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RESUMO

AZEVEDO, DT. Associação do laser diodo com CPP-ACP/ Verniz fluoretado na
resistência a desmineralização do esmalte dental. 2014. 123p. Tese (Doutorado)
– Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da associação do laser de diodo ao
CPP-ACP ou verniz fluoretado na resistência a desmineralização do esmalte
dentário. Foram utilizados 90 fragmentos de terceiros molares humanos irrompidos,
selecionados por microdureza superficial e isolados com resina composta deixando
apenas uma área de 4x4mm exposta. Em seguida foram desmineralizados por 32 h
e 60 espécimes tiveram metade da área (2x4mm) isolada. Os espécimes foram
divididos aleatoriamente em seis grupos/subgrupos, de acordo com os tratamentos
propostos: G1-Controle (sem tratamento); G2- CPP-ACP, G3-verniz fluoretado
Duraphat®; A - sem laser, B- tratamento com laser de diodo (0,7W, 70mJ, 10Hz). Na
sequência foi realizado ciclo de pH para indução de desmineralização por oito dias.
A solução desmineralizante de cada espécime foi armazenada para análise do cálcio
por espectrometria de absorção atômica (n=10). Os espécimes foram seccionados
ao meio, uma das metades foi analisada por microdureza longitudinal (n=10) e a
outra por rugosidade (n=10) e morfologia superficial (n=10). Para a análise por
Tomografia de Coerência Óptica (OCT) foi empregado n=5 por grupo/subgrupo e
realizou-se a OCT em 2 fases, sendo a primeira após a desmineralização por 32h e
a segunda após os tratamento/ciclagem de pH. Para a microdureza empregou-se a
variação percentual da dureza, para a espectrometria de absorção atômica
empregou-se a quantidade total de cálcio perdido, para a rugosidade superficial e
OCT empregou-se a diferença entre os valores da desmineralização inicial e os
valores obtidos após a ciclagem. Os dados foram analisados pelo método não
paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste de Dunn para diferenciação das médias (=
5%). Pode-se observar que ocorreu maior perda de dureza, de cálcio e maior
profundidade de desmineralização nos grupos controle quando comparados com os
grupos que receberam os tratamentos (G1A≈G1B e ≠ G2A≈G2B≈G3A≈G3B) sendo
estatisticamente diferente (p<0,05). Maior rugosidade foi encontrada nos grupos
G1A, G1B e G3A e foi estatisticamente significante (p<0,05). O fator laser não
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influenciou nas propriedades analisadas. Na microscopia confocal a laser não foram
observadas áreas de fusão ou qualquer alteração na estrutura do esmalte irradiado.
Pode-se concluir que o laser associado à CPP-ACP ou verniz fluoretado não foi
capaz de aumentar a resistência ácida do esmalte submetido a ciclos de pH. Os
tratamentos, MI Paste e verniz fluoretado foram eficazes independente da utilização
do laser.

Palavras-chave: Cárie dentária; CPP-ACP; Flúor; lasers

Abstract

ABSTRACT

AZEVEDO, DT. Effect of diode laser associated with CPP-ACP/ fluoride varnish on
demineralization of dental enamel. 2014. 123p. Thesis (Doctoral) – Ribeirão Preto
School of Dentistry, University of São Paulo.

The aim of this study was to assess the effect of diode laser in combination with
CPP-ACP/ fluoride varnish on enamel resistance to demineralization.

Ninety

rd

fragments of unerupted human 3 molar teeth were selected according to superficial
microhardness and covered with compound resin, with only a 4x4mm area left
exposed. They were then demineralized for 32 hours and 60 specimens had their
exposed

area

halved.

The

specimens

were

randomly

divided

into

6

groups/subgroups, in line with the proposed treatments: G1-Control (no treatment);
G2- MI Paste®, G3- fluoride varnish Duraphat® 5%; A – no laser, B- treatment with
diode laser (0.7W, 70mJ, 10Hz). Afterwards, an 8-day pH cycle was carried out to
induce demineralization. The demineralizing solution for each specimen was stored
for the purpose of atomic absorption spectometry for the determination of calcium
(n=10). The specimens were cut in half. The first half was analyzed using the
criterium of longitudinal microhardnesss (n=10), the second the criterium of
roughness (n=10) and superficial morphology (n=10). Optical coherence tomography
(OCT) was used to assess group/subgroup for n=5.

OCT was carried out at 2

moments, after a 32-hour demineralization period and post pH treatment/cycling.
For microhardness we used percent change in hardness, for atomic absorption
spectrometry the total amount of calcium lost, for superficial hardness and OCT the
difference between the figures seen after initial demineralization and those obtained
post cycling.

The data were analyzed using the nonparametric Kruskal-Wallis

Multiple-Comparison Z-Value Test and the Dunn test for distinguishing mean values
(= 5%).

Greater loss of hardness, greater loss of calcium, and deeper

demineralization were seen in the control groups, when compared to those groups
that underwent treatment (G1A≈G1B and ≠ G2A≈G2B≈G3A≈G3B).

Greater

roughness was found in groups G1A, G1B, and G3A, and it was statistically
significant (p<0.05). Overall, laser use did not exert influence upon the analyzed

Abstract

properties. Confocal laser scanning microscopy did not reveal areas of fusion or any
alteration in the structure of irradiated enamel. One can conclude that associating
laser to CPP-ACP or fluoride varnish did not increase enamel resistance to acid
when it underwent pH cycles. The treatments, MI Paste, and fluoride varnish were
effective, regardless of the use of laser.

Key words: Dental caries; CPP-ACP; fluoride; lasers

Lista de Figuras

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.

Representação esquemática da metodologia utilizada no
preparo e seleção das amostras por microdureza superficial.....

54

Figura 2.

Representação esquemática dos tratamentos propostos...........

57

Figura 3.

Representação esquemática do tratamento experimental dos
espécimes e ciclagem de pH......................................................

59

Figura 4.

Representação esquemática das análises realizadas................

64

Figura 5.

Representação esquemática do preparo e análise dos
espécimes por Tomografia de Coerência Óptica........................

Figura 6.

67

Gráfico representativo da microdureza longitudinal (%) em
relação aos tratamentos realizados. Fator tratamento - G1Controle; G2-MI Paste; G3-Duraphat; Fator laser - A- sem
laser; B-com laser. Mesma letra indica similaridade estatística
(letra maiúscula = comparação dos grupos; letra minúscula =
comparação dos subgrupos).......................................................

Figura 7.

71

Gráfico representativo da espectrometria de absorção atômica.
Perda de cálcio (ppm) no 4º e 8º dias de ciclagem. Fator
tratamento - G1- Controle; G2-MI Paste; G3-Duraphat; Fator
laser – A - sem laser; B-com laser..............................................

Figura 8.

73

Gráfico representativo da espectrometria de absorção atômica.
Perda de cálcio (ppm). Fator tratamento - G1- Controle; G2-MI
Paste; G3-Duraphat; Fator laser - A- sem laser; B-com laser.
Mesma letra indica similaridade estatística (letra maiúscula =
comparação dos grupos; letra minúscula = comparação dos
subgrupos)..................................................................................

73

Lista de Figuras

Figura 9.

Gráfico representativo da rugosidade superficial (μm) dos
diferentes fatores estudados. Fator tratamento - G1- Controle;
G2-MI Paste; G3-Duraphat; Fator laser – Asem laser; B-com
laser. Mesma letra indica similaridade estatística (letra
maiúscula = comparação dos grupos; letra minúscula =
comparação dos subgrupos).......................................................

Figura 10.

Imagens

mostrando

superfície

quase

75

homogênea,

apresentando pequenas porosidades na área experimental (E)
dos

grupos

irradiados

com

laser

de

diodo

(G1B).

2160X..........................................................................................

Figura 11.

Imagens

mostrando

superfície

quase

77

homogênea,

apresentando pequenas porosidades na área experimental (E)
do grupo MI Paste + laser de diodo (G2B). 2160x......................

Figura 12.

Imagens

mostrando

superfície

quase

79

homogênea,

apresentando pequenas porosidades na área experimental (E)
do grupo Duraphat + laser de diodo (G3B). 2160X.....................

Figura 13.

81

Gráfico representativo da profundidade de desmineralização
(em μm) observado na OCT. Mesma letra indica similaridade
estatística (letra maiúscula = comparação dos grupos; letra
minúscula = comparação dos subgrupos)...................................

83

Lista de Tabelas

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.

Distribuição dos grupos experimentais.......................................

Tabela 2.

Média, Desvio-padrão e Mediana, em percentual (%) da
variação de dureza dos diferentes grupos e subgrupos.............

Tabela 3.

74

Média, Desvio-padrão e Mediana (μm) dos valores da
rugosidade superficial dos grupos e subgrupos..........................

Tabela 5.

72

Média, Desvio-padrão e Mediana (mg/L) da interação dos
fatores dos grupos e subgrupos para perda de cálcio................

Tabela 4.

55

Média,

Desvio-padrão

e

Mediana

da

profundidade

75

da

desmineralização (em μm) dos grupos e subgrupos..................

84

Sumário

SUMÁRIO

RESUMO
ABSTRACT
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
1. INTRODUÇÃO……………………………………………………………………….

31

2. PROPOSIÇÃO.............……………………………………………………………..

45

3. MATERIAL E MÉTODO……………………………………………………………..

49

Aspectos éticos............................................................................................

51

Delineamento experimental.........................................................................

51

Seleção da amostra.....................................................................................

51

Preparo dos espécimes...............................................................................

52

Microdureza superficial inicial para seleção dos espécimes.......................

52

Desmineralização inicial..............................................................................

53

Grupos experimentais..................................................................................

55

Ciclagem de pH...........................................................................................

58

Microdureza Longitudinal.............................................................................

60

Análise de Espectrometria de Absorção Atômica........................................

61

Análise da Rugosidade................................................................................

62

Análise Morfológica......................................................................................

63

Análise por Tomografia de Coerência Óptica..............................................

65

Análise dos dados........................................................................................

67

4. RESULTADOS..................................................................................................

69

Microdureza Longitudinal.............................................................................

71

Sumário

Espectrometria de Absorção Atômica..........................................................

72

Rugosidade..................................................................................................

74

Microscopia confocal a laser........................................................................

75

Tomografia de coerência óptica (OCT)........................................................

83

5. DISCUSSÃO....................................................................................................

85

6. CONCLUSÕES................................................................................................

101

7. REFERÊNCIAS.................................................................................................

105

ANEXO ............................................................................................................

121

Introdução

Introdução | 33

1. INTRODUÇAO

A Odontologia vem apresentando grandes avanços no último século, dentre
estes avanços está o entendimento da cárie dentária como doença e o
desenvolvimento de formas mais eficazes e conservativas para seu tratamento e
prevenção (Anusavice, 2005; Kutsch et al., 2013).
A cárie dentária é uma doença multifatorial que promove um desequilíbrio no
processo des-remineralização e seu desenvolvimento é decorrente da interação
entre a estrutura dentária, os microrganismos cariogênicos, o tempo de permanência
e a presença de carboidratos fermentáveis (Loesche, 1982; Thylstrup & Fejerskov,
2001). Ela envolve processos bioquímicos relacionados com o transporte e a
metabolização de açúcares de baixo peso molecular e álcool derivado de açúcar,
pelas bactérias do biofilme dental, sendo convertidos em ácidos orgânicos os quais
se dissociam em íons H+ (Thylstrup & Fejerskov, 2001). O excesso desses íons
promove uma queda instantânea do pH do meio (Robinson et al., 2009) que quando
diminui para valores inferiores a 5,5 há a liberação de íons cálcio e fósforo para o
meio bucal (Gu et al., 2011). O aumento do pH é propiciado pela ação da saliva,
porém

fenômenos

frequentes

de

desmineralização

e

remineralização

vão

promovendo perdas minerais progressivas, de tal forma que o fenômeno passe a
atingir um estágio clínico visível evidenciado pela formação de lesões de manchas
brancas até a formação de cavidades (Steiner-Oliveira et al., 2006).
Para intervenção e tratamento do esmalte desmineralizado, diferentes
formas de fluoretos vem sendo empregadas (ten Cate & Duijsters, 1983). O flúor é
bem reconhecido por favorecer a remineralização e reduzir a desmineralização do
esmalte em meio ácido, especialmente, em condições cariogênicas (Duckworth,
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1993; Lagerweij; ten Cate, 2002). O efeito preventivo do flúor se dá pelo aumento da
resistência ácida do esmalte devido a formação de fluoreto de cálcio que serve como
reservatório de flúor e cálcio, mantendo o meio saturado em relação a esses
minerais. Em condições nas quais há diminuição do pH (abaixo de 5,5) tendo a
presença de flúor, apesar da hidroxiapatita ser subsaturada em relação aos íons ao
redor do dente, e portanto, ocorrer perda de cálcio e fósforo do dente para o meio, a
fluorapatita permanece supersaturada, cedendo ao mesmo tempo íons cálcio,
fósforo e flúor para o dente (Thystrup & Fejerskov, 2001).
A presença contínua de flúor no meio bucal é, ao longo de toda a vida do
indivíduo, indispensável para que ocorra o efeito preventivo e a formação de fluoreto
de cálcio na etapa de remineralização (Cury, 1992). Além disso, o flúor disponível
topicamente é absorvido pelo microrganismo e, no seu interior,em altas
concentrações, interfere na atividade enzimática e no controle do pH intracelular,
reduzindo a produção de ácidos (Shellis & Duckworth,1994).
Dentre os métodos amplamente empregados têm-se os vernizes fluoretados
que são métodos preventivos utilizados para reduzir a desmineralização e promover
a remineralização dos tecidos duros, podendo ser utilizados em diversas situações
(Petersson, 1993; Beltrán-Aguilar et al., 2000, Cury et al., 2010). Estes vernizes são
capazes de prover liberação de fl or e formam uma pel cula endurecida sobre o
dente o que a uda na sua retenção conferindo proteção ao esmalte dental durante
as situações de desafio cariog nico ( ll ood & Fejerskov, 2005). Eles apresentam
algumas vantagens em relação a outros tipos de fluoretos como por e emplo não
serem afetados pela umidade, permanecerem aderidos ao esmalte durante um
per odo significativo de tempo e sua utilização não requerer diretamente a

Introdução | 35

cooperação do paciente (Gonti o et al. 2

) o que

especialmente importante na

Odontopediatria.
Embora a utilização do flúor de forma isolada em suas mais diversas formas
de aplicação reduza a progressão da lesão de cárie, os seus maiores benefícios são
observados nas superfícies lisas de esmalte não sendo seu efeito muito evidente na
superfície oclusal. Além disso, a presença de flúor na cavidade bucal não é
suficiente para evitar a formação da lesão pois embora ele reduza a perda mineral,
não impede a instalação da doença (Bohannan, 1983). Somado a estes fatores,
deve existir a preocupação com o problema da fluorose dentária que vem
crescendo. Relatórios de várias partes do mundo indicam um visível aumento na
prevalência e na gravidade, tanto em países desenvolvidos como naqueles em
desenvolvimento, em comunidades com água fluoretada ou não, sendo necessária
uma administração rigorosamente controlada e exigindo maior atenção profissional
quando da utilização de fluoretos (Buzalaf et al., 2011). Desta forma, novos métodos
preventivos estão sendo implementados a fim de que se evite o desenvolvimento e a
consequente progressão da lesão. Para tal, diferentes terapias preventivas têm sido
estudada com potencial de aumentar o grau de remineralização, reduzir o processo
de desmineralização e, portanto, promover a redução da incidência de lesões ativas
de cárie (Rodrigues et al., 2004).
Assim, atualmente, substâncias não-fluoretadas estão disponíveis para a
terapia de prevenção da cárie dentária. Estas substâncias são à base de Ca e P e
formam um complexo de fosfopeptídeo de caseína (CPP) associado ao fosfato de
cálcio amorfo (ACP), que se propõe a ter uma ação adjuvante à dos compostos
fluoretados no tratamento não invasivo de lesões iniciais de cárie, formando uma
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camada protetora e inibindo a desmineralização (Cochrane et al., 2010; Wang et al.,
2012)
Produtos lácteos como leite e queijo são conhecidos como alimentos
protetores contra a desmineralização dentária devido à presença da proteína
caseína (Schupbach et al., 1996; Sreebny, 2000). Esta proteína é o nome coletivo
para os caseinatos que compreendem de 70 a 80% do conteúdo total de proteínas
do leite (Swaisgood, 2006). A principal função fisiológica das caseínas é estabilizar o
fosfato de cálcio formando micelas (Barbour et al., 2008). Esta substância apresenta
efeito remineralizador do esmalte tornando a estrutura mineral do dente mais
resistente e menos solúvel ao ataque ácido (Lijima et al., 2004). Esse efeito ocorre
devido a enzimas presentes na cavidade bucal que produzem peptídeos a partir da
caseína, formando fosfopeptídeos de caseína (CPP) com capacidade de estabilizar
o cálcio e o fosfato, mantendo-o numa condição amorfa ou solúvel, conhecida como
fosfato de cálcio amorfo (ACP), fornecendo um reservatório de íons durante o
ataque cariogênico (Fitzgerald, 1998; Reynolds, 1998; Shen, 2001; Reynolds et al.,
2003).
Desta forma, o mecanismo anti-cariogênico proposto para o CPP-ACP é o
acúmulo do ACP sobre a estrutura dentária, mantendo os íons livres de cálcio e
fosfato em um estado de supersaturação em relação ao esmalte, diminuindo a
desmineralização e aumentando a remineralização resultando em um esmalte mais
resistente aos desafios ácidos (Itthagarun et al., 2005; Yamaguchi et al., 2007). Esse
efeito tem sido comprovado em diversos estudos (Reynolds, 1997; Shen et al., 2001,
Iijima et al., 2004; Cochrane et al., 2008; Morgan et al., 2008; Rao et al., 2009;
Reynolds, 2009; Cochrane et al., 2012).
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Atualmente esse composto tem sido incluído em vários produtos para
higiene bucal, uma vez que a atuação desse complexo como um veículo de
transporte de cálcio e fosfato para a superfície dentária e a sua deposição no
biofilme e película salivar são bem compreendidos (Reynolds, 2009).
Foi observado in vivo que as les es de manc a branca regrediram
significativamente em pacientes tratados com CPP-ACP ap s remoção do aparel o
ortod ntico fi o (Bailey et al., 2009). O mesmo foi observado em gomas de mascar
contendo CPP-ACP que promoveu regressão da lesão e retardou significativamente
sua progressão em um per odo de 2

meses (Morgan et al. 2

). Dentre os

diversos produtos lançados no mercado contendo um complexo de fosfopeptídeo de
caseína, a MI Paste® tem demonstrado em estudos in situ, in vitro e in vivo, ser um
potencial agente remineralizador (Ballard et al., 2013; Shen et al., 2011; Robertson
et al., 2011; Li et al., 2014).
Novas abordagens na prevenção lesões de cárie têm sido desenvolvidas ou
aprimoradas (Cochrane et al. 2010; James et al. 2010). Entre os métodos aplicados
atualmente, a utilização da irradiação dos tecidos dentais com laser tem despertado
um grande interesse por parte da comunidade científica (Antunes et al., 2006;
Parker, 2007; Zezell et al., 2009; Bedini et al., 2010). Este método representa uma
alternativa para o aumento da resistência ácida do esmalte reduzindo a perda
mineral em situações de alto desafio cariogênico (Raucci-Neto et al., 2013).
A

possibilidade

de

aumentar

a

resistência

do

esmalte

dental

à

desmineralização após a irradiação por um laser foi demonstrada pela primeira vez
em 1965 com um laser de rubi (Stern & Sognnaes, 1965; Sognnaes & Stern, 1965).
O laser pode ser utilizado para o aumento da resistência à desmineralização do
esmalte dental de duas formas distintas: utilizando parâmetros ablativos ou não
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ablativos (Pinheiro et al. 2010). Quando se utiliza uma energia ablativa no esmalte
dental, com o aumento da temperatura, o laser promove a fusão e ressolidificação
dessa superfície, sendo, portanto relacionada a uma alteração morfológica da
estrutura irradiada (Bedini et al., 2010; Correa-Afonso et al., 2014). Por outro lado,
quando se utiliza potências mais baixas, o efeito do laser não é ablativo mas sim
modificador da composição microestrutural e química do esmalte (Azevedo et al.,
2012; Raucci-Neto et al., 2013).
A irradiação pode promover o aquecimento do esmalte na faixa entre 100650°C e este provoca diminuição do conteúdo de água, perda parcial de carbonato e
formação de pirofosfatos, ou seja, as fases menos solúveis não são formadas e
assim ocorre uma diminuição da solubilidade do esmalte. Entre 650-1000°C são
observados crescimento dos cristais, formação de α-TCP e β-TCP, redução de OH-,
e eliminação do carbonato. Entre 1100-1600°C, as fases α-TCP e β-TCP podem ser
observadas juntamente com uma maior redução de OH -. Nas duas faixas mais altas
de temperatura, as fases de hidroxiapatita formadas apresentam produto de
solubilidade maior do que o esmalte natural, ou seja, o substrato se torna mais
solúvel (Fowler e Kuroda,1986). Existe ainda outra teoria que descreve a possível
influência da decomposição da matriz orgânica na redução da solubilidade (Oho &
Morioka, 1990). Considerando-se que a decomposição das proteínas do esmalte
acontece ao redor de 350°C, existe a possibilidade de que os produtos da
decomposição da matéria orgânica obstruam os poros do esmalte e impeçam a
penetração dos íons ácidos (Bachmann et al., 2004; Liu & Hsu 2007). Porém, até
hoje a maneira exata da atuação do laser na diminuição da solubilidade do esmalte
não foi completamente esclarecida (Azevedo, 2011).
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Dentre os diversos tipos de lasers utilizados na Odontologia, tem-se o laser
de diodo que além de sua capacidade de redução microbiana, seu custo e tamanho
reduzidos facilitaram sua aplicação nas diversas áreas de pesquisa (Romanos;
Karman; Nentwig, 1998; Romanos, Nentwig, 1999). Este tipo de laser apresenta
como meio ativo um sólido semicondutor associado ao Alumínio, Gálio e Arseneto e
a sua energia gerada é transformada em feixe de luz laser. O comprimento de onda
do laser de diodo de alta intensidade pode variar de 805 a 980nm (espectro
infravermelho), podendo ser emitido no modo pulsado ou contínuo, na forma de
contato ou não contato, dependendo da sua indicação clínica. O seu comprimento
de onda apresenta baixo coeficiente de absorção na água e na hidroxiapatita,
portanto, não promovem a ablação de tecidos duros devido à fraca interação com as
estruturas mineralizadas além de não produzir danos térmicos aos tecidos e
apresentar um alto coeficiente de absorção por tecidos pigmentados (Chanthaboury,
Irinakis, 2005).
Recentemente, tem sido demonstrado que a irradiação com laser associada
à aplicação tópica de flúor poderia aumentar a resistência ácida pela maior
incorporação de fluoretos (Nammour et al., 2003) e/ou maior transformação da
hidroxiapatita em fluorapatita (Phan et al., 1999). Alguns autores especularam que a
irradiação com o laser poderia promover a formação de microespaços no esmalte, o
que facilitaria a incorporação dos íons flúor (Oho & Morioka, 1990), ou que a
irradiação induziria a formação da fluorapatita pela incorporação do flúor nas
camadas da superfície do esmalte fundidas pelo aumento da temperatura (Phan et
al., 1999). Em um estudo in vivo com laser Nd:YAG em fossas e fissuras verificou-se
que o esmalte ficou mais resistente com laser associado ao flúor fosfato acidulado
(Zezell et al; 2009). Contudo, outro estudo observou, que para a dentição decídua
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não ocorreu sinergismo, mas uma ação preventiva com o laser sozinho (RaucciNeto, 2013). Apesar da literatura demonstrar que a luz laser diminui a solubilidade
do esmalte, os mecanismos pelos quais estas alterações ocorrem, assim como sua
profundidade (Delbem et al., 2003) e longevidade (Raucci-Neto et al., 2013)
precisam ser esclarecidas, bem como se há realmente o sinergismo do laser com
flúor ou com outras substâncias preventivas.
Para analisar lesões artificiais de cárie em esmalte muitos métodos podem
ser empregados porém alguns deles são indiretos e baseiam-se na textura e
aparência da superfície, não fornecendo informações sobre alterações ocorridas nas
camadas mais profundas, outros ainda necessitam de destruição da amostra
dificultando o acompanhamento da progressão e/ou reversão das mesmas (Jones,
Fried, 2006). O estudo de novos métodos para a prevenção da cárie dentária 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;
Azevedo et al., 2012), Tomografia de coerência óptica (Mandurah et al., 20013),
Rugosidade (Honório et al., 2006) e espectroscopia de absorção atômica (Arends,
Ten Bosch, 1992; Ten Bosch, Angmar-Mansson, 1991) têm sido utilizados.
A análise mais utilizada para a avaliação da perda do conteúdo mineral é a
microdureza que é a medida da resistência mecânica do esmalte, dentina ou
cemento e podem ser usados para medir a perda ou ganho de conteúdo mineral nos
processo de desmineralização e de remineralização. Esta metodologia necessita da
planificação e polimento prévio dos espécimes podendo ocasionar a perda da
camada aprismática do esmalte (Marsillac et al., 2008). A microdureza representa a
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medida da resistência à deformação plástica que os materiais ou os diferentes
substratos apresentam (Mecholsky, 1995). Neste teste um penetrador de diamante
produz uma deformação permanente que varia de acordo com o tipo de ponta, cuja
medida do comprimento define a profundidade da penetração (Kielbassa et al.,
1999). As dimensões (área, profundidade ou largura) são medidas microscópicas e
incorporadas a uma fórmula específica da dureza.
Outro método empregado para análise de substâncias empregadas no
processo de des-remineralização in vitro é a técnica da Espectrometria de Absorção
Atômica (EAA), desenvolvido por L’vov em 1959. Por meio do efeito Joule, um tubo
de grafite é aquecido por resistência à passagem de uma alta corrente elétrica
aplicada através do tubo. Um fluxo de gás inerte externo, geralmente argônio,
percorre o tubo através de suas extremidades para evitar o contato das partes
quentes do mesmo com oxigênio atmosférico pois acarretaria na oxidação e
consequente desgaste da grafite; e um fluxo interno de gás é inserido. Este
processo ocorre por atomização, ou seja, pela transformação de uma suspensão
aquosa em partículas secas (6 a 7% de umidade) a partir da pulverização da
suspensão no interior de uma câmara aquecida (atomizador). A técnica de EAA
permite a análise de microamostras e microvolumes sob a forma de suspensões
com alta quantidade de solventes orgânicos (Welz, Sperling,1999), bem como as
soluções empregadas para o processo de des-remineralização.
A rugosidade ainda é um dos parâmetros mais utilizados para quantificar
alterações das superfícies dentárias em estudos in vitro. Uma limitação do uso desta
propriedade é que o seu valor não contempla as características de textura da
superficie em estudo, apresentando apenas informações sobre altura (picos) e
profundidade (vales) da superfície em intervalos regulares (Field et al., 2010), que é
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amenizada com o emprego de microscopia confocal a laser (Derceli et al., 2013) que
realiza a leitura com um feixe de laser e permite a avaliação tridimensional da
superfície.
A Tomografia de Coerência Óptica (OCT) é uma técnica de diagnóstico por
imagem que utiliza a coerência temporal da luz na produção de imagens em seção
transversal com alta resolução espacial (Huang et al., 1991; Chan et al., 2014). Este
método apresenta a vantagem de permitir a análise não-invasiva de microestruturas
internas de tecidos tanto in vitro (Freitas et al., 2006; Colston et al., 1998), como in
vivo (Brandenburg, 2003) produzindo imagens em tempo real. A profundidade de
análise depende da interação entre a luz e o tecido analisado. Em geral, utilizam-se
comprimentos de onda na região do infravermelho próximo e desta forma, a região
avaliada pode variar 2 cm em tecidos transparentes (Hee et al., 1995), a poucos
milímetros em tecidos altamente espalhadores, como as estruturas dentais (Colston
et al., 1998).
No sistema de OCT, a luz proveniente da fonte óptica é dividida em dois
feixes: um é conduzido até o espelho de referência e o outro, até a amostra. A
combinação da radiação retro-refletida oriunda do braço de referência com a
radiação retro-espalhada pelo objeto em estudo forma padrões de interferência no
detector e geram os sinais do OCT. Os sinais provenientes de diferentes
profundidades na amostra são gerados pela movimentação do espelho de referência
no sentido longitudinal. Com base na posição onde se observa a interferência e no
comprimento do braço de referência, determina-se o caminho óptico do braço da
amostra. Desta forma, a luz detectada contém informações sobre a localização das
estruturas dentro do material analisado (Freitas et al., 2006). Para se determinar a
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real profundidade do tecido analisado é necessário dividir o valor de profundidade
óptica medido pelo índice de refração da estrutura (Colston et al., 1998).
Nos primeiros relatos do uso do método de OCT na Odontologia, em 1998,
foi demonstrado que esta técnica permite a diferenciação entre as diferentes
estruturas dentais e entre estas e o tecido mole adjacente. Por meio de medidas
realizadas na região amelo-cementária observou-se a identificação das interfaces
entre a gengiva e o dente e entre o esmalte e a dentina (Colston et al., 1998). Desde
então, diversos estudos (Popescu et al., 2008; Ko et al., 2005; Jones e Fried, 2006)
foram realizados para viabilizar a aplicação deste método no diagnóstico de
alterações minerais dos tecidos dentais. A OCT vem sendo empregada para o
diagnóstico precoce da lesão de cárie (Freitas et al., 2006) e a caracterização de
esmalte e dentina em dentes decíduos (Maia, 2009), imagens de polpa (Kauffman et
al., 2006) e medidas in vitro da espessura do remanescente dentinário (Fonseca et
al., 2009). As principais vantagens do sistema de OCT são o fato de ser uma
técnica de geração de imagens não invasiva, não destrutiva, livre da emissão de
radiação ionizante e quase em tempo real (Baumgartner et al., 2000).
Desta forma, diante da possibilidade de se analisar a resistência ácida do
esmalte dental por diferentes métodos e devido a escassez de estudos utilizando o
laser de diodo com 980 nm de comprimento de onda na prevenção da lesão de cárie
e sua associação a compostos não fluoretados como CPP-ACP, tornam-se
necessários mais estudos sobre o assunto.

.

Proposição
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2. PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro o efeito da associação do
laser diodo (980nm) com CPP-ACP e/ ou verniz fluoretado na prevenção da
desmineralização do esmalte de dentes permanentes por meio de microdureza
longitudinal, espectrometria de absorção atômica, rugosidade superficial e
tomografia de coerência óptica.
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3. MATERIAL E MÉTODO

Aspectos éticos

O presente estudo foi inicialmente aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP-USP, sob o
protocolo de nº 2011.1.1273.58.5 (Anexo).

Delineamento Experimental

O experimento consiste em um estudo in vitro, fatorial 3 x 2. Os fatores de
estudo foram: Tratamento em três níveis (ausência de tratamento – controle, MI
Paste®, Verniz Duraphat®) e Laser em dois níveis (com laser ou sem laser). As
unidades experimentais foram 90 fragmentos de esmalte de terceiros molares
humanos hígidos, divididos aleatoriamente em 6 grupos/subgrupos (n=15).

As

variáveis de resposta quantitativa para o estudo foram a análise da perda mineral
por meio da variação da porcentagem de dureza longitudinal (n=10), análise do
cálcio presente na solução desmineralizante por espectrometria de absorção
atômica (n=10), rugosidade da superfície (n=10) e profundidade da lesão por
tomografia de coerência óptica (n=5). As imagens da superfície do esmalte foram
analisadas qualitativamente para verificar as possíveis alterações desse substrato
após os tratamentos propostos.

Seleção da amostra

Foram selecionados 90 terceiros molares permanentes humanos irrompidos
hígidos extraídos por razões não relacionadas a esta pesquisa e provenientes do
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Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Os dentes
foram limpos com curetas periodontais, pedra-pomes e água aplicada com escovas
de Robinson. A desinfecção dos dentes foi realizada com solução de timol 0,1%, na
qual ficaram imersos durante uma semana. Na sequência, os dentes foram lavados
vigorosamente e mantidos em água destilada/deionizada durante o período de
preparação dos espécimes.

Preparo dos espécimes

As raízes dentais foram seccionadas com disco diamantado sob refrigeração
à água, acoplado em uma máquina de corte (Minitom, Struers A/S, Copenhagen,
DK-2610, Denmark), 1mm abaixo da junção amelo-cementária. A seguir os dentes
foram fixados com cera em suporte de acrílico e as coroas divididas em 2 partes no
sentido mésio-distal, obtendo-se assim 180 secções (vestibular e lingual/palatina).

Microdureza Superficial Inicial para seleção dos espécimes

Os espécimes foram selecionados por meio de microdureza inicial. Foram
fixados com cera pegajosa (Cera Rosa 7, Polidental Indústria e Comércio Ltda., São
Paulo – SP, Brasil) a uma base de acrílico, com o auxílio de um paralelômetro
(ElQuip, São Carlos-SP, Brasil).

Foi utilizado o microdurômetro Shimadzu Micro

Hardness Tester HMV-2.000 (Shimadzu Corporation – Kyoto-Japan) com penetrador
diamantado piramidal tipo Knoop, com carga estática de 25 gf, aplicada por dez
segundos. Foram realizadas em cada amostra três endentações, sendo a primeira
no centro do espécime, e então mais duas endentações equidistantes da primeira
com espaço de 500 µm entre elas. Após finalizadas as medições, foi calculada a
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média de dureza de cada espécime, 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, obtendo-se assim 90 espécimes.
Antes de iniciar a desmineralização, os espécimes selecionados foram
impermeabilizados com resina composta, com exceção de uma janela criada no
esmalte externo na região mais plana da superfície, em todos os fragmentos com
dimensão de 4x4mm (16mm2). Foram empregados 60 fragmentos para a análise de
microdureza longitudinal e rugosidade e 30 fragmentos para a análise de OCT.

Desmineralização Inicial

Cada espécime foi exposto a uma solução desmineralizante (pH 5,0)
contendo 1,28 mM cálcio, 0,74 mM fosfato, 0,03 μg Flúor/mL (ten Cate & Duijsters,
1982) por 32 horas (2ml/mm2) (Queiroz et al., 2008). Após este período metade da
área exposta foi isolada com resina composta e a outra metade foi submetida aos
diferentes tratamentos propostos.
A representação esquemática do preparo, seleção dos espécimes por
microdureza superficial e desmineralização inicial está disposta na figura 1.
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Figura 1. Representação esquemática da metodologia utilizada no preparo e seleção das
amostras por microdureza superficial.

Material e Método | 55

Grupos experimentais

Os espécimes foram divididos aleatoriamente em 3 grupos (G1, G2 e G3) e 2
subgrupos experimentais (A: sem laser e B: com laser) (n=15), de acordo com os
tratamentos propostos.

Tabela 1. Distribuição dos grupos experimentais
Grupo

Tratamento

Composição

G1

Sem tratamento

___
Água, glicerol, CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na,
propileno glicol , dióxido de silica e de titanio, ,
xilitol, ácido fosfórico, flavorizante, óxido de Zn,

G2

MI Paste®
sacarina, etil p-hidroxibenzoato, óxido de magnésio,
propyi p- hidroxibenzoato , butil p- hidroxibenzoato ,
pH 6,94
Colofônia,

G3

Duraphat®

álcool

etílico,

goma-laca,

mástica,

sacarina, aroma, cera branca de abelha e 22.600
ppm de Fluoreto de Sódio (fluoreto de sódio a 5%)

Para o tratamento experimental dos espécimes foram empregados:


Grupo 1A – controle/sem tratamento



Grupo 1B – Controle/laser: O laser Diodo utilizado (Sirolaser, Sirona Dental
Systems GmbH, Benshein, Alemanha) apresenta comprimento de onda de 970
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nm+/- 10 nm, potência máxima de 7W CW, feixe guia de 1mW e fibra óptica de
200 um. Foi utilizado carvão mineral diluído em água destilada como foto
absorvedor, em seguida a área exposta do espécime foi irradiada com potência
de 0,7 W (energia de 70mJ) e frequência de 10 Hz durante 25 segundos, tendo
uma densidade de energia de 222,82 J/cm 2. O medidor de potência FieldMax IITOP (Coherence, INC., USA) foi utilizado previamente às aplicações e após
finalizá-las para conferência da potência empregada.


Grupo 2A - MI Paste® (GC Corporation, Tokyo, Japão): o agente foi aplicado
com auxílio de um microbrush, deixado com ligeiro excesso em contato com a
superfície durante três minutos e após esse tempo, o excesso foi removido com
gaze umedecida em água destilada/ deionizada.



Grupo 2B - Foi aplicada a pasta MI Paste® associada ao laser diodo. A pasta foi
aplicada por três minutos junto com o carvão e em seguida foi realizada a
irradiação como descrita no grupo 1B. Após a irradiação a pasta foi removida
com gaze umedecida em água destilada/ deionizada.



Grupo 3A - O verniz fluoretado Duraphat® (Colgate-Palmolive Company,
Germany) a 5% foi aplicado com microbrush na superfície do esmalte e
permaneceu por quatro horas. Após esse período, o verniz foi removido da
superfície com gaze umedecida em água destilada/ deionizada.



Grupo 3B - Foi associado o verniz ao laser diodo. O verniz foi aplicado e em
seguida foi realizada a irradiação como descrita no grupo 1B, somente quatro
horas depois, o verniz foi removido.
Ao final dos tratamentos os espécimes foram armazenados em água destilada

e deionizada e na estufa a 37º C e após 24 horas foram iniciados os ciclos de pH. A
representação esquemática dos tratamentos propostos está disposta na figura 2.
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Figura 2. Representação esquemática dos tratamentos propostos
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Ciclagem de pH

Foram utilizadas solução DES de mesma composição da solução inicial de
32 horas e solução RE, de pH 7,0 constituída de 1.5 mM Cálcio, 0.9 mM Fósforo,
150 mM Cloreto de Potássio, 0,05 μg Flúor/mL, 0.1 M Tris buffer (ten Cate &
Duijsters, 1982).
As amostras foram submetidas à ciclagem de pH de acordo com estudo
piloto preliminar. Foram oito dias de ciclagem. Os espécimes foram mantidos por 8 h
em solução desmineralizante e 16 h em solução remineralizante. Entre as mudanças
do espécime de uma solução a outra, estes foram lavados com água
destilada/deionizada e secos com papel absorvente.

A proporção e volume de

solução des e remineralizante por área de blocos foi de 6,25 (50ml) e 3,12 ml/mm2
(24ml), respectivamente. As soluções foram substituídas após quatro dias de
ciclagem e a solução desmineralizante foi armazenada para a análise de
espectrometria de absorção atômica.
Durante todo o experimento, os espécimes foram mantidos em estufa, a uma
temperatura constante de 37°C. Ao final das ciclagens as amostras foram lavadas
com água destilada/ deionizada, secas com papel absorvente e armazenadas em
umidade relativa a 4°C para as análises posteriores.
Logo após a remoção dos espécimes da solução desmineralizante, ao fim do
° e

˚ dia do ciclo uma al quota de 3 ml foi retirada de cada pote de solução

desmineralizante, misturadas a 3 ml de ácido nítrico a 10% armazenados sob
refrigeração a 4°C até a realização da análise quantitativa pela espectrometria de
emissão atômica do conteúdo de cálcio perdido do esmalte (Mendes et al., 2006).
A representação esquemática do tratamento experimental dos espécimes,
ciclagem de pH e análise de microdureza longitudinal, espectrometria de absorção
atômica e rugosidade superficial está disposta na figura 3.
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Figura 3. Representação esquemática do tratamento experimental dos espécimes e
ciclagem de pH.
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Microdureza Longitudinal

Foram utilizados 60 espécimes submetidos aos tratamentos e ciclagem, os
quais foram lavados com água destilada/deionizada, incluídos em resina de poliéster
Milflex® (Milflex General Tintas e Vernizes Ltda., São Paulo/SP, Brasil) e
seccionados ao meio, tomando o cuidado para que o lado tratado e protegido fosse
englobado na mesma secção, utilizando um disco diamantado montado em máquina
de corte sob refrigeração a água (Minitrom®, Struers A/S, Copenhagen, DK-2610,
Dinamarca).
As secções foram preparadas através dos procedimentos de planificação e
polimento com li a d’água de granulação #6 0 e #1200 e, disco de feltro (Arotec S/A
Ind. e Comércio, São Paulo/SP, Brasil) e suspensão de alumina 0,3 e 0,05 μm
(Arotec S/A Ind. e Comércio, São Paulo/SP, Brasil), todo o processo de planificação
e polimento foi realizado em politriz Arotec APL-4 (Arotec S/A Ind. e Comércio, São
Paulo/SP, Brasil), sendo em seguida limpos em ultrassom e água deionizada por dez
minutos antes da análise da microdureza.
Para a realização da microdureza os blocos de resina contendo 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), deixando a superfície a ser analisada
paralela à placa, o que é essencial para a realização das medidas de dureza.
Foi utilizado o microdurômetro Shimadzu Micro Hardness Tester HMV2.000® (Shimadzu Corporation – Kyoto-Japan) com penetrador diamantado piramidal
tipo Knoop (KHN), com carga estática de 25gf com duração de dez segundos, de
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maneira que a ponta do penetrador se mantivesse perpendicular à superfície do
esmalte.
As áreas analisadas foram a área Controle desmineralizada por 32 h (C), e
área Exposta (E), onde foram realizados os tratamentos e a ciclagem de pH. As
penetrações foram realizadas na região de subsuperfície da lesão formada e da
região protegida. As marcações foram realizadas a 20, 60 e 100 m fazendo uma
varredura em cada região. Para cada região foram feitas nove medidas.
Nove indentações foram obtidas para cada área, e assim uma média de
cada região foi usada para o cálculo do percentual de alteração da dureza (% VD =
DE X 100 / DC).

Análise de Espectrometria de Absorção Atômica

A solução armazenada foi diluída 20x para análise em triplicata. Foi avaliada
a concentração de íons cálcio nas amostras após 4 dias iniciais e nos 4 dias finais
de ciclagem. Os valores foram expressos em mg/L (ppm).
O espectrômetro de absorção atômica é um equipamento utilizado para
avaliação qualitativa e quantitativa de elementos químicos, onde a radiação
eletromagnética (luz) é absorvida e/ou transmitida por átomos da amostra
experimental. Na maioria dos casos há emissão e absorção de radiação
eletromagnética por átomos ou íons (Navarro, 2008).
No mecanismo de funcionamento do equipamento, a amostra é decomposta
por meio de intenso calor (2500º C) em uma nuvem de gases contendo átomos
livres e íons do elemento a ser analisado, ocorrendo grande excitação por colisão
dos átomos da amostra. A energia absorvida pelos átomos é muito alta, suficiente
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para que o elétron se separe do átomo, deixando um íon com carga positiva no
processo chamado de ionização. A energia necessária para que ocorra este
processo é o potencial de ionização, sendo variável para cada elemento químico
(Cecchini, 2001; Navarro, 2008).
Cada elemento tem seu nível de energia característico e seu próprio
comprimento de onda de absorção e de emissão. Esta propriedade é que torna útil a
espectrometria atômica de análise de determinação de elementos químicos
(Navarro, 2008).
O equipamento utilizado (ContrAA 700®, Analytik jena, Alemanha) pertence
ao Laboratório de Análises Químicas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto/USP. Foi realizada a leitura de uma solução padrão de cálcio com
concentração pré-determinada. Os valores foram armazenados em um software
específico (ASpect CS1.5.6.0 Tech:Graphite Furnace), para obtenção de uma curva
de calibração. Com o intuito de minimizar estatisticamente os erros presentes em
quaisquer medidas realizadas, todas foram feitas em triplicata, e a partir de uma
curva de calibração foi obtida a concentração de íons cálcio (em ppm).
Foi obtido a média das leituras da solução após quatro e oito dias de
ciclagem e então foi realizado a somatória das duas medidas para análise dos
dados, tendo assim a perda de cálcio total dos oito dias de ciclagem na solução
desmineralizante.

Análise da Rugosidade

Após as ciclagens de pH e análise da microdureza longitudinal, a outra
secção do fragmento foi utilizada para avaliação da rugosidade. Inicialmente, foi
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removida a resina composta da área controle desmineralizada. A rugosidade da
superfície do esmalte foi avaliada a partir de um microscópio confocal a laser (LEXT
OLS 4000®, OLYMPUS), conectado a um computador com um software específico.
A análise da rugosidade foi realizada com a objetiva de 10X, com um aumento final
de 216X (1280 x 1280um). Foram analisadas duas áreas distintas, área controledesmineralizada por 32 h (C) e área Exposta (E). Foram realizadas 10 leituras
lineares de cada imagem, as quais foram capturadas por um software específico
capaz de fornecer as médias da rugosidade linear para cada região (µm). Foram
feitas as médias das rugosidades da área C e E e então para análise dos dados foi
realizada a subtração da C-E e assim obteve-se a diferença em µm da rugosidade
inicial com a final.

Análise Morfológica

As imagens da superfície do esmalte foram obtidas a partir de um
microscópio confocal a laser (LEXT OLS 4000®, OLYMPUS), conectado a um
computador com um software específico, com a objetiva de 1
de 216

tendo um aumento

. Foram realizadas 3 imagens de cada amostra, ou seja, da área Protegida

(P), área Exposta (E) e área Controle desmineralizada por 32 h (C), as quais foram
analisadas qualitativamente.
O resumo das análises de microdureza, espectrometria de absorção
atômica, rugosidade superficial e análise morfológica está representado na figura 4.
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10 X

100 X

Figura 4. Representação esquemática das análises realizadas.
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Análise por Tomografia de Coerência Óptica

Para a análise da profundidade da desmineralização por OCT foi utilizado
um aparelho 3D (OCS1300SS® - Optical Coherence System/Thorlabs, New Jersey,
EUA), que opera com um Diodo Super Luminescente de comprimento de onda de
1300 nm, velocidade da imagem de 25 fps e potência de saída de 10mW.
As amostras foram posicionadas individualmente no aparelho e o feixe de
luz incidiu sobre elas, de modo que a luz proveniente da fonte atravesse um divisor
de feixes e emita dois feixes coerentes de luz (ondas altas e baixas ocorrendo ao
mesmo tempo). Um feixe é chamado de feixe da amostra e o outro, feixe de
referência. O feixe da amostra penetra no dente e espalha-se de acordo com a
natureza do tecido (sabe-se que tecido cariado espalha luz em maior extensão do
que tecido sadio). Alguns feixes da amostra se espalham e depois retornam na
direção da qual foram emitidos (retroespalhamento), rumo ao divisor de feixes. O
feixe de referência viaja até um espelho móvel, e é totalmente refletido, voltando em
direção ao mesmo divisor de feixes. Os feixes são recombinados e focalizados para
um fotodetector, onde qualquer grau de interferência entre eles pode ser observado
(Baumgartner et al., 2000), por exemplo, esmalte/dentina, região sadia/cariada –
devido aos índices de refração diferentes de cada uma dessas estruturas.
Foram realizadas varreduras transversais de 5 mm (cada imagem 5x5mm),
as quais foram compostas por 2000 colunas e 512 linhas, sendo a distância de uma
imagem para outra de 10 μm (1 imagem a cada 10 μm), produzindo uma sequência
de A-scans. A-scans são a variação na medida de espalhamento em relação à
profundidade de um único ponto na superfície do dente. Quando obtidos ao longo de
uma linha, gera o B-scan uma coleção de informaç es de uma “secção” da amostra
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responsável pela formação do tomograma (Baumgartner et al., 2000). Todo o
processo foi controlado pelo programa “Hilbert” desenvolvido no Laboratório de
Optoeletrônica e Fotônica do Departamento de Física da Universidade Federal de
Pernambuco, na linguagem de programação LabView (National Instruments Brasil
Ltda, São Paulo, Brasil). Nesta abordagem, as imagens do esmalte foram
capturadas em formato JPG (Grupo Joint Photographic) com esquema de cores
RGB (Red, Green, Blue), foram então convertidos em imagens em tons de cinza
com 256 níveis. Assim, o esmalte é evidenciado e é possível, selecionar os pontos
de escolha através de cliques sobre a imagem que corresponde aos bordos da
região para calcular a distância entre os pontos selecionados. As imagens
tomográficas foram obtidas em dois tempos (fases), logo após a desmineralização
inicial de 32 h (i) e após os tratamentos e ciclagem de pH (f). Para cada espécime
foram obtidas 512 imagens por tempo (fase) e dessas, apenas as cinco centrais
foram avaliadas, ou seja, a imagem 150, 200, 250, 300 e 350, de modo que foi
possível observar a profundidade da desmineralização (PD). Foi analisada a
profundidade o software DL-Vision em 10 pontos de cada região para se obter a
média de cada espécime por tempo. Para a análise dos dados foi realizada a
subtração entre os valores finais e iniciais (PD = f – i ), em µm.
A representação esquemática do preparo e análise dos espécimes por
Tomografia de Coerência Óptica está disposta na figura 5.
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Figura 5. Representação esquemática do preparo e análise dos espécimes por Tomografia
de Coerência Óptica.

Análise dos dados

Os dados foram analisados quanto a sua distribuição e homogeneidade para
a escolha do teste estatístico mais adequado. Pode-se observar que para todas as
análises realizadas os dados não se apresentaram normais, desta forma optou-se a
utilizar o método não paramétrico de Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value
Test e o teste de Dunn para diferenciação das médias (= 5%). As imagens obtidas
por microscopia confocal a laser foram analisadas qualitativamente.

Resultados
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4. RESULTADOS

Microdureza Longitudinal

Na análise dos dados observou-se diferença estatisticamente significante
entre o grupo controle e os demais grupos (p<0,05), tendo os grupos G1 maior perda
mineral em relação aos demais grupos, ou seja, G1 foi diferente de G2 e G3
(G1≠G2≈G3).

O subgrupo A foi semelhante ao B (p>0,05), assim foi possível

observar que este não influenciou na propriedade mecânica avaliada (Figura 6).
Quando analisada a interação dos fatores os grupos controle apresentaram menor
dureza quando comparado com os grupos que receberam os tratamentos
(G1A≈G1B e ≠ dos demais grupos e G2A≈G2B≈G3A≈G3B). Os tratamentos MI
Paste® e Duraphat® foram capazes de inibir a perda mineral da subsuperfície do
esmalte independente da utilização do laser. (Tabela 2).
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Figura 6. Gráfico representativo da microdureza longitudinal (%) em relação aos
tratamentos realizados. Fator tratamento - G1- Controle; G2-MI Paste; G3-Duraphat; Fator
laser - A- sem laser; B-com laser. Mesma letra indica similaridade estatística (letra

maiúscula = comparação dos grupos; letra minúscula = comparação dos subgrupos).
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Tabela 2. Média, Desvio-padrão e Mediana, em percentual (%) da variação de dureza dos
diferentes grupos e subgrupos.
A

B

G1

43,92 ± 4,32 / 44,47 b

31,86 ± 5,00 / 29,22 b

G2

100,81 ± 3,00 / 100,45 a

101,34 ± 2,00 / 100,78 a

G3

100,77 ± 3,00 / 99,30 a

100,00 ± 6,00 / 100,03 a

*mesma letra indica similaridade estatística

Espectrometria de Absorção Atômica

Foi realizada a análise geral da perda de cálcio. A figura 7 representa a
perda de cálcio para as soluções após 4o dia e 8o dia de ciclagem. Observou-se que
para o Fator tratamento houve diferença estatística significante entre os grupos
(p<0,05), tendo o G1 apresentado maior perda de cálcio que o G2 e G3, que foram
semelhantes entre si. Para o fator laser observou-se que não ocorreu diferença
significante entre associar ou não com o laser (A≈B) (figura 8).
Na interação dos fatores verificou-se diferença estatística significante entre
os subgrupos (p<0,05) e que os G1A e G1B foram semelhantes entre si e
apresentaram maior perda de cálcio que os demais subgrupos. Os G2A, G2B, G3A
e G3B foram semelhantes entre si e apresentaram menor perda de cálcio (Tabela 3).
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Figura 7. Gráfico representativo da espectrometria de absorção atômica. Perda de cálcio
(ppm) no 4º e 8º dias de ciclagem. Fator tratamento - G1- Controle; G2-MI Paste; G3Duraphat; Fator laser – A - sem laser; B-com laser.
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Figura 8. Gráfico representativo da espectrometria de absorção atômica. Perda de cálcio
(ppm). Fator tratamento - G1- Controle; G2-MI Paste; G3-Duraphat; Fator laser - A- sem
laser; B-com laser. Mesma letra indica similaridade estatística (letra maiúscula =

comparação dos grupos; letra minúscula = comparação dos subgrupos).
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Tabela 3. Média, Desvio-padrão e Mediana (mg/L) da interação dos fatores dos grupos e
subgrupos para perda de cálcio.
A

B

G1

20,97 ± 6,73 / 21,50 a

16,71 ± 5,35 / 16,00 a

G2

8,50 ± 2,42 / 9,27 b

9,25 ± 1,83 / 9,51 b

G3

9,14 ± 1,51 / 9,18 b

7,39 ± 1,90 / 6,58 b

*mesma letra indica similaridade estatística

Rugosidade

Na análise dos dados observou-se que a rugosidade superficial foi maior no
Grupo G1 (G1 ≠ G2 e G3) e estatisticamente significante (p<

5) dos demais.

Indicou ainda, na análise dos subgrupos, que o laser influenciou na rugosidade do
esmalte dental, assim, A ≠ B o que significa que o uso do laser promoveu uma
superfície menos rugosa (Figura 9) com diferença estatística (p<0,05). Na interação
dos grupos foi poss vel observar que G1A ≈ G1B ≈ G3A e diferente estatisticamente
significante (p<

5) dos demais e G2A ≈ G2B ≈ G3B (Tabela ).
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Figura 9. Gráfico representativo da rugosidade superficial (µm) dos diferentes fatores
estudados. Fator tratamento - G1- Controle; G2-MI Paste; G3-Duraphat; Fator laser - Asem laser; B-com laser. Mesma letra indica similaridade estatística (letra maiúscula =
comparação dos grupos; letra minúscula = comparação dos subgrupos).

Tabela 4. Média, Desvio-padrão e Mediana (µm) dos valores da rugosidade superficial dos
grupos e subgrupos.
A

B

G1

-0,23 ± 0,23 / -0,18 a

-0,37± 0,42 / -0,41 a

G2

0,08 ± 0,23 / 0,10 b

0,38 ± 0,24 / 0,33 b

G3

-0,20 ± 0,52 / -0,14 a

0,26 ± 0,27 / 0,21 b

*valores negativos indicam superfície mais rugosa e valores positivos indicam superfície menos
rugosa/ mesma letra indica similaridade estatística

Microscopia confocal a laser

A análise de microscopia confocal a laser mostrou uma superfície
homogênea, apresentando pequenas porosidades na área experimental dos grupos
irradiados G1B, G2B e G3B, o que sugere uma possível desorganização do
conteúdo orgânico do esmalte devido a irradiação com laser de diodo. Não foram
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observadas áreas de fusão e ressolidificação ou qualquer alteração que modificasse
a estrutura do esmalte. As imagens de microscopia confocal a laser podem ser
observadas nas figuras 10,11 e 12.
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Figura 10. Imagens mostrando superfície quase homogênea, apresentando
pequenas porosidades na área experimental (E) dos grupos irradiados com laser de
diodo (G1B). 2160X.
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Figura 11. Imagens mostrando superfície quase homogênea, apresentando
pequenas porosidades na área experimental (E) do grupo MI Paste + laser de diodo
(G2B). 2160x.
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Figura 12. Imagens mostrando superfície quase homogênea, apresentando
pequenas porosidades na área experimental (E) do grupo Duraphat + laser de diodo
(G3B). 2160X.

.
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Tomografia de coerência óptica (OCT)

Para a profundidade da desmineralização foi possível observar que para o
fator tratamento houve diferença estatística significante entre os grupos (p<0,05),
tendo o G1 apresentado maior profundidade de desmineralização do que o G2 e G3,
que foram semelhantes entre si. Para o fator laser observou-se que não ocorreu
diferença significante entre associar ou não com o laser (A=B) (Figura 12).
Na interação dos fatores verificou-se diferença estatística entre os
subgrupos (p<0,05) e que os G1A e G1B foram semelhantes entre si e
apresentaram maior profundidade da desmineralização do que os demais
subgrupos. Os G2A, G2B, G3A e G3B foram semelhantes entre si e apresentaram
menor desmineralização (Tabela 5).
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Figura 13. Gráfico representativo da profundidade de desmineralização (em μm) observado
na OCT. Mesma letra indica similaridade estatística (letra maiúscula = comparação

dos grupos; letra minúscula = comparação dos subgrupos).
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Tabela 5. Média, Desvio-padrão e Mediana da profundidade da desmineralização (em μm)
dos grupos e subgrupos.
A

B

G1

197,98 ± 27,42/ 198,74 a

145,60± 21,66/ 136,46 a

G2

55,99 ± 9,77/ 56,98 b

59,84 ± 16,63/ 50,56 b

G3

77,03 ± 19,44/ 56,68 b

54,4 ± 10,15/ 82,78 b

*mesma letra indica similaridade estatistica.

Discussão
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5. DISCUSSÃO

Os mais eficientes métodos de prevenção de lesões cariosas estão
relacionados ao uso racional do flúor em dentifrícios (Cury et al., 2004), na água de
abastecimento público (Levy, 2003; Parnell et al., 2009), em soluções para bochecho
e agentes fluoretados de uso profissional, como géis e vernizes (Seppä, 2004). Em
Odontopediatria, ressalta-se a aplicação profissional de fluoretos tópicos, como o
flúor fosfato acidulado e o verniz fluoretado (Adair, 2006; Azevedo et al., 2012), os
quais apresentam eficiência comprovada (Raucci-Neto et al., 2013).
A aplicação do verniz fluoretado sob a superfície do esmalte promove a
formação de glóbulos de fluoreto de cálcio e quando aplicado no esmalte
desmineralizado observa-se maior formação de fluoreto do que no esmalte hígido,
demonstrando sua maior capacidade de retenção de íons flúor (Attin et al; 2005).
Isso provavelmente ocorre devido à maior porosidade do esmalte que permite uma
melhor penetração do agente fluoretado e maior número de sítios para retenção de
CaF2 (Azevedo, 2011). Ainda, com o passar do tempo, essa camada de CaF 2
formada após aplicação dos vernizes é capaz de permitir maior penetração dos íons
no esmalte subjacente, constatando o efeito remineralizador do flúor (Attin et al.,
2005). Portanto, os vernizes podem reduzir a desmineralização do esmalte dental
submetido a desafio ácido (Beltrán-Aguilar et al., 2000; Azevedo et al., 2012), e
devido a estas características, o presente estudo optou por utilizar o verniz
fluoretado visto que foi simulado em substrato desmineralizado em situação de alto
risco de cárie.
A prevalência e a gravidade da fluorose dentária vem aumentando em todos
os países, em comunidades com água fluoretada ou não (Buzalaf et al., 2011).
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Assim, produtos não fluoretados tem sido estudados com o objetivo de reduzir a
solubilidade do esmalte e aumentar seu potencial de remineralização (Yamaguchi et
al 2007; Reynolds, 2009; Azevedo et al., 2012). Dentre estas novas substâncias
tem-se o fosfopept deo de case na com fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP). Esta
substância apresenta um potencial anticariogênico e remineralizador alcançado por
meio de seu mecanismo de ação que proporciona uma supersaturação dos íons
cálcio e fosfato em sua forma amorfa (biodisponível) na superfície do dente,
promovendo um crescimento dos cristais de hidroxiapatita no interior da lesão (Shen
et al., 2001; Reynolds et al., 2008). Desta forma, em virtude de suas características
e propriedades, este complexo foi utilizado no presente estudo na pasta MI Paste ®,
sem a presença do flúor.
Outros métodos vêm sendo estudados, dentre eles, a irradiação do esmalte
dental com laser que é uma técnica não invasiva e conservativa indicada para a
prevenção de lesões de cárie, uma vez que pode promover o aumento da
resistência ácida do esmalte frente a desafios cariogênicos (Yamamoto & Ooya,
1974; Tagomori & Iwase 1995; Castellan et al., 2007; Bedini et al., 2010; Azevedo et
al., 2012; Raucci-Neto et a., 2013). A hipótese do esmalte irradiado com laser
promover a prevenção da cárie dentária é atribuída a diferentes fatores, como a
redução da permeabilidade do substrato irradiado e modificações na composição
química e/ou na morfologia superficial desta estrutura (Featherstone e Fried, 2001;
Tepper et al., 2004). No presente estudo, optou-se pela utilização do laser de diodo
baseado nas evidências de que a luz laser pode interagir com os componentes
orgânicos do esmalte e influenciar o processo de des-remineralização, além disso, o
laser de diodo é formado por circuitos semicondutores, o que possibilita a
compactação do equipamento, tornando-o portátil, além do menor custo quando
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comparado a outros equipamentos lasers com diferentes comprimentos de onda (De
Micheli, 2006).
A diminuição da permeabilidade do esmalte pela fusão e recristalização
obtida pela irradiação com alta energia foi considerada durante muito tempo como
um fator essencial necessário para prevenir a formação de lesões de cárie (Stern et
al., 1972). Entretanto, na literatura, foi observado que o esmalte dental irradiado com
altas energias, na realidade promove um aumento da permeabilidade do esmalte
(Borggreven et al.,1980). Posteriormente, diferentes estudos observaram que
potências acima de 1W podem provocar alterações indesejáveis na superfície do
esmalte, como rachaduras e áreas de fusão irregulares separadas por fendas
(Tagomori e Iwase, 1995; Chen e Huang, 2009; Bedini et al., 2010). Como as
alterações

morfológicas

do

esmalte

(derretimento

e

recristalização)

estão

relacionadas com sua irradiação utilizando altas potências do laser (maiores do que
1W), no presente trabalho foi utilizado 0,7W para promover somente alterações
químicas e/ou ultraestruturais no esmalte dental. Protocolo semelhante ao do
presente estudo foi utilizado por Bedini et al. (2010); Azevedo et al. (2012) e RaucciNeto et al. (2013) com laser Nd:YAG ( 6 e

5 W) e de Sant’ Anna et al. (2

9) com

laser de diodo (0,01W).
No intuito de aumentar a absorção do laser pelo esmalte e minimizar a
possibilidade de injúrias ao tecido pulpar, o presente estudo associou o pó de carvão
mineral à irradiação, corroborando com estudos anteriores que também utilizaram
carvão mineral (Zezell et al., 2009) ou outras substâncias pigmentadas como tinta
nanquim (Tagomori & Morioka, 1989; Jennett et al., 1994; Gelskey et al., 1998). Com
o carvão mineral, a energia absorvida pelo laser de diodo é transformada em calor
podendo aumentar a temperatura da superfície do esmalte. Por este motivo,
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preconizou-se a potência de 0,7W e o tempo de 25 seg, corroborando com o estudo
de Sanches (2013) que comprovou ausência de efeitos danosos à superfície
radicular como fusão, carbonização e trincas quando da utilização de parâmetros
subablativos, mesmo na presença de substância fotoabsorvedora.
Para determinar a variação da densidade mineral do esmalte dentário
desmineralizado tem sido empregada a microdureza superficial e longitudinal. Esta
metodologia é bastante utilizada para avaliar o efeito do laser sob o substrato
dentário (Shimizu, 1989; Majori et al., 2005; Bedini et al., 2010; Azevedo et al., 2012;
Raucci-Neto et al., 2013). Assim, o presente estudo empregou-a para avaliar os
efeitos da associação do laser de diodo com CPP-ACP e verniz fluoretado.
Estudos que avaliaram o efeito do laser sobre o esmalte dentário
demonstraram não haver alteração da dureza na superfície irradiada (Shimizu, 1989;
Majori et al., 2005; Bedini et al., 2010) ou mesmo uma redução na microdureza das
amostras irradiadas (Tagomori & Iwase, 1995). Empregando o laser de diodo
(λ=810 nm

1

mW) associado à fotoabsorvedor pode ainda verificar que a

combinação de corante e luz laser promove uma desnaturação das proteínas da
matriz orgânica do esmalte, a qual possivelmente, reduz a perda de dureza (Silva
Barbosa et al., 2013). Estes resultados diferem do presente estudo, onde se
observou que as amostras que receberam a irradiação laser de forma isolada
apresentaram maior perda mineral do que os grupos que receberam verniz
fluoretado e CPP-ACP associado ou não ao laser. O grupo laser foi semelhante ao
controle em que nenhum tratamento foi realizado, indicando que estas superfícies
foram mais acometidas pelo processo de desmineralização e ficaram mais
susceptíveis a formação de cavidades.
Na literatura, resultados favoráveis na microdureza de dentes decíduos e
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permanentes são encontrados tanto na associação do laser Nd:YAG aos fluoretos
(Chen e Huang, 2009) quanto na aplicação isolada do laser (Correa-Afonso et al.,
2013). Os diferentes comprimentos de onda e os diferentes parâmetros utilizados
interferem diretamente no efeito do laser. Desta forma, no presente estudo, o
esmalte apresentou maior resistência ácida e sofreu uma menor perda mineral para
o meio bucal, quando o flúor e a pasta de caseína foram utilizados, corroborando
com os estudos de Heravi et al. (2013) que estudaram a eficácia do laser Er:YAG, e
de outros lasers de baixa potência em associação com a CPP-ACPF (com flúor), na
remineralização de lesões de mancha branca e observaram que houve menor perda
mineral no grupo em que CPP-ACPF foi aplicado isoladamente.
Contudo, os resultados do presente estudo divergem dos resultados
observados por Chen e Huang (2009) em que a irradiação laser apresentou
melhores resultados do que o flúor no aumento da resistência ácida do esmalte
dental submetido a desafio ácido. Isto provavelmente deve-se a diferença de
parâmetros e comprimentos de onda utilizadas nas diferentes pesquisas, bem como
a potência de 0,7W empregada, a qual pode não ter sido suficiente para promover
modificações mais intensas no esmalte, sugerindo que podem existir parâmetros
limiares para que a irradiação cause algum efeito na superfície do esmalte.
Os resultados insatisfatórios da irradiação com laser de diodo, associada ou
não ao verniz fluoretado e a pasta de caseína, obtidos no presente estudo podem
estar relacionados ao protocolo utilizado, que foi diferente de estudos anteriores
(Santaella et al., 2004; Kato et al; 2006). Neste trabalho, a irradiação do esmalte foi
realizada durante a aplicação do verniz fluoretado e da pasta de caseína, pode ter
ocorrido uma interferência na absorção da luz laser pelo tecido dental, resultando
em uma interação mais superficial do laser com o esmalte. Além disso, a baixa
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potência e baixa densidade de energia utilizada, pode não ter sido capaz de alterar a
morfologia da superfície do esmalte, sem afetar, no entanto, o efeito protetor do flúor
e da CPP-ACP. Outro fator que deve ser considerado é que o tratamento foi
realizado em esmalte previamente desmineralizado, o que pode ter interferido na
ação do laser, uma vez que grande parte da matéria orgânica do esmalte foi
removida pelo processo de desmineralização.
A espectrometria de absorção atômica tem sido utilizada para avaliar a
perda mineral das lesões artificiais. Métodos químicos podem ser utilizados para a
medição de fósforo e cálcio. Esses métodos podem ser feitos por biópsia do esmalte
através de um ácido ou desgaste mecânico, ou medindo os componentes da
solução na qual as amostras foram colocadas, como realizado neste estudo. O
método de medição do cálcio perdido num experimento de cárie artificial pode ser
uma alternativa adequada para avaliação da perda mineral (Arends; Ten Bosch,
1992; Ten Bosch; Angmar-Mansson, 1991). Chen e Huang (2009) avaliaram a
quantidade de cálcio na solução desmineralizante por espectrometria de absorção
atômica e observaram maior perda de cálcio no grupo controle desmineralizado e no
grupo em que foi realizada aplicação tópica de flúor em comparação com os grupos
em que foi realizada irradiação laser associada ou não ao flúor. Segundo estes
autores, o laser sozinho ou associado ao flúor foi capaz de aumentar a resistência
ácida do esmalte submetido à lesão de cárie artificial. Semelhantes achados foram
observados na literatura (Tagliaferro et al., 2005; Steiner-Oliveira et al., 2006).
Contudo, estes achados não corroboram com o presente estudo onde foi observada
maior perda de cálcio nos grupos controle e laser de diodo sozinho. Esse resultado
provavelmente se deve ao fato de que os estudos anteriores utilizaram outros
comprimentos de onda, além de parâmetros ablativos os quais resultaram em
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“melting” e efeitos t rmicos (Hossain et al. 2

1; Chen e Huang, 2009). Pode-se

observar também que houve maior perda de cálcio após o 4º dia, ou seja, é possível
que o tratamento com laser tenha sido muito superficial e numa situação de grande
perda mineral seu efeito foi comprometido.
Neste trabalho, para a mensuração do desgaste foi utilizada a perfilometria
por meio de um rugosímetro, equipamento que por meio de uma pequena ponta
apalpadora/laser percorre toda a superfície a ser testada, traçando seu perfil
(Honório, 2003; Honório et al., 2006). A rugosidade superficial é um método
importante para analisar perdas significantes de estrutura no esmalte dental após
desafio cariogênico (Field et al., 2010) já que a intenção da irradiação laser com
parâmetros subablativos seria aumentar a resistência ácida do esmalte dental
minimizando ou evitando tais perdas. Desta forma, neste estudo, foi possível
observar que a irradiação laser, quando aplicada isoladamente, promoveu uma
superfície mais rugosa. Maior rugosidade também foi encontrada no grupo controle e
no verniz fluoretado sozinho. Outros estudos observaram superfície rugosa no
esmalte após a irradiação com diversos comprimentos de onda (Ho:YAG, CO2,
CO2+Nd:YAG e Ar:F) (Lipas et al., 1992) e quando o laser Nd:YAG (2,2.W) foi
utilizado em fissuras oclusais com foto-absorvedor, os autores relataram fissuras,
fusão e recristalização do esmalte. A superfície do esmalte irradiada aparentava
numerosas rugosidades e diferentes tipos de trabéculas (Miaki et al; 1998). Os
autores questionaram se o benefício do aumento da resistência do esmalte
compensaria o possível aumento de acúmulo de biofilme dental, uma vez que a
superfície do esmalte se tornaria mais áspera. No presente estudo observou-se a
ocorrência de um aumento da rugosidade nos grupos G1A, G1B e G3A, o que pode
acarretar em uma maior área de superfície, podendo aumentar o acúmulo de placa
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(Smales et al., 1981). Este fato deve ser considerado principalmente no grupo em
que foi utilizado o laser isoladamente (G1B), em que observou-se um aumento
considerável da rugosidade que foi amenizado quando foi associado a CPP-ACP ou
flúor, o que pode ser explicado pela menor interação do laser com o substrato dental
ocasionado pela presenças desses agentes preventivos.
Vários

estudos

investigaram

as

modificações

que

os

diferentes

comprimentos de onda promovem nos esmaltes decíduo e permanente por meio de
microscopia óptica (Tavares et al. 2012; Azevedo et al., 2012; Correa-Afonso et al.,
2013). De Sant´Anna et al., (2007) observou por meio de microscopia eletrônica de
varredura que as superfícies irradiadas com laser de diodo associado a foto
absorvedor tornaram-se ásperas e moderadamente irregulares com escassas
cavidades no esmalte e sem exposição dos prismas com presença de fissuras e
pequenas porosidades. Quando se associou ao flúor foi observada uma superfície
mais homogênea, com glóbulos bem definidos, sugerindo a formação de
reservatórios de flúor. As imagens obtidas no presente estudo, por microscopia
confocal a laser, mostraram uma superfície quase homogênea, apresentando
pequenas porosidades na área experimental dos grupos irradiados G1B, G2B e
G3B, o que sugere uma possível desorganização do conteúdo orgânico do esmalte
devido a irradiação com laser de diodo. Observou-se ainda, que o laser não
acrescentou nenhum efeito adicional ao flúor, porém, a presença dessas pequenas
porosidades na superfície do esmalte pode indicar um possível aumento da
incorporação dessas substâncias formando um reservatório capaz de prevenir a
formação da lesão em situações de desafio cariogênico mais intenso do que o
realizado neste estudo. Desta forma, mais estudos devem ser realizados, utilizando
diferentes protocolos e parâmetros de irradiação e ainda observando o efeitos da
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irradiação a longo prazo, como demonstrado por Raucci-Neto (2013).
Outros autores também avaliaram o efeito da associação do laser aos
fluoretos (Bahar e Tagomori, 1994; Huang et al., 2001; Zezell et al,. 2009), e
diferente dos resultados obtidos neste estudo, que comprovou uma maior
incorporação de íons flúor no esmalte irradiado, e dessa forma aumentou a
resistência ácida frente a desafios cariogênicos. Além disso, foi descrita a
possibilidade do esmalte irradiado apresentar a capacidade de reter os íons flúor por
maior período de tempo em comparação ao esmalte sem tratamento (Nammour et
al., 2003).
Na literatura, Raucci-Neto (2013) observou clinicamente uma longevidade de
nove meses para o efeito preventivo da irradiação com laser Nd:YAG aplicado
isoladamente ou associado ao flúor. Outro estudo (Azevedo et al; 2012) comparou
os efeitos do laser Nd:YAG associado ou não ao flúor e observaram que o flúor
sozinho bem como o laser associado ou não ao flúor apresentaram menores áreas
de desmineralização do que o controle sem tratamento. Não foram observadas
alterações morfológicas na superfície do esmalte como fissuras, fendas ou fusão
corroborando com o presente estudo. Entretanto, outros estudos (Chen e Huang,
2009; Bedini et al., 2010), relatam que as superfícies de esmalte irradiado com laser
Nd:YAG apresentaram áreas fusionadas, fissuras e fendas em todos os espécimes
analisados
Ao microscópio de luz polarizada, Santaella et al. (2004), utilizando um diodo
com energia de 140 mJ, observou que após aplicação de laser

o esmalte

apresentou áreas de desmineralização acima de 3 μm de profundidade e 15 das 20
amostras apresentavam lesão. O estudo concluiu que o laser sozinho não foi capaz
de impedir a formação da lesão cariosa, já com o verniz fluoretado associado ou não
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ao laser, não houve formação de lesão, estando de acordo com os resultados do
presente estudo que também constatou o efeito preventivo do flúor independente da
associação com laser.
Diversos estudos avaliaram o efeito da associação do flúor a CPP-ACP
(Reynolds et al., 2003; Lenonn et al., 2006; Cochrane et al., 2008) e do flúor ao laser
(Bahar e Tagomori, 1994; Huang et al., 2001; Zezell et al, 2009), porém, a
associação da CPP-ACP ao laser, como no presente trabalho, foi pouco descrita na
literatura (Heravi et al., 2013). No presente estudo, observou-se que não houve um
efeito adicional do laser quando este foi associado à CPP-ACP ou ao flúor. É
possível que os parâmetros utilizados não tenham provocado uma interação da luz
laser com a superfície do esmalte, o que não resultou na redução da
desmineralização.
Os dados obtidos pelo sistema de OCT permitem tanto a análise qualitativa
como quantitativa das alterações da estrutura dental. Em imagens produzidas no
esmalte com perda mineral notou-se o aumento da intensidade do sinal nas áreas
desmineralizadas por meio do contraste entre as cores do tecido sadio e alterado
(Brandenburg et al., 2003). Uma das formas de análise quantitativa descrita na
literatura é a obtenção do valor integrado do sinal de OCT na área de interesse. Os
dados de intensidade do sinal são plotados em função da profundidade analisada e,
neste perfil é calculada a área abaixo da curva. Esta metodologia foi descrita na
avaliação

de

mudanças

minerais

ocasionadas

tanto

pelo

processo

de

desmineralização (Fried et al., 2002) quanto de remineralização (Jones e Fried,
2006) por meio da comparação com os valores obtidos no tecido sadio e no tecido
com alteração no conteúdo inorgânico. Foi observado que o processo de perda
mineral promove o aumento do valor integrado do sinal de OCT em relação ao
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hígido, ao passo que após a deposição mineral observa-se a diminuição deste valor,
quando comparado ao obtido no esmalte com lesão antes da remineralização.
Recentemente foi proposta a utilização da atenuação do sinal de OCT para o
diagnóstico de lesões de cárie inicial (Popescu et al., 2008; Mandurah et al., 2013;
Nakajima et al., 2013), bem como para avaliar o processo de des-remineralização
em dentes bovinos submetidos a desafio cariogênico e concluíram que OCT pode
fornecer imagens nítidas da extensão da lesão além da capacidade de monitorar as
mudanças no processo de des-remineralização (Mandurah et al., 2013). Assim,
optou-se por utlizar este método no presente estudo, onde foi possível mensurar a
profundidade da desmineralização na superfície do esmalte bem como avaliar o
desempenho dos tratamentos preventivos utilizados.
Neste estudo foi desenvolvida uma abordagem para a quantificação da
profundidade da desmineralização. O uso de técnicas de segmentação de imagens
para extrair informações ocorre com muita freqüência em vários ramos do
conhecimento e tem se difundido ainda mais (Huang et al., 1991; Colston et al.,
1998; Sattler et al., 2013). Esta evolução deve-se a grande capacidade que estas
técnicas têm de fornecer dados que não são rotineiramente capturados. Assim, o
uso de segmentação de imagem obteve sucesso quando usado a fim de aumentar a
precisão dos resultados (Gonzales,2001).

O aplicativo desenvolvido para este

estudo teve a finalidade de avaliar as imagens obtidas após os tratamentos
preventivos.
No presente estudo foi possível observar que a profundidade da
desmineralização dos grupos controle e laser isoladamente foi maior quando
comparado com os outros tratamentos, o que mostra que o laser não foi capaz de
aumentar a resistência ácida do esmalte dental submetido a desafio ácido. O flúor e
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a pasta a base de caseína mantiveram seu efeito protetor. E o laser não teve efeito
adicional quando associado. Os resultados de OCT são semelhantes aos resultados
encontrados nas análises de espectrometria de absorção atômica e na microdureza,
o que sugere que o laser de diodo, nos parâmetros utilizados neste estudo não foi
capaz de inibir o processo de desmineralização, enquanto que o verniz fluoretado e
a pasta CPP-ACP confirmaram seu efeito protetor já relatado na literatura (BeltránAguilar et al., 2000, Reynolds et al., 2003, Rao et al., 2009, Azevedo et al., 2012,
Heravi et al., 2013).
No presente estudo, os métodos utilizados para avaliar a resistência ácida
do esmalte submetido à desafio cariogênico apresentaram resultados semelhantes e
congruentes.
Apesar do resultado da associação do laser aos agentes preventivos não ter
sido favorável, pode-se observar no presente estudo que o método de OCT foi
capaz de analisar pequenos graus de desmineralização, mostrando ser uma
tecnologia promissora (Chan et al., 2014) capaz de monitorar clinicamente lesões de
cárie por meio da mensuração da profundidade da desmineralização na superfície
do esmalte, e provavelmente poderá substituir ensaios clínicos odontológicos
rotineiramente utilizados, já que é um método de diagnóstico não destrutivo e
adequado para utilização em estudos in vivo.
Na literatura científica relacionada a irradiação do esmalte dental para
prevenção de lesões de cárie, os resultados encontrados são conflitantes, o que
dificulta a sua comparação com os resultados obtidos no presente estudo.

A

dificuldade de se encontrar padrões nestes resultados pode estar relacionada aos
diferentes tipos de equipamentos utilizados, as variações nos parâmetros e
metodologias de cada estudo, assim como o uso de diferentes substratos (dentes

Discussão | 99

decíduos e permanentes). O laser de diodo, nos parâmetros utilizados neste estudo
não representou um método capaz de melhorar as propriedades químicas do
esmalte dental submetido a desafio cariogênico. Outra divergência deste estudo em
relação a resultados encontrados na literatura está relacionada à associação do
laser de diodo com a aplicação tópica de flúor, uma vez que este tratamento não
apresentou efeito preventivo para a formação de lesões de cárie, com o protocolo
utilizado. A associação do laser à CPP-ACP sugere que esta junção não apresenta
nenhum benefício adicional ao já conhecido efeito preventivo da CPP-ACP.
Desta forma, ainda são necessários mais estudos padronizados para definir
parâmetros ideais para a irradiação com laser de diodo, uma vez que este
comprimento de onda apresenta vantagens sobre os outros lasers, principalmente
pela portabilidade e seu menor custo. Os estudos devem avaliar ainda um possível
efeito sinérgico do laser ao complexo CPP-ACP em longo prazo, já que é possível
que a irradiação laser, em parâmetros adequados, aumente a incorporação de íons
Ca e P além da formar um reservatório desses íons liberados em situações de alto
desafio cariogênico,
Por fim, apesar de o laser de diodo não ter demonstrado efeito positivo na
prevenção do desenvolvimento de lesões de cárie, deve-se ser considerar que a
doença cárie necessita de uma abordagem mais ampla e conservativa, novos
métodos preventivos devem ser pesquisados e a associação de técnicas deve ser
considerada.

Conclusões

6. CONCLUSÃO

Com base nos resultados do presente estudo foi possível concluir que:

-

A associação do laser de diodo (980nm/ 0,7 W/ 10Hz) ao verniz
fluoretado ou CPP-ACP não teve efeito adicional no aumento da
resistência ácida do esmalte de dentes permanentes submetidos a
desafio cariogênico.

-

A irradiação com laser de diodo isoladamente não representou um
método efetivo na prevenção da desmineralização.

-

O verniz fluoretado e CPP-ACP representaram métodos efetivos no
aumento da resistência ácida do esmalte.

-

Nenhum

dos

tratamentos

promoveu

alterações

significantes na superfície do esmalte irradiado.

morfológicas
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