). 

No presente trabalho, a bebida a base de limão (Sprite®), apresentou pH 2,9, 

o suco de morango (Kapo®), pH 3,7, que de acordo com o fabricante apresenta 150 mg de 

cálcio em sua composição, e pH 4,06 para o suco de maçã a base de soja (Ades®). 

Com relação à análise da microdureza Knoop, a maior variação de 

microdureza superficial (%VMS) foi observada para o refrigerante à base de limão (62,02%), 
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sendo estatisticamente diferente do suco de morango (49,05%) e do e do suco de maçã à 

base de soja (40,56%) e diferentes estatisticamente da saliva (-11,31%). Este padrão linear 

de erosão em função do tempo, também foi notado com esmalte bovino e humano em 

estudos in vitro e in situ, de acordo com Grando et al., 1996 e Larsen e Nyvad, 1999; 

Eisenburger et al., 2000; Pontefract et al., 2001, que afirmaram que quanto maior o tempo 

de exposição, maior a erosão. 

Lussi et al, 1993 demonstraram, em dentes permanentes, que o refrigerante à 

base de limão Sprite® Light (pH 2,88), apresentou menores valores de microdureza 

superficial em relação ao suco de pomelo, suco de maçã e do molho para salada. 

Em estudo posterior, Lussi et al.,(2000), ao comparar o potencial erosivo de 

diferentes bebidas na dentição decídua e permanente, analisando pH, capacidade tampão, 

quantidade de cálcio, fosfato e fluoretos, verificaram que o refrigerante à base de limão 

Sprite® degazeificado (pH 2,64), em 3 minutos de imersão, apresentou os menores valores 

de microdureza tanto em dentes decíduos quanto em permanentes. 

Neste estudo, o suco de morango Kapo® apresentou o segundo maior 

potencial erosivo, apesar da suplementação de cálcio que esta bebida contém. Segundo Attin 

et al., 2003, o aumento de fluoretos e do cálcio reduz os efeitos negativos da 

desmineralização do esmalte dentário. Porém, a dissolução do esmalte não é prevenida 

simplesmente pela adição destes compostos. Segundo Larsen, 2001, na maioria das bebidas 

ácidas adicionadas de cálcio que contém ácido cítrico em sua composição, ocorre uma 

ligação química cálcio-citrato tornando limitado seu efeito preventivo sobre a erosão. 

Segundo Hughes et al., 2000, a adição de 0,24 g de cálcio em 100 ml de ácido cítrico em um 

pH de 3,8 reduz a erosão do esmalte dentário em 50%. Porém, com a redução do pH, este 

efeito não foi observado. 

Segundo estudo realizado por Larsen e Nyvad, 1999, as concentrações de íons 

cálcio e fosfato nas bebidas ácidas geralmente são baixas e não efetivas na prevenção da 
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erosão, além disso, a adição de cálcio e o aumento do pH geram um sabor de menor 

aceitação (Grenby, 1996). Associado a isso, o aumento do pH resulta em formulações mais 

susceptíveis à proliferação bacteriana (Barbour et al.2003). Segundo Attin et al., 2003, para 

o ajuste ideal de uma bebida ácida, a administração de cálcio, fosfatos e fluoretos à solução 

deve ser individualmente analisada para cada bebida. 

Quanto ao tipo de ácido, as bebidas utilizadas no presente estudo continham 

ácido cítrico, de acordo com seus fabricantes. Muitos autores mostraram que o ácido cítrico, 

comumente utilizado nas bebidas possui um elevado potencial erosivo (Hughes et al., 2000; 

Larsen, 2001; Attin et al., 2003; Barbour et al., 2003). 

Estudos in vitro são fundamentais para predizerem o potencial erosivo e 

características químicas das bebidas (Lussi et al.,1993; Lussi et al., 1995; Larsen e Nyvad, 

1999; Hughes et al., 2000, West et al. 2001; Barbour et al., 2003) e, a maioria destes, 

consideram os aspectos químicos da erosão. Porém, os aspectos físicos como padrão 

individual de deglutição, fluxo salivar, formação de película adquirida, hábitos dietéticos 

individuais têm papel primordial na prevenção dessas lesões (Shellis et al., 2005). Estudos in 

situ mostraram variações significantes inter-sujeitos na erosão do esmalte mesmo em 

condições controladas de estudo, suportando a idéia de susceptibilidade (Hughes et al., 

2000; Hooper et al., 2007). 

Na tentativa de minimizar as diferenças entre este e os estudos in vivo ou in 

situ, foi utilizada neste estudo a saliva artificial para a manutenção dos espécimes nos 

intervalos imersão-agitação, na tentativa de compensar as limitações de um estudo in vitro. 

Em algumas pesquisas (Rytommaa et al., 1998; Maupomé et al., 1999; Amaechi et al., 1999; 

Einsenburger et al., 2001; Van Eygen et al., 2005) observou-se que a manutenção dos 

espécimes em saliva, nos intervalos das imersões nas soluções experimentais promoveu 

menor erosão do esmalte. A saliva artificial foi utilizada baseada no estudo de Amaechi e 

Higham (2001), no qual demonstraram que esta obteve o mesmo efeito da saliva humana 
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fresca. Além disso, a longa duração do presente estudo (60 dias), dificultaria a coleta de 

saliva humana fresca. 

Seow e Thong, 2005 compararam saliva humana e água mineral Evian® para 

prevenir a perda de minerais da superfície do esmalte, quando expostos ao desafio erosivo 

e, observaram que, a saliva pode neutralizar os ácidos através do fosfato e proteínas e pela 

alta concentração mineral. 

A saliva artificial utilizada neste experimento continha cálcio, fosfato e flúor, 

que possui um efeito remineralizador em esmalte humano desmineralizado artificialmente 

como relatado em estudos prévios (Lussi et al., 2000; Van Eygen et al., 2005). Fato que foi 

observado neste estudo em esmalte de dentes decíduos hígidos obtidos para o grupo 

controle, no qual se pôde notar um ganho de microdureza superficial gradativo significante 

até 30 dias, ocorrendo então sua diminuição aproximando-se dos valores iniciais.  

Assim, a saliva é responsável pela diluição e limpeza das substâncias erosivas, 

pela neutralização e tamponamento dos ácidos, manutenção de um estado super-saturado 

próximo à superfície do dente além de fornecer cálcio, fosfato e fluoretos necessários na 

remineralização e formação da película adquirida (Zero e Lussi, 2005). 

A principal função da película adquirida é limitar a difusão do ácido e 

influenciar no transporte de íons, agindo como uma membrana seletiva na superfície do 

esmalte (Maupomé et al., 1999; Lendenmann et al., 2000, Hara et al., 2006). Qualquer 

procedimento que remova ou reduza a espessura dessa película pode comprometer suas 

propriedades protetoras e acelerar o processo erosivo (Zero e Lussi, 2005). Neste estudo, 

todos os espécimes permaneceram em saliva artificial durante 4 horas, nos intervalos entre 

as três imersões diárias. O tempo necessário para a formação da película adquirida a fim de 

promover ótima proteção, ainda é controverso, com estudos relatando um mínimo de 3 

minutos (Hanning et al., 2004), 2 horas (Lendemann et al., 2000); 7 dias (Meurman e Frank, 

1991). Isso pode ser explicado devido a diferenças metodológicas e, principalmente, pelas 
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condições para a formação da película (in situ X in vitro) e métodos analíticos (Zero e Lussi, 

2005). 

Na avaliação da microdureza de qualquer substrato é necessário que as 

superfícies estejam planas e polidas para a realização da correta leitura (Torres, 2005). 

Segundo Lussi et al., 1995, para medir as endentações de uma forma simétrica, é necessário 

o polimento. Entretanto, em dentes decíduos, o polimento remove a camada aprismática, 

que alguns autores consideram mais resistente ao ataque ácido, sendo que sua remoção 

torna o dente mais susceptível à desmineralização (Meurman e Frank, 1991; Lussi et al., 

1993). 

Considerando a importância da camada aprismática, presente nos dentes 

decíduos (Meurman e Frank, 1991), optou-se pela não remoção desta, tornando este estudo 

mais fiel às condições que ocorrem na cavidade bucal. Além disso, a falta de padronização 

do polimento pode deixar algumas superfícies com menor espessura de esmalte, afetando de 

forma diferenciada os grupos experimentais. 

Para se obter a planificação necessária, para as leituras no microdurômetro, 

neste estudo, foi utilizado o paralelômetro previamente à fixação da coroa, a fim de 

assegurar que a superfície vestibular estivesse paralela à base e perpendicular à ponta do 

microdurômetro.  

Neste experimento, foi utilizado o tempo de 5 minutos de imersão para 

simular o período médio de ingestão das bebidas. Meurman et al., 1990, observaram em um 

estudo in vitro que o tempo de 5 minutos de imersão no esmalte de uma bebida à base de 

cola, proporcionou desmineralização significativa enquanto o tempo de um minuto de 

imersão não proporcionou. Porém, em relação a este período, os estudos têm sido 

controversos. Larsen e Nyvad, 1999, induziram erosão utilizando 1,5 litros de bebidas ácidas 

sob contínua agitação durante uma semana. No entanto, relataram que esta exposição foi de 

grande intensidade e distante da realidade. Alegaram que o potencial erosivo é mais 
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evidente por um período prolongado de exposição e mesmo as bebidas menos erosivas 

evidenciam erosão nessas condições. 

Neste sentido, para que um período de 5 minutos de imersão pudesse ser 

utilizado, o tempo total do experimento neste estudo foi de 60 dias, que excede os utilizados 

nas pesquisas descritas na literatura. Como a erosão é considerada um processo, as 

alterações no substrato ocorrem em função do tempo a que são expostos às bebidas. Assim, 

tanto a freqϋência de ingestão, quanto o tempo de consumo é que vão determinar a 

gravidade desta patologia (Torres, 2005). 

As imersões foram realizadas sob agitação para simular a forma como os 

dentes são banhados no momento da ingestão da bebida. Segundo Van Eygen et al., 2005, 

o estado da bebida (estático ou sob agitação) foram comparados, e uma vez que os líquidos 

são ingeridos sob um processo dinâmico e fisiológico no qual o líquido entra em contato com 

os dentes, justifica-se a agitação. Além disso, a dinâmica produzida pela agitação permite 

que haja renovação do líquido sobre a estrutura do esmalte. Em contrapartida, Maupomé et 

al., 1998, mostrou que a agitação aumenta a superfície de contato com os espécimes 

podendo aumentar o grau de erosão. Em um estudo subseqϋênte (Maupomé et al., 1999) 

verificaram que nas mesmas condições do experimento anterior, mas mantendo os 

espécimes em saliva nos intervalos das imersões ocorria uma diminuição no grau de erosão 

do esmalte em condições de agitação. 

A utilização de três ciclos de imersão/agitação foi estabelecida em função de 

uma média de freqϋência de ingestão dessas bebidas, que ocorre durante as principais 

refeições por crianças na fase de dentição decídua (Torres, 2005). Assim, não há 

padronização do número de ciclos imersão/ agitação.  Maupomé et al., 1998 utilizaram três 

ciclos de imersão, enquanto outros autores realizaram uma única imersão (Lussi et al., 1993; 

Lussi et al., 1995; Hughes et al., 2000). 
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Com relação à temperatura de ± 4°C, esta foi utilizada para simular as 

condições em que geralmente estas bebidas são ingeridas. De acordo com as leis da cinética 

química, o aumento da temperatura é diretamente proporcional à velocidade da reação. 

Dessa forma, a erosão torna-se mais grave com o aumento da temperatura (Barbour et al., 

2006). Em estudo realizado por West et al., 2000, verificou-se que o aumento da 

temperatura de 5°C a 60°C aumentou de forma significante a perda tecidual de esmalte e 

dentina. A maioria das investigações em relação ao potencial erosivo de bebidas ácidas é 

comumente realizada em temperatura ambiente ou a 37°C. Porém, a maioria das bebidas é 

ingerida quente ou gelada. Ainda não há padronização para as temperaturas e, vale ressaltar 

que, por existir variação de temperatura nas diferentes partes do mundo, torna-se 

necessária a padronização desta nas pesquisas deste gênero. 

Foi utilizada uma garrafa de 600 mL de bebida à base de limão (tampa 

rosqueável) por dia. Não houve reaproveitamento desta bebida sendo que a cada ciclo de 

imersão/agitação a solução foi descartada, de acordo com a metodologia proposta por 

Hunter et al., (2003), garantindo um nível consistente de gás carbônico na bebida. 

Zero e Lussi, 2005, relataram que as bebidas gaseificadas são potencialmente 

mais erosivas que as soluções não gaseificadas, uma vez que está presente em sua 

composição o ácido carbônico. 

Utilizou-se neste estudo a microdureza Knoop com carga de 50gf. Segundo 

Zero et al., 1990 esta carga é suficiente para detectar pequenas alterações na superfície do 

esmalte,  sendo também utilizada nos trabalhos de Lussi et al., 1993, Lussi et al., 1995; 

Lussi et al., 2000). Vários métodos têm sido utilizados para avaliar a erosão dentária, entre 

eles a microrradiografia, que determina a profundidade da lesão por avaliar a perda mineral 

interna e da superfície determinando a profundidade da lesão (Margolis et al., 1999; 

Amaechi e Higham, 2001); a perfilometria, método sensitivo que traça o perfil do espécime 

em um gráfico (Hughes et al., 2000; Attin et al.,2003); o método ultra-sônico , no qual os 
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espécimes são colocados no ultra-som por 5 segundos afim de remover o esmalte 

desmineralizado para posterior análise da diferença antes do utra-som e o perfil da erosão 

(Eisenburger et al., 2000); o método da permeabilidade do iodo capaz de detectar pequenas 

alterações em toda a superfície do espécime por ser sensível a estruturas irregulares, 

mostrando alterações na porosidade, sem afetar de forma irreversível a superfície testada 

(Lussi et al., 1993); o sistema de nanoendentação ou ultra-micro-endentação, instrumento 

sensível à profundidade , capaz de detectar estágios iniciais da dissolução do esmalte 

(Mahoney et al., 2003; Barbour et al., 2003; Lippert et al., 2004). Uma das vantagens da 

análise da erosão do esmalte pelo método da microdureza utilizado nesta pesquisa é o baixo 

custo, comparado à nanoendentação além de ser um método fácil e de rápida execução 

(Barbour e Rees, 2004). 

A maioria dos trabalhos que quantifica a capacidade erosiva das bebidas 

geralmente avalia a microdureza superficial. Neste estudo, no entanto, a microdureza 

profunda foi analisada resultando em dados complementares à avaliação da microdureza 

superficial. A finalidade de realizar medidas de microdureza em profundidade foi a de 

verificar a capacidade de penetração das bebidas no esmalte. Na literatura, são escassos os 

trabalhos que avaliam a microdureza na subsuperfície do esmalte. Larsen e Nyvad, 1999, 

após realizar desafios ácidos, avaliaram a microdureza em profundidade em esmalte de 

dentes permanentes, porém sem uma padronização da distância das superfícies desgastadas 

pela erosão. Observaram que ao contrário da água mineral, os refrigerantes à base de limão 

e o suco de laranja não mostraram um limite definido de profundidade. Amaechi e Higham 

(2001) observaram em microrradiografia, que a exposição durante 01 hora em suco de 

laranja foi capaz de produzir uma lesão de erosão no esmalte, caracterizada por uma cratera 

rasa e desmineralização da subsuperfície, atingindo 75 µm de profundidade. Eisenburger et 

al., 2000, avaliou a desmineralização subsuperficial do esmalte através do método ultra-

sônico verificando que lesões erosivas formadas por exposição por um período de 30 
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minutos à uma hora alcançaram, aproximadamente, 1 µm de profundidade, enquanto as 

lesões expostas a desafios ácidos de 2 a 4 horas atingiam de 2-4 µm de profundidade. Desta 

forma, existe atuação em profundidade de uma solução potencialmente erosiva e este 

estudo visou verificar o grau de atuação das bebidas avaliadas. 

Após os 60 dias de imersões, as áreas do esmalte previamente submetidas 

aos testes de microdureza superficial foram seccionadas longitudinalmente. Observou-se na 

interação dos fatores solução X profundidade, em que apenas na profundidade de 300 µm é 

que ocorreu semelhança entre as quatro soluções estudadas. Este fato demonstra a grande 

capacidade de penetração destas substâncias no esmalte de dentes decíduos.  Comparando 

as soluções estudadas, o grupo do Sprite® (117,98 KHN) promoveu os menores valores de 

microdureza nas profundidades de 30 a 120 µm, seguido pelo Kapo® morango (157,27 KHN), 

que afetou a subsuperfície do esmalte até 200µm. 

Comparando estes resultados com os dados de Torres, 2005, em um estudo 

semelhante, no qual avaliou o potencial erosivo de uma bebida à base de cola e um suco de 

laranja à base de soja em dentes decíduos, foi verificado que a alteração em profundidade 

para as bebidas analisadas foi evidente até 150 µm. Desta forma, as soluções utilizadas, no 

presente estudo, foram mais agressivas, atingindo o esmalte em maiores profundidades. 

Além da avaliação da microdureza superficial e profunda, a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) é um método qualitativo que visa complementar os resultados 

do teste de microdureza, devendo ser utilizado em associação aos métodos quantitativos 

(Lussi et al., 1993; Johansson et al., 2001; Eisenburger et al., 2004).  Grando et al., 1996, e 

Torres (2005) após análise da superfície do esmalte de dentes decíduos imersos em 

diferentes bebidas, observaram através de microscopia eletrônica de varredura, que a 

desmineralização dos prismas de esmalte foi crescente com o aumento do tempo de 

exposição. 
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Neste estudo, após análise em microscopia eletrônica de varredura, foi 

constatada a ocorrência de um processo de desmineralização gradual da superfície do 

esmalte, demonstrando que o ácido cítrico presente nas soluções utilizadas ataca mais a 

porção interprismática, estando de acordo com a literatura. Além disso, aos 60 dias de 

exposição, foi observada uma destruição generalizada nos espécimes de todos os grupos 

exceto o da saliva, principalmente nos espécimes do grupo do Sprite®, onde a superfície do 

esmalte apresentou nítida perda de estrutura, sendo esta planificada e desgastada, ou 

formando cavidades diferenciadas como nos espécimes do grupo do Kapo® morango. Em 

relação ao Ades® maçã, a desmineralização aos 60 dias de imersão não atingiu áreas 

específicas. Essa análise qualitativa foi compatível com os resultados dos testes de 

microdureza, que demonstraram que o Sprite® atingiu o esmalte de maneira mais agressiva 

em relação às outras soluções utilizadas.  

 Este estudo possui importância clínica sob a ótica preventiva, pois se um 

diagnóstico adequado for realizado durante a dentição decídua, será possível desenvolver 

uma estratégia preventiva para a fase posterior de dentição permanente. No entanto, uma 

vez que a erosão neste experimento foi induzida in vitro, os resultados não devem ser 

extrapolados para a situação clínica, onde o potencial erosivo de um ácido dependerá 

também da situação in vivo e será levada em consideração a susceptibilidade individual. 

O desenvolvimento constante de novos estudos é necessário a fim de difundir 

e ampliar os conhecimentos na área. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após análise dos resultados obtidos neste estudo, pôde-se concluir que: 

 

• As três bebidas avaliadas neste estudo alteraram negativamente a 

microdureza superficial e profunda do esmalte dos dentes decíduos. 

• Quanto maior o tempo de exposição a essas bebidas, maior foi a alteração 

na microdureza do esmalte, o que foi confirmado pela microscopia 

eletrônica de varredura. 

• A alteração em profundidade para as bebidas analisadas foi evidente até 

200µm, sendo que o Sprite®, alterou o esmalte de maneira mais intensa 

seguido pelo Kapo® morango e Ades Maçã. 
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