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RESUMO

Ramos-Oliveira TM. Avaliação in vitro do potencial do laser de CO2, associado ou
não a produtos fluoretados, em inibir erosão em esmalte dental humano
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2012. Versão Corrigida.

Considerando a eficácia limitada do flúor na proteção dos tecidos duros dentais
contra a erosão, o objetivo do presente estudo foi investigar o potencial do laser de
gás carbônico (CO2) (10,6 µm), associado ou não a produtos fluoretados, na inibição
da erosão de esmalte dental. Amostras de esmalte dental humano foram obtidas e
divididas aleatoriamente em 8 grupos (n = 11): G1: controle (sem tratamento), G2:
gel de Flúor Fosfato Acidulado (FFA), G3: gel de fluoreto de sódio (AmF/NaF), G4:
solução de fluoreto estanhoso (AmF/SnF2), G5: laser de CO2 (0,3 J/cm2, 15 µs, 226
Hz), G6: laser de CO2 + gel de FFA, G7: laser de CO2 + gel de AmF/NaF e G8: laser
de CO2 + solução de AmF/SnF2. Após os tratamentos de superfície, as amostras
foram imersas em ácido cítrico a 1% (pH 4,0, 3 minutos). Antes dos tratamentos de
superfície e após o desafio ácido, a microdureza de superfície foi mensurada (0,49
N, 20 segundos) e os dados foram analisados estatisticamente através do teste
ANOVA com subseqüentes comparações entre pares (p < 0,05). Os resultados
mostraram que o grupo G3 (403,5 ± 25,0) apresentou a maior média de microdureza
Knoop após o desafio ácido, seguido pelos grupos G2 (396,6 ± 45,0) e G6 (392,8 ±
24,9), sem diferença estatística entre eles. Dentre os grupos tratados com produtos
fluoretados, o grupo G4 (305,5 ± 17,7) resultou em microdureza significativamente
mais baixa que o G3 (403,5 ± 25,0) e o G2 (396,6 ± 45,0), os quais foram
estatisticamente semelhantes entre si. Dentre os grupos tratados com laser, os
grupos G5 (341,1 ± 23,8), G7 (374,9 ± 42,1) e G8 (328,6 ± 26,9) apresentaram
valores de dureza estatisticamente semelhantes entre si. Dentro dos limites do
presente estudo in vitro, pôde-se concluir que o tratamento com gel de AmF/NaF e
gel de FFA (com ou sem irradiação prévia com o laser de CO2) mostrou potencial
para controlar a progressão da erosão no esmalte dental humano.
Palavras-chave: Laser de CO2. Erosão. Esmalte Dental Humano. Flúor. Microdureza.
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ABSTRACT

Ramos-Oliveira TM. In vitro evaluation of the potential of CO2 laser associated or not
to fluorides in inhibiting human enamel erosion [dissertation]. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Corrected version.

Considering the limited effectiveness of fluoride in protecting dental hard tissues
against erosion, the aim of the present study was to investigate the potential of the
CO2 laser (10.6 µm) associated to fluoride agents in inhibiting human enamel
erosion. Human enamel samples were obtained and randomly divided into 8 groups
(n = 11): G1: control (no treatment), G2: APF gel, G3: AmF/NaF gel, G4: AmF/SnF 2
solution, G5: CO2 laser (0.3 J/cm2, 15 μs, 226 Hz), G6: CO2 laser + APF gel, G7: CO2
laser + AmF/NaF gel and G8: CO2 laser + AmF/SnF2 solution. After surface
treatment, samples were immersed in 1% citric acid (pH 4.0, 3 min). Knoop Surface
microhardness (SMH) (0.49 N, 20 s) was measured before surface treatments and
after surface softening. The data were statistically analyzed by ANOVA model with
subsequent pairwise comparisons (p < 0,05). Group G3 (403.5 ± 25.0) presented the
highest SMH means after softening, followed by Groups G2 (396.6 ± 45.0) and G6
(392.8 ± 24.9) with no statistically significant difference between them. Between the
fluoride-treated groups, G4 (305.5 ± 17.7) resulted in significantly low SMH mean
than G3 (403.5 ± 25.0) and G2 (396.6 ± 45.0), which were statistically similar to each
other. Between the laser-treated groups, G5 (341.1 ± 23.8), G7 (374.9 ± 42.1) and
G8 (328.6 ± 26.9) presented SMH means statistically similar to each other. Within the
limits of the present in vitro study, AmF/NaF and APF application (with or without
previous CO2 laser irradiation) have shown a potential to control erosion progression
in human dental enamel.

Keywords: CO2 laser. Erosion. Human enamel. Fluoride. Microhardness.
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1 INTRODUÇÃO

Durante muitos anos a Odontologia atuou de forma a amenizar a
agressividade das lesões erosivas. Definida como uma dissolução patológica do
esmalte dental causada por agentes quelantes ou ácidos de origem não bacteriana
(Imfeld,

1996),

a

erosão

dental

tem

sido

rotineiramente

diagnosticada,

principalmente em virtude do aumento da longevidade da população, do aumento do
consumo de alimentos ácidos e também do crescente relato de transtornos
alimentares e gastroesofágicos.
No entanto, estratégias como mudanças de hábitos alimentares e de higiene
dental, estimulação salivar, otimização dos regimes de flúor, restaurações e
identificação de fatores de risco, ainda não são capazes de impedir o surgimento da
erosão dental.
Desde a introdução do uso de lasers em tecido duro dental, em 1964, estudos
foram realizados e, com eles, o crescente conhecimento sobre os efeitos da
interação dos lasers com os tecidos duros dentais (Nelson et al., 1986b;
Featherstone; Nelson, 1987; McCormack et al., 1995). Vários estudos (Featherstone
et al., 1998; Kantorowitz et al., 1998; Hsu et al., 2000, 2001; Ching-Ying et al., 2004;
Rodrigues et al., 2004; Tepper et al., 2004; Klein et al., 2005, Steiner-Oliveira et al.,
2006; Esteves-Oliveira et al., 2008; Esteves-Oliveira et al., 2009; Tagliaferro et al.,
2009) mostraram os efeitos positivos da irradiação com o laser de CO2, associado ou
não ao uso de flúor, na inibição da desmineralização, reduzindo a perda mineral do
esmalte dental diante de desafios ácidos cariogênicos.
Algumas hipóteses são sugeridas para justificar o mecanismo de ação do
laser de CO2 no esmalte. Segundo Featherstone et al. (1998), o laser de CO2 produz
radiação na região do espectro infravermelho, o que coincide com as bandas de
absorção dos fosfato, carbonato e hidroxila da apatita do esmalte. Isso significa que
a irradiação com este tipo de laser, com parâmetros específicos, pode ser utilizada
para

provocar

alterações térmicas

na hidroxiapatita

carbonatada,

o

que,

consequentemente, formaria uma hidroxiapatita modificada mais resistente à
dissolução ácida (Meurman et al., 1997; Klein et al., 2005). Além de alterações
químicas, acredita-se que o aumento de temperatura que ocorre na superfície do
esmalte após irradiação com laser de CO2 pode provocar alterações morfológicas no
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esmalte, tornando-o menos permeável e menos solúvel aos ácidos (Stern et al.,
1972; Nelson et al., 1987).
Mais recentemente, estudos começaram a avaliar a ação do laser de CO2 na
prevenção da erosão de esmalte. Os resultados são promissores, mas ainda
inconclusivos em virtude da variedade de metodologias e parâmetros de irradiação
utilizados.
O aumento da prevalência de lesões de erosão, somado ao aumento do
consumo de bebidas ácidas pela população e à dificuldade de diagnóstico precoce
desse tipo de lesão, reforçam a necessidade da otimização dos métodos preventivos
já existentes e do desenvolvimento de terapias realmente eficazes em inibir a perda
de mineral frente a um desafio erosivo, antes que a perda irreversível da estrutura
dental possa ocorrer.
Considerando os resultados positivos da literatura quanto à utilização do laser
de CO2 na prevenção de cárie e os resultados promissores em relação à redução da
erosão de esmalte, o objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o potencial de um laser
de CO2 (10,6 µm), com pulsos curtos, associado ou não a diferentes produtos
fluoretados, na inibição da desmineralização do esmalte dental humano quando
submetido ao desafio erosivo.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

Considerações sobre Erosão Dental

A erosão dental é um processo químico, caracterizado pela dissolução dos
tecidos duros dentais, decorrente da exposição a uma variedade de ácidos de
origem não-bacteriana (Imfeld, 1996; Lussi et al., 2011). É uma patologia
comumente associada a fatores intrínsecos, como vômitos recorrentes ou
regurgitações decorrentes de desordens alimentares (anorexia e/ou bulimia) ou de
refluxos gastroesofágicos, respectivamente. Também pode estar associada a fatores
extrínsecos, os quais estão diretamente relacionados a uma dieta ácida ou a
condições inerentes à profissão (Zero, 1996).
A presença de ácidos é um pré-requisito para a erosão dental, mas o
desgaste erosivo tem origem multifatorial e seu desenvolvimento está diretamente
associado à interação de fatores químicos, biológicos e comportamentais. Fatores
químicos, como tipo e quantidade de ácido, pH, capacidade tampão, conteúdo
mineral (fosfato, cálcio e flúor) e presença de agentes quelantes, podem determinar
o potencial erosivo de bebidas e alimentos ácidos. Dentre os fatores biológicos
relacionados com a patogênese da erosão dental tem-se a saliva, película adquirida,
estrutura dental e seu posicionamento em relação aos tecidos moles e língua. Por
último, fatores comportamentais, como hábitos dietéticos, alcoolismo crônico e
desordens alimentares, podem contribuir para o desenvolvimento dessas lesões
(Levitch et al., 1994; Zero, 1996; Lussi et al., 2006; Lussi; Jaeggi, 2008).
Em função da mudança dos hábitos dietéticos da população, que tem
consumido

com maior

frequência

bebidas esportivas,

refrigerantes,

sucos

industrializados e frutas cítricas, os ácidos extrínsecos, tal como o ácido cítrico, cujo
pH normalmente é menor que 4,5, têm sido considerados os principais fatores
causadores da erosão dentária (Scheutzel, 1996; Zero, 1996; Lussi et al., 2008;
Magalhães et al., 2009).
Para Levitch et al. (1994) e Zero e Lussi (2005) o efeito desmineralizador do
ácido cítrico é bastante acentuado devido, principalmente, à sua ação quelante. Ele
é capaz de se ligar aos íons cálcio da superfície do esmalte, formando compostos de
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citrato de cálcio mais solúveis, como também aos íons cálcio da saliva, reduzindo
seu grau de supersaturação em relação aos minerais do dente (Meurman; ten Cate,
1996), o que favorece ainda mais a dissolução dos cristais de hidroxiapatita do
esmalte dental.
Além da ação quelante, acredita-se ainda que íons hidrogênio (H+), derivados
de ácidos, são capazes de atacar os cristais do esmalte, se combinando com os íons
carbonato e fosfato, sendo capaz de dissolver diretamente a superfície do esmalte
(Featherstone; Lussi, 2006).
Meurman e Frank (1991), através da avaliação morfológica de esmalte
erodido com microscopia eletrônica de varredura, verificaram que após 15 – 30
minutos de tratamento, as bebidas contendo ácido cítrico (pH 2,8) foram mais
erosivas do que as que continham ácido málico (pH 3,4) ou ácido fosfórico (pH 2,6).
No entanto, estudos mostram que o potencial erosivo de uma bebida não depende
exclusivamente do seu pH mas também de sua capacidade tampão, de sua
propriedade quelante, da frequência e duração de ingestão e de sua composição
química (Lussi, 1996; Meurman; ten Cate, 1996; Barbour et al., 2011). Quanto maior
a capacidade tampão da bebida, mais tempo é necessário para a saliva restabelecer
o pH do meio bucal.
O processo de erosão se inicia com a desmineralização parcial da superfície
do esmalte dental resultando na diminuição de sua dureza (amolecimento
superficial) e no aumento da rugosidade superficial. Desafios erosivos prolongados
podem levar à perda irreversível de tecido duro dental, que pode ser agravada com
a ação de abrasão (Lussi et al., 2011; Schlueter et al., 2011a). Considerando que o
estágio inicial da erosão não é detectável clinicamente (Imfeld, 1996), o diagnóstico
precoce e a identificação de fatores de risco pelo cirurgião-dentista são de
fundamental importância para a prevenção da perda de esmalte.

2.2 O Papel do Flúor na Erosão Dental

O objetivo de qualquer tratamento ou medidas preventivas para erosão de
esmalte consiste em modificar a superfície desse substrato, aumentando sua
resistência ácida. Diferentes métodos para prevenir o desenvolvimento da lesão por
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erosão ou controlar sua progressão são bastante discutidos na literatura. O mais
comum deles é a aplicação de fluoretos.
Estudos in vitro (Sorvari et al., 1994; Büyükyilmaz et al., 1997; Ganss et al.,
2001; van Rijkom et al., 2003; Vieira et al., 2005; Hove et al., 2006; Schlueter et al.,
2007; Schlueter et al., 2009c; Wiegand et al., 2009; Yu et al., 2010; Schlueter et al.,
2011b) e in situ (Ganss et al., 2004; Ganss et al., 2008) mostraram a eficácia de
diferentes produtos fluoretados na proteção e remineralização de lesões de erosão
em esmalte dental. A maioria destes estudos utilizou compostos fluoretados
utilizados, com sucesso, na prevenção e controle da cárie dental, como fluoreto de
sódio (NaF), fluoreto de amina (AmF), flúor fosfato acidulado (FFA), fluoreto de
estanho (SnF2) e tetrafluoreto de titânio (TiF4), os quais apresentam diferentes
interações com o tecido mineralizado dental e efeitos na progressão da erosão
(Ganss et al., 2008).
Pouco se sabe sobre o modo de ação dos fluoretos na prevenção e controle
da erosão dental, pois um desafio erosivo é muito mais agressivo que um desafio
cariogênico e somente uma fina camada superficial, parcialmente desmineralizada,
permanece para fornecer estrutura para remineralização de uma superfície erodida
(Ganss et al., 2001). Acredita-se que a ação dos compostos fluoretados mais
comuns, como NaF, AmF e FFA, na inibição da desmineralização por erosão seja
atribuída, principalmente, à precipitação de minerais tipo fluoreto de cálcio (CaF2) na
superfície erodida, formando uma camada protetora que age não só como uma
barreira física - impedindo o contato do ácido com o esmalte subjacente - como
também serve de reservatório de flúor, liberando íons flúor durante desafios
erosivos, antes que o esmalte subjacente seja atacado (Bruun; Givskov, 1991; ten
Cate, 1997; Ganss et al., 2001; Ganss et al., 2004; Wiegand et al., 2009). Esta
liberação de íons flúor induz a reprecipitação de mineral na forma de fluorapatita, a
qual previne adicionais perdas minerais (ten Cate, 1997; Wiegand et al., 2009).
Fluoretos que apresentam cátions polivalentes, como

SnF2 e TiF4,

apresentaram resultados promissores em diferentes estudos, embora pouco se sabe
sobre seu real mecanismo de ação anti-erosivo. Em relação ao SnF2, acredita-se
que sua eficácia seja atribuída não só à camada de CaF 2, mas também à reação do
estanho com a hidroxiapatita pura do esmalte, o que reduz a sua solubilidade.
Estudos prévios (Babcock et al., 1978) mostraram que Sn2OHPO4 (hidróxido fosfato
de estanho 2), Sn3F3PO4 (fosfato de flúor estanhoso), Ca(SnF3)2 (fluoreto estanhoso
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de cálcio) e CaF2 são possíveis subprodutos desta reação, os quais formam uma
“cobertura protetora” insolúvel, rica em estanho, que pode ser visualizada mesmo
após 2 minutos de inserção em ácido cítrico (pH 2,3) (Ganss et al., 2004; Ganss et
al., 2008; Hove et al., 2006). Além disso, supõe-se que, sob altas concentrações e
baixo pH, o estanho pode ser incorporado ao esmalte (até 20 μm de profundidade),
resultando na formação de uma ampla zona estruturalmente modificada e resistente
a desafios ácidos (Schlueter et al., 2009b).
O efeito anti-erosivo do TiF4 tem sido atribuído à formação de uma película,
chamada por alguns autores de “glaze”, na superfície do esmalte. O mecanismo de
reação com a superfície do dente e sua estabilidade em pH ácido ainda não estão
completamente elucidados. No entanto, acredita-se que os íons de titânio podem
desempenhar um papel importante na redução da perda mineral do esmalte por
apresentarem forte tendência em se unir com o oxigênio dos grupos fosfato,
favorecendo a formação da cobertura protetora, formada por dióxido de titânio
(Büyükyilmaz et al., 1997). Além disso, a presença de moléculas de fluoreto de
hidrogênio (HF) também podem favorecer a ação do TiF 4. O baixo pH das soluções
de TiF4 causa desmineralização do esmalte superficial e formação de HF, capazes
de penetrar na estrutura do esmalte, promovendo a formação de CaF 2 na matriz de
hidroxiapatita. Esta camada subsuperficial de CaF 2 apresenta, possivelmente, maior
resistência ácida em relação à camada superficial (Hove et al., 2006; Schlueter et al.,
2007; Hjortsjö et al., 2009).
A formação da camada de precipitados e seu efeito protetor depende do pH,
concentração do flúor e tipo de fluoreto. Fatores como baixo pH do produto
fluoretado e altas concentrações de flúor (maior que 100 ppm F -) na forma de
enxaguatórios, géis ou vernizes são mais favoráveis para a formação de uma
camada mais estável de precipitados e, consequente, inibição da perda de esmalte
(Øgaard, 2001; Ganss et al., 2001; Ganss et al., 2004). Por ser um fenômeno de
superfície, onde não há lesão subsuperficial - como acontece com lesões de cárie - o
flúor vai agir apenas na fina camada de esmalte superficial amolecido, passível de
remineralização (ten Cate, 1997; Amaechi; Higham, 2005).
Petzold (2001), através de análises por microscopia de força atômica,
varredura e transmissão, não encontrou diferenças na quantidade, na microestrutura
cristalina e na composição dos precipitados de CaF 2 formados na superfície do
esmalte após aplicação de soluções ácidas de AmF e NaF, ambas na concentração
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de 0,1%. Além disso, como os precipitados iniciaram sua formação em menos de 20
segundos após a aplicação dos fluoretos, o autor sugeriu a possibilidade de haver
formação de precipitados mesmo durante curtas aplicações de fluoreto, como
acontece durante escovação e uso de bochechos fluoretados.
Ao contrário do estudo anterior, Ganss et al. (2008) encontraram diferenças
significativas na eficácia de NaF, AmF e SnF 2 na inibição da progressão erosão. Os
resultados mostraram que as soluções de AmF/SnF 2 e SnF2 foram bastante efetivas
na inibição da perda mineral, enquanto as soluções de NaF foram menos efetivas. O
AmF/NaF não apresentou efeito significativo, mesmo contendo 250 ppm F - nas
soluções. Os autores concluíram, portanto, que não somente o flúor, mas também
seu respectivo cátion pode influenciar na eficácia do composto fluoretado.
Confirmando os resultados do estudo supracitado, Wiegand et al. (2009),
Schlueter et al. (2009b) e Schlueter et al. (2009c), mostraram que a eficácia do
fluoreto não depende da intensidade e frequência de aplicação, mas principalmente
do tipo de composto fluoretado e de sua reação com o tecido duro dental, uma vez
que, quando consideradas concentrações de flúor iguais ou similares, soluções
contendo íons de estanho foram mais efetivas em proteger o esmalte da erosão do
que soluções contendo NaF.
Ren et al., 2011 avaliaram in situ a eficácia de dentrifícios contendo 5.000
ppm e 1.450 ppm de flúor em prevenir erosão dental causada por suco de laranja
(pH 3,8). Os autores verificaram que o melhor efeito protetor contra a erosão foi
obtido com o dentrifício de maior concentração de flúor, corroborando com os
achados de Ganss et al. (2001) e Lagerweij et al. (2006).
Embora a aplicação de flúor seja uma opção de tratamento para prevenção
da erosão em esmalte, não há um consenso na literatura sobre sua real efetividade.
O mecanismo de ação na erosão ainda é limitado e controverso (Ganss et al., 2000;
Ganss et al., 2001; Yu et al., 2010), pois supõe-se que a camada de precipitados de
CaF2 formada na superfície do dente, após a aplicação tópica de flúor, seja
rapidamente dissolvida quando o pH do meio diminui diante da exposição a bebidas
ácidas, mesmo na presença de altas concentrações de flúor (Larsen, 2001; Larsen;
Richards, 2002; Ganss et al., 2007). Além disso, alguns autores (Fan et al., 2009)
mostraram, sob determinadas condições in vitro, que o flúor pode ser incorporado
diretamente

na

hidroxiapatita

fluoretada

do

esmalte

necessariamente, a formação das partículas de CaF 2.

erodido

sem

haver,
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Diante do exposto e em virtude da variabilidade de desenhos e condições
experimentais reportados na literatura, os resultados em relação ao potencial de
determinados tratamentos na redução ou inibição de perdas minerais diante de
desafio erosivo não são conclusivos, variando de nenhuma ou limitada proteção
(Larsen, 2001; Larsen; Richards, 2002; van Rijkom et al., 2003; Vieira et al., 2005)
até uma proteção quase completa (Hove et al., 2006) da estrutura de esmalte.

2.3

Laser de CO2 no Esmalte Dental

Diferentes tipos de lasers de alta potência, como laser de CO2, Nd:YAG e
argônio, com diferentes modos de operação e parâmetros de irradiação, são
estudados quanto ao seu potencial preventivo de perda mineral do esmalte dental.
Considerando a eficácia limitada do flúor em prevenir ou reduzir a progressão
da erosão em esmalte (Larsen, 2001; Larsen; Richards, 2002; van Rijkom et al.,
2003; Lussi et al., 2008) e os efeitos positivos dos lasers de alta potência nos tecidos
duros dentais, vários estudos têm mostrado que a irradiação com laser de CO2,
associada ou não a produtos fluoretados, pode ser um método alternativo para
inibição da dissolução ácida, protegendo o esmalte contra desafios ácidos
cariogênicos (Featherstone et al., 1998; Kantorowitz et al., 1998; Hsu et al., 2000,
2001; Ching-Ying et al., 2004; Rodrigues et al., 2004; Tepper et al., 2004; Klein et al.,
2005; Steiner-Oliveira et al., 2006; Esteves-Oliveira et al., 2008; Esteves-Oliveira et
al., 2009; Tagliaferro et al., 2009). A porcentagem de inibição de cárie reportada na
literatura varia de 17 a 98%, de acordo com o tipo de laser e os parâmetros de
irradiação utilizados.
Dentre os lasers usados em odontologia, os de CO2 parecem ser os mais
apropriados para uso em tecidos dentais por apresentarem alta absorção por
componentes da estrutura dental. Isso pode ser explicado pelo fato de o laser de
CO2 produzir radiação na região do infravermelho, que coincide com as bandas de
absorção dos grupos fosfato, carbonato e hidroxila da apatita do esmalte
(Featherstone et al., 1998).
O real mecanismo de ação dos lasers de CO2 na inibição de cárie permanece
incerto. Várias hipóteses tentam explicar o aumento da resistência ácida do esmalte
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dental após tratamento com o laser de CO2. A primeira hipótese baseia-se na
redução da permeabilidade e solubilidade do esmalte causada por um selamento
físico resultante da fusão, derretimento e recristalização dos cristais de hidroxiapatita
do esmalte, formando uma barreira parcial que dificultaria a difusão de ácidos para o
interior do tecido (Stern et al., 1972; Nelson et al., 1986a, Nelson et al., 1987;
Zuerlein et al., 1999). Outra hipótese baseia-se na formação de compostos
fosfatados menos solúveis, também resultante do aumento de temperatura da
hidroxiapatita (Fried et al., 1997; Rodrigues et al., 2004). Decomposição parcial da
matriz orgânica (Nelson et al., 1986b; Hsu et al., 2000; Esteves-Oliveira et al., 2008),
redução na concentração de carbonato na estrutura química do esmalte (Nelson et
al., 1987; Featherstone; Nelson, 1987; Featherstone et al., 1998; Esteves-Oliveira et
al., 2008) e transformação de hidroxiapatita em fluorapatita quando da presença de
flúor (Meurman et al., 1997) também são fatores que podem justificar a ação do laser
de CO2 na inibição da desmineralização.
Todas essas mudanças químicas e morfológicas que podem diminuir a
susceptibilidade do esmalte à desmineralização ácida são diretamente influenciadas
pelo comprimento de onda, pela fluência da radiação laser, duração de pulso,
número de pulsos e taxa de repetição (McCormack et al., 1995; Kantorowitz et al.,
1998; Zuerlein et al., 1999). No entanto, dependendo dos parâmetros utilizados,
alterações morfológicas indesejáveis relacionadas a danos térmicos à estrutura
dental, podem ocorrer sob a forma de danos pulpares, fissuras, trincas, ablação e
carbonização do substrato (McCormack et al., 1995; Hsu et al., 2000; Tsai et al.,
2002; Tagliaferro et al., 2007; Esteves-Oliveira et al., 2009).
Estudos mostram uma relação direta entre perda de carbonato pelo esmalte
irradiado e diminuição da taxa de dissolução ácida (Zuerlein et al., 1999). Alterações
químicas dos cristais de esmalte, como eliminação parcial de carbonato, resultam na
formação de uma fase mineral que, embora seja semelhante à hidroxiapatita, é
menos solúvel que o esmalte hígido, tornando o esmalte irradiado com laser de CO2
menos susceptível à dissolução ácida (Featherstone et al., 1998).
O laser de CO2 pode ser utilizado em diferentes comprimentos de onda: 9,3,
9,6, 10,3 ou 10,6 μm. O coeficiente de absorção do tecido vai depender de
comprimento de onda utilizado. Imagens de microscopia eletrônica de varredura
mostram que a absorção do laser pelos grupos fosfato e carbonato do dente nos
comprimentos de onda de 9,3 e 9,6 μm é muito mais eficiente do que nos de 10,3 e
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10,6 μm (Nelson et al., 1987; Featherstone; Nelson, 1987). O laser de CO2 emitindo
no comprimento de onda de 10,6 μm, é quase 10 vezes menos absorvido (825 cm-1)
em relação ao de 9,6 μm (8.000 cm-1), o que resulta em maior profundidade de
penetração, modificando uma camada mais espessa de esmalte (cerca de 12 μm)
(Fox et al., 1992a).
Segundo

observações

de

McCormack

et

al.

(1995),

os

diferentes

comprimentos de onda disponíveis para o laser de CO2 produzem efeitos distintos
entre si no esmalte dental. No seu estudo, os comprimentos de onda de 9,3, 9,6 e
10,3 µm produziram um significante derretimento superficial e fusão de cristais com
poucos números de pulso e baixa energia, enquanto o de 10,6 µm aparentemente
apenas produziu uma alteração química e estrutural dos cristais, não detectável nas
imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura.
Apesar de vários estudos já publicados, ainda não há um consenso sobre o
melhor parâmetro de irradiação para prevenção e controle da desmineralização de
esmalte, com o menor efeito colateral possível. Alguns estudos reportam o uso de
lasers de pulso contínuo, mas acredita-se que esta não seja a melhor opção para
aplicação clínica em virtude do excesso de calor produzido na superfície do dente, o
que poderia causar injúrias à polpa dental (Hossain et al., 1999; Tepper et al., 2004).
Os lasers pulsados têm a vantagem de fornecer alta densidade de energia por
um curto período de tempo, com tempo de intervalo entre os pulsos suficiente para
que o calor gerado possa ser dissipado (Fried et al., 2001). A duração de pulso
influencia o grau de fusão dos cristais da superfície do dente (Fried et al., 2001).
Estudos mostram forte relação entre largura de pulso, aumento de temperatura,
tempo de relaxamento térmico e propagação de calor para o interior do substrato
(Zuerlein et al., 1999; Rodrigues et al., 2004).
O esmalte irradiado com laser de CO2, no comprimento de onda de 10,6 μm,
apresenta tempo de relaxamento térmico de 90 - 100 μs. Quanto mais próximo a
duração de pulso estiver deste tempo, mais localizado será o efeito térmico do laser
no tecido, diminuindo a difusão de calor para o interior do substrato. Caso a duração
de pulso seja maior que o tempo de relaxamento térmico, poderá ocorrer a ablação,
efeito indesejável quando o objetivo é inibição de desmineralização (McCormack et
al., 1995; Featherstone et al., 1998; Zuerlein et al., 1999; Fried et al., 2001;
Rodrigues et al., 2004). Para Fried et al. (2001), a deposição de calor residual pode
ser fortemente reduzida utilizando duração de pulso menor que 20 μs.
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A utilização de laser pulsado com diferentes densidades de energia (2,5 a
83,33 J/cm2) também já foi estudada por diversos autores (Featherstone et al., 1998;
Kantorowitz et al.,1998; Tsai et al., 2002; Klein et al., 2005), porém, apesar do efeito
positivo no aumento da resistência ácida, simultaneamente, houve formação
indesejável de ablações, trincas e fissuras na superfície do esmalte.
No estudo de Esteves-Oliveira et al. (2008), os autores relataram que a
redução da solubilidade ácida do esmalte pode ser obtida com laser pulsado de CO2,
10,6 μm, com densidades de energia abaixo de 1 J/cm2, sem qualquer alteração
física da superfície, com um aumento máximo de temperatura de 2 oC, a uma
distância de aproximadamente 3 mm da superfície externa do esmalte. No ano
seguinte, Esteves-Oliveira et al., 2009 reportaram ter conseguido 81% de aumento
na resistência ácida de esmalte bovino após irradiação, in vitro, com laser de CO2
pulsado com densidade de energia de 0,3 J/cm2, duração de pulso de 5 μs, taxa de
repetição de 226 Hz em 9 segundos de irradiação.
Alguns estudos já mostraram que a inibição da desmineralização do esmalte
pelo laser de CO2 pode ser potencializado quando da sua associação com o flúor
(Tagomori; Morioka, 1989; Fox et al., 1992a; Hsu et al., 1998; Hsu et al., 2001;
Hossain et al., 2002; Tepper et al., 2004; Rodrigues et al., 2006; Tagliaferro et al.,
2007; Esteves-Oliveira et al., 2008; Chen; Huang, 2009). Acredita-se que isso pode
estar relacionado com a capacidade do laser em aumentar a absorção do flúor pelos
tecidos dentais (Chin-Ying et al., 2004; Tepper et al., 2004). Segundo Chin-Ying et
al., em 2004, o tratamento com laser de alta potência associado ao flúor produz
numerosos precipitados esféricos, morfologicamente semelhantes ao CaF 2, os quais
serviriam de reservatório de flúor, favorecendo a precipitação de íons cálcio e flúor
na superfície. Já Meurman et al., 1997, defende a hipótese de que há uma
incorporação de flúor na estrutura cristalina do esmalte na forma de flúor fortemente
ligado – fluorapatita - tornando-o mais resistente a desafios ácidos. Além disso, a
formação de pequenas fendas e poros no substrato irradiado poderia facilitar a
retenção e difusão de íons flúor no interior do tecido, dificultando a solubilização do
substrato.
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2.4

Laser de CO2 (10,6 μm) na Prevenção de Erosão

Embora o entendimento dos efeitos do laser de CO2 na inibição da cárie
esteja em estágio mais avançado, poucos estudos investigaram o efeito deste laser
na prevenção da erosão. O primeiro estudo a avaliar o efeito do laser de CO2 na
prevenção de erosão foi o de Wiegand et al. (2010). Os autores analisaram a
influência in vitro do laser de CO2 (10,6 μm; 10 μs; 50 Hz; 28,6 J/cm2) na eficácia do
tetrafluoreto de titânio (TiF 4) e fluoreto de amina (AmF) em proteger esmalte e
dentina contra a erosão. O desafio erosivo foi realizado durante 5 dias com ciclos de
desmineralização com Sprite Zero ® (pH 2,6, 4x/dia durante 90 segundos) e
remineralização com saliva artificial (pH 7,0) durante 2 horas. Após o último desafio
erosivo do ciclo, as amostras foram armazenadas em saliva artificial durante a noite.
A perda de esmalte e dentina foi quantitativamente analisada através da
perfilometria, a qual foi realizada em três momentos: após o pré-tratamento de
superfície e após o 1º e 5º dia de ciclagem. Os resultados mostraram que o laser
sozinho não foi capaz de inibir a erosão. O AmF diminuiu a erosão em esmalte e
dentina, mas a irradiação com laser de CO2 não melhorou a sua eficácia. O TiF4, por
sua vez, apresentou, isoladamente, capacidade limitada em prevenir erosão, porém,
quando associado ao laser, teve sua eficácia significativamente aumentada.
Outros autores (Steiner-Oliveira et al., 2010) avaliaram in vitro se o laser
pulsado de CO2 (10,6 μm), associado ou não com prévia aplicação tópica de flúor,
poderia aumentar a resistência do esmalte e da dentina à erosão. Os tratamentos de
superfície foram: 1) aplicação de flúor fosfato acidulado (One Minute APF gel ®,
contendo 1,23% de F, pH 3,5) por 1 minuto; 2) irradiação com laser de CO2
(esmalte: 1 J/cm2, 3W, 5 ms, 10 Hz e dentina: 0,6 J/cm2, 2 W, 5 ms, 2 Hz); 3)
aplicação do flúor, como descrito anteriormente, seguido da irradiação com laser de
CO2. O desafio erosivo foi realizado com ciclos de desmineralização (ácido cítrico a
0,3%, pH 2,45 por 5 minutos) e remineralização (saliva artificial por 60 minutos), 3x
por dia durante 3 dias. A perda mineral, assim como a concentração de cálcio,
fósforo e flúor nas soluções desmineralizadoras foram determinados após cada ciclo
diário. Os resultados mostraram que o laser pulsado de CO2 (10,6 μm) isoladamente
não foi capaz de evitar erosão nas superfícies de esmalte ou dentina. A associação

25

do laser com o flúor apresentou efeito protetor, mas, segundo os autores, este efeito
foi devido principalmente ao efeito de flúor.
No mesmo ano, Ramalho (2010) avaliou se o laser de CO2 associado ou não
ao flúor poderia prevenir a erosão ácida causada por ácido cítrico em esmalte, tanto
in vitro como in situ. Quatro tratamentos foram testados: G1 – controle, sem
tratamento; G2 – irradiação com laser de CO2 com os parâmetros: 0,3 J/cm2, 5 μs,
226 Hz; G3 – aplicação tópica de flúor (1,25% - 3 minutos); G4 – aplicação tópica de
flúor + laser de CO2. Os resultados mostraram que os grupos laser e flúor + laser
apresentaram uma redução significativa (p<0,05) na perda de estrutura de esmalte
em todos os tempos, tanto no modelo in situ quanto in vitro. O grupo flúor
apresentou uma redução significativa apenas no modelo in vitro (p<0,05).
Esteves-Oliveira et al. (2011a) avaliaram in vitro se o laser de CO2 seria capaz
de prevenir amolecimento de superfície tanto de esmalte hígido como de esmalte
erodido. Metade dos grupos foi submetida a diferentes tratamentos de superfície
antes do desafio erosivo e a outra metade, após o desafio. O desafio erosivo foi
realizado com imersão em ácido cítrico a 1% (pH 4,0) por 3 minutos e os
tratamentos de superfície foram: 1) irradiação com laser de CO2, 2) irradiação com
laser de CO2 seguida da aplicação de flúor gel (Elmex Gel ®, contendo 1,25% de F,
pH 4,8 – 6,0) por 4 minutos; 3) aplicação do mesmo flúor gel seguida de irradiação
com laser de CO2; 4) aplicação do flúor gel e 5) lavagem da superfície com água
destilada. A perda de mineral foi medida através da microdureza de superfície e a
incorporação de fluoreto no esmalte também foi quantificada. Os resultados
mostraram que a irradiação do esmalte com laser de CO2 (10,6 μm, 0,3 J/cm2, 5 μs,
226 Hz) não só reduziu 97% da perda mineral por erosão, como também aumentou,
comparado aos valores iniciais, a dureza do esmalte previamente erodido in vitro.
Recentemente, Ramalho et al. (2012) analisaram in vitro o efeito da irradiação
com laser de CO2 (10,6 µm) com 5 µs de largura de pulso na prevenção da erosão
do esmalte exposto a ácido cítrico 0,05 M (pH 2,3) durante 20 minutos, duas
vezes/dia durante 5 dias. Os tratamentos de superfície foram: (L) irradiação com
laser de CO2 (0,3 J/cm2, 5 µs, 226 Hz); (F) aplicação tópica de flúor 1,25% F(AmF/NaF) durante 3 minutos e (FL) aplicação de flúor seguida de irradiação com
laser de CO2 nos mesmos parâmetros mencionados anteriormente. Após dias 1, 3 e
5, a perda de substrato foi medida com o auxílio de perfilômetro digital. Os
resultados mostraram que todos os tratamentos propostos apresentaram redução
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significativa da perda de esmalte, em comparação com grupo controle, em todos os
tempos investigados. Com isso, os autores puderam concluir que a irradiação com
laser de CO2 (0,3 J/cm2, 5 µs, 226 Hz) pode reduzir efetivamente a perda de esmalte
superficial após exposição ao ácido cítrico, in vitro.
Até a presente data, não existem resultados conclusivos que suportam o uso
dos lasers de CO2 na prevenção ou inibição da progressão da erosão dental,
limitando o seu uso na prática clínica.
Dessa maneira, o objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o potencial do laser
pulsado de CO2 (λ = 10,6 μm), associado ou não a diferentes produtos fluoretados,
em inibir o amolecimento superficial de esmalte humano frente a um desafio erosivo.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar o potencial de um laser de CO2
(10,6 µm) com pulsos curtos, associado ou não a diferentes produtos fluoretados, na
inibição da desmineralização do esmalte dental humano quando submetido ao
desafio erosivo.
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4

METODOLOGIA

4.1 Aspectos Éticos

No presente estudo foram utilizados 104 terceiros molares humanos inclusos (90
foram destinados à fase experimental e 14 foram utilizados no estudo piloto)
extraídos por motivos não relacionados a esta pesquisa. Todos os dentes, os quais
foram estritamente utilizados para fins desta pesquisa, foram cedidos pelo Banco de
Dentes Humanos (BDH) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo (FOUSP) e com a prévia aprovação da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) (Protocolo n. 40/11 – Anexo A e Protocolo n. 453/2011 – Anexo
B).

4.2 Local da Pesquisa

O presente estudo foi realizado no Departamento de Dentística da Faculdade
de Odontologia da Universidade de São Paulo (Brasil) (fase de preparo das
amostras) e no Departamento de Dentística, Periodontia e Odontologia Preventiva
da Faculdade de Odontologia da Universidade RWTH de Aachen (fase dos
tratamentos de superfície e análise da microdureza de superfície) (Anexo C).

4.3

Desenho do Estudo

As unidades experimentais do presente estudo consistiram em 88 amostras
de esmalte dental humano, aleatoriamente divididas em 8 grupos (n = 11), de acordo
com o tratamentos de superfície apresentados no quadro 4.1. O fator em estudo foi o
tratamento de superfície e a variável de resposta foi a microdureza superficial,
avaliada quantitativamente através do teste de microdureza Knoop.
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Grupos

Tratamentos de Superfície do Esmalte

1

Sem tratamento

2

Aplicação de FFA (gel)

3

Aplicação de AmF/NaF (gel)

4

Aplicação de AmF/SnF2 (solução)

5

Irradiação com laser de CO2

6

Irradiação com laser de CO2 + Aplicação de FFA (gel)

7

Irradiação com laser de CO2 + Aplicação de AmF/NaF (gel)

8

Irradiação com laser de CO2 + Aplicação de AmF/SnF2

Desafio
ácido

(solução)
®

*FFA gel (Flúor Fosfato Acidulado - DFL ); AmF/NaF gel (Fluoreto de amina/Fluoreto de sódio –
®
®
Elmex Gelée ); AmF/SnF2 (Fluoreto de amina/Fluoreto estanhoso - Meridol ).
Quadro 4.1 – Descrição dos grupos experimentais do estudo, de acordo com os tratamentos de
superfície do esmalte

4.4 Preparo das Amostras

Foram utilizados 44 dentes terceiros molares humanos hígidos e totalmente
inclusos. Os dentes foram submetidos à raspagem com curetas periodontais e
profilaxia com pedra pomes/água e taça de borracha. Com o auxílio de uma
cortadeira automática (Isomet 1000 ®, Buehler Ltda, Lake Buff, IL, EUA), as raízes
dentais foram seccionadas no nível de junção cemento-esmalte e as porções
coronárias foram lavadas em ultrassom (Kondortech®, São Carlos, SP, Brasil) com
água destilada e deionizada (ADD) por 10 minutos. Todos os espécimes foram
armazenados em solução de timol 0,1%, pH 7,0, sob refrigeração (4ºC), até o início
da fase experimental, como objetivo de não desidratarem. Das faces vestibulares e
linguais dos dentes foram obtidos 88 fragmentos de esmalte com dimensões
aproximadas de 5 x 5 x 2 mm (largura x altura x espessura), com disco diamantado
dupla face adaptado em peça reta de mão.
Com o auxílio de tubos de polivinilcianoacrilato (PVC) (2 cm de diâmetro e 1
cm de espessura), as amostras foram incluídas em resina epóxi (Release®, São
Paulo, SP, Brasil), manipulada de acordo com as instruções do fabricante. Após a
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presa total da resina (24 h), cada bloco obtido foi planificado em uma politriz com
discos abrasivos de óxido de alumínio (Struers ®, Ballerup, Dinamarca) sob
refrigeração, nas granulações de ≠1200, ≠2400 e ≠4000 e polido com disco de feltro
e pasta diamantada abrasiva com 6 µm de granulação (Buehler®, Deutschand,
EUA). Entre cada série de polimento, os espécimes foram lavados em ADD em
lavadora ultrassônica (Kondortech®, São Carlos, SP, Brasil) por 3 minutos, para
remoção de quaisquer debris da superfície. Todos os espécimes, devidamente
limpos (Figura 4.1A), foram observados em lupa estereoscópica (aumento de 40x)
para assegurar a ausência de qualquer defeito estrutural e, posteriormente, foram
armazenados em ambiente fechado, úmido e sob refrigeração.
Em seguida, uma fita adesiva isolante (Scotch 3M®, Sumaré, São Paulo,
Brasil) com 2,5 mm de diâmetro foi fixada no centro da superfície polida de esmalte
(Figura 4.1B) e as amostras foram completamente cobertas com duas camadas de
esmalte para unhas (Revlon®, Buenos Aires, Argentina) (Figura 4.1C). Após a
secagem, a fita adesiva foi cuidadosamente removida com uma cureta plástica,
deixando exposta uma janela de esmalte de aproximadamente 2,5 mm de diâmetro
(Figura 4.1D). As superfícies foram limpas com algodão embebido em ADD para
remover possíveis resíduos de adesivo e, então, todos os espécimes foram
armazenados em 100% de umidade até o início do experimento. Todas as amostras
do grupo controle foram armazenadas em ADD durante todo o experimento, até a
leitura final de microdureza.

Figura 4.1 - Preparo das amostras: A – Amostra com superfície plana, paralela e polida, B – Disco
adesivo com diâmetro de 2,5 mm colados no centro da superfície de esmalte; C –
Superfície da amostra coberta com esmalte de unha; D – Após remoção do disco
adesivo, amostra com janela de esmalte exposta para os tratamentos
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4.5 Tratamento com Flúor

Os produtos utilizados nos grupos tratados com flúor foram (Figura 4.2):
 Grupos 2 e 6 – Flúor Fosfato Acidulado (FFA) em gel (DFL ® Gel contendo
1,23% NaF, pH 3,6 - 3,9) por 4 minutos;
 Grupos 3 e 7 - AmF/NaF em gel (Elmex® Gel, 1,25% AmF, pH 4,8 - 6,0) por 4
minutos;
 Grupos 5 e 8 – Solução de AmF/SnF2 (Meridol® Mouthrinse, 0,16% AmF e
0,05% SnF2, pH 4,2) por 3 minutos.
Todos os produtos foram aplicados de acordo com as instruções do
fabricante. Para melhor simular as condições clínicas, os géis de FFA e de AmF/NaF
foram aplicados com o auxílio de aplicadores descartáveis, e as amostras tratadas
com a solução de AmF/SnF 2 foram imersas por 3 minutos a 25oC em recipiente
plástico contendo a solução, mantendo o conjunto sob constante agitação em mesa
agitadora (GFL 1086®, Burgwedel, Alemanha). Após os tratamentos com fluoretos,
as amostras foram cuidadosamente secas com papel absorvente.
Nos grupos 6, 7 e 8, o produto fluoretado foi aplicado imediatamente após a
irradiação com o laser de CO2.

Figura 4.2 – Produtos fluoretados utilizados no estudo
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4.6 Irradiação com laser de CO2

A irradiação das amostras foi realizada com um laser pulsado de CO2 com
comprimento de onda de 10,6 μm (modelo Rofin SC x 30, Rofin-Sinar Laser GmbH,
Hamburgo, Alemanha) (Figura 4.3), pertencente ao Departamento de Dentística,
Periodontia e Odontologia Preventiva, RWTH, Aachen, Alemanha. O equipamento
laser utilizado é um protótipo de laser de CO2 que permite a utilização de curtas
larguras de pulso (dezenas de microsegundos) e, consequentemente, menores
densidades de energia. Isso gera um aquecimento superficial mais localizado com
menor propagação de calor para o interior do substrato e menores riscos de danos
pulpares.
A distância de irradiação foi de 19,8 cm e o diâmetro do feixe de 2,5 mm na
superfície da amostra. A energia emitida pelo laser foi mensurada antes da
irradiação de cada grupo e em um intervalo entre quatro amostras, utilizando um
medidor de energia (Coherent FieldMaster GS + Detector LM45, Coherent, EUA)
(Figura 4.4). Antes da irradiação, as amostras foram secas com papel absorvente.
Os parâmetros utilizados foram: 0,3 J/cm2, 226 Hz, 15 µs/pulso, 15 mJ e 9 segundos
de irradiação.

Figura 4.3 - Laser de CO2 (Rofin model SC x 30, Rofin-Sinar Laser GmbH, Hamburg, Alemanha)
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Figura 4.4 - Medidor de energia (Coherent FieldMaster GS + Detector LM45, Coherent, EUA)

4.7 Desafio Erosivo

Após os tratamentos de superfície, cada grupo foi imerso em 220 mL de ácido
cítrico a 1% (pH 4,0), a 30oC, sob constante agitação em mesa agitadora (GFL
1086®, Burgwedel, Alemanha) por 3 minutos. Todas as amostras foram lavadas em
ADD por 30 segundos e secas com papel absorvente (Lussi et al., 2008). Após o
desafio erosivo, as amostras foram armazenadas em solução mineral supersaturada
[1,5 mmol/L de cloreto de cálcio (CaCl2), 1,0 mmol/L KH2PO4, 50 mmol/L de cloreto
de sódio (NaCl), pH 7,0] (Zero et al.,1990) por 24 horas.

4.8 Avaliação da Microdureza de Superfície

As amostras, devidamente planas, paralelas e polidas, tiveram sua
microdureza superficial mensurada antes (baseline) e após o desafio erosivo,
utilizando-se um microdurômetro (Zwick®, Zwick GmbH & Co. KG, Alemanha) com
penetrador Knoop (Figura 4.5), com carga estática de 0,49 N (50 g) aplicada durante
20 segundos (Featherstone et al., 1983; Featherstone, 1992; Lussi et al., 2008;
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Esteves-Oliveira et al., 2011a). Foram realizadas seis indentações em cada tempo, a
50 µm de distância uma da outra (Lussi et al., 1995), conforme ilustrado na Figura
4.6, e as médias dos valores de dureza de cada tempo foram consideradas para a
análise estatística. O valor médio de microdureza Knoop (KHN) obtido no baseline
foi de 355,39 ± 27,90. As medições das indentações foram feitas utilizando um
microscópio e um software específico (DM 4000M, Leica, Wetzlar, Germany, and a4i
Analysis, Aquinto, Enfield, EUA).

®

Figura 4.5 – Ensaio de Microdureza Superficial. A) Microdurômetro da Zwick ; B) Penetrador Knoop
perpendicular à superfície da amostra de esmalte
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Figura 4.6 – Representação esquemática das indentações

4.9 Análise Estatística

Os dados foram analisados estatisticamente através da Análise de Variância
ANOVA (um fator), utilizando-se o software SPSS, versão 17.0, para Windows. A
comparação de valores entre grupos foi realizada através do Teste de GamesHowell, sendo considerado nível de significância de 5% (Apêndice A).
.
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5 RESULTADOS

A análise estatística dos dados de microdureza obtidos no presente estudo foi
realizada considerando-se uma variável dependente (Microdureza Knoop) e um fator
de variação (tratamentos de superfície) em oito níveis (controle, flúor gel de FFA,
flúor gel de AmF/NaF, solução fluoretada de AmF/SnF2, laser de CO2, laser de CO2
+ gel de FFA, laser de CO2 + gel de AmF/NaF e laser de CO2 + solução de
AmF/SnF2).
Inicialmente foi realizada a avaliação da normalidade e homogeneidade dos
dados. O teste de Shapiro Wilk não apresentou significância estatística, indicando
que os resíduos apresentaram distribuição normal (p = 0,10) e, de acordo com o
Teste de Levene, os valores de microdureza medidos após o desafio erosivo não
apresentaram homogeneidade (p = 0,04).
Após a obtenção dos resultados das premissas de normalidade (Teste de
Shapiro Wilk) e de homogeneidade (Teste de Levene), seguiu-se a aplicação do
teste de ANOVA de fator único.
O resultado do teste de ANOVA foi significativo, indicando que houve pelo
menos uma diferença estatisticamente significante entre os níveis do fator em estudo
(tratamentos de superfície). O resultado também apontou que os tratamentos
propostos exerceram influência nos resultados de microdureza de superfície.
Seguindo a significância do teste de ANOVA, as diferenças pontuais entre os
níveis do fator “tratamentos de superfície” foram identificadas pelo teste
complementar de múltipla comparação de Games-Howell (Tabela 5.1). Este teste foi
aplicado devido à falta da premissa de homogeneidade, sendo as médias
comparadas duas a duas, ajustando o erro a cada comparação.
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Tabela 5.1 – Média e desvio padrão dos valores de microdureza Knoop (KHN) obtidos para cada
grupo experimental e diferenças obtidas pelo teste de múltiplas comparações GamesHowell

Games-Howell

Agrupamentos
A

B

C

Tratamentos

N

AmF/SnF2

11

305,53±17,69c

Laser de CO2+ AmF/SnF2

11

328,64±26,87bc 328,64±26,87bc

Controle

11

332,64±26,65bc 332,64±26,65bc

Laser de CO2

11

341,09±23,82b

Laser de CO2 + AmF/NaF

11

374,91±42,06ab 374,91±42,06ab

Laser de CO2 + FFA

11

392,83±24,87a

FFA

11

396,64±44,96a

AmF/NaF

11

403,55±25,00a

Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes.

Os resultados do teste de Games-Howell, descritos na tabela 5.1 e ilustrado
no gráfico 5.1, apontam que o tratamento com Flúor AmF/NaF apresentou o maior
valor de microdureza superficial, seguido pelo tratamento com FFA e laser de CO2 +
FFA, não havendo diferenças estatísticas significativas entre eles. O grupo tratado
com solução de AmF/SnF2 apresentou o menor valor de microdureza superficial.
Dentre os grupos tratados apenas com flúor, o grupo AmF/SnF 2 apresentou
valores estatisticamente diferentes dos grupos AmF/NaF e FFA, os quais foram
estatisticamente semelhantes entre si.
Dentre os grupos tratados com laser de CO2, os grupos Laser + AmF/SnF2,
Laser e Laser + AmF/NaF apresentaram valores estatisticamente semelhantes entre
si, e o grupo Laser + FFA, mostrou ser estatisticamente semelhante aos grupos
Laser + AmF/NaF, Flúor FFA e Flúor AmF/NaF.
Com exceção dos grupos Flúor AmF/NaF, FFA e laser de CO2 + FFA, todos
os outros grupos apresentaram valores médios de microdureza semelhantes ao
grupo controle.
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Gráfico 5.1 – Ilustração comparativa dos intervalos de confiança de 95% dos grupos experimentais
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6 DISCUSSÃO

Nos últimos anos, o interesse em relação à erosão de esmalte vem se
expandindo em virtude de resultados de estudos epidemiológicos que indicam um
aumento na prevalência desse tipo de patologia, principalmente por causa do
aumento da longevidade da população brasileira e das mudanças de hábitos
alimentares da população, a qual vem consumindo indiscriminadamente bebidas e
alimentos ácidos. Isso desencadeia extenso interesse clínico porque a erosão,
quando não tratada em seus estágios iniciais, pode levar a perdas irreversíveis do
tecido duro dental (Lussi et al., 2011).
Embora vários tratamentos sejam indicados, nenhum deles ainda é capaz de
inibir completamente a desmineralização da superfície de esmalte diante de desafios
ácidos agressivos. Quando o estudo aborda lesão de erosão, o desafio ácido
normalmente é realizado com ácido cítrico puro, refrigerantes (Coca-Cola® ou
Sprite®: pH 2,3 – 3,2) ou sucos de fruta (pH 3,0 – 4,0) (Young; Tenuta, 2011).
Considerando o objetivo principal do presente estudo, que foi avaliar a eficácia de
diferentes terapias em lesões incipientes de erosão, o desafio ácido foi realizado
com uma única exposição ao ácido cítrico a 1% (pH 4,0), por 3 minutos (EstevesOliveira et al., 2011a) visando promover apenas um amolecimento na superfície.
Neste estudo, o ácido cítrico foi escolhido como solução desmineralizadora do
esmalte por ser comumente encontrado em bebidas à base de frutas e refrigerantes
e, sob determinadas condições, apresentar alto potencial erosivo. Segundo Hjortsö
et al. (2009), o ácido cítrico é considerado ideal quando o objetivo é avaliar o
potencial de fluoretos em prevenir erosão de esmalte. Quanto ao tempo de
exposição na cavidade bucal, o período em que o pH permanece baixo após o
consumo de uma bebida ácida é de aproximadamente 2 minutos (Millward et al.,
1997) e, portanto, recomenda-se que, para a realização de estudos in vitro no qual o
objetivo seja a formação de uma lesão de erosão incipiente, a exposição ao ácido
também seja por tempo reduzido (Young; Tenuta, 2011). A irradiação com laser de
CO2 e os tratamentos com flúor foram aplicados uma única vez, com o intuito de
melhor simular as condições clínicas, quando o profissional decide por realizar o
tratamento em apenas uma sessão de atendimento (Wiegand et al., 2010).
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Quanto à escolha do substrato, foram utilizados terceiros molares humanos
totalmente inclusos, com o objetivo de minimizar a influência de variáveis como
mudanças pós-eruptivas na composição do esmalte ou preparo de amostras de
diferentes grupos de dente, o que dificultaria a interpretação e comparação dos
resultados (Ganss et al., 2000).
O método de avaliação selecionado para avaliar os efeitos dos diferentes
tratamentos de superfície do esmalte erodido foi a microdureza de superfície. Esta
consiste em um método indireto bastante utilizado para avaliação do conteúdo
mineral antes e após episódios de desmineralização e remineralização do esmalte e,
além disso, apresenta sensibilidade suficiente para permitir observar estágios iniciais
da erosão de esmalte, quando este se encontra apenas com amolecimento da
superfície externa, sem perda quantitativa de tecido mineralizado (Zero et al., 1990;
Barbour; Rees, 2004; Stenhagen et al., 2010). Utilizou-se penetrador Knoop com
carga estática de 50 gramas durante 20 segundos, conforme reportado por estudos
prévios (Zero et al., 1990; Featherstone, 1992; Lussi et al., 1993; Lussi et al., 2008;
Esteves-Oliveira et al., 2011a).
O processo de erosão se inicia com desmineralização parcial da superfície do
esmalte, o que resulta na diminuição de sua dureza. Considerando que os estágios
iniciais da desmineralização não são clinicamente detectáveis, maior ênfase deverá
ser dada nas estratégias de prevenção e/ou inibição da perda de esmalte (Ganss et
al., 2001; Amaechi; Higham, 2005; Lussi et al., 2011).
O uso de produtos fluoretados como meio de prevenir ou reduzir a perda
mineral nos estágios iniciais da erosão, causada por ácidos extrínsecos, vem sendo
estudado há décadas, mas segundo Ganss et al. (2008), a eficácia destes fluoretos
depende essencialmente da natureza do composto fluoretado. Por esta razão,
considerou-se, no presente estudo, a avaliação dos efeitos de diferentes produtos
fluoretados, associados ou não à irradiação com laser de alta potência de CO2,
sobre a redução da perda mineral do esmalte dental submetido ao desafio erosivo.
Evidências in vitro mostram que o pré-tratamento do esmalte com SnF 2 pode
proteger a superfície do esmalte, inibindo ou reduzindo o efeito erosivo dos ácidos,
através da formação de uma película, chamada por alguns autores de “glaze”, com
baixa taxa de dissolução (Ganss et al., 2001; Ganss et al., 2008; Hove et al., 2006;
Hjortsjö et al., 2009; Wiegand et al., 2009; Schlueter et al., 2009a; Schlueter et al.,
2009b; Ganss et al., 2011). Wei (1974) e Babcock (1978) afirmaram que íons Sn ++
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reagem com a hidroxiapatita pura do esmalte superficial, reduzindo sua solubilidade
através da precipitação de sais Sn2OHPO4, Sn3F3PO4, Ca(SnF3)2 ou CaF2. Schlueter
et al. (2009b) sugerem que o tratamento do esmalte com soluções à base de SnF 2
favorece a incorporação de íons Sn ++ e, talvez íons F-, no substrato dental,
resultando em uma zona superficial estruturalmente modificada, rica em estanho e
resistente a desafios ácidos.
Contrariando a literatura citada, os resultados de microdureza deste estudo
revelaram que o tratamento menos efetivo na inibição da erosão foi com o uso da
solução de fluoreto estanhoso. Nesse sentido, algumas hipóteses podem ser
levantadas. A primeira delas está relacionada com a possível diferença entre a
eficácia de flúor em gel e flúor em solução (Vieira et al., 2005). Mesmo com a
limpeza da superfície do esmalte após a aplicação dos produtos fluoretados, o
produto em gel pode ter permanecido por mais tempo na superfície do que os
produtos em solução, e ter apresentado resultado melhor, pois períodos mais
prolongados de contato entre o produto e o substrato resultam em maior absorção
de flúor e, consequentemente, maior formação de sais de CaF 2 (Vieira et al., 2005).
A segunda hipótese baseia-se na concentração de flúor no produto e no tempo de
exposição do substrato dental ao produto. O produto à base de SnF 2 possui a menor
concentração de flúor (0,16% AmF e 0,05% SnF 2) em relação aos géis à base de
AmF (1,25% F-) e de FFA (1,23% F-) e, além disso, foi aplicado apenas uma vez na
superfície do esmalte. Acredita-se que quanto maior a concentração de flúor e o
tempo de exposição do substrato dental ao mesmo, maior a resistência ácida do
esmalte em relação à erosão (Ganss et al., 2001; Ganss et al., 2004; Austin et al.,
2010; Ren et al., 2011). O tempo de aplicação executado neste estudo (3 minutos)
provavelmente não foi suficiente para a formação da camada protetora composta de
alguns sais. No estudo de Wei (1974), os produtos da reação do fluoreto estanhoso
a 10% com a hidroxiapatita do esmalte apenas foram visualizados com o aumento
do tempo de imersão, ou seja, o tempo de aplicação de 4 minutos não foi suficiente
para visualização, em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), dos sais. Além
disso, a variedade de metodologia dos estudos utilizando diferentes produtos, com
diferentes pH e formulações (géis, soluções e vernizes), torna mais difícil a
interpretação dos resultados em relação ao papel do composto fluoretado (Ganss et
al., 2008).
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Por outro lado, os géis de AmF/NaF e FFA, independente da irradiação com
laser de CO2, mostraram-se mais efetivos em controlar a progressão da erosão de
esmalte em relação aos outros tratamentos de superfície. O efeito anti-erosivo
destes compostos pode ser justificado pela formação de uma camada de
precipitados esféricos de CaF 2 que se forma após as aplicações tópicas dos
produtos (Schlueter et al., 2009b). Esta camada age como um reservatório de íons
flúor, os quais induzem a formação de fluorapatita, ou como uma barreira física
capaz de isolar o esmalte de futuros ataques ácidos (Ren et al., 2011), prevenindo,
desta forma, a perda de minerais. Outros autores, como Sorvari et al. (1994),
também utilizaram NaF em seus estudos e mostraram que o tratamento tópico do
esmalte humano com NaF solução (1,2% de F -) por 48 h causou um aumento
significativo da dureza do esmalte quando comparado com o valor inicial mensurado,
sendo, portanto, capaz de inibir o amolecimento de superfície e proteger o esmalte
da erosão durante subsequente exposição in vitro a um refrigerante tipo cola.
Em relação ao uso de lasers de alta potência, estudos têm mostrado
resultados promissores com os lasers de CO2 em aumentar a resistência ácida do
esmalte dental (Featherstone; Nelson 1987; Fox et al., 1992a,b; Kantorowitz et al.,
1998; Hsu et al., 2000; Steiner-Oliveira et al., 2006). Os possíveis mecanismos
envolvidos no aumento da resistência ácida do esmalte são a diminuição da
permeabilidade do esmalte, dificultando a difusão de ácidos para o interior do tecido,
e a diminuição da solubilidade do esmalte como consequência de uma alteração na
fase mineral do dente, ambos contribuindo para um substrato menos solúvel (Stern
et al., 1972; Nelson et al., 1987; Steiner-Oliveira et al., 2006). O laser de CO2 produz
radiação na região do infravermelho, o qual coincide com as bandas de absorção do
fosfato (Featherstone et al., 1998). Isso significa que a irradiação com laser de CO2,
com parâmetros seguros e efetivos de irradiação, é capaz de estimular termicamente
a transformação de hidroxiapatita carbonatada em hidroxiapatita pura, a qual é mais
ácido-resistente (Meurman et al., 1997).
Empregou-se neste estudo um protótipo de laser pulsado de CO2 com
comprimento de onda de 10,6 μm. Os parâmetros de irradiação utilizados nesta
pesquisa basearam-se em estudos prévios reportados na literatura (Esteves-Oliveira
et al., 2011a,b; Ramalho et al., 2012). Os autores observaram que o laser pulsado
de CO2 com 0,3 J/cm2, 5 μs, 226 Hz não só reduziu 97% da perda mineral do
esmalte submetido ao desafio erosivo, como também foi capaz de aumentar a
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dureza do substrato previamente erodido in vitro. Entretanto, os resultados de
microdureza do presente estudo revelaram que a irradiação com densidade de
energia 0,3 J/cm2 e duração de pulso de 15 μs no esmalte dental não promoveu
significativo efeito preventivo da erosão dental quando comparado ao grupo controle,
o qual não foi submetido a qualquer tratamento preventivo de superfície. Diferenças
específicas nos parâmetros de irradiação e/ou na metodologia empregada em cada
estudo podem justificar este resultado controverso encontrado. A primeira diferença
está na duração de pulso empregada no presente estudo (15 μs), a qual foi maior
que a utilizada por Esteves-Oliveira et al. (2011a,b) correspondente à 5 μs. Além
disso, o polimento da superfície do esmalte dental durante o preparo das amostras
pode alterar significativamente o resultado, uma vez que, quando não se é possível
controlar a quantidade de desgaste por limitações técnicas, a exposição de uma
camada

mais

profunda

de

esmalte

pode

deixá-lo

mais

susceptível

à

desmineralização (Meurman; Frank, 1991), contribuindo para a divergência nos
resultados entre diferentes estudos.
Considerando a eficácia limitada dos agentes fluoretados em inibir a perda
mineral durante desafios erosivos (Larsen, 2001; Larsen; Richards, 2002) e que o
flúor sozinho pode não ser eficaz contra a erosão de esmalte (Lussi et al., 2008),
este estudo também avaliou o efeito da irradiação do laser de CO2 combinada com
diferentes produtos fluoretados na desmineralização do esmalte. Estudos prévios
(Meurman et al., 1997; Hsu et al., 1998; Hossain et al., 2002; Ching-Ying et al., 2004;
Tepper et al., 2004; Rodrigues et al., 2006; Wiegand et al., 2010) concluíram que
pode haver um sinergismo entre ambos os tratamentos na redução da
desmineralização do esmalte. No entanto, os resultados deste estudo não
mostraram qualquer influência significativa do laser sobre os efeitos de produtos à
base de AmF/NaF e de FFA. Dentre os grupos tratados com laser associado ao
flúor, o grupo Laser + FFA foi o único que mostrou significativo potencial em inibir a
erosão de esmalte. Concordando com os nossos resultados, Wiegand et al. (2010)
concluíram que o AmF foi capaz de reduzir a erosão do esmalte (Sprite Zero ®, pH
2,6, 4x/dia durante 90 segundos/5 dias), mas a irradiação com laser de CO2 (10,6
μm, 28,6 J/cm2, 10 μs, 50 Hz) não potencializou a sua eficácia.
É importante ressaltar que, em virtude da variedade de parâmetros de
irradiação e de metodologias empregadas na literatura, torna-se difícil fazer
comparações precisas dos resultados desta pesquisa com estudos prévios. Além
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disso, diferentemente dos dados publicados sobre o uso de lasers de alta potência
na prevenção de lesões de cárie dental, poucos são os estudos que reportaram
(Steiner-Oliveira et al., 2010; Wiegand et al., 2010; Esteves-Oliveira et al., 2011a,b;
Ramalho et al., 2012), até a presente data, a ação do laser pulsado de CO2 ,10,6 µm,
na prevenção da erosão de esmalte e, segundo Sorvari et al. (1994), o processo de
erosão não deve ser comparado com o processo de cárie, já que os desafios ácidos
na erosão são muito mais fortes.
Considerando as limitações dos estudos in vitro, os resultados mencionados
neste trabalho apontam para diferentes possibilidades de tratamentos para a
prevenção da erosão dental, que devem ser posteriormente consideradas para
estudos in situ e in vivo. Além disso, novos parâmetros de irradiação com o laser de
CO2 (10,6 μm) e sua associação com os produtos fluoretados devem ser propostos e
avaliados, em busca de abordagens efetivas para a erosão dental.
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7 CONCLUSÕES

Dentro dos parâmetros de irradiação e dos limites deste estudo in vitro, os
resultados indicam que os tratamentos com produtos fluoretados à base de
AmF/NaF e FFA (associados ou não à irradiação prévia com laser de CO2)
realizados em esmalte dental humano foram efetivos no controle da progressão de
erosão.
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APÊNDICE A – Análise Estatística

Tabela 5.1 - Parâmetros estatísticos e estatística descritiva dos dados experimentais
Tratamentos

N Média

DP

EP

Lim.Inf (95%) Lim.Sup. (95%) Mínimo Máximo

Controle

11 332,64 26,65 8,04

314,73

350,54

291,00

369,00

FFA
AmF/NaF

11 396,64 44,96 13,56
11 403,55 25,00 7,54

366,43
386,76

426,84
420,35

303,00
377,00

464,00
441,00

AmF/SnF2
11 305,53 17,69 5,33
293,64
317,41
269,00 332,00
Laser de CO2 + FFA
11 392,83 24,87 7,50
376,12
409,53
342,00 432,00
Laser de CO2 + AmF/NaF 11 374,91 42,06 12,68
346,65
403,17
291,00 430,00
Laser de CO2+ AmF/SnF2 11 328,64 26,87 8,10
310,58
346,69
279,00 369,00
Laser de CO2
11 341,09 23,82 7,18
325,09
357,09
318,00 396,00
DP= Desvio-Padrão; EP = Erro- Padrão; Lim.Inf(95%) = Limite inferior do intervalo de Confiança de 95%;
Lim.Sup(95%) = Limite Superior do Intervalo de Confiança de 95%. Min = Mínimo; Max = Máximo

Tabela 5.2 - Análise de Variância de fator único para a variável Microdureza Knoop
Fonte de Variação
Entre Grupos

SQ

Gl

QM

F

Sig(p).

F crit

105534,42

7

15076,35

16,42

5,06E-122

2,13

Dentro (Resíduo)
73472,544
80
918,41
Total
179006,96
87
SQ = Soma dos Quadrados; gl = Graus de Liberdade; QM = Quadrado Médio; F = Valor F calculado; Fcrit=Valor F
crítico.
Alfa = 0,05.

