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RESUMO 
 
 
Scaramucci T. Avaliação in vitro e in situ do potencial erosivo do suco de laranja 
modificado por cálcio e alguns polímeros alimentares. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia da USP; 2011. Versão Original 
 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro e in situ o potencial erosivo do suco de 

laranja modificado por cálcio e alguns polímeros alimentares. Este estudo foi dividido 

em quatro fases. Na primeira, as seguintes substâncias: lactato de cálcio (Ca), goma 

xantana (XG), hexametafosfato de sódio (HMP), tripolifosfato de sódio (STP), 

pirofosfato de sódio (PP) e suas combinações, foram adicionadas a um suco de 

laranja, disponível comercialmente, criando 15 sucos modificados. O suco sem 

aditivos foi utilizado como controle negativo (C-), e um suco de laranja modificado 

com cálcio (disponível comercialmente), como controle positivo (C+). Os sucos 

tiveram o seu potencial erosivo avaliado com o método do pH-stat. A variável 

resposta foi o volume de titulador necessário para manter o pH dos sucos nos 

valores iniciais. Após, seis sucos foram selecionados e testados na segunda fase, 

com um modelo de ciclagem de erosão-remineralização. Na terceira fase, os 

episódios de erosão e de remineralização foram estudados independentemente. A 

variável resposta para essas duas fases foi a microdureza de superfície (MDS) para 

esmalte, e a perfilometria ótica, para esmalte e dentina. Na quarta fase, os sucos Ca, 

Ca+HMP e HMP, mais os controles, foram testados com um modelo de erosão in 

situ, “crossover”, cego, de 5 fases, envolvendo 10 voluntários. Em cada fase, os 

voluntários inseriam aparelhos palatinos contendo espécimes de esmalte na boca e, 

após 5min, realizavam os desafios erosivos nos tempos experimentais de 0 

(controle), 10, 20 e 30min. Dois espécimes eram aleatoriamente removidos dos 

aparelhos, após cada tempo. A variável resposta foi a alteração da microdureza de 

superfície (em %). Antes dos procedimentos clínicos, em cada fase, os voluntários 

realizaram um teste cego de sabor, onde o suco modificado designado a aquela fase 

foi comparado cegamente com C-. Na primeira fase, todos os aditivos foram capazes 

de reduzir o potencial erosivo do suco, com exceção da adição de XG isoladamente. 

Na segunda fase, não houve perda de estrutura de esmalte detectável quando Ca, 

HMP e Ca+HMP foram adicionados ao suco; XG, STP e PP apresentaram uma 



 
 
perda de esmalte similar ao grupo C-. Ca+HMP apresentaram a menor redução da 

MDS, seguido por Ca; todos os outros grupos apresentaram uma redução da MDS 

similar ao grupo C-. Para dentina, somente Ca+HMP apresentou uma redução na 

perda de estrutura. Na terceira fase, Ca, HMP e Ca+HMP protegeram contra erosão 

e nenhum dos compostos interferiu com o processo de remineralização. Na quarta 

fase, Ca e Ca+HMP reduziram a erosão, sem diferenças significantes entre esses 

grupos; o HMP não apresentou efeito protetor. 5/10 voluntários notaram uma 

diferença no sabor de C+, 4/10 para Ca e 2/10 para C-. Conclui-se que, in vitro, tanto 

o HMP, quanto o Ca, nas concentrações testadas, reduziram a erosão causada pelo 

suco em esmalte e a combinação desses aditivos aumentou seus efeitos protetores. 

Para dentina, apenas a combinação Ca+HMP reduziu a erosão. In situ, Ca reduziu a 

erosão provocada pelo suco, porém, alterações no sabor foram notadas por alguns 

voluntários. HMP não apresentou efeito protetor. 

 

 

Palavras-chave: Erosão dentária. Prevenção. Controle. Bebidas ácidas. Suco de 

laranja. Cálcio. Hexametafosfato de sódio. Tripolifosfato de sódio. Pirofosfasfato de 

sódio. Goma Xantana. Perfilometria ótica. Microdureza de superfície. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Scaramucci T. In vitro and in situ evaluation of the erosive potential of the orange 
juice modified with calcium and some food-approved polimers [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Original 
 
 

The aim of this study was to evaluate in vitro and in situ the erosive potential of the 

orange juice modified with calcium and some food-approved polymers. This study 

was divided into four fases. In the first, the following substances: calcium lactate 

(Ca), xanthan gum (XG), sodium hexametaphosphate (HMP), sodium 

trypoliphosphate (STP), sodium pyrophosphate (PP) and some of their combinations 

were added to a commercially available orange juice, creating 15 modified juices. 

The juice without additives was used as a negative control (C-) and a commercially 

available calcium-modified juice as positive control (C+). These juices were tested for 

erosive potential using pH-stat. The response variable was the volume of titrant 

needed to maintain the pH of the juices in their baseline values. After, six selected 

juices were tested in the second phase with an erosion-remineralization cycling 

model. In the third phase, the erosion and remineralization episodes were tested 

independently. The reponse variable for these phases was surface microhardness for 

enamel and optical perfilometry for enamel and dentin. In the fourth phase, the juices 

Ca, Ca+HMP and HMP, plus the controls were tested with an erosion in situ model, 

consisting of a 5-phase, single blind crossover clinical trial involving 10 subjects. In 

each phase, subjects inserted custom-made palatal appliances containing enamel 

specimens in the mouth and, after 5 min equilibration period, performed erosive 

challenges for total of 0 (control), 10, 20, and 30 min. Two specimens were randomly 

removed from the appliances, after each challenge period. The reponse variable was 

the percentage of surface microhardness change. Before the procedures, in each 

phase, the subjects performed a taste test, where the modified juice assigned to that 

phase was blindly compared to C-. In first phase, all the additives were able to 

reduce the erosive potential of the juice, except the addition of XG alone. In the 

second phase, no detectable enamel loss was observed when Ca, HMP and 

Ca+HMP were added to the juice; XG, STP and PP had enamel loss similar to C-. 

Ca+HMP showed the lowest reduction in the surface microhardness, followed by Ca; 



 
 
all the other groups presented a reduction in the surface microhardness similar to C-. 

For dentin, only Ca+HMP reduced surface loss. In the third phase, Ca, HMP and 

Ca+HMP protected against erosion; and none of the tested compounds seemed to 

interfere with the remineralization process. In the fourth phase, Ca and Ca+HMP 

reduced erosion, with no difference between them. HMP did not show any protective 

effect. 5/10 subjects noticed a difference in the taste of C+; 4/10 for Ca; and 2 /10 for 

C-. In conclusion, in vitro, HMP and Ca, in the concentrations tested, reduced erosion 

on enamel and this effect was enhanced by their combination. For dentin, only the 

combination Ca+HMP caused a significant reduction. In situ, Ca reduced the erosion 

caused by the juice; however, taste changes were noticed by some volunteers. HMP 

did not show any protective effect. 

 

 

Keywords: Dental erosion. Prevention & Control. Acid drinks. Calcium. Sodium 

hexametaphosphate. Sodium trypoliphosphate. Sodium pyrophosphate. Xanthan 

gum. Optical perfilometry. Surface Microhardness. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O estilo de vida das pessoas tem mudado com o passar dos anos e, nas 

últimas décadas, tem-se observado um grande aumento no consumo de bebidas 

ácidas pelas populações (Miller et al., 2001; Bowman, 2002). Assim, além da doença 

cárie, outro problema tem chamando a atenção dos profissionais de saúde bucal: a 

erosão dental. 

A erosão dental é o resultado físico da perda patológica, crônica e 

localizada, dos tecidos duros dentais, que é quimicamente removido da superfície 

dos dentes por ácidos ou por quelação, sem o envolvimento bacteriano (Ten Cate; 

Imfeld, 1996). Os ácidos causadores da erosão podem ter origem intrínseca ou 

extrínseca. Os ácidos de origem intrínseca são aqueles provenientes de vômitos 

recorrentes e de distúrbios gástricos, como o refluxo (Scheutzel, 1996). Os ácidos de 

origem extrínseca são principalmente representados pelos alimentos e bebidas 

ácidas (Zero, 1996). 
Mais especificamente em relação às bebidas ácidas, existem aspectos 

químicos importantes que podem modular a sua capacidade de causar erosão nos 

dentes, o que inclui o pH (Lussi et al., 1993), o pKa (West et al., 2000), o tipo de 

ácido (West et al., 2000), a capacidade tampão (Hanning et al., 2005), as 

propriedades quelantes (Lussi; Jaeggi, 2006) e as concentrações de cálcio, fosfato e 

flúor (Larsen; Nyvad, 1999). Nesse contexto, sabe-se que alterações específicas 

nesses parâmetros podem levar a uma redução do seu potencial erosivo.  
Uma modificação comumente investigada é o uso de aditivos, geralmente 

sais contendo cálcio e/ou fosfato (Grenby, 1996). Esses compostos atuam com base 

no efeito íon comum, onde a dissolução da hidroxiapatita pode ser reduzida pelo 

estado de saturação da bebida em relação a esses íons (Barbour et al., 2008). No 

entanto, alguns estudos reportam que a adição de compostos simples de fosfato 

parece não ser tão efetiva quanto à adição de cálcio (Reussner et al., 1975; Barbour 

et al., 2003a). 

Em relação à suplementação de cálcio, existem, em alguns países, bebidas 

modificadas com esse íon, que estão disponíveis comercialmente com a finalidade 

de tratamento de algumas doenças, como a osteoporose. No entanto, apesar 

dessas bebidas possuírem um potencial erosivo reduzido (Larsen; Nyvad, 1999; 
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Hara; Zero, 2008; Davis et al., 2007), elas possuem grandes quantidades de cálcio, 

o que pode causar uma ligeiro aumento do seu pH, alterando, assim, o seu sabor e 

estabilidade (Grenby, 1996). Além disso, o consumo excessivo de cálcio pode 

causar outras alterações sistêmicas, como a hipercalcemia e o aparecimento de 

pedras renais (Straub, 2004). Portanto, em termos de prevenção de erosão, seria 

desejável a adição de uma quantidade de cálcio menor, porém efetiva. 

A adição de alguns polímeros alimentares também tem sido investigada. 

Esses compostos demonstraram ter habilidade de reduzir a erosão devido a sua 

capacidade de adsorção à superfície dental, levando a formação de uma barreira 

protetora contra o ataque ácido (Barbour et al., 2005b). O lado negativo do uso dos 

polímeros alimentares pode estar relacionado a sua possível propriedade inibidora 

de mineralização (Mcgaughey; Stowell, 1977), o que, supostamente, poderia 

interferir com a remineralização tecido dental desmineralizado que não foi removido 

pelo processo de erosão. Adicionalmente, existe a possibilidade de que a ação 

desses polímeros possa ser reduzida na presença das proteínas salivares, devido a 

uma competição por sítios de ligação à superfície dental (Barbour et al., 2005b). 

Neste estudo, foi investigada a modificação de um suco de laranja com a 

adição de sais de cálcio e alguns polímeros alimentares, sejam isolados, ou em 

combinação. O suco de laranja foi escolhido por ser um suco representativo de 

bebidas cítricas ácidas e por ter um reconhecido potencial erosivo (West et al., 

1998). Além disso, esse suco possui um amplo consumo mundial. Para se entender 

melhor o mecanismo de ação dos aditivos, eles foram estudados in vitro com 

diferentes modelos de erosão: ciclagem erosão-remineralização, desmineralização 

somente e remineralização. Em seguida, os aditivos que apresentaram melhor 

desempenho na diminuição do potencial erosivo do suco de laranja foram testados 

em um modelo in situ. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Esse capítulo apresentará uma breve revisão sobre os aspectos morfológicos, 

os agentes etiológicos e as estratégias de controle e prevenção da erosão dental, 

focando principalmente a erosão causada por fatores extrínsecos. Em seguida, 

serão abordadas as bebidas ácidas (em especial o suco de laranja) e suas 

propriedades erosivas, assim como as sugestões de modificação para torná-las 

menos prejudiciais aos dentes. Para finalizar, serão abordados os métodos mais 

comumente utilizados para a avaliação das lesões de erosão nos estudos in vitro e 

in situ. 

 

 
2.1 Aspectos morfológicos 
 
 

De acordo com Ganss e Lussi (2006), inicialmente, a lesão de erosão se 

apresenta como uma superfície “amolecida” e brilhante e, em estágios mais 

avançados, as áreas convexas dos dentes se planificam ou então algumas 

concavidades se tornam presentes, sendo que a largura da lesão geralmente 

excede a sua profundidade. Na região cervical, principalmente por vestibular, as 

lesões apresentam a borda gengival intacta, muito provavelmente devido à ação 

neutralizadora de ácidos do fluido do sulco gengival (Lussi et al., 2004). Nas 

superfícies oclusais, ocorre um arredondamento das cúspides, sendo que as 

restaurações nessa região, quando presentes, se tornam elevadas em relação às 

estruturas dentais adjacentes. Com o progresso da lesão, a morfologia da superfície 

oclusal pode desaparecer por completo (Ganss; Lussi, 2006). Nas superfícies 

incisais ocorre irregularidades em suas margens; no entanto, deve-se considerar 

que essa região também é muito vulnerável a forças de desgaste mecânico, 

principalmente derivadas da oclusão ou de hábitos parafuncionais como o bruxismo 

(Ganss, 2008).  

Com a perda progressiva do esmalte e, consequentemente, a aproximação 

da região da dentina, essa última responde formando dentina reacional e 
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reparadoura, além da obliteração dos túbulos dentinários, na tentativa de compensar 

a perda tecidual. Todavia, quando a intensidade do desafio erosivo excede a 

capacidade reparativa do complexo dentina-polpa, algumas complicações, como a 

inflamação pulpar, podem ocorrer (Ganss, 2006). 

 

 

2.2 Agentes etiológicos 

 

 

A erosão dental é uma condição multifatorial, onde ocorre uma interação de 

fatores químicos, biológicos e comportamentais (Lussi et al., 2004). De acordo com 

Lussi e Jaeggi (2008), essa interação é fundamental para se explicar porque alguns 

indivíduos apresentam mais erosão do que outros.  

Os fatores químicos estão relacionados às propriedades das bebidas, 

alimentos e outros produtos, que os tornam erosivos para o dente (Lussi; Jaeggi, 

2006). Esses fatores podem ser assim descritos: pH, capacidade tampão, tipo de 

ácido (valores de Pka), adesão a superfície dental, propriedades quelantes e as 

concentrações de cálcio, fosfato e flúor (Lussi et al., 2004).  

Os fatores biológicos estão relacionados às caracteristicas inerentes do 

próprio indivíduo que influenciam a etiologia do processo, como a saliva e seus 

aspectos relativos, tais como: o fluxo, a sua composição, capacidade tampão e 

capacidade de estimulação; a película adquirida, com suas propriedades limitantes 

da difusão, a sua composição, maturação e espessura; a estrutura dental (tipo de 

dente e composição); anatomia dental e oclusão; assim como a anatomia e fisiologia 

dos tecidos moles circundantes (Hara et al., 2006). 

Os fatores comportamentais são aqueles que modulam a extensão do 

desgaste dental. De acordo com Zero e Lussi (2006) e Lussi e Jaeggi (2008), eles 

podem ser assim listados: hábitos não convencionais de se comer e beber alimentos 

ácidos; hábitos de vida saudáveis, o que inclui uma dieta rica em frutas ácidas e 

vegetais; hábitos de vida não-saudáveis, com o consumo de algumas drogas ácidas; 

doença associada ao alcoolismo; consumo excessivo de alimentos e bebidas ácidas; 

ocupacionais, como acontece nos degustadores de vinho (Wiktorsson et al., 1997) e 

nos nadadores profissionais que usam piscinas sem uma regulação adequada de pH 
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(Centerwall et al., 1986); consumo de mamadeira noturna contendo bebidas ácidas e 

o excesso de zelo nas práticas de higiene oral. 

 

 

2.3 Estratégias de controle e prevenção  
 
 

Por ser uma condição multifatorial, as estratégias de controle e prevenção da 

erosão devem englobar os fatores que estão diretamente relacionados à sua 

patogênese e etiologia (Lussi, 2006; Magalhães et al., 2009b). 

Em relação aos fatores comportamentais, a mais importante medida a ser 

implementada é a redução da frequência e também da duração da ingestão de 

bebidas ácidas (Imfeld, 1996; Lussi et al., 2004), reduzindo, assim, a atuação do 

principal agente etiológico. No entanto, existem outras medidas que também podem 

ser úteis para se evitar o contato excessivo de bebidas ácidas com os dentes. 

Johansson et al. (2002) relacionaram as diferentes formas de se beber uma bebida 

ácida de dois grupos distintos, um deles com alta prevalência de erosão e, o outro, 

com baixa. Os autores notaram que houve diferença significante no tempo em que 

eles seguravam a bebida na boca antes de engolir, em média, 71s para o grupo de 

alta e 41s para o de baixa, confirmando a hipótese de que a exposição prolongada, 

como a que ocorre quando os pacientes mantêm a bebida por um tempo na boca 

antes de engolir, é um dos fatores que devem ser controlados. Assim, recomenda-se 

consumir as bebidas ácidas o mais rápido possível (Imfeld, 1996), uma vez que 

bebericar em pequenos goles está relacionado a quedas mais frequentes do pH 

bucal (Millward et al., 1997). Adicionalmente, foi demonstrado que a maneira como a 

bebida é introduzida na boca pode exercer grande influência no processo. Grobler et 

al. (1985) e Edwards et al. (1998) observaram que a ingestão de uma bebida através 

de um canudo, posicionado no fundo da boca, pode reduzir o contato dessa com os 

dentes. Moss (1998) recomenda também limitar o consumo de alimentos ácidos às 

refeições principais. 

Lussi et al. (2004) sugeriram que o consumo de outros alimentos e também 

bebidas junto com a bebida ácida pode ajudar a neutralizar e eliminar os ácidos da 
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boca. Confirmando esse fato, estudos in situ mostraram que o tratamento de 

espécimes de esmalte, que foram submetidos à erosão, com leite ou queijo foi capaz 

de promover a sua remineralização (Gedalia et al., 1991a; Gedalia et al., 1991b; 

Gedalia et al., 1992; Wiegand et al., 2008b). Mais recentemente, Honório et al. 

(2010) observaram que, além do leite e do queijo, o extrato de brócolis também 

possui esse efeito protetor. 

Ainda nesse contexto, foi observado que o consumo de alimentos ácidos à 

noite pode ser particularmente danoso, devido à redução do fluxo salivar que ocorre 

nesse período. Como exemplo, pode-se citar a mamadeira noturna com bebidas 

ácidas oferecidas a bebês e os casos de refluxo gastroesofágico, onde ocorre 

regurgitação durante o sono (Lussi; Jaeggi, 2008). 

Por fim, há um consenso na literatura sobre o fato de que a escovação após 

um desafio erosivo pode exacerbar a perda de estrutura (Davis; Winter, 1980; Attin 

et al., 2001; Wiegand et al., 2008a), uma vez que ela pode remover a frágil camada 

desmineralizada da superfície dental (Magalhães et al., 2009b). Assim, para 

pacientes portadores de erosão, o ideal é que se indique escovar os dentes antes do 

desafio erosivo (Wiegand et al., 2008a) ou que se espere, pelo menos, uma hora 

depois dele (Attin et al., 2001). 

Em relação aos fatores biológicos, sabe-se que a saliva tem a importante 

função protetora contra erosão (Gedalia et al., 1991a; Gedalia et al., 1991b; Kim et 

al., 2001; Amaechi; Higham, 2001), devido a sua ação de diluição, de remoção e de 

tamponamento dos ácidos, além da sua capacidade de remineralização e também 

de formar uma película protetora sobre a superfície dos dentes (Hara et al., 2006). 

Esse efeito protetor da saliva pode ser observado em pacientes que, por algum 

motivo, apresentam redução do fluxo salivar. Como exemplo, podemos citar os 

pacientes que receberam radioterapia como tratamento para neoplasias na cabeça e 

no pescoço (Dreizen et al., 1977). Quando detectada essa dimuição do fluxo salivar, 

existem algumas estratégias que podem estimulá-lo. Rios et al. (2006) observaram, 

in situ, uma menor perda de estrutura e menor alteração na microdureza em 

espécimes de esmalte com a mastigação de uma goma de mascar após um desafio 

erosivo/abrasivo, sugerindo que essa pode ser uma recomendação válida para 

estimular o fluxo. A estimulação do fluxo também pode ser feita de maneira 



29 
 

sistêmica com a ingestão de algumas drogas colinérgicas, como a pilocarpina 

(Magalhães et al., 2009b). Em adição a isso, pode-ser também recomendar o uso de 

substitutos salivares, indicados para aliviar os sintomas que a boca seca pode 

causar (Van der Reijden et al., 1997). 

Em relação aos fatores químicos, alguns estudos sugerem que a aplicação 

tópica de flúor, na forma de gel, enxaguatório ou verniz mostrou ser efetiva em 

reduzir a perda de estrutura por erosão (Ganss et al., 2001; Ganss et al., 2004; 

Lagerweij et al., 2006; Murakami et al., 2009). De acordo com Ganss et al. (2004) o 

principal mecanismo de ação do flúor se dá pela deposição de precipitados de 

fluoreto de cálcio na superfície dental, que atuam como reservatórios de flúor. No 

entanto, existem evidências que sugerem que o flúor pode não ser tão efetivo 

(Larsen; Richards, 2002), uma vez que existe a hipótese de que esse precipitado 

seja rapidamente dissolvido na presença de bebidas ácidas (Ganss et al., 2007). 

Ainda em relação aos produtos de aplicação tópica, temos a opção do uso de uma 

solução de bicarbonato de sódio (Amaechi; Higham, 2005; Messias et al., 2010), o 

que causaria uma neutralização dos ácidos alimentares. 

Como propostas de terapias alternativas, temos o uso do laser. Estudos 

sugerem que a aplicação de lasers de alta potência, como por exemplo, o Nd:YAG e 

o laser de CO2, podem reduzir a sua susceptibilidade à desmineralização do tecido 

dental (Tsai et al., 2002), principalmente quando associados a fluoretos (Vlacic et al., 

2007; Sobral et al., 2009). 

Outra sugestão de crescente interesse entre a comunidade científica é a 

redução do potencial erosivo das bebidas ácidas. Esse tópico será detalhadamente 

revisado a seguir. 

 

 

2.4 Das bebidas ácidas  
 

 

Estudos epidemiológicos vêm relacionando o consumo excessivo de bebidas 

ácidas com o aumento da prevalência (Millward et al., 1994; Nunn et al., 2003; 

Correr et al., 2009) e da incidência (Lussi; Schaffner, 2000; Dugmore; Rock, 2004) 
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da erosão dental. Adicionalmente, uma série de estudos in vitro e in situ foram 

dedicados a mostrar os efeitos erosivos das bebidas ácidas nos tecidos dentais, 

especialmente o suco de laranja.  

Apesar do pH do suco de laranja ser de aproximadamente de 3,8, estudos 

reportam que seu alto potencial erosivo está relacionado também aos seus altos 

valores de titulação ácida. Além do ácido cítrico, geralmente numa concentração 

aproximada de 10g/L (ou 1%), o suco de laranja também contém o ácido ascórbico e 

o citrato, um ânion ácido capaz de quelar o cálcio do dente e da saliva, aumentando 

assim seus efeitos erosivos (Featherstone; Lussi, 2006).  

Rytomaa et al. (1988) compararam o potencial erosivo de diferentes bebidas 

ácidas e do leite. Espécimes de esmalte bovino foram imersos em 50mL de suas 

respectivas soluções teste por 4h, sob leve agitação. A variável resposta foi a perda 

de superfície, em µm, medida por um perfilômetro de contato. A bebida que causou 

a maior perda de superfície foi a bebida à base de cola (26 µm±10), seguida pela 

“bebida de laranja” (14µm±7), que promoveu uma perda semelhante à bebida 

esportiva (14µm±11). Logo na sequência veio o suco de laranja (8µm±6). A cerveja, 

o café, o iogurte de morango, o leite e a água gaseificada não foram capazes de 

causar perda de estrutura detectável pelo método. 

Grenby et al. (1989) avaliaram as propriedades erosivas de oito diferentes 

bebidas ácidas: suco de laranja puro, suco de abacaxi, suco de limão, “bebida de 

laranja”, “bebida de laranja de baixa caloria”, bebida à base de groselha preta, 

bebida à base de cola e bebida de limão carbonatada. Os seguintes parâmetros 

dessas bebidas foram analisados: pH, titulação ácida e as quantidades de cálcio e 

fosfato em sua composição. As medidas de cálcio e fosfato também foram 

realizadas em 10mL das bebidas teste após a imersão de 0,01g de hidroxiapatita em 

pó por 2, 4, 6 e 24h. Em relação ao pH, o suco de limão e a bebida à base de cola 

foram as bebidas com os menores valores, enquanto que os maiores valores foram 

encontrados para os sucos de laranja e de abacaxi. Em relação à titulação ácida, os 

sucos de frutas foram os que apresentaram os valores mais altos. O suco de laranja 

e o de abacaxi foram os que tinham inicialmente as maiores quantidades de cálcio. 

Quanto à quantidade de fosfato, os valores para esses sucos também foram altos, 

somente superados pela bebida à base de cola. Analisando a dissolução da 

hidroxiapatita, o suco de limão foi o mais erosivo, seguido pelo suco de laranja. A 

bebida à base de cola foi a menos erosiva. Na discussão, os autores chamam a 
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atenção para o fato da bebida à base de cola ter sido a que menos causou erosão, 

mesmo com os valores mais baixos de pH. Esse fato foi justificado pelos baixos 

valores de titulação ácida dessa bebida e pela sua alta concentração de fosfato, o 

que, pela lei de ação de massas, pode ter influenciado o processo. Inversamente, o 

suco de laranja foi um dos que mais causou erosão, apesar do seu mais alto valor 

de pH. Vale lembrar que esse suco também foi o que obteve os mais altos valores 

de titulação ácida.  

Também com o objetivo de analisar o potencial erosivo de diferentes bebidas 

ácidas, Zero e Lussi (2005) investigaram os seguintes parâmetros: pH, titulação 

ácida, as concentrações de cálcio, fosfato e flúor e a alteração de microdureza 

(usando indentador Knoop com 50g de carga) provocada por elas em espécimes de 

esmalte, após a imersão por 6min. Os autores observaram que o suco de laranja 

natural possuia pH de 3,64; enquanto que um refrigerante à base de cola possuia pH 

de 2,6. Apesar do menor pH do refrigerante, em torno de uma unidade, ambos 

promoveram quase a mesma alteração da microdureza (refrigerante: -163; suco de 

laranja: -144), o que indica que o somente o pH não é um bom parâmetro para se 

determinar o potencial erosivo de bebidas ácidas. A grande diferença encontrada 

entre as duas bebidas foi em relação à titulação (ou capacidade tampão). Enquanto 

que o suco necessitou de 124mmol/L de base, o refrigerante necessitou apenas de 

34mmol/L. De acordo com os autores, quanto maior for a capacidade tampão da 

bebida, mais tempo a saliva levará para neutralizar os seus ácidos. A capacidade 

tampão mostra a sua importância em ataques erosivos prolongados, onde a bebida 

permanece em contato com os dentes por um grande período de tempo, sem ser 

substituída pela saliva, como ocorre, geralmente, nos estudos in vitro.  

West et al. (1998) compararam o potencial erosivo do suco de laranja com o 

da água mineral in vitro e in situ. Para o estudo in situ, foi utilizado um modelo 

“crossover” de erosão de duas fases, onde espécimes de esmalte humano foram 

fixados no palato de aparelhos removíveis pertencentes a dez voluntários. Uma fita 

adesiva foi colocada na superfície teste dos espécimes, deixando uma janela de 

2mm exposta. Os voluntários utilizaram o aparelho das 9h da manhã às 5h da tarde, 

por 15 dias. A cada dia, 250mL de água ou suco eram consumidos por 10min, às 9, 

11, 13 e 15h. Ao final de cada dia, dois espécimes eram removidos dos aparelhos 

para análise de perfil no perfilômetro. Após esse período, as fitas eram novamente 

recolocadas sobre os espécimes. Uma semana de “wash out” foi realizada entre 
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cada fase. Ao final do estudo, os espécimes também foram avaliados através de 

microdureza de superfície. Cinco indentações foram realizadas nas superfícies 

conservadas e também nas expostas. O estudo in vitro foi realizado levando-se em 

consideração o mesmo tempo de exposição aos ácidos do estudo in situ. No estudo 

in situ, em relação à perda de superfície, o suco de laranja causou uma perda 

progressiva de esmalte (2,77µm), enquanto que não houve perda para os espécimes 

tratados com a água (+0,05µm). Em relação a microdureza, os autores observaram 

uma diferença entre as áreas não expostas à soluções em comparação a área 

exposta apenas nos espécimes tratados com o suco de laranja. Os resultados do 

estudo in vitro foram semelhantes ao do estudo in situ, com exceção da perda de 

estrutura. Esta foi dez vezes menor em relação ao estudo in vitro, devido a ação 

protetora da saliva e da película. 

Jensdottir et al. (2006) avaliaram o potencial erosivo imediato (nos primeiros 

3min de exposição) de diversos sucos de laranja e diversas bebidas à base de cola. 

Inicialmente, o pH de 50mL de cada bebida era obtido. Em seguida, a essa bebida 

era adicionada 50mg de hidroxiapatita em pó e o pH desse conjunto era medido a 

cada 15s, em um total de 3min. Por fim, o pH final era obtido 30min após a inserção 

da hidroxiapatita. De acordo com os autores, a reação de dissolução da 

hidroxiapatita ocorre da seguinte forma: 

Ca10(PO4)6(OH)2 � 10Ca2+ + 6H2PO4 + 2H2O 

onde os íons liberados PO4
3-  e OH- se combinam com os íons de hidrogênio, 

mudando o pH da bebida para uma direção mais alcalina. A magnitude do aumento 

do pH corresponde a quantidade de titulação ácida da bebida. Assim, o volume de 

base (NaOH) necessário para alcançar o valor de pH obtido após a inserção da 

hidroxiapatita foi determinado. Semelhantemente ao que foi observado nos demais 

estudos, os autores observaram que, apesar dos sucos de laranja possuirem 

maiores valores de pH do que as bebidas à base cola, a sua titulação ácida também 

apresentou valores cerca de cinco vezes maiores. Assim, apesar do potencial 

erosivo das bebidas à base de cola ter sido maior do que os dos sucos de laranja 

nos primeiros 3min de exposição, notou-se que, após esse período, ele diminuiu 

consideravelmente (40 vezes) em contraste a pequena diminuição observada nos 

sucos de laranja (apenas 3 vezes). Com isso, os pesquisadores concluíram que 

quando ocorre uma exposição prolongada a quantidades limitadas de volume de 

bebidas ácidas, a titulação ácida é um fator importante a ser considerado. 
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Mais recentemente, outro estudo comparou o potencial erosivo de algumas 

bebidas ácidas, incluindo o suco de laranja (Cochrane et al., 2009). As variáveis 

analisadas foram: o pH, a titulação ácida, as composições iônicas de cálcio, fosfato 

e flúor e a perda de superfície (em µm). Espécimes de esmalte bovino foram 

encubados por 30min nas suas respectivas bebidas ácidas. A bebida carbonatada à 

base de cola foi a mais erosiva, provocando uma perda de superfície de 7,04µm. O 

suco de laranja provocou uma perda de 2,49µm, enquanto que o leite e a água 

mineral não provocaram perda nenhuma. Todas as bebidas estudadas, com 

exceção do suco de laranja e do leite possuíam conteúdo de cálcio menor que 

1mmol/L, enquanto que a bebida à base cola tinha um alto conteúdo de fosfato. 

Houve uma alta correlação entre o pH das bebidas e seus efeitos ácidos, enquanto 

que essa correlação não foi encontrada para os outros fatores químicos estudados. 

 

 

2.5 Das modificações das bebidas ácidas 
 

 

Para iniciar esse item, será primeiramente reportado o estudo de revisão feito 

por Grenby (1996). Este estudo mostra um panorama geral das modificações feitas 

nas bebidas ácidas, com o objetivo de diminuir seu potencial erosivo até o ano de 

sua elaboração. De acordo com o autor, as estratégias utilizadas para a 

reformulação de bebidas ácidas podem ser divididas da seguinte forma: (1) adição 

de um tampão à solução para manter o pH perto da neutralidade: os tampões 

geralmente são constituídos por um ácido ou uma base, ambos fracos, que tem a 

função de resistir a alterações de pH. No entanto, devido ao fato de que algumas 

características e também a aceitabilidade das bebidas ácidas estarem diretamente 

relacionadas com os ácidos presentes na sua composição, essa manobra foi julgada 

como inviável; (2) adição de suplementos de cálcio e/ou fosfato. O princípio 

envolvido nessa modificação é dependente da Lei de Ação de Massas, na qual, a 

taxa da reação química (nesse caso, a dissolução do esmalte) é proporcional a 

concentração das substâncias reagentes (cálcio e/ou fosfato) presentes no 

momento. Assim, no caso de um desafio ácido, a presença inicial dos produtos 

reagentes pode diminuir a taxa e a extensão da desmineralização. Porém, o 

pesquisador comenta que a efetividade dessa modificação depende de uma série de 
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fatores, como a concentração e solubilidade do aditivo, a sua capacidade de 

formação de complexos, o seu pH e também a temperatura. Além disso, ele ressalta 

que a adição de cálcio e/ou fosfato pode ter um impacto no pH e no sabor da bebida, 

de acordo com o sal utilizado e a concentração; (3) adição de citrato: esse 

componente apresenta uma forte propriedade quelante de ions cálcio, o que 

aumentaria o potencial erosivo de uma bebida ácida a primeira vista; no entanto, o 

autor destaca que essa propriedade não possui importância em baixos valores de 

pH. Assim, foi observado que a adição de baixas quantidades de citrato à bebidas 

ácidas poderia diminuir seus efeitos erosivos, devido a uma possível estimulação do 

fluxo salivar pelo citrato, ou ainda, pela ação tamponante de ácidos do citrato; (4) 

redução dos níveis de acidez das bebidas. De acordo com o autor, existem 

evidências que sugerem que, por exemplo, o ácido cítrico é mais erosivo que o ácido 

málico e assim, esse último deveria ser o ácido de escolha na formulação de 

bebidas. Outra sugestão diz respeito a redução do grau de gás carbônico das 

bebidas carbonatadas, o que as deixariam menos erosivas; (5) adição de flúor. 

Apesar de alguns estudos mostrarem que a adição de flúor é efetiva em reduzir o 

potencial erosivo de uma bebida ácida, existem problemas relacionados a sua 

toxicidade que limitam o uso desse composto como aditivo. 

 
 
2.5.1 Uso de sais de cálcio e/ou de fosfato 

 
 

O método mais comumente utilizado para a redução do potencial erosivo de 

uma bebida ácida é o da adição de sais de cálcio e/ou fosfato (Grenby et al., 1996), 

o que reduz a sua capacidade de desmineralização pela lei de “ação de massas” 

(Barbour et al., 2008).  

Um dos primeiros estudos a utilizar esses aditivos especificamente para a 

prevenção de erosão foi o estudo de Wagg et al. (1965). Neste estudo, os autores 

avaliaram o potencial erosivo de dois tipos de “gelinho” de frutas, um feito para 

crianças e o outro para adultos, modificados pela adição de cálcio e fosfato. O 

“gelinho” para crianças, que originalmente continha 144mg/L de cálcio e 5-7mg/L de 

fosfato, foi modificado com a adição de lactato de cálcio (em duas concentrações: 

625mg/L e 1030mg/L) e fosfato (em duas concentrações: 434mg/L e 734mg/L, na 
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forma de CaH4(PO4)2.H2O). O “gelinho” para adultos continha, originalmente, 

119mg/L de cálcio e foi modificado com a adição de carbonato de cálcio (em duas 

concentrações: 637mg/L e 1056mg/L) e fosfato (em duas concentrações: 515mg/L e 

786mg/L). Os respectivos “gelinhos” sem aditivos e a água foram utilizados como 

controle. Duas metodologias foram utilizadas neste estudo. Na primeira, os autores 

avaliaram in vitro as quantidades de cálcio e fosfato liberados por espécimes de 

esmalte humano, após a exposição aos respectivos “gelinhos” teste. Na segunda, foi 

avaliada a quantidade de erosão causada pelos “gelinhos” em dentes de ratos, 

através de “scores”. Em relação ao primeiro experimento, as quantidades de cálcio e 

fosfato liberadas pelos “gelinhos” com as maiores concentrações de cálcio e fosfato 

não foram significantivas. Nos “gelinhos” com concentrações menores desses íons, 

pouca erosão foi observada. Os “gelinhos” sem aditivos causaram uma significante 

perda de cálcio e fosfato. Em ratos, os “gelinhos” sem aditivos causaram 

significantemente mais erosão do que os modificados, sendo que houve apenas 

pouca diferença entre a proteção dada pelas duas concentrações testadas, nos dois 

tipos de “gelinhos”. 

Mais tarde, McDonald Jr. e Stookey (1973) investigaram se apenas a adição 

de fosfato, na forma de NaH2PO4 (a 0,125%) reduziria a erosão causada por uma 

bebida ácida com açúcar e por uma bebida à base de laranja. Para este estudo, 

sessenta ratos foram divididos em quatro grupos, de acordo com suas respectivas 

bebidas teste (as duas bebidas originais e as duas modificadas). A eles foram 

oferecidas as bebidas, à vontade, por 28 dias. A erosão causada pelas bebidas nos 

molares dos ratos foi analisada no microcópio ótico no aumento de 20x, para a 

obtenção de 32 “scores”. Cada região analisada recebia um “score” que variava de 0 

a 5, basedo na seguinte escala: 0=ausência de erosão; 1= erosão leve, somente em 

esmalte; 2=erosão com exposição de dentina; 3=perda do esmalte lingual, com 

formação de uma concavidade; 5=erosão que se estende até a superfície vestibular; 

6=erosão severa, com redução na altura da cúspide e perda de volume do dente. A 

adição de fosfato a ambas as bebidas experimentais reduziu o “score” dessas, mas 

essa redução não foi significante. 

No estudo de Reussner et al. (1975), os autores avaliaram o potencial erosivo 

de uma bebida ácida de uva, após a adição de diferentes tipos de compostos de 

fosfato e do cloreto de cálcio. Os aditivos de fosfato testados foram: 0,15% de 

hexametafosfato de sódio, 0,15% de trimetafosfato de sódio, 0,21% de ortofosfato 
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monosódico (NaH2PO4), 0,03% de monofluorfosfato e 0,15% de cloreto de cálcio. As 

concentrações de fosfato para cada composto foram escolhidas de modo a se obter 

0,5mg/mL de fosfato. Semelhantemente, a concentração de cálcio resultou em 

0,5mg/mL de cálcio. O controle foi representado pela bebida sem aditivos. Essas 

bebidas foram administradas para grupos contendo 13 ratos, com regime de 20mL 

de bebida por 20h diárias, durante um período de 2 semanas. A superfície lingual 

dos molares mandibulares desses animais foi analisada em microscópio ótico, com 

aumento de 20x, para receberem “scores”. Os pesquisadores observaram uma 

redução significantiva nos “scores” de erosão apenas no grupo da bebida que tinha 

como aditivo o monofluorfosfato. No mesmo estudo, os autores utilizaram a mesma 

metodologia descrita anteriormente, para avaliar a adição de 0,15 ou 0,30% de 

monocálcio fosfato à mesma bebida ácida de uva. Os autores observaram uma 

redução significativa nos efeitos erosivos da bebida com a adição de ambas as 

concentrações do aditivo. De acordo com os autores, o monocálcio fosfato é solúvel 

em bebidas ácidas e não altera o seu sabor.  

Um ano mais tarde, Reussner e Pearl River (1976) registraram uma patente 

americana (USPatent 3,968,263) para o uso do composto tripolifosfato de cálcio em 

bebidas ácidas, com objetivo de torná-las menos erosivas. De acordo com as 

especificações da patente, a adição de 1 a 6g (preferencialmente 1,25 a 2,5g) de 

tripolifosfato de cálcio (feito para uso em alimentos) por quarto de uma bebida ácida 

(pH de 2,5 a 3,5) irá reduzir a desmineralização dental que essa bebida 

normalmente causaria. Por exemplo, os autores reportaram 70% de redução da 

erosão em ratos com a adição de 1,7g/quarto a um suco de laranja. No entanto, o 

autor adverte o possível efeito colateral que a adição de altas concentrações do 

composto pode causar: uma espécie de “turvamento” na bebida. 

Focando na suplementação com cálcio, Beiraghi et al. (1989) testaram a 

adição de lactato de cálcio à Coca-Cola®. Para este estudo foram utilizados 36 ratos, 

que foram divididos aleatoriamente em três grupos experimentais, de acordo com as 

seguintes soluções teste: água destilada (controle), Coca-Cola® e Coca-Cola® com 

lactato de cálcio a 5%. O pH da Coca-Cola® modificada foi ajustado após a adição 

do lactato de cálcio para o pH da Coca-Cola® original (2,4) com ácido cítrico e 

fosfórico em quantidades iguais. Foram então ministradas, aos ratos, suas 

respectivas bebidas por um período de 5 semanas. Ao final do experimento, a 

erosão foi determinada nos molares mandibulares por “scores”. Os autores 
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observaram redução significante na erosão causada pela Coca-Cola® modificada em 

relação à original. De acordo com os autores, o lactato de cálcio é uma substância 

solúvel em bebidas ácidas e não causa nenhuma alteração no seu sabor, sendo, 

portanto, indicado como aditivo. 

Ainda sobre o cálcio, Andon et al. (1992) registraram uma patente americana 

(US Patent 5,108,761) sobre a adição de um composto de cálcio em bebidas ácidas, 

visando torná-las menos erosivas. De acordo com a patente, a adição de 35 a 

270mg de cálcio, na forma de cálcio-citrato-malato (CCM), a 180mL de uma bebida 

ácida (0,02% a 0,15% peso/volume) pode reduzir o seu potencial erosivo. O cálcio-

citrato-malato é uma mistura de sais de cálcio (carbonato, hidróxido, entre outros) 

numa taxa de mols de citrato/malato de aproximadamente 1:0,16 a 1:13,5. Para 

exemplificar os efeitos desse aditivo, a patente descreve duas investigações 

realizadas pelos autores. Em um estudo com ratos, pouca ou nenhuma erosão foi 

encontrada com a adição do cálcio-citrato-malato a uma bebida ácida. Em um 

estudo in vitro, o composto de cálcio foi adicionado (1,25mg/L) a um suco de laranja 

e de grapefruit. Espécimes de esmalte humano foram imersos nas bebidas 

modificadas por 60min. As bebidas sem aditivos foram utilizadas como controle 

positivo e a água como negativo. Antes e após a imersão, os espécimes foram 

avaliados em relação a microdureza de superfície. Os sucos modificados e a água 

não causaram uma alteração de microdureza significantemente diferente dos valores 

de dureza iniciais, enquanto que os sucos originais sim. 

Com o objetivo de testar o aditivo patenteado por Andon et al. (1992), Rugg-

Gunn et al. (1998) realizaram um estudo in situ, onde foi avaliado o potencial erosivo 

de uma bebida de laranja modificada pelo aditivo CCM (pH 4,0; 1344mg/L de cálcio; 

101mg/L de fósforo), em comparação com a mesma bebida sem aditivos (pH 3,6; 

72mg/L de cálcio; 133mg/L de fósforo), uma bebida à base de cola (pH 3,1; 35mg/L 

de cálcio; 94mg/L de fósforo) e a água. Dez voluntários utilizaram um aparelho 

removível contendo espécimes de esmalte bovino por seis dias. Quatro vezes ao 

dia, os espécimes eram imersos nas suas respectivas bebidas teste, fora da boca, 

por 15min. Os espécimes foram avaliados através da perfilometria. Somente foi 

encontrada uma diferença significante na perda de superfície entre a água e a 

bebida à base de cola. Ambas as bebidas de laranja não apresentaram perdas 

significantemente diferentes da água. Assim, os autores concluíram que o efeito anti-
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erosivo do CCM não foi possível de ser determinado, devido a ausência de erosão 

causada pela bebida de laranja sem aditivos. 

Larsen e Nyvad (1999) realizaram um estudo para avaliar o pH, a capacidade 

tampão, as concentrações de cálcio, fosfato e flúor e a capacidade de 

desmineralização de 18 bebidas disponíveis comercialmente na Dinamarca. Entre os 

sucos testados, havia um suco de laranja modificado com adição de cálcio e fosfato 

(pH=4,03; cálcio=43mmo/L; fosfato=31mmol/L e flúor=0,09ppm), que é 

comercializado como uma bebida funcional para prevenção de doenças, como a 

osteoporose. O suco sem aditivos apresentava pH de 3,84; cálcio=2,97mmo/L; 

fosfato=3,55mmol/L e flúor=0,8ppm. Espécimes de esmalte humano foram imersos 

em 1,5L de suas respectivas bebidas teste por uma semana, sob leve agitação. 

Após, os espécimes foram seccionados longitudinalmente e a profundidade da lesão 

foi determinada por um programa de computador, usando a maior distância 

perpendicular encontrada na área da lesão até o desenho da anatomia original da 

superfície. Entre as bebidas testadas, a limonada carbonatada (pH=2,48; 

cálcio=0,43mmol/L; fosfato=0; flúor=0,41ppm) foi a que apresentou o menor pH, com 

uma alta capacidade tampão. A capacidade tampão de ambos os sucos de laranja 

foi semelhantemente alta. A bebida de limão causou a lesão mais profunda, 

enquanto que a água mineral provocou a menos profunda. O suco sem aditivos 

causou uma profundidade de lesão significantemente maior do que o suco 

suplementado. De acordo com os autores, devido a sua alta capacidade tampão, o 

suco de laranja sem aditivos foi capaz de produzir uma lesão semelhante a de uma 

bebida com uma unidade de pH a menos. No entanto, apesar de apresentar a 

mesma capacidade tampão, os aditivos presentes no suco modificado foram 

capazes de contrapor-se aos seus efeitos erosivos. 

No primeiro estudo de uma série de investigações com o objetivo de criar uma 

bebida de groselha preta com menor potencial erosivo, Hughes et al. (1999a) 

testaram, in vitro e in situ, a adição de 350ppm de cálcio (na forma de hidroxido de 

cálcio) a essa bebida. O potencial erosivo da bebida experimental (pH= 3,8) foi 

comparado com o potencial de um suco de laranja sem aditivos, disponível 

comercialmente (pH= 3,8 e 70ppm de cálcio), e com a água (pH= 7,8 e 29ppm de 

cálcio). O estudo in vitro consistia da imersão de espécimes de esmalte em 250mL 

das suas respectivas soluções teste por 10min, quatro vezes ao dia, durante 15 dias. 

Os espécimes foram avaliados no perfilômetro após 20, 40 e 60 exposições. O 
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estudo in situ também durou 15 dias. Este estudo foi realizado em um centro único, 

com um único investigador, cego, com um design “crossover” randômico, 

balanceado para efeitos residuais. Durante o estudo, 12 voluntários usaram 

aparelhos removíveis no perído das 9h às 17h. Nos horários de 9h, 11h, 12h e 15h, 

eles bebericavam 250mL das suas bebidas teste do dia, por 10min. Os espécimes 

foram removidos dos aparelhos nos dias 5, 10 e 15 para a realização das medidas 

de perfil. No estudo in vitro, o suco de laranja causou quatro vezes mais erosão do 

que o suco experimental, o qual, por sua vez, foi mais erosivo do que a água. Em 

relação ao estudo in situ, todas as bebidas testadas causaram uma perda de 

superfície ao longo do tempo, sendo que, em média, a água causou 0,19µm de 

perda, o suco experimental 0,41µm e o suco de laranja 2,54µm. O suco de laranja foi 

mais erosivo do às outras duas bebidas em todos os tempos experimentais. O suco 

experimental somente causou erosão significantemente diferente da água no dia 15. 

Em conclusão, em ambos os modelos, o suco experimental se posicionou mais perto 

da água do que do suco de laranja. 

No segundo estudo da série, West et al. (1999) compararam o potencial 

erosivo do mesmo suco de groselha preta modificado com cálcio (neste estudo, a 

quantidade de cálcio foi aumentada para 480ppm, na forma de hidróxido de cálcio, 

com pH de 3,85) com o de um suco de laranja disponível comercialmente (pH=3,95; 

167ppm de cálcio), um suco de groselha preta sem aditivos (pH=2,85; 20ppm de 

cálcio) e a água (pH=7,8; 29ppm de cálcio). Os mesmos modelos in vitro e in situ do 

estudo anterior foram utilizados. Em ambos os modelos, em todos os tempos 

experimentais, as bebidas seguiram a seguinte ordem decrescente de erosividade: 

suco de groselha preta sem aditivos, suco de laranja, suco de groselha preta 

modificado e água. Assim, além do suco de laranja, o suco experimental também 

mostrou ser menos erosivo do que a bebida de groselha preta sem aditivos. 

No último estudo que completa a série, Hughes et al. (1999b) realizaram as 

últimas modificações na composição do suco de groselha preta com cálcio (pH=3,8 

e 400ppm de cálcio na forma de carbonato de cálcio) e compararam os efeitos 

erosivos desse suco como os efeitos de uma bebida de laranja concentrada (pH=3,0 

e 20ppm de cálcio), um suco mix de maçã e groselha preta concentrado (pH=3,4 e 

13ppm de cálcio), da água (pH=7,8 e 9,9ppm de cálcio) e de um forma concentrada 

do suco de groselha preta, também modificada com cálcio (pH=3,8 e 195ppm de 

cálcio). As bebidas concentradas foram diluídas na proporção 50mL de bebida 



40 
 

concentrada para 200mL de água. Para este estudo seguiu-se a mesma 

metodologia in situ dos dois estudos anteriores, com apenas uma diferença: a leitura 

do perfil dos espécimes foi realizada nos dias 2, 5, 10 e 15. No geral, todas as 

bebidas, com exceção da água, causaram uma perda de estrutura progressiva em 

relação ao tempo. No final dos 15 dias, a seguinte ordem crescente de perda de 

estrutura foi observada: água, suco de groselha preta modificado com cálcio 

concentrado, suco de groselha preta modificado com cálcio, bebida de groselha 

preta e maçã e bebida de laranja concentrada. Apesar de ter existido uma ligeira 

diferença na perda provocada pelas duas bebidas modificadas com cálcio, essa não 

foi significante. Ambas as bebidas modificadas foram capazes de produzir sete 

vezes menos erosão do que a bebida de groselha preta e maçã e vinte vezes menos 

do que a bebida de laranja. 

Após a elaboração da bebida de groselha preta com menor potencial erosivo, 

Hunter et al. (2003) dirigiram esforços para desenvolver uma bebida de laranja 

carbonatada e uma bebida esportiva também com baixo potencial erosivo, através 

da adição de cálcio. O potencial erosivo dessas bebidas experimentais (o pH, a 

quantidade de cálcio e o sal que foi adicionado não foram descritos) foi comparado 

com o potencial erosivo de duas bebidas carbonatadas convencionais (Diet Coca-

Cola® e Diet Tango®) e da água, usando uma metodologia in vitro e uma in situ. No 

estudo in vitro, espécimes de dente humano decíduo e permanente foram imersos 

nas suas respectivas bebidas teste por 4h no total. A cada 60min, as soluções foram 

substituídas. A variável resposta foi perda de superfície em µm. O estudo in situ, 

seguiu a mesma metodologia previamente descrita por West et al. (1998). No estudo 

in vitro não houve diferença entre a perda de superfície das bebidas experimentais 

em todos tempos experimentais. Ambas as bebidas experimentais foram menos 

erosivas do que as bebidas utilizadas para comparação, com exceção da água. Em 

relação ao estudo in situ, diferentemente do estudo in vitro, a água produziu uma 

perda progressiva de estrutura, de aproximadamente 0,5µm no final de 15 dias. 

Além disso, os resultados não foram consistentes com os do estudo in vitro. No final 

do experimento in situ, ambas as bebidas experimentais (bebida de laranja= -

1,24µm e bebida esportiva= -0,85µm) produziram erosão similar a Diet Coca-Cola® 

(1,18µm). Diante desse fato, os autores sugeriram que mais estudos serão 

necessários para se determinar o potencial erosivo das bebidas experimentais. 
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No mesmo ano, West et al. (2003) compararam os efeitos erosivos de uma 

bebida experimental de groselha preta carbonatada modificada com cálcio (pH= 4,0 

e 410mg/L de cálcio) em relação a uma bebida de laranja carbonatada (pH 3,14, 

sem cálcio) e a água (pH 7,8 e 9,9mg/L de cálcio). A mesma metodologia in situ 

descrita em um estudo anterior (West et al., 1998) foi empregada, com uma 

diferença no período de duração do estudo, que saltou para 20 dias. A leitura dos 

espécimes foi realizada com um perfilômetro nos dias 2, 5, 10, 15 e 20. A bebida 

experimental foi significantemente menos erosiva do que a bebida de laranja em 

todos os tempos. Não foram encontradas diferenças significantes entre a bebida 

experimental e a água nos dias 2, 5 e 20, apenas nos dias 10 e 15. No entanto, a 

diferença nesses tempos foi pequena. Assim, a bebida carbonatada experimental se 

mostrou uma alternativa às bebidas carbonatadas convencionais para pacientes 

com risco de erosão. 

Estudando a modificação de bebidas esportivas, Hooper et al. (2004) 

realizaram um estudo in situ para comparar o potencial erosivo de duas bebidas 

esportivas suplementadas com cálcio, uma contendo açúcar (pH=3,8 e 320ppm de 

cálcio) e a outra, maltodextrina (pH=3,8 e 35 ppm de cálcio); uma bebida esportiva 

convencional (pH=3,15 e 2,8ppm de cálcio); e a água (pH=6,8 e 10,2ppm de cálcio). 

A mesma metodologia in situ de um estudo anterior foi empregada (West et al., 

1998). A perda de superfície dos espécimes foi avaliada nos tempos 5, 10 e 15 

através de um perfilômetro. A bebida convencional causou significantemente mais 

erosão do que as outras bebidas testadas, em todos os tempos experimentais. A 

bebida com cálcio e maltodextrina causou mais erosão do que a água apenas no 

tempo experimental de 15 dias. As bebidas com cálcio não apresentaram diferenças 

significantes entre si. Dessa forma, os autores concluíram que a adição de 

maltodextrina, um polímero com uma longa cadeia de glicose, não interferiu com o 

baixo potencial erosivo da bebida esportiva modificada por cálcio. Baseados em 

estudos anteriores, a vantagem da substituição da sacarose por esse polímero seria 

a redução de um eventual desafio cariogênico também. Com esse estudo pode se 

concluir que o cálcio também se mostrou efetivo na redução do potencial erosivo de 

uma bebida esportiva. 

Barbour et al. (2003a) investigaram a dissolução do esmalte humano em 

ácido cítrico (19,1mmol/L) em função de diferentes concentrações de cálcio e fosfato 

e diferentes graus de saturação em relação a hidroxiapatita (GS). O GS na solução 
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foi determinado com base nas concentrações de cálcio e fosfato e pelo pH, através 

de um programa de computador. De acordo com os autores, o entendimento do 

impacto desses fatores no potencial erosivo das bebidas é importante, uma vez que 

existe a hipótese que concentrações individuais de cálcio e fosfato não sejam 

importantes na determinação da taxa de dissolução do esmalte. Adicionalmente, 

esse entendimento ajudará a guiar as modificações realizadas nas bebidas ácidas 

com o objetivo de torná-las menos erosivas, a fim de que elas não tenham um pH ou 

concentrações de cálcio maiores do que o necessário. Este estudo foi dividido em 

duas partes: a primeira avaliou, através da nanoindentação e da microscopia de 

força atômica, o impacto de soluções de ácido cítrico com diferentes concentrações 

de cálcio e GS, porém, com a concentração de fosfato constante (0,57mmol/L). Na 

segunda, as soluções continham o mesmo GS, no entanto, diferentes concentrações 

de cálcio e fosfato. Todas as soluções tiveram o seu pH ajustado para 3,3, quando 

necessário. Espécimes de esmalte foram imersos em 50mL de suas respectivas 

soluções teste por 120 ou 300s, sob agitação. No tempo de 120s, em relação ao 

grupo que continha uma constante concentração de fosfato, os autores observaram 

uma dependência entre a dissolução do esmalte em relação a concentração de 

cálcio, com valores menores que 120mmol/L. Assim, até 120mmol/L, um pequeno 

aumento na concentração de cálcio da solução resultou num grande aumento da 

dureza do esmalte. O uso de concentrações de cálcio maiores do que 120mmol/L 

não mostrou diferenças significantes nos valores de dureza, em relação ao grupo 

dos espécimes não tratados (controle). Dessa forma, as concentrações de cálcio de 

120mmol/L e a de fosfato de 0,57mmol/L foram suficientes para reduzir a dissolução 

causada pelo ácido cítrico com pH de 3,3, apesar dessa solução ainda não ser 

saturada em relação a hidroxiapatita, fato que foi explicado pela cinética da 

dissolução da hidroxiapatita. Durante esse processo, os ions cálcio se desprendem 

primeiro do que os íons fosfato. Portanto, se a solução é rica em cálcio, essa alta 

concentração inibe a saída de cálcio da superfície do esmalte. Em relação à 

segunda parte do estudo, as soluções com o mesmo GS, porém, com proporções 

cálcio/fosfato diferentes, causaram diferentes extensões de dissolução. A solução 

com uma proporção cálcio/fosfato=10 causou valores de dureza apenas levemente 

menores do que as amostras não tratadas. A proporção de 0,1 causou tanta 

dissolução quanto a solução de ácido cítrico sem aditivos, sendo que a proporção de 

1,2 causou um grau intermediário de dissolução. Esses resultados reforçam a maior 
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eficiência da adição de cálcio em relação ao fosfato na redução do potencial erosivo 

de soluções ácidas. 

Com o objetivo de elucidar os efeitos erosivos da adição de pequenas 

quantidades de cálcio (na forma de CaCl2.2H2O; concentrações de 0,5; 1 e 

1,5mmol/L), fosfato (na forma de KH2PO4; concentrações de 1,5; 3 e 4,5mmol/L) e 

flúor (NaF; concentrações de 0,016; 0,031 e 0,047mmol/L) a uma solução de ácido 

cítrico (1%, pH=2,21), Attin et al. (2003) testaram diferentes combinações desses 

aditivos, formando 13 grupos teste. Espécimes de esmalte bovino foram submetidos 

as suas respectivas soluções, de acordo com um ciclo de erosão-remineralização 

em uma boca artificial. O ciclo consistia nos seguintes passos: 1min de imersão na 

solução desmineralizante, seguido por 1min de imersão em saliva artificial, cinco 

vezes ao dia. Esse ciclo foi repetido 3 vezes, com um intervalo de 8h de 

remineralização. A variável resposta foi a alteração de microdureza e a perda de 

superfície (em µm). A maior alteração de microdureza e a maior perda de superfície 

foram encontradas no grupo tratado com ácido cítrico sem suplementação. A menor 

alteração da microdureza foi encontrada no grupo que continha os três aditivos em 

combinação, nas seguintes concentrações (em mmol/L): 0,5 de cálcio; 0,5 de fosfato 

e 0,031 de flúor. O grupo com 1mmol/L de cálcio foi o que apresentou a menor 

perda de superfície. Com exceção do controle, o grupo com 1,5mmol/L de cálcio foi 

o que apresentou a maior perda de superfície. Diante desses fatos, os autores 

concluíram que, apesar dessas soluções não serem saturadas em relação a 

hidroxiapatita, elas mostraram ter um efeito anti-erosivo. 

Baseado nos resultados do estudo anterior, Attin et al. (2005) avaliaram o 

potencial erosivo de diferentes bebidas ácidas (Coca-Cola®, Sprite®, Sprite Light® e 

suco de laranja) modificadas com a adição de 1mmol/L de cálcio (CaCl2.2H2O) ou a 

combinação de 0,5mmol/L de cálcio + 0,5mmol/L de fosfato (KH2PO4) + 

0,031mmol/L de flúor (NaF). Espécimes de esmalte bovino foram submetidos às 

suas respectivas soluções teste, de acordo com o mesmo ciclo de 

erosão/remineralização descrito anteriormente (Attin et al., 2003). A variável 

resposta foi a perda de superfície, em µm. As bebidas testadas foram caracterizadas 

através de medições de pH e das suas concentrações de cálcio e fosfato. 

Adicionalmente, foi realizado um teste cego de sabor com as bebidas originais e 

modificadas. Esse teste envolveu 21 voluntários. Após experimentarem as bebidas, 

os voluntários eram questionados se haviam notado alguma diferença no sabor 
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delas. O Sprite® seguido pelo suco de laranja foram as bebidas mais erosivas. A 

Coca-Cola® foi a bebida que apresentou a menor perda de superfície, sendo que as 

duas modificações nela realizadas não foram efetivas na redução dessa perda. Em 

relação às outras bebidas, ambas as modificações reduziram os seus efeitos 

erosivos. Esse efeito foi mais pronunciado para a combinação de aditivos no suco de 

laranja. No Sprite® e no Sprite Light®, não houve diferença entre os efeitos protetores 

da modificação com cálcio e com a combinação de aditivos. Quanto ao teste de 

sabor, não houve diferenças na percepção do sabor da bebida original com as 

bebidas cega original e modificadas, o que sugere que os voluntários não foram 

capazes de diferenciar claramente o sabor da bebida original com o sabor das 

bebidas modificadas. 

Jensdottir et al. (2005) realizaram um estudo para se avaliar as propriedades 

erosivas de dezesseis diferentes bebidas ácidas, assim como as modificações 

realizadas em uma delas (no caso, o suco de laranja) para se reduzir o seu potencial 

erosivo. As propriedades erosivas dessas bebidas foram determinadas através de 

medições de pH, titulação ácida, concentrações de cálcio e fosfato e grau de 

saturação em relação a hidroxiapatita. Os efeitos erosivos das bebidas foram 

avaliados pela alteração de peso de espécimes de esmalte humano após a imersão 

nas suas respectivas bebidas teste por 24h. Adicionalmente, também se avaliou a 

diferença do conteúdo de cálcio nas bebidas após a imersão dos espécimes, em 

comparação com o seu conteúdo de cálcio inicial. O suco de laranja foi modificado 

(a) através da adição de 6,67g/L de citrato de cálcio ou (b) através da adição de 4g/L 

de trifosfato de cálcio ou (c) através da adição de 8g/L de trifosfato de cálcio. Após 

24h de imersão, a perda de peso dos espécimes variou de 0 a 9,9%, sendo que, 

para esse parâmetro, a bebida mais erosiva foi o suco concentrado de limão. O suco 

de laranja provocou uma perda de 1,3% de peso, enquanto que o suco modificado 

(a) também causou 1,3% de perda, em contraste com o 0,5% e 0,2% dos sucos (b) 

e (c), respectivamente. Em relação a perda de cálcio, o suco de laranja causou uma 

perda de 1,99mmol/L, enquanto que os sucos (a), (b) e (c) causaram, 

respectivamente, 4,4; 5,3 e 7,9mmol/L. A correlação entre a perda de peso e a 

liberação de cálcio não foi significante. Baseados nos resultados da perda de peso, 

os autores concluíram que a modificação do suco de laranja (pH<4) com a adição de 

sais de cálcio e fosfato foi uma medida válida para reduzir seus efeitos erosivos; no 
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entanto, eles advertem que a adição de grandes quantidades desses íons pode dar 

um gosto metálico e não agradável à bebida. 

Com o objetivo de se estudar as bebidas modificadas com cálcio disponíveis 

comercialmente no mercado dos Estados Unidos, Davis et al. (2007) compararam o 

potencial erosivo dos sucos de uva (pH=3,2), maçã (pH=3,6), laranja (pH=4) e 

grapefruit (pH=3,4) e as suas respectivas versões modificadas com cálcio (pHs= 

uva: 3,2; maçã: 3,93; laranja: 4,33; grapefruit: 3,8). O pH e a titulação ácida dessas 

bebidas foram medidos. Em seguida, espécimes de esmalte e de dentina foram 

imersos em 250mL de suas respectivas bebidas teste por 25h, sob agitação, à 

temperatura ambiente. Os espécimes então foram seccionados para a obtenção de 

fatias e analisados em um microscópio de luz polarizada. As lesões foram 

fotografadas e as respectivas imagens analisadas em um programa de computador, 

para se medir a sua profundidade. Para esmalte, houve ausência de perda de 

superfície com os sucos de laranja, grapefruit e maçã modificados, enquanto que, 

para o suco de uva foi observada uma redução da erosão causada por ele em 

relação a sua versão sem aditivos. Para dentina, as versões modificadas dos sucos 

foram capazes de reduzir a perda de estrutura, com exceção do suco de uva. Uma 

forte correlação inversa foi encontrada entre o pH e a perda de superfície, fato que 

não ocorreu com a titulação ácida. Os pesquisadores comentaram que, além do 

efeito íon comum, o mecanismo através do qual a adição de cálcio a uma bebida 

ácida à base de ácido cítrico reduz seu efeito erosivo pode estar também 

relacionado à ligação desse íon com o citrato, evitando, assim, que o citrato se ligue 

ao cálcio do dente. Adicionalmente, foi salientado neste estudo que o consumo 

excessivo de cálcio pode ser tóxico e que, quando esses sucos modificados forem 

indicados para a prevenção de erosão, os profissionais devem levar em 

consideração o consumo de outras fontes de cálcio pelos pacientes. 

Também estudando as bebidas comercialmente modificadas por cálcio, 

disponíveis no mercado norte-americano, Hara e Zero (2008) compararam os efeitos 

erosivos dessas bebidas em relação as suas respectivas versões originais. Na 

primeira fase do estudo, foram avaliados o pH, a titulação ácida e as concentrações 

de cálcio, fósforo e flúor dessas bebidas (Coca-Cola®, Calci-Coca-Cola®, Gatorade®, 

Calci-sport®, Faygo Orange Drink®, Calci-Orange drink®, 7-Up®, 7-Up plus®, Minute 

Maid Orange Juice®, Minute Maid Calcium Orange Juice®). Na segunda, espécimes 

de esmalte bovino foram imersos nas suas respectivas soluções teste nos diferentes 
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tempos experimentais: 0 (sem exposição, controle), 5, 10, 30, 60 e 120min. Após, os 

espécimes foram analisados em relação à microdureza e à perda de superfície. Em 

relação ao pH, os valores das bebidas modificadas com cálcio foram sempre 

maiores do que os respectivos produtos originais. Por exemplo, para o suco de 

laranja Minute Maid Original®, o valor de pH foi de 3,83, enquanto a sua versão com 

cálcio apresentou 4,08. Neste estudo, o pH foi um bom indicador do potencial 

erosivo das bebidas, enquanto que a titulação ácida não foi. As quantidades de 

cálcio total e iônico foram maiores para o suco de laranja Minute Maid Calcium® 

(respectivamente, 43,83mmol/L e 10,57mmol/L) em relação a todas as outras 

bebidas. Uma correlação inversa entre a concentração de cálcio e a progressão da 

erosão foi encontrada. Por exemplo, enquanto que o suco de laranja Minute Maid®, 

em sua versão original, causou uma perda de superfície de aproximadamente 2µm 

em 120min de exposição, a sua bebida correspondente modificada, não apresentou 

perda de superfície nesse tempo experimental, nem tampouco alteração da 

microdureza de superfície. No entanto, nem todas as bebidas com adição de cálcio 

foram efetivas em reduzir o potencial o erosivo, como a 7-Up plus®. Esse fato foi 

atribuído a concentração de cálcio iônico dessa bebida, que foi menor do que a 

concentração encontrada nas outras bebidas modificadas. Os pesquisadores 

também citam uma possível influência do tipo de sal de cálcio presente (que variou 

entre as bebidas modificadas), o que podem diferir no que diz respeito a sua 

solubilidade e alterar algumas características da bebida. 

Semelhantemente ao estudo de Attin et al. (2003), Magalhães et al. (2009a) 

investigaram a adição de baixas concentrações de cálcio (1mmol/L de cálcio na 

forma de lactato de cálcio), fosfato (1mmol/L de fosfato na forma de Na2PO4. 2H2O), 

flúor (0,047mmol/l de flúor na forma de fluoreto de sódio) e de ferro (1mmol/L de 

ferro na forma de FeSO4) a uma bebida carbonatada à base de ácido cítrico. O ferro 

não foi testado no estudo de Attin et al. (2003). Durante um período de 24 horas, 

espécimes de esmalte bovino foram submetidos a seis ciclos de pH. Em cada ciclo, 

os espécimes foram imersos em 30mL das suas respectivas soluções teste durante 

1min. Entre os desafios ácidos (50min) e no restante do tempo (18h), os espécimes 

foram imersos em saliva artificial. A variável resposta foi a perda de superfície, 

medida por um perfilômetro de contato. Os grupos que continham ferro e flúor, cálcio 

e fosfato, somente ferro, somente flúor, somente fosfato e todos os íons juntos não 

apresentaram perda significantemente diferente da bebida sem aditivos. Os grupos 
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com cálcio e cálcio+ferro foram os únicos que causaram uma perda 

significantemente menor do que o controle. 

Seguindo a mesma linha do estudo anterior, Magalhães et al. (2010) 

investigaram a adição de íons de cálcio (lactato de cálcio, na concentração de 

1mmol/L), fosfato (NaH2PO4.2H2O; 1mmol/L), ferro (FeSO4; 1mmol/L), flúor (NaF; 

0,047 e 0,89ppm) e suas respectivas combinações a uma solução de ácido cítrico 

(50mmol/L; pH 2,5). Espécimes de esmalte bovino foram imersos, sequencialmente, 

em 30 mL das suas soluções teste durante 1min, por seis vezes, no período 24h. 

Nos intervalos dos desafios erosivos (59min) e no restante do tempo (18h), os 

espécimes foram imersos em saliva artificial. A variável resposta era a perda de 

superfície (em µm). A média da perda de superfície causada pelo ácido cítrico sem 

aditivos foi de 1,74µm. O ácido cítrico com cálcio causou uma perda de 1,31µm; o 

ácido com fosfato, 1,17µm; o ácido com ferro, 1,43µm e o ácido com flúor, 0,87µm. 

Diferente do estudo anterior (Magalhães et al. 2009a), nenhuma das soluções 

testadas foram capazes de reduzir significantemente a erosão causada pela solução 

de ácido cítrico. 

 

 

2.5.2 Uso de polímeros de fosfato e gomas alimentares 

 

 

Os polímeros de fosfato são substâncias formadas pela ligação de íons de 

fosfato (PO4)-(Harris et al., 1967). Inicialmente, alguns estudos investigaram o 

potencial desses compostos em reduzir a solubilidade e mineralização da 

hidroxiapatita, devido a sua capacidade de adsorver a essa superfície, formando 

uma barreira. Mais recentemente, estudos mais direcionados ao processo de erosão 

reportaram que esses compostos também possuem efeitos anti-erosivos quando 

adicionados a bebidas ácidas.  

As gomas alimentares são polissacarídeos solúveis em água utilizados como 

aditivos de alimentos para conferir textura, evitar a formação de cristais e reter a 

umidade (Geshi et al., 2010). Em relação à erosão dental, estudos sugerem que 

algumas gomas, em especial a goma xantana, também possuem propriedades anti-

erosivas, possivelmente devido a um mecanismo de ação semelhante ao dos 

polímeros de fosfato. 



48 
 

Com o objetivo de testar os efeitos de diferentes tipos de sais de sódio 

contendo fosfato (ortofosfato, pirofosfato, tripolifosfato, hexametafosfato e 

trimetafosfato) no controle da cárie dental, Harris et al. (1967) realizaram um estudo 

comparativo desses sais in vivo, usando um modelo com ratos. Neste modelo, 12 

ratos foram distribuídos aleatoriamente entre os 5 tratamentos e o controle (ração 

especial com ou sem os aditivos). A duração do estudo foi de 13 semanas e a ração 

dos ratos e a água destilada eram oferecidas à vontade. Ao final do estudo, os 

molares dos ratos foram avaliados através de “scores”. Todas as rações contendo 

algum tipo de fosfato causaram uma redução significante na cárie dental. O 

pirofosfato foi o que menos reduziu, enquanto que o trimetafosfato foi o que mais 

causou redução, seguido pelo hexametafosfato e pelo tripolifosfato. Os autores 

observaram que, apesar dos polímeros de fosfato se degradarem em ortofosfatos, 

eles apresentaram maiores poderes cariostáticos que os ortofosfatos em si. 

Focando apenas no pirofosfato, Jung et al. (1973) realizaram um estudo para 

se verificar a ligação do pirofosfato aos cristais de hidroxiapatita. De acordo com os 

autores, o pirofosfato é efetivo na inibição de ambos, tanto a formação, quanto a 

dissolução dos cristais de hidroxiapatita. Essa inibição deve-se, muito 

provavelmente, à sua adsorção a esses cristais. Para se estudar a ligação desse 

componente a hidroxiapatita, os autores prepararam uma solução equilibrada de 

apatita, para que a dissolução dos cristais durante o experimento fosse minimizada. 

A essa solução foi adicionado o pirofosfato, num fluxo constante de 70µl/min por um 

período de 50min. Frações de 10mL da suspensão eram removidas em intervalos 

diferentes e a concentração de pirofosfato nessas frações foi então medida. A 

diferença entre a concentração inicial do pirofosfato e a mensurada nos intervalos de 

tempo correspondia ao quanto do composto se ligou à hidroxiapatita. Como 

resultado, houve um rápido desaparecimento de pirofosfato da solução, em função 

do tempo, principalmente no primeiro dia. Após, a curva atingiu um equilíbrio. Assim, 

os pesquisadores concluíram que o pirofosfato pode, de fato, ligar-se a 

hidroxiapatita, o que explica a sua ação inibidora da dissolução e da formação dos 

seus cristais. 

Também investigando os efeitos de alguns polifosfatos na solubilidade e 

mineralização da hidroxiapatita, McGaughey e Stowell (1977) testaram os seguintes 

compostos: trimetafosfato (TMP), hexametafosfato (HMP), tripolifosfato (STP), 

pirofosfato (PP) e o ortofosfato. De acordo com os autores, com vistas à prevenção 
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de cáries, algumas propriedades desses compostos estão relacionadas com a 

inibição dessas lesões, tais como: redução da solubilidade ácida da hidroxiapatita, 

inibição da produção de ácidos bacterianos, bem como, formação de placa e o 

crescimento dos cristais. Para se determinar os efeitos da pré-exposição da 

hidroxiapatita a esses polifosfatos em relação a sua dissolução, 50mg de 

hidroxiapatita foram tratadas (com agitação constante) com 2mL dos polifosfatos, na 

qual a concentração utilizada foi ajustada a fim de se obter concentrações iguais de 

fosfato: 10mmol/L de PP, 6,7mmol/L de STP, 6,7mmol/L de TMP, 3,3mmol/L de 

HMP. O controle foi feito com pré-exposição a água destilada. O conjunto foi 

centrifugado, o sobrenadante removido e a hidroxiapatita lavada com 15mL de água 

destilada. A água então foi descartada e cada amostra de hidroxiapatita recebia 5mL 

de ácido ácético a 5% por 20min. Esse conjunto foi novamente centrifugado e 

alíquotas do sobrenadante foram avaliadas em relação ao seu conteúdo de fosfato. 

Para se determinar os efeitos desses polifosfatos na mineralização da hidroxiapatita, 

8mg de hidroxiapatita foram pré-tratadas com 0,5mL das soluções de cada um dos 

polifosfatos ou água. Em seguida, a hidroxiapatita foi agitada com 4mL de uma 

solução calcificante, por um período total de 3 dias. Após essa encubação, as 

amostras foram centrifugadas e suas alíquotas analisadas em relação aos 

conteúdos de cálcio e fosfato (subtraindo os conteúdos iniciais desses íons que já 

estavam presentes na solução calcificante). Foi observado que todos os polifosfatos 

testados reduziram o fosfato solubilizado pela hidroxiapatita na seguinte sequência: 

HMP>STP>PP>TMP. A inibição da ligação de íons cálcio a hidroxiapatita, no 

experimento de mineralização ocorreu na seguinte ordem: HMP>STP>PP>TMP. De 

acordo com os autores, o mecanismo através do qual os polifosfatos se ligam à 

hidroxiapatita é pela subsituição de um íon fosfato do cristal por um monômero de 

fosfato do polifosfato. Os autores, portanto, confirmaram que todos esses polímeros 

não só reduzem a dissolução da hidroxiapatita, mas também a sua mineralização. 

Sobre o pirofosfato, Melberg et al. (1988) realizaram um estudo para se 

avaliar os efeitos da adição de pirofosfato de sódio a 1% e de fluoreto de sódio a 

0,02% no equilíbrio desmineralização/remineralização. De acordo com os autores, o 

pirofosfato é um agente que pode interferir no crescimento dos cristais de 

hidroxiapatita, e, por isso, é frequentemente presente em dentifrícios com ação anti-

cálculo. No entanto, o crescimento de cristais, assim como a sua precipitação, é 

fundamental no processo de remineralização, um efeito natural protetor exercido 



50 
 

pela saliva contra cáries e erosão dental. Assim, os autores hipotetizaram que o 

pirofosfato possa interferir também nesse processo. Para este estudo, foi utilizado 

um modelo crossover in situ para cáries, onde 15 voluntários utilizaram um aparelho 

removível, contendo espécimes de esmalte e dentina, durante duas semanas. Esses 

espécimes eram cobertos por uma rede que permitia o crescimento de placa 

bacteriana e a formação da lesão de cárie artificial. Três enxaguatórios bucais foram 

avaliados: o primeiro continha pirofosfato de sódio e de potássio a 1%, Gantrez® 

(copolímero polivinilmetoxietileno maleico anidro) a 0,25% e fluoreto de sódio a 

0,02%; o segundo continha apenas fluoreto de sódio a 0,02% e o terceiro era o 

placebo, que não possuía nenhum ingrediente ativo anticáries. Os voluntários 

realizaram bochechos com 10mL de seus respectivos enxaguatórios, por 1min, duas 

vezes ao dia. Foi observada uma perda mineral de 71,2% no grupo tratado com 

placebo. No grupo tratado com apenas flúor, a perda foi de 24,2% e no grupo com 

pirofosfato, a perda foi de 28,1%, sem diferenças significantes entre eles. Assim, os 

autores puderam concluir que a presença do pirofosfato não inibiu a remineralização 

do substrato dental pela saliva e nem pelo flúor. 

Dando sequência a série de três estudos para a elaboração de uma bebida de 

groselha preta modificada com cálcio (pH 3,98 e 190ppm de cálcio), Hughes et al. 

(2002) realizaram um nova modificação nessa bebida. O objetivo dessa nova 

modificação foi melhorar os parâmetros de sabor e estabilidade da bebida, uma vez 

que a adição do composto de cálcio causou um ligeiro aumento no seu pH. Neste 

novo estudo, os pesquisadores adicionaram uma goma alimentar a essa bebida, a 

goma xantana. A adição dessa goma causou uma ligeira queda no pH da bebida 

(pH=3,81 e 208ppm de cálcio). Os efeitos erosivos da nova bebida experimental 

foram comparados com os efeitos erosivos do suco de groselha preta modificado 

com cálcio somente e da água. Para essa comparação foi empregada a mesma 

metodologia in situ dos estudos anteriores (West et al., 1998), com apenas uma 

redução no tempo do experimento para 10 dias. A leitura do perfil dos espécimes foi 

realizada nos dias 2, 5 e 10. Houve diferenças significantes na perda de estrutura 

causada pelos sucos modificados apenas nos tempos experimentais de 5 e 10 dias. 

Ambas as bebidas modificadas causaram menos erosão do que o suco de laranja 

em todos os tempos experimentais. No tempo de 10 dias, a nova bebida 

experimental causou menos erosão do que a bebida com cálcio apenas; no entanto, 

ambas não foram diferentes da água em todos os tempos experimentais. Assim, os 
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autores concluíram que a adição da goma possibilitou melhorar os parâmetros da 

bebida modificada com cálcio, sem interferir no seu baixo potencial erosivo. 

A partir dos resultados do estudo anterior, West et al. (2004) realizaram um 

estudo in situ para avaliar o potencial erosivo dessa nova bebida experimental 

modificada com cálcio e goma xantana. Este estudo utilizou a mesma metodologia in 

situ descrita em um estudo anterior (West et al., 1998), com as seguintes bebidas 

teste: (a) bebida de groselha modificada por cálcio e goma xantana, (b) bebida de 

groselha modificada por cálcio, (c) bebida de groselha sem aditivos, (d) água 

mineral. A leitura do perfil dos espécimes foi realizada nos dias 5, 10 e 15. Neste 

estudo in situ os autores comprovaram os resultados do estudo de Hughes et al. 

(2002), onde as bebidas (a) e (b) foram significantemente menos erosivas do que a 

bebida (c), sem diferença significante entre (a) e (b). Assim, o baixo potencial 

erosivo de (b) foi mantido; no entanto, de acordo com os autores, a goma trouxe 

benefícios ao sabor e à estabilidade da bebida. 

Para comprovar a capacidade de ligação do tripolifosfato de sódio à superfície 

dental, Shellis et al. (2005) estudaram os efeitos do pré-tratamento de um pó de 

hidroxiapatita com esse polifosfato, em relação a sua capacidade de interferir com a 

adsorção de um pigmento e proteínas salivares à hidroxiapatita. Os autores 

observaram que o tripolifosfato foi capaz de inibir a adsorção, tanto do pigmento, 

quanto das proteínas salivares, devido a sua capacidade de se ligar diretamente à 

superfície mineralizada ou através da película. 

Com o objetivo de investigar os efeitos anti-erosivos de alguns polímeros 

aprovados para serem utilizados como aditivos de alimentos, Barbour et al. (2005b) 

adicionaram essas substâncias (na concentração de 0,02%) a uma solução de ácido 

cítrico 0,3%, com pH de 3,2. Entre os polímeros estudados havia algumas gomas 

alimentares (goma xantana, carboximetilcelulose, carragena iota, carragena kappa, 

goma gelana, goma de guar, goma arábica, goma de sementes e alfarroba e 

pectina) que são extensivamente utilizadas como agentes espessantes e 

geleificantes e ainda alguns fosfatos condensáveis (pirofosfato de sódio, 

tripolifosfato de sódio, hexametafosfato de sódio), utilizados como preservativos em 

carnes e algumas bebidas não acóolicas. Uma solução com a adição de 10mmol/L 

de cálcio, também foi testada, como comparação. Essa concentração de cálcio 

mostrou-se efetiva na redução do potencial erosivo de uma bebida ácida em estudos 

anteriores (Hughes et al., 1999a; Hughes et al.; 1999b; West et al., 1999). O efeito 
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erosivo das soluções foi testado através do método de pH-stat, numa tituladora 

automática. Neste método, 15mL de cada solução teste foi colocado dentro de um 

recipiente, sob agitação. O pH inicial da solução era então determinado. A reação 

iniciava quando um disco de hidroxiapatita de dimensões conhecidas era imerso na 

solução. Assim que o pH da solução aumentava, a tituladora realizava 

automaticamente a injeção de um ácido (HCl com concentração de 50mmol/L) para 

a manutenção do pH da solução no valor inicial. O tempo da reação foi ajustado 

para 30min. A quantidade total de ácido injetado era o fator que indicava o quanto de 

hidroxiapatita havia sido dissolvida. A solução com cálcio reduziu em 50% a 

dissolução da hidroxiapatita em comparação ao controle ácido cítrico sem aditivos. 

O hexametafosfato reduziu em 64% a dissolução, seguido pelo tripolifosfato (46%) e 

o pirofosfato (35%). A combinação hexametafosfato+goma xantana reduziu a 

dissolução em 70%, enquanto que somente a goma foi capaz de reduzir apenas 

29%. O restante dos aditivos testados não reduziu significantemente a dissolução da 

hidroxiapatita em relação ao controle. De acordo com os autores, o fato das outras 

gomas testadas não demonstrarem o mesmo efeito protetor da goma xantana foi 

relacionado a baixa afinidade dessas gomas pela superfície da hidroxiapatita. Entre 

os polifosfatos, a melhor perfomance do hexametafosfato foi atribuida ao maior 

comprimento de sua cadeia.  

Para verificar a influência da saliva e da película no efeito protetor da erosão 

de alguns desses polímeros, Hooper et al. (2007) realizaram um estudo in situ 

randomizado, cego, com um design “crossover”, envolvendo 15 voluntários, com o 

objetivo de se avaliar o potencial erosivo de uma bebida experimental modificada 

com goma xantana, hexametafosfato de sódio e cálcio. O delineamento 

experimental foi semelhante ao dos estudos anteriores (West et al., 1998). As 

seguintes bebidas foram testadas (todas possuíam o mesmo pH de 3,4 e a mesma 

titulação ácida): (1) bebida experimental sem aditivos, (2) bebida experimental com 

hexametafosfato de sódio a 0,02%, (3) bebida experimental com hexametafosfato de 

sódio a 0,02% e cálcio a 0,01% (CaCl2), (4) bebida experimental com 

hexametafosfato de sódio a 0,02% e goma xantana a 0,03%, (5) água mineral. A 

variável resposta foi a perda de superfície, em µm, medida nos dias 5 e 10. Como 

resultados, a bebida sem aditivos foi significantemente mais erosiva do que as 

outras, em todos os tempos experimentais. No dia 5, a água foi a bebida menos 

erosiva, seguida pela bebida (3). As bebidas (2) e (4) vieram logo em seguida, sem 
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diferenças significantes entre elas. No dia 10, praticamente o mesmo padrão se 

repetiu, com apenas algumas pequenas alterações, como a ausência de 

significância entre 2 e 3. Os autores então observaram que a adição de 

hexametafosfato conferiu uma proteção aos espécimes contra o desafio erosivo, 

enquanto que a combinação desse aditivo com o cálcio forneceu uma proteção um 

pouco melhor. No entanto, como o cálcio não foi testado sozinho, não se pode 

afirmar se houve efeito sinérgico desse íon com o hexametafosfato. 

No mesmo ano, Hooper et al. (2007) avaliaram através de um estudo in vitro e 

in situ o efeito protetor de um dentifrício experimental contendo flúor (SnF2, pH=5,8) 

e hexametafosfato de sódio contra erosão ácida. Ao contrário do hexametafosfato 

presente em dentifrícios que tem como objetivo reduzir a formação de cálculo dental, 

a adição do composto neste estudo foi realizada com vistas as suas propriedades 

anti-erosivas demonstradas em estudos anteriores. O estudo in situ foi realizado de 

acordo com um modelo “crossover” e teve a duração de 15 dias. Neste estudo, um 

dentifrício fluoretado disponível comercialmente (NaF, pH=7,0) foi utilizado como 

controle positivo e a água (pH=7,8) como controle negativo. Os voluntários usaram 

os aparelhos removíveis contendo dois espécimes de esmalte das 9h às 17h. Às 9h, 

a eles foi solicitado bochechar por 1min uma mistura de dentifrício e água ou água 

somente, seguido pelo consumo de 250mL de suco de laranja (250mL/min durante 

10min), 1 ou 3h depois. Esse mesmo procedimento era repetido as 13h. Cada 

voluntário recebeu, em ordem aleatória, cada tratamento do estudo durante três, dos 

15 dias totais do estudo. A variável resposta foi a perda de superfície (em µm) que 

foi avaliada nos dias 5, 10 e 15 por um perfilômetro. No estudo in vitro, os mesmos 

produtos foram testados de acordo com o seguinte regime: os espécimes eram 

imersos nos produtos teste por 1min, lavados em água destilada e imersos por 

20min, sob agitação, em suco de laranja. Esse procedimento foi repetido por 15 

dias. A avaliação do perfil foi realizada nos dias 7 e 15. Em relação ao estudo in situ, 

no dia 5, os espécimes submetidos à água apresentaram a maior perda, seguido 

pelos espécimes tratados pelo dentifrício comercial. Os espécimes tratados com o 

dentifrício teste apresentaram a menor perda. Nos dias 10 e 15, o mesmo padrão foi 

repetido; no entanto, não houve diferenças significantes entre o dentifrício comercial 

e a água. No estudo in vitro, os mesmos resultados puderam ser observados. Os 

autores hipotetizaram que o mecanismo protetor do hexametafosfato ocorre devido a 

ligação dos seus grupos fosfato aos ions de cálcio livre na superfície dental, criando 
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uma barreira protetora contra os ataques ácidos, que por sua vez não impede a 

penetração do flúor nos espaços interprismáticos, atingindo os locais onde é 

necessário para se prevenir cáries. 

Com base nos promissores resultados obtidos nos estudos citados 

anteriormente, Baker e Parker (2007) registraram uma patente americana (US 

Patent 7,279,152 B2) para o uso dos polifosfatos como agentes redutores da erosão 

causada por bebidas ácidas (com pH entre 2,2 e 5,5). A patente descreve também 

que o uso da combinação desses polifosfatos com cálcio ou com polímeros 

viscosos, como a goma xantana, pode aumentar esse efeito protetor. O polifosfato é 

definido como um polímero de fosfato, onde o número de fosfatos é de pelo menos 3 

e preferencialmente maior do que 12. Os polifosfatos utilizados devem ser 

apropriados para o uso em alimentos e ter concentração de 0,005 a 2g/L, 

preferencialmente entre 0,01 a 1g/L. De acordo com os autores, a adição desses 

compostos de fosfato não altera o sabor da bebida. Como exemplo da efetividade 

desses compostos, um estudo adicionou um polifosfato com uma cadeia linear com 

aproximadamente 17 monômeros a uma solução de ácido cítrico 0,03% (pH=3) em 

diferentes concentrações (0,25, 0,5 e 3g/L), associado ou não a um sal de cálcio 

(carbonato de cálcio, quantidade suficiente para 80ppm de cálcio) ou a goma 

xantana (0,05% peso/volume). Espécimes de esmalte bovino foram imersos por 4h 

nas suas respectivas soluções teste e analisados por perfilometria ao final do 

experimento. Enquanto que a solução de ácido cítrico sem aditivos promoveu uma 

perda de, pelo menos, 40µm no perfil dos espécimes, a adição de 0,5g/L de 

polifosfato reduziu a perda para 20µm. A solução com cálcio resultou numa perda 

de, pelo menos 40µm; no entanto, a adição de 0,5g/L de polifosfato a essa solução 

reduziu a perda para apenas 6µm. O uso das outras concentrações de polifosfato 

(0,25 e 1g/L) também se mostraram efetivas, com exceção da concentração de 3g/L. 

A adição de 0,05% de goma xantana a essa mesma solução ácida reduziu a perda 

de esmalte para 5.6µm e, a combinação do polifosfato (0,5g/L) com a goma (0,05%) 

reduziu a perda para somente 1,2µm.  

Mais recentemente, Beyer et al. (2010) investigaram os efeitos da adição de 

alguns polímeros alimentares (na concentração de 1%: a goma arábica, a pectina 

estereficada e o propilenoglicol alginato) em soluções de ácido cítrico com diferentes 

valores de pH (2,3; 3,3 e 4) em relação a redução do seu potencial erosivo. 

Espécimes de esmalte humano foram imersos nas suas respectivas soluções teste 
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por 30, 60 e 120s. Ao final do experimento, os espécimes tiveram a nanodureza de 

superfície e redução do módulo de elasticidade, avaliados. Como resultados, no pH 

de 2,3, a solução modificada com a goma arábica foi significantemente menos 

erosiva do que o controle em todos tempos experimentais. No pH de 3,3, no tempo 

experimental de 60s, os espécimes tratados com o alginato e a pectina foram 

significantemente menos erosivos do que os tratados com ácido cítrico. Para o pH 

de 4, os espécimes tratados com alginato apresentaram os maiores valores de 

nanodureza nos tempos de 30 e 60s em relação ao controle. Não houve diferença 

entre a redução do módulo de elasticidade para nenhum dos grupos. De acordo com 

os autores, o mecanismo protetor desses polímeros pode ser atribuído à sua 

adsorção a superfície do esmalte, alguns devido à presença de grupos aniônicos, 

como o alginato, que se ligam ao cálcio da superfície, geleificando e formando uma 

matriz de gel, e outros como a goma arábica, adsorvem a nanopartículas da 

hidroxiapatita, formando ligações eletrostáticas e de hidrogênio com íons 

positivamente carregados (como o cálcio), formando uma camada protetora. Os 

autores comentaram que a proteção desses polímeros também pode estar 

relacionada ao aumento da viscosidade da solução que eles promovem. 

 
 
2.5.3 Uso de outros compostos e métodos 

 

 
Além da suplementação com cálcio, fosfato e alguns polímeros alimentares, 

outros compostos ou métodos também foram propostos para a redução do potencial 

erosivo de uma solução ou bebida ácida.  

Em relação a suplementação com flúor, Sorvari et al. (1988) avaliaram os 

efeitos erosivos, em dentes de ratos, da adição de 15ppm de flúor (NaF) ou 38,5ppm 

de magnésio (MgSO4), ou então ambos, a uma bebida esportiva (pH= 3,2). As 

bebidas teste foram oferecidas à vontade aos ratos durante 42 dias. A superfície 

lingual dos primeiros molares inferiores foi escolhida para a análise. Essa superfície 

era posicionada em uma lupa estereoscópica, onde eram localizadas e circundadas 

as áreas intactas e erodidas. Essas áreas circundadas eram analisadas em um 

programa de computador. No grupo onde a bebida não continha aditivos, 48% da 

superfície apresentava-se com erosão. A adição de flúor, em combinação ou não 
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com magnésio, mostrou um efeito protetor, enquanto que a adição somente de 

magnésio não mostrou nenhum efeito.  

Para se verificar a possibilidade de substituição de um ácido com alto 

potencial erosivo por um de baixo potencial em bebidas esportivas, Meurman et al. 

(1990) avaliaram in vitro os efeitos erosivos de duas bebidas esportivas 

experimentais, uma com ácido cítrico e a outra com ácido málico (respectivamente, 

pH de 5,54 e 5,58) em comparação à outras bebidas esportivas disponíveis 

comercialmente (uma reconhecidamente com alto potencial erosivo e, portanto, 

controle positivo) e a água. No primeiro experimento, os autores avaliaram a 

dissolução da hidroxiapatita da seguinte forma: 5mg de hidroxiapatita foi adicionada 

a 5mL de cada bebida teste em pequenos tubos de plástico. Os tubos foram 

agitados por 30min e centrifugados por 15min. A concentração de cálcio no 

sobrenadante foi analisada por espectrometria de emissão atômica. No segundo, 

espécimes de esmalte bovino foram imersos em 50mL das bebidas teste, sob 

agitação por 5, 30 e 120min. A erosão causada pelas bebidas na superfície dos 

espécimes foi analisada através de perfilometria e microdureza Vickers. Em relação 

ao primeiro experimento, ambas as bebidas experimentais apresentaram valores de 

cálcio menores do que as outras e a quantidade de cálcio da bebida experimental 

com ácido cítrico foi maior do que a com ácido málico. No segundo experimento, os 

autores observaram ausência de erosão nos espécimes tratados com a bebida que 

continha o ácido málico e também com a água. Na bebida que continha o ácido 

cítrico, apenas uma pequena quantidade de erosão pode ser observada. O controle 

positivo foi significantemente mais erosivo do que as bebidas teste. Assim, os 

autores concluíram que a substituição do ácido cítrico pelo málico em bebidas 

esportivas pode reduzir o seu potencial erosivo. 

Com o objetivo de avaliar os efeitos erosivos da manipulação do pH e da 

quantidade de ácidos de soluções contendo diferentes ácidos orgânicos, Hughes et 

al. (2000) estudaram o potencial erosivo dos ácidos cítrico, málico e lático; nas 

concentrações de 0,1; 0,35 e 0,6g/100mL e pHs de 2,8; 3,3; 3,8. Para testar os 

efeitos da adição de cálcio a uma solução de ácido cítrico (na concentração de 

0,24g/100mL), dois experimentos também foram conduzidos: no primeiro, testou-se 

a adição de crescentes concentrações de cálcio (de 0 a 0,0496g/mL, na forma de 

carbonato de cálcio) ao ácido cítrico, com pH de 3,8; no segundo, foi avaliada a 

adição de uma concentração fixa de cálcio (0,0248g/100mL) a mesma solução de 
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ácido cítrico, porém, como valores de pH variando de 3 até 4,4. Foram utilizados 

espécimes de esmalte humano. Esses espécimes foram imersos em 250mL das 

suas respectivas soluções por 30min, a 35°C. A variável resposta foi perda de 

superfície, em µm, medida por perfilômetro ótico. Os autores observaram que para 

os três ácidos, o pH, a concentração do ácido e a interação entre esses dois fatores, 

contribuem para a erosão. Nos extremos, o mais baixo pH e a mais alta 

concentração do ácido resultaram em maior erosão, ao mesmo tempo que o pH 

mais alto e a mais baixa concentração do ácido resultaram em menor erosão. 

Comparando o potencial erosivo desses ácidos na mesma concentração e pH, os 

autores puderam concluir que o ácido lático foi o mais erosivo. Não houve diferença 

significante entre os ácidos cítrico e málico. Em relação ao primeiro experimento 

com cálcio, os autores observaram que todas as concentrações de cálcio testadas 

foram capazes de reduzir em, pelo menos, 50% a erosão, sendo que uma baixa 

concentração (0,0198g/mL) foi necessária para se atingir esse efeito. Em relação ao 

segundo experimento, foi observado que um aumento do pH da solução foi capaz de 

reduzir progressivamente o seu potencial erosivo, ao ponto que no pH de 4,4 não 

houve erosão detectável pelo método. Os autores assim concluíram que a 

manipulação do pH e da concentração de ácido, bem como a adição de 

relativamente baixas concentrações de cálcio à uma bebida, que possui ácidos 

orgânicos na sua composição, pode ser feita para reduzir seu potencial erosivo; no 

entanto, eles também mencionam os efeitos adversos que isso pode provocar, 

principalmente, os relacionados à aceitabilidade dessa bebida. 

Barbour et al. (2003b) investigaram a dissolução do esmalte humano em 

soluções de ácido cítrico (38,1mmol/L) com diferentes pHs (entre 2,30 e 6,30), para 

se determinar se um pequeno aumento no pH da bebida era suficiente para reduzir o 

seu potencial erosivo. Para este estudo, foram utilizados espécimes de esmalte 

humano. Estes foram imersos em 50mL nas suas respectivas soluções teste (n=8) 

por 120s, a 500rpm de agitação. A variável resposta foi a perda de nanodureza e 

redução no módulo de elasticidade. Não foram encontradas diferenças na dureza 

dos espécimes após a exposição às soluções com pHs no intervalo de 2,3-2,9. 

Acima desse valor, houve uma dependência linear entre dureza e pH. Houve um 

aumento no módulo de elasticidade com o pH para todas as soluções. De acordo 

com os autores, o platô encontrado na dureza dos espécimes expostos as soluções 

com valores de pH entre 2,3 e 2,9 não indica que essas soluções não são diferentes 
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quanto ao seu potencial erosivo. Sugeriu-se que existe um valor mínimo possível de 

dureza do esmalte desmineralizado. Assim, se o esmalte continuar exposto a 

solução ácida, ocorrerá perda de estrutura e a camada de esmalte logo abaixo será 

então exposta e submetida ao desafio ácido. Com a continuação da exposição, a 

dureza atinge um valor constante, independente do tempo de exposição, que indica 

a dureza mínima possível. Portanto, os espécimes submetidos às soluções com pH 

no intervalo de 2,3 a 2,9 apresentaram o mínimo valor de dureza possível, antes da 

perda de estrutura. Um aumento do pH de 3,2 a 3,9 resultou em um aumento de 

dureza de apenas 15%. Assim, os pesquisadores concluíram que, em termos de 

modificações de bebidas, esse estudo indicou que um pequeno aumento no pH da 

bebida causa somente uma pequena redução na sua taxa de dissolução e, portanto, 

outros métodos são mais indicados com esse propósito, como a adição de cálcio, 

por exemplo. 

Para estudar os efeitos erosivos da adição de cobre (10mmol/L, na forma de 

CuSO4.5H20) a uma solução de ácido acético (10mmol/L, pH=3,2), Brooks et al. 

(2003) utilizaram um sistema abiótico. Neste sistema, espécimes de esmalte 

humano eram imersos por 1min, sob agitação, em 7 recipientes contendo 1mL de 

ácido acético, na sequência. No recipiente 4, além do ácido, havia o cobre. Para o 

controle, o mesmo procedimento foi repetido, no entanto, não havia cobre no 

recipiente 4. Para se determinar a dissolução de esmalte em cada recipiente, as 

quantidades de cálcio e fosfato foram avaliadas após as imersões. Para se 

determinar os efeitos da adição de diferentes concentrações de cobre, os autores 

utilizaram um pó de esmalte humano. Inicialmente, 1mg desse pó era adicionado a 

soluções de ácido acético contendo diferentes concentrações de cobre (0-

8,75mmol/L). O conjunto era agitado por 30s e na sequência centrifugado por mais 

30s. O sobrenadante foi removido no tempo de 1min e 40s e o conteúdo de fosfato 

era então determinado. Em relação ao primeiro experimento, a presença do cobre 

no recipiente 4 foi responsável por reduzir em 57% a perda de cálcio e em 63% a 

perda de fosfato. Essa redução também foi observada no recipiente 5. Em relação 

ao segundo experimento, foi encontrada uma dose resposta entre as concentrações 

de cobre até 5mmol/L e a dissolução do esmalte, no entanto, com concentrações de 

cobre acima desse valor, o grau de proteção atingiu um platô. Os autores 

comentaram que o possivel mecanismo protetor do cobre está relacionado a ligação 

dos íons cobre no lugar dos ions cálcio no esmalte. Com essa ligação, a 
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concentração de cálcio no meio aumentaria, diminuindo assim a taxa de 

desmineralização. Os pesquisadores também especularam que a ligação do cobre 

no lugar do cálcio deixaria a superfície da apatita mais estável devido a maior 

densidade de carga do cobre, o que também reduziria a taxa de desmineralização. 

Ramaligan et al. (2005) estudaram os efeitos erosivos da adição do composto 

CCP-ACP (fosfopetideo de caseína – fosfato de cálcio amorfo), em diferentes 

concentrações (0,063%, 0,09%, 0,125%, 0,25%) a uma bebida esportiva. Espécimes 

de esmalte humano foram imersos em 50mL de suas respectivas soluções teste por 

30min. No final do experimento, esses espécimes tiveram seu perfil avaliado com 

um perfilômetro. Adicionamente, foi realizado um teste de sabor com a bebida 

original e a bebida modificada por 0,125% de CCP-ACP. Foi observado que, com o 

aumento da concentração do CPP-ACP, o pH da bebida aumentou e a sua titulação 

ácida diminuiu. Todas as concentrações testadas foram capazes de reduzir os 

efeitos erosivos da bebida esportiva, com exceção da concentração de 0,063%. No 

teste de sabor, os voluntários não foram capazes de distinguir o sabor das duas 

bebidas. Assim, concluiu-se que o CCP-ACP foi capaz de reduzir a erosão causada 

pela bebida esportiva, sem causar nenhuma alteração no seu sabor. 

Focando apenas no grau de saturação em relação a hidroxiapatita (GS), 

Barbour et al. (2005a) avaliaram a erosão provocada por duas soluções de ácido 

cítrico de concentração 19,1mmol/L, com pH de 3,3, e diferentes GS. A água mineral 

foi utilizada como controle. O GS foi calculado com a fórmula, utilizando um 

programa de computador: 

 

GS=  {Ca2+}5 {PO4
3-}3 {OH-} 

         {Ca5 (PO4)3 (OH)} 

 

Uma das soluções apresentava GS=0 e, a outra, GS=0,032. A água 

apresentava GS=0,673. Espécimes de esmalte foram imersos, sob agitação, em 

50mL das suas respectivas soluções teste. A variável de resposta foi a perda de 

dureza. As indentações foram realizadas com um nanoindentador nos seguintes 

tempos experimentais: 30, 60, 120, 300 e 600s. Foi observada uma perda na dureza 

e uma redução no módulo de elasticidade nos espécimes submetidos as soluções 

de ácido cítrico. No entanto, a perda de dureza dos espécimes do grupo ácido cítrico 

com GS=0,032 foi mais lenta do que no de GS=0. Por exemplo, os autores não 

1/9 
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encontraram diferenças significantes entre a perda de dureza no tempo 30s, para o 

GS=0 e 60 s para o GS=0,032. Assim, foi sugerido que apenas uma pequena 

mudança no GS, sem mudar o pH, de uma solução ácida pode reduzir o seu 

potencial erosivo. De acordo com os autores, esse fato deve ser considerado na 

formulação de bebidas com baixo potencial erosivo, uma vez que  

Para estudar as propriedades anti-erosivas do ferro, Buzalaf et al. (2006) 

avaliaram os efeitos da adição de diferentes concentrações de ferro (0,625; 1,25; 

2,50; 5; 10; 15; 30; 45; 60; 90 e 120mmol/L, na forma de FeSO4.7H2O) a uma 

solução de ácido acético, em relação a dissolução da hidroxiapatita. Usando uma 

metodologia similar a de Brooks et al. (2003), este estudo foi dividido em dois 

experimentos. No primeiro experimento, 40mg de pó de hidroxiapatita foi adicionado 

a 0,4mL de ácido acético (10mmol/L). O conjunto foi agitado por 30s e 

imediatamente centrifugado por mais 30s. O sobrenadante foi removido no tempo de 

1min e 40s e o seu conteúdo de fósforo foi então determinado. Esse procedimento 

foi repetido para as soluções de ácido contendo as diferentes concentrações de 

ferro. No segundo experimento, espécimes de esmalte bovino foram imersos por 

1min em um recepiente contendo 1mL da solução de ácido acético (10mmol/L, 

pH=3,2). Após esse minuto, o conjunto era centrifugado e o espécime era 

sequencialmente imerso em mais seis recipientes contendo a mesma quantidade do 

mesmo ácido; todavia, no recipiente 4, havia a adição de 15mmol/L de ferro. O 

conteúdo de fósforo liberado em cada recipiente foi analisado. Em relação ao 

primeiro experimento, o conteúdo de fósforo em solução diminuiu com o aumento da 

concentração de ferro. A solução de 15mmol/l diminuiu a dissolução do pó de 

hidroxiapatita em 50%. Concentrações de ferro acima da citada não provocaram 

nenhum efeito extra na dissolução. Em relação ao segundo experimento, a presença 

de ferro no recipiente 4 reduziu significantemente a perda de fosfato (em torno de 

45%) quando comparado com o recipiente 1. Esse efeito foi mantido até o recipiente 

7. Os autores especularam que o mecanismo envolvido no efeito protetor do ferro 

pode estar relacionado a formação de uma camada fina de óxido de ferro hidratado 

sobre a superfície dental. Contudo, devido aos valores máximos diários de 

toxicidade do ferro, uma bebida eventualmente modificada com 15mmol/L desse 

composto deveria ter seu consumo reduzido a apenas 70mL por dia. 

Na sequência, Kato et al. (2007) avaliaram a adição de ferro (na forma de 

FeSO4.7H2O), em diferentes concentrações (1,25; 2,50; 5; 10; 15; 30 e 60mmol/L) a 
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duas bebidas ácidas carbonatadas, a Coca-Cola® e o Sprite Zero®, em relação a sua 

capacidade de reduzir a dissolução de um pó de esmalte bovino. Assim, os autores 

adicionaram 1mg do pó de esmalte a 1µl da bebida e agitaram a mistura por 30s. 

Em seguida, o conjunto foi centrifugado por 30s e a solução sobrenadante foi 

removida após 1min e 40s. Esse procedimento foi repetido cinco vezes para cada 

bebida teste contendo as diferentes concentrações de ferro. O fosfato liberado na 

solução sobrenadante foi então determinado. Para a Coca-Cola®, a adição de ferro 

na concentração de 15mmol/L ou menor não mostrou nenhum efeito na redução da 

dissolução do pó de esmalte. O ferro, nas concentrações de 30 e 60mmol/L, reduziu 

a dissolução em, respectivamente, 11 e 17%. Para o Sprite Zero®, a adição de ferro 

até 10mmol/L não mostrou nenhum efeito; porém, concentrações maiores desse 

composto aumentaram a dissolução do pó de esmalte. De acordo com os autores, o 

fato da adição de ferro em altas concentrações ter reduzido a dissolução do esmalte 

na Coca-Cola®, porém não no Sprite Zero®, pode estar relacionado aos diferentes 

tipos de ácido dessas bebidas. O Sprite Zero® tem ácido cítrico, que possui um 

reconhecido potencial quelador de íons inorgânicos. Assim, foi postulado que o ferro 

pode ter sido quelado pelo ácido cítrico, liberando íons H+ no meio, diminuindo ainda 

mais o pH da bebida. 

Ainda em relação ao ferro, Sales-Peres et al. (2007) avaliaram os efeitos de 

se bochechar um enxaguatório experimental contendo ferro (10mmol/L na forma de 

sulfato de ferro) após desafios erosivos ou erosivo-abrasivos. Para este estudo, foi 

utilizado um modelo in situ, “crossover” de 5 dias. Um dia antes de cada dia teste, os 

voluntários usaram o aparelho para permitir a formação da película adquirida. Em 

cada dia teste, os aparelhos removíveis eram imersos, fora da boca, por 5min em 

150mL de uma bebida à base de cola. Após, os voluntários do grupo sem bochecho 

inseriam o aparelho na boca. Os voluntários do grupo bochecho o realizavam por 

1min antes de inserir o aparelho na boca. Em seguida, os espécimes designados a 

escovação após 1min de erosão, eram escovados pelos próprios voluntários. O 

mesmo ocorreu com os espécimes designados a serem escovados após 30min. A 

variável resposta era a perda de superfície em µm, medida por um perfilômetro e 

alteração da microdureza superficial. Para os espécimes de esmalte submetidos a 

erosão somente, a alteração da microdureza foi menor para o grupo que fazia o 

bochecho com ferro em relação ao grupo sem bochecho. No entanto, isso não 

ocorreu para os espécimes submetidos à escovação posterior. Em relação à perda 
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de estrutura, não houve diferenças significantes entre os grupos que fizeram o 

bochecho, em relação ao grupo que não o fez. Para dentina, não houve diferenças 

entre a microdureza dos grupos, enquanto que o bochecho com ferro reduziu 

significantemente a perda de estrutura, tanto após a erosão apenas quanto para a 

erosão seguida de abrasão. Assim, os autores concluíram que o bochecho com a 

solução de ferro após o ataque erosivo/abrasivo foi uma alternativa viável para se 

reduzir a erosão causada pela bebida à base de cola. 

Em relação às proteínas alimentares, Barbour et al. (2008) desenvolveram um 

estudo para se determinar os efeitos da adição de caseína a soluções de ácido 

cítrico, em concentrações e pHs representativos de algumas bebidas ácidas mais 

comuns, em relação a sua capacidade de reduzir a dissolução da hidroxiapatita. 

Para este estudo foi utilizado o método do pH-Stat. Neste método, uma tituladora 

automática foi programada para manter o pH das soluções teste num valor 

constante durante a dissolução de um disco de hidroxiapatita, através da adição de 

alíquotas de HCl (50mmol/L), num “feedback negativo”. Antes da exposição às 

soluções teste, o disco era previamente exposto a 15mL de uma solução de ácido 

cítrico 0,3%, por 30min, para padronização. Assim, cada solução teste tinha seu 

próprio controle de ácido cítrico. No primeiro experimento, a solução de ácido cítrico 

com 0,02% de caseína (na forma de caseinato de sódio) e a mesma solução sem 

aditivos foram testadas em diferentes pHs: 2,8; 3; 3,2; 3,4 e 3,6. Em um segundo 

experimento, tendo com base a mesma solução de ácido cítrico, no entanto, com o 

pH fixo de 3,2, foram testadas diferentes concentrações de caseína: 0,002; 0,02 e 

0,2%. Em seguida, a solução de ácido cítrico (pH=3,2) com ou sem caseína (0,02%) 

receberam cálcio (na forma de CaCl2. 2H2O) até atingir as concentrações de 5, 10, 

20 e 50mmol/L. Finalmente, no último experimento, os discos de hidroxiapatita foram 

pré-expostos a um “pool” de saliva humana por 120min. Depois, foram expostos a 

uma solução de ácido cítrico e a essa mesma solução suplementada com 0,02% de 

caseína. Em relação ao primeiro experimento, houve uma dependência linear da 

dissolução da hidroxiapatita, com ou sem caseína, em função do pH, no entanto, em 

todos os valores de pH, a dissolução da solução com caseína foi significantemente 

menor do que o controle. A redução da dissolução da hidroxiapatita no pH de 3,2 

não foi afetada pelas diferentes concentrações de caseína utilizadas (as três 

reduziram a dissolução em torno de 50%). Na ausência de caseína, a dissolução da 

hidroxiapatita reduziu com as crescentes concentrações de cálcio, no entanto, 
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quando a caseína estava presente, as concentrações de 5 e 10mmol/L de cálcio 

resultaram em maior redução, diferente do que ocorreu nas concentrações de 20 e 

50mmol/L de cálcio. Nessas concentrações, não houve diferença na presença ou 

não de caseína. Para finalizar, a presença da película salivar não interferiu com os 

efeitos protetores da caseína. O efeito protetor da caseína foi explicado pela sua 

ligação a superfície dental, formando uma barreira protetora. Todavia, os autores 

especulam que essa barreira seja pequena, uma vez que a inibição parece ser 

saturada com a concentração de 0,002% de caseína. Outro achado importante é 

que a presença da película salivar não interferiu no efeito protetor da caseína. 

Hemingway et al. (2008) realizaram um estudo para avaliar a adição da 

ovoalbumina do ovo em soluções ácidas, em relação a sua capacidade de reduzir a 

dissolução da hidroxiapatita, em função do pH, da concentração de cálcio e do tipo 

de ácido. Para este estudo foi utilizado o mesmo método de pH-Stat do estudo de 

Barbour et al. (2008). No primeiro experimento, foram testadas soluções de ácido 

cítrico a 0,3% contendo duas diferentes concentrações de ovoalbumina (0,02% e 

0,2%), nos seguintes valores de pH: 2,8; 3; 3,2; 3,6 e 4. Para investigar a adição de 

cálcio a essas soluções foram utilizadas as concentrações de 5, 10, 20 e 50mmol/L 

(o cálcio foi adicionado na forma de CaCl2). Para se testar o efeito do tipo de ácido, 

0,2% de ovoalbumina foi adicionada aos ácidos cítrico, málico e lático, no valor de 

pH de 3. Em relação à primeira investigação, na faixa de pH testada, a adição de 

ovoalbumina reduziu a dissolução da hidroxiapatita de 50-75% para a concentração 

de 0,2% e de 30-50% para a de 0,02%. A maior concentração reduziu 

significantemente a dissolução em todos os valores de pH, enquanto que, para a 

menor concentração, isso não ocorreu para os valores de pH de 3,6 e 4. Quando o 

cálcio foi adicionado a solução, a combinação de cálcio e ovoalbumina reduziu em 

45-60% a dissolução em comparação com a solução de ácido contendo cálcio 

apenas. Isso ocorreu para todas as concentrações de cálcio, com exceção da de 

50mmol/L. A ovoalbumina não causou uma redução significante na dissolução da 

hidroxiapatita nos ácido málico e lático. De acordo com os autores, o mecanismo no 

qual a ovoalbumina é capaz de reduzir a dissolução da hidroxiapatita está 

provavelmente relacionado a adsorção de suas moléculas nos sítos de dissolução 

da hidroxiapatita, formando uma barreira protetora semi-permeável. 

Com uma proposta diferente, Syed e Chadwick (2009) investigaram a adição 

de leite com o objetivo de se reduzir o potencial erosivo de bebidas carbonatadas 
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(Coca-Cola®: pH=3,56, Pepsi Max®: pH=3,86, Diet Coke®: pH=4,1, Sprite®: pH=3,72, 

7-Up®: pH=3,38, Lucozade de laranja®: pH=3,82) in vitro. Para a modificação das 

bebidas, 6,25mL de leite foram adicionados a 25mL de cada bebida teste (valores de 

pH após a adição do leite: Coca-Cola®: pH=6,67, Pepsi Max®: pH=6,66, Diet Coke®: 

pH=6,75, Sprite®: pH=5,56, 7-Up®: pH=5,36, Lucozade de laranja®: pH=5,13). A 

titulação ácida dessas bebidas foi realizada. Em seguida, espécimes de esmalte 

humano foram imersos em 60min de suas respectivas bebidas teste. Ao final, os 

espécimes foram avaliados por microdureza e perda de superfície. Os autores 

observaram um aumento no pH e diminuição da titulação ácida quando o leite era 

adicionado as bebidas. Em relação à microdureza de superfície, a adição de leite a 

todas as bebidas causou uma menor redução de dureza em comparação as suas 

respectivas versões originais, com exceção do Sprite®. Em relação a perda de 

superfície, não houve diferenças significantes entre as bebidas originais e 

modificadas. Os autores concluíram que a adição de leite à bebidas carbonatadas 

pode reduzir, no geral, a sua capacidade de provocar erosão dental. 

Recentemente, Hemingway et al. (2010) realizaram um estudo in vitro para se 

avaliar a adição da caseína (na concentração de 0,2%) e da ovoalbumina (a 0,2%) a 

soluções de ácidos cítrico (0,3%), málico, lático (nos pHs de 2,8; 3,2 e 3,8) e cinco 

bebidas disponíveis comercialmente. Previamente ao início do estudo, os espécimes 

foram expostos a um “pool” de saliva humana por 2h e secos. Após, uma fita 

adesiva foi colocada sobre a superfície deixando uma janela de 2mm exposta. Os 

espécimes foram então submetidos a 100mL de suas respectivas soluções teste, por 

10min. Em seguida, eles foram avaliados em um perfilômetro, visando obter-se a 

perda de superfície. Em relação ao ácido cítrico, a adição de 0,2% de ovoalbumina 

reduziu a erosão em 46% no pH de 2,8; 44% no pH de 3,2 e 61% no pH de 3,8. A 

adição de caseína ao ácido cítrico reduziu a erosão em 76% no pH de 2,8; 78% no 

pH de 3,2 e 59% no pH de 3,8. Nos valores de pH de 2,8 e 3,2, a caseína causou a 

maior redução na erosão do que a ovoalbumina, ao passo que, no valor de pH de 

3,8, não houve diferença entre as proteínas. No ácido málico, a ovoalbumina 

somente reduziu a erosão significantemente (19%) no pH de 3,2 e a caseína reduziu 

em 45% a erosão no pH de 2,8 e em 29% no pH de 3,2. Entretanto, não houve 

redução no pH de 3,8. No ácido lático, a ovoalbumina reduziu a erosão em 15% no 

pH de 2,8; 16% no pH de 3,2 e 57% no pH de 3,8. A caseína reduziu em 36% no pH 

2,8; 33% no pH 3,2 e 70% no pH de 3,8. Nas bebidas ácidas, a ovoalbumina reduziu 
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significantemente a erosão apenas em uma delas (Robinson’s Fruit Shoot®). A 

caseína reduziu a erosão significantemente em todas as bebidas, com exceção de 

uma de laranja. Dessa forma, com base nesse estudo, os autores observaram que 

as proteínas usadas podem interagir com o esmalte e também com a película 

adquirida. Assim, é possível que as proteínas aumentem as propriedades restritoras 

de difusão de íons da película. O fato das proteínas apresentarem um melhor efeito 

no ácido cítrico foi atribuído ao citrato que possivelmente pode estabilizar essa 

película protetora de caseína e saliva. 

Manton et al. (2010) realizaram um estudo para se determinar os efeitos 

erosivos da adição de CCP-ACP (na concentração de 0,2%) a duas diferentes 

bebidas ácidas (uma carbonatada com sabor de limão e a outra, não-carbonatada 

de lima, ambas nas versões com açúcar e diet). A água destilada foi utilizada como 

controle negativo. Espécimes de esmalte humano foram imersos em 50 mL de suas 

respectivas bebidas teste durante 30min. A variável resposta foi perda de superfície, 

medida por um perfilômetro ótico. A adição do CCP-ACP aumentou ligeiramente o 

pH das bebidas e diminuiu a sua titulação ácida. As bebidas com o CCP-ACP foram 

significantemente menos erosivas que suas respectivas versões originais. As 

bebidas modificadas também não causaram uma perda significantemente diferente 

da água. De acordo com os autores, o possível mecanismo protetor do CCP-ACP 

está relacionado ao aumento da disponibilidade de íons de cálcio e fosfato na 

superfície do dente. Adicionalmente, também foi postulado que os nanocomplexos 

de CCP-ACP se liguem a superfície da apatita, reduzindo o número de sítios 

possíveis para a dissolução. 

 

 

2.6 Dos métodos de avaliação da erosão dental 
 
 

Barbour e Rees (2004) revisaram os diferentes métodos in vitro de análise da 

erosão dental em esmalte. A primeira técnica descrita foi a microdureza e a 

nanodureza de superfície. De acordo com os autores, essas técnicas são úteis para 

se determinar os estágios iniciais da erosão, uma vez que a dissolução do esmalte 

envolve o “amolecimento” da superfície devido ao enfraquecimento de sua estrutura. 

Em ambas as técnicas, uma ponta de diamante de dimensões conhecidas é 
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pressionada contra a superfície teste com certa carga e por um determinado período 

de tempo. A microindentação fornece o resultado em números Knoop (KHN) ou 

Vickers (VHN), enquanto a nanoindentação fornece a dureza e o módulo de 

elasticidade. A principal diferença entre os métodos é a escala da indentação. 

Enquanto que a microdureza em esmalte sadio produz profundidades na ordem de 

micrometros, a nanoindentação causa profundidades na ordem de submicrometros 

(nanômetros). Outra diferença importante está no fato de que, na microindentação, a 

medida de dureza é dada pela mensuração das dimensões da marca do indentador 

deixada na superfície, investigando apenas a deformação plástica, enquanto que, na 

nanoindetação, as deformações plásticas e elásticas são determinadas, uma vez 

que a carga aplicada é monitora continuamente durante a indentação. A principal 

desvantagem de ambas as técnicas é que o esmalte precisa ser polido previamente. 

A perfilometria, outra técnica que foi descrita, também exige um polimento prévio 

dos espécimes e, devido ao fato de medir a perda de estrutura e não o 

“amolecimento”, ela é indicada para estágios mais avançados de erosão. O 

perfilômetro pode ser de contato ou a laser. Na técnica de contato, uma pequena 

ponta de diamante (20µm) percorre a superfície do espécime a uma velocidade de 

aproximadamente 10mm/min. Para se obter a profundidade da lesão, parte da 

superfície é protegida com fita adesiva ou esmalte de unha e parte é deixada 

exposta aos agentes erosivos. Na perfilometria a laser, a ponta de diamante é 

substituída pelo laser e não há contato físico direto entre a sonda e a superfície de 

esmalte. Dessa forma, não ocorrem danos nem riscos na superfície 

desmineralizada. A microradiografia é outra técnica na qual um feixe de raio-x incide 

sobre a superfície do esmalte e uma placa fotográfica ou um contador de fótons são 

utilizados para se medir a penetração da radiação. O grau de preto do filme ou a 

densidade dos fótons fornecem um mapa da densidade mineral do esmalte. Existem 

três tipos utilizados: a longitudinal, onde são utilizados finos cortes dos espécimes; a 

transversal, utilizada na maioria dos estudos; e a independente do comprimento de 

onda, utilizada para se determinar o conteúdo mineral no dente todo. Essa técnica 

permite se identificar ambos, a perda de estrutura e o amolecimento. Outros 

possíveis métodos são as análises químicas, que são úteis na investigação da 

cinética e termodinâmica da dissolução do esmalte e da hidroxiapatita. Assim, pode-

se medir os conteúdos de cálcio e fosfato liberados em solução, geralmente por 

espectrometria de emissão atômica ou por métodos colorimétricos. O pH-stat é uma 
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técnica frequentemente utilizada para se estudar a dissolução pura da hidroxiapatita, 

mas também tem sido utilizada para estudos de erosão. Esse método se baseia na 

reação de dissolução da hidroxiapatita ou do esmalte, onde ocorre a liberação de 

íons hidroxila para o meio. Assim, quando o esmalte ou a hidroxiapatita entra em 

contato com uma solução ácida (de pH 3,3, por exemplo), eles começam a se 

dissolver liberando íons hidroxila, que se ligam aos ions hidrogênio da fonte ácida, 

neutralizando-os, o que resulta em um aumento do pH da solução. O aparelho do 

pH-Stat então age como um mecanismo de “feedback” negativo, adicionando 

automaticamente um ácido a essa solução para manter o pH no mesmo valor inicial 

(3,3). Medindo a taxa necessária de ácido para se manter o pH da solução 

constante, é possível calcular a taxa de dissolução do esmalte ou hidroxiapatita num 

valor de pH escolhido. Apesar de esses métodos serem sensíveis e acurados, eles 

somente nos fornecem valores das concentrações de íons liberados; sendo assim, 

metodologias adicionais para se avaliar diretamente a superfície dos espécimes 

também devem ser empregadas. Neste estudo, os autores também revisam os 

métodos de análise de erosão por imagens microscópicas; entretanto, eles 

esclarecem ser difícil de quantificar o grau de erosão por esses métodos. 

Ganss et al. (2005) compararam diversos métodos quantitativos de análise da 

perda de estrutura por erosão dental: análise de cálcio e fosfato liberados em 

solução, microradiografia longitudinal e perfilometria de contato. De acordo com os 

autores, a microdureza de superfície não foi incluída nesta investigação, uma vez 

que esse método é mais recomendado para se avaliar estágios iniciais de erosão, 

diferente do que ocorreu. Para este estudo foram utilizados espécimes polidos de 

esmalte humano. Cada espécime foi imerso em 10mL de ácido cítrico a 0,05mmol/L 

nos tempos de 30, 60, 90 e 120min. O cálcio liberado em solução foi medido através 

da espectrometria de emissão atômica. O fósforo foi obtido por um método 

colorimétrico. Com essas duas concentrações, a perda mineral foi calculada. Como 

resultado, todos os métodos mostraram uma perda de superfície linear de acordo 

com o tempo. Os métodos apresentaram boa correlação entre si; todavia, a 

perfilometria e a microradiografia apresentaram menores valores de perda (em torno 

de 20%) em relação as análise de cálcio e fósforo. Após 30min de exposição ao 

ácido, a microradiografia não mostrou correlação com os outros métodos. 

Attin (2006) também revisou os principais métodos de avaliação da erosão e, 

de acordo com o autor, devido ao fato da erosão dental possuir dois padrões, a 
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perda e o “amolecimento” dos tecidos duros dentais, a sua avaliação deve englobar 

ambos os fenômenos de superfície, por exemplo, através da medição da alteração 

de dureza superficial e da perda de estrutura em si. Complementando as 

informações já descritas no artigo de Barbour e Rees (2004), em relação à 

microdureza de superfície para o esmalte, o autor comentou que a medida da 

dimensão da indentação pode ser realizada logo após a sua confecção; contudo, 

para a dentina, devido à flexibilidade desse substrato, deve-se esperar um tempo 

para a medição da indentação. Quando se utilizou a carga de 500g, uma espera de 

24h foi necessária; no entanto, o tempo de espera para cargas menores ainda não 

foi determinado, mas especula-se que seja um tempo menor. Adicionalmente, o 

pesquisador relata que em superfícies submetidas a desafios erosivos muito 

agressivos, as indentações aparecem com formatos estranhos e a obtenção de 

medidas precisas é dificultada. Outra precaução a ser tomada é quanto ao uso de 

cargas baixas (em torno de 50g), uma vez que não só as redondezas são alteradas 

pela indentação, mas também a superfície que está dez vezes distante, 

considerando-se o tamanho da indentação. Em relação à perfilometria, no modo de 

contato, o autor discute que a camada desmineralizada mais externa muitas vezes é 

danificada ao se passar a ponta de diamante. Adicionalmente, no perfilômetro a 

laser, a precisão é maior, de aproximadamente 10 nm em altura. Todavia, o 

perfilômetro a laser pode ir além do limite nas bordas agudas no fundo das ranhuras, 

resultando em artefatos de técnica. Outra limitação da técnica é a magnitude do 

processo erosivo. A dissolução da superfície após um ataque ácido deixa uma 

superfície rugosa, dessa maneira, uma detecção precisa de perdas menores que 

1µm é difícil de ser detectada pelo método; entretanto, existem estudos que 

reportam que o perfilômetro foi capaz de distinguir perdas de superfície menores que 

esse valor; mas, o autor cita que, para se obter uma medição correta nesses casos, 

a superfície deve estar muito bem planificada e polida. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro e in situ o potencial erosivo do suco 

de laranja modificado por cálcio e alguns polímeros alimentares. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

O presente estudo foi feito em parceria com o Oral Health Research Institute, 

da Indiana University, localizado em Indianapolis, Estado de Indiana, Estados 

Unidos da América, local onde ele foi conduzido. Ambas as partes que o constituem, 

a in vitro e a in situ, receberam a aprovação do Comitê de Ética local (IUPUI/Clarian 

Institutional Review Board) antes da sua realização (respectivamente, Anexos A e B). 

 

 

4.1 Delineamento Experimental 
 
 

Este estudo foi dividido em quatro fases, sendo as três primeiras realizadas in 

vitro e, a quarta, in situ: 

 

- Primeira Fase: cinco substâncias e suas respectivas combinações foram 

adicionadas a um suco de laranja comercial (totalizando 15 fomulações) e o 

potencial erosivo dessas soluções foi comparado utilizando o método de pH-Stat, em 

triplicata. A variável resposta foi o volume de titulador (HCl a 0.1N) utilizado, em mL. 

 

- Segunda Fase: seis sucos selecionados da primeira fase e os controles (negativo e 

positivo) foram testados em espécimes de esmalte e dentina humanos (n=10), 

utilizando um modelo de ciclagem erosão-remineralização. Um fator único e um 

modelo randômico foram empregados. A variável resposta foi perda de superfície, 

em µm, para esmalte e dentina, e microdureza de superfície, determinada pelo 

número de dureza Knoop, para esmalte. 

 

- Terceira Fase: o mecanismo de ação dos aditivos foi investigado mais 

detalhadamente, através da separação do modelo de ciclagem em dois testes 

independentes: desmineralização somente e remineralização. O substrato utilizado 

nesta fase foi o esmalte bovino (n=5). A variável resposta foi a perda de superfície 

(em µm) e/ou a microdureza de superfície, determinada pelo número de dureza 

Knoop. 
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- Quarta Fase: os aditivos mais efetivos na redução da erosão causada pelo suco de 

laranja nas fases 2 e 3 foram testados com um modelo in situ, crossover, cego, de 5 

fases, envolvendo 10 voluntários que se encaixavam nos critérios de 

inclusão/exclusão. Os fatores avaliados foram suco de laranja (em 5 níveis: suco de 

laranja sem aditivos; suco de laranja modificado com lactato de cálcio; suco de 

laranja modificado com hexametafosfato de sódio; suco de laranja modificado com 

lactato de cálcio e hexametafosfato de sódio e suco de laranja modificado com 

cálcio, disponível comercialmente) e desafio ácido (em 4 níveis: 0 [controle]; 10; 20 e 

30min). Os voluntários foram designados a receber os cinco sucos teste em uma 

ordem randômica. Eles usaram aparelhos palatinos removíveis contendo oito 

espécimes de esmalte bovino, quatro em cada lado da boca. Dois espécimes foram 

randomicamente selecionados e removidos dos aparelhos após cada desafio 

erosivo, um de cada lado do aparelho. A variável resposta foi a alteração da 

microdureza de superfície (em %). Antes dos procedimentos clínicos, os voluntários 

participaram de um estudo cego de sabor, onde o suco modificado designado para 

aquela fase foi cegamente comparado com o suco sem aditivos. A variável resposta 

foi a percepção de diferença no sabor dos sucos, respondidas com sim ou não. 

Respostas positivas a essa pergunta requeriam uma descrição qualitativa da 

diferença observada. 

 

 

4.2 Primeira Fase 
 
 
4.2.1 Preparo dos sucos teste 

 

 

Nesta fase, cinco substâncias, aprovadas para serem usadas em alimentos, 

foram adicionadas, sozinhas ou em combinação, a um suco de laranja disponível 

comercialmente (Minute Maid Original®, The Coca-Cola Company, Atlanta, GA, 

EUA), criando os grupos experimentais mostrados no Quadro 4.1. Os aditivos 

escolhidos para este estudo foram: Lactato de cálcio pentahidratado (Fisher 

Scientific Pittsburgh, PA, EUA); Hexametafosfato de sódio (Thermos Inc., Cheshire, 



72 
 

RU); Tripolifosfato de sódio (Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA); Pirofosfato de 

sódio tetrabásico (Sigma Aldrich Co., EUA) e Goma xantana (Keltrol R; CP Kelco 

UK, Leatherhead, RU). As quantidades utilizadas foram baseadas em publicações 

prévias (HUGHES et al., 1999a; HUGHES et al., 1999b; WEST et al., 1999; 

BARBOUR et al., 2005b; HOOPER et al., 2007). O suco sem aditivos foi o controle 

negativo (C-) e o suco modificado com cálcio, disponível comercialmente (Minute 

Maid Calcium®, The Coca-Cola Company, Atlanta, GA, EUA), foi o controle positivo 

(C+) (Figura 4.1). Este último suco contém aproximadamente 40mmol/L de cálcio 

(HARA; ZERO, 2008), na forma de tricálcio fosfato, monocálcio fosfato e lactato de 

cálcio. Após a adição das substâncias, os sucos que apresentaram uma alteração 

nos valores de pH, tiveram o seu pH ajustado para o valor de pH do suco sem 

aditivos (3,8) com a adição de NaOH a 0,1N ou HCl a 0,1N (Fisher Scientific 

Pittsburgh, PA, EUA). Os valores de pH foram determinados com o uso de um 

eletrodo de pH calibrado (Accumet 13-620-530; Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, 

EUA). Em seguida, os sucos tiveram seu potencial erosivo testado com o método de 

pH-Stat. 
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Código do Grupo Aditivos e suas concentrações (em g/L)

 

C- nenhum

Ca 3,1 de Lactato de cálcio pentahidratado (Ca)*

XG 0,2 de Goma xantana (XG)

HMP 0,2 de Hexametafosfato de sódio (HMP)

STP 0,2 de Tripolifosfato de sódio (STP)

PP 0,2 de Pirofosfato de sódio tetrabásico (PP)

Ca+XG 3,1 de Ca + 0,2 de XG

Ca+HMP 3,1 de Ca + 0,2 de HMP

Ca+STP 3,1 de Ca + 0,2 de STP

Ca+PP 3,1 de Ca + 0,2 de PP

XG+HMP 0,2 de XG + 0,2 de HMP

XG+STP 0,2 de XG + 0,2 de STP

XG+PP 0,2 de XG + 0,2 de PP

Ca+XG+HMP 3,1 de Ca + 0,2 de XG + 0,2 de HMP

Ca+XG+STP 3,1 de Ca + 0,2 de XG + 0,2 de STP

Ca+XG+PP 3,1 de Ca + 0,2 de XG + 0,2 de PP

C+ Lactato e Fosfato de cálcio

*Quantidade suficiente para fornecer 10mmol/L ou 0,4g/L de cálcio 

Quadro 4.1 – Grupos experimentais e seus respectivos códigos, os aditivos e as 
concentrações utilizadas 
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Figura 4.1 – Sucos e o eletrodo de pH utilizados no estudo 

 

 

4.2.2 Método pH-stat 

 

 

O teste de pH-stat foi realizado em uma tituladora automática (Titralab 856, 

Radiometer Analytical, Lyon, FR). Inicialmente, 25mL de cada suco teste era 

colocado em um recipiente, sob agitação constante (100rpm) e o seu pH era 

mensurado. Após, ainda sob agitação, 25mg de um cristal de hidroxiapatita anidra 

(Acros Organic, Geel, BE) era introduzido no suco e a análise então se iniciava. 

Assim, a tituladora automática adicionava alíquotas do titulador (HCl 0,1N; Fisher 

Scientific, Pittsburgh, PA, EUA) no recipiente, numa taxa de 0,5mL/min, de acordo 

com uma função de “feedback” negativo, onde o pH da solução era mantido no valor 

inicial (no caso, 3,8) por um período pré-determinado de 5min. Após esse período, o 

volume total de HCl (em mL) necessário para manter o pH inicial era obtido. Para 

cada suco, o teste foi repetido por 3 vezes, de maneira aleatória. A Figura 4.2 

mostra uma representação da sequência do método do pH-stat. 
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Figura 4.2 – Representação da sequência do método de pH-stat 

 
 
4.2.3 Análise dos dados 

 

 

As médias e os desvios-padrão foram calculados das triplicatas. 

 
 
4.3 Segunda Fase 

 
 

Nesta fase, seis sucos selecionados da primeira fase (Ca, Ca+HMP, HMP, 

PP, STP, XG) e os controles (C+ e C-) foram testados com um modelo de ciclagem 

de erosão-remineralização. Para se avaliar os efeitos individuais de cada aditivo, 
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foram escolhidos os sucos em que cada substância havia sido adicionada 

isoladamente. A única combinação testada foi a de cálcio com hexametafosfato de 

sódio. A escolha dessa combinação específica foi baseada no seu promissor efeito 

anti-erosivo, demonstrado na primeira fase deste estudo e também em estudos 

anteriores (Hooper et al., 2007). 

 

 

4.3.1 Preparo dos espécimes 

 

 

Espécimes de esmalte e de dentina radicular (4x4x2mm) foram usados para 

este teste. Esses espécimes foram obtidos de molares humanos que foram limpos 

com curetas periodontais, para a remoção de restos teciduais, e submetidos à 

profilaxia, com uma mistura de pedra-pomes e água, aplicada com escova de 

Robinson. Os dentes ficaram armazenados em solução de timol a 0,1% (Sigma-

Aldrich Co.), sob refrigeração a 4°C, até a época do seu uso. As coroas dos dentes 

foram separadas das raízes em uma cortadeira automática (Isomet Low Speed Saw, 

Buehler, Lake Bluf, IL, EUA). Em seguida, as coroas e as raízes foram novamente 

seccionadas para a obtenção de fragmentos de esmalte e dentina. Esses 

fragmentos foram fixados em placas de acrílico com cera pegajosa, para serem, 

finalmente, cortados no tamanho de 4x4xmm, com o uso de dois discos de 

diamante, separados por um espaçador de 4mm (Figura 4.3). Após, as superfícies 

pulpares dos fragmentos foram planificadas em uma politriz (RotoPol31/RotoForce4, 

Struers Inc., Cleveland, Ohio, EUA) com o uso de uma lixa abrasiva de granulação 

500 (MD-Fuga, Struers), até que os fragmentos atingissem uma espessura de 2mm. 
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Figura 4.3 – Sequência para a obtenção dos fragmentos de esmalte e dentina de 4x4mm 

 

 

Os fragmentos foram observados em lupa estereoscópia (Nikon SMZ1500, 

Nikon Inc., Melville, NY, EUA) e os que apresentaram trincas ou algum outro defeito 

de estrutura foram excluídos. O restante foi incluído em resina acrílica (Varidur, 

Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), de forma que cada espécime continha um fragmento 

de esmalte e um de dentina. Após, os espécimes foram fixados em blocos (Struers 

Inc.) para serem planificados e polidos (RotoPol 31/RotoForce 4, Struers Inc.). Para 

esse procedimento, foram utilizados discos abrasivos de granulação 500, 1200, 

2400 e 4000 (MD-Fuga, Struers Inc.), sob refrigeração. O polimento final foi 

realizado com disco de feltro e suspensão de diamante (1µm; Struers Inc.). Em 

seguida, os espécimes foram lavados com água deionizada e submetidos a um 

banho de ultrassom por 3min. A Figura 4.4 mostra a sequência de inclusão e 

polimento dos espécimes da segunda fase. 
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Figura 4.4 – Sequência de inclusão em resina acrílica e polimento dos espécimes da 

segunda fase 
 
 

4.3.2 Mensuração da microdureza de superfície (MDS) inicial nos fragmentos de 

esmalte 

 

 

Após o preparo dos espécimes, a mensuração inicial da MDS foi conduzida 

apenas nos fragmentos de esmalte. Assim, três indentações foram realizadas na 

porção central dos espécimes, com o uso de um indentador Knoop (2100 B, Instron 

Corporation, Wilson Instruments, Norwood, MA, EUA), com 50g de carga, por 15s, 

com uma distância de 100µm entre elas. A média dessas três indentações foi 

calculada e os espécimes com valores similares de MDS (entre 317 a 380, em 

números Knoop) foram selecionados. Em seguida, as superfícies polidas receberam 

uma fita adesiva de UPVC, que deixou uma janela central de 4x1mm exposta. A 

Figura 4.5 mostra o microdurômetro utilizado, uma representação das 3 indentações 

realizadas no centro do espécimes de esmalte e o espécime com a fita adesiva. 
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Figura 4.5 – Microdurômetro utilizado, representação das 3 indentações realizadas no centro 

do espécime e espécime com a fita adesiva delimitadora 
 
 

4.3.3 Desafio Erosivo 

 

 

Oitenta espécimes (contendo um fragmento de esmalte e um de dentina 

cada) foram aleatoriamente distribuídos nos oito grupos experimentais (n=10). Após, 

eles foram submetidos a um modelo de ciclagem de erosão-remineralização (Figura 

4.6). Um ciclo completo consistia na imersão dos espécimes por 5min nas suas 

respectivas soluções teste (10mL por espécime), sem agitação, à temperatura 

ambiente; seguido pela imersão por 60min em 10mL de saliva artificial (composição 

no Quadro 4.2), com agitação de 150rpm, na temperatura ambiente. Esse ciclo foi 

repetido por 6 vezes ao dia, durante 5 dias. Após os períodos de erosão e de 

remineralização, os espécimes foram lavados com água deionizada e gentilmente 

secos com papel absorvente. Durante o período da noite, os espécimes foram 

armazenados em saliva artificial (com agitação de 150rpm, na temperatura 

ambiente). 
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Reagentes* Concentração g/L 

CaCl2.2H2O 0,213 

KH2PO4 0,738 

KCl 1,114 

NaCl 0,381 

Tampão Tris 12 

Mucina gástrica de porco 2,2 

*O pH da saliva foi ajustado para o valor de 7,0 com o uso de HCl concentrado 

 

Quadro 4.2 – Composição da saliva artificial 
 

 
 

Figura 4.6 – Ciclo de erosão-remineralização utilizado na segunda fase 
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4.3.4 Determinação da erosão causada pelas bebidas teste 

 

 

Após a ciclagem, a fita adesiva foi removida dos espécimes e a superfície 

teste foi analisada com um perfilômetro ótico (Proscan 2000, Scantron, Tauton, RU), 

para a determinação da perda de superfície (PS). O sensor do aparelho escaneou 

uma área de 2mm de comprimento (no eixo X) por 1mm de largura (eixo Y) no 

centro do espécime. Esse comprimento cobriu ambas, a área tratada e as 

superfícies de referência (onde a fita estava posicionada), nos dois lados. O 

aparelho foi programado para percorrer um número de 200 passos, com um 

tamanho de 0,01mm, no eixo X. No eixo Y, o tamanho dos passos foi de 0,05 mm, e 

o número de 20. Com o uso de um software específico (Proscan Application 

software version 2,0,17), a profundidade da lesão foi calculada baseada na 

subtração da média da altura da área teste, em relação a média da altura das 

superfícies de refêrencia. A Figura 4.7 mostra o perfilômetro ótico utilizado e duas 

imagens resultantes do seu escaneamento na superfície. 

 

 

 
Figura 4.7 – Perfilômetro ótico e duas imagens resultantes do seu escaneamento, uma de 

esmalte (inferior) e a outra de dentina (superior), de espécimes submetidos a 
um desafio erosivo 
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Adicionalmente, nos espécimes de esmalte, a mensuração final da MDS foi 

conduzida, com os mesmos parâmetros descritos anteriormente (item 4.3.2). Nesta 

medida final, três indentações foram realizadas na área da lesão. A média dessas 

três indentações representou a MDS final. 

 

 

4.3.5 Análise estatistica 

 

 

A homogeneidade e a normalidade dos dados foram verificadas com os 

testes de Hartley e Shapiro-Wilks. Uma vez que essas premissas foram satisfeitas, 

one-way ANOVA, seguida pelo teste de Tukey foram conduzidos para a comparação 

entre os grupos. O software Sigma Plot 11.0 (Systat Software Inc., Chicago, IL, EUA) 

foi usado para os cálculos, com o nível de significância de 5%. 

 

 

4.4 Terceira Fase 
 
 

Nesta fase, foram testadas as mesmas soluções da segunda fase. No 

entanto, para se investigar mais detalhadamente o mecanismo de ação dos aditivos, 

o modelo de ciclagem de erosão-remineralização foi separado em dois modelos: um 

somente de erosão e o outro de remineralização. 

 

 

4.4.1 Preparo dos espécimes 

 

 

Este teste utilizou espécimes de esmalte bovino (5x5x2mm). Esses 

espécimes foram obtidos de incisivos bovinos (coletados de um matadouro), que 

ficaram armazenados em solução de timol a 0,1% até a sua utilização. Desses 

dentes, fragmentos de esmalte foram cortados do terço médio da superfície 

vestibular. As secções para a obtenção dos fragmentos com dimensões de 5x5mm 

foram realizadas em uma cortadeira automática, de modo semelhante ao descrito no 
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item 4.3.1. Após, as superfícies pulpares dos fragmentos foram planificadas em uma 

politriz (RotoPol31/RotoForce4, Struers Inc.) com o uso de uma lixa abrasiva de 

granulação 500 (MD-Fuga, Struers). Em seguida, a superfície externa foi planificada 

e polida (com a seguinte sequência de lixas abrasivas 500, 1200, 2400, 4000 e 

suspensão de diamante de 1µm, Struers Inc.), resultando em fragmentos de 2mm de 

espessura. Os espécimes com trincas ou outro defeito de superfície foram 

descartados. No final desses procedimentos, os espécimes foram fixados em blocos 

de acrílico, para a leitura inicial da MDS (Figura 4.8).  

 

 

 
Figura 4.8 – Espécime de esmalte bovino 5x5x2mm fixado no bloco de acrílico 

 

 

4.4.2 Mensuração da microdureza inicial nos fragmentos de esmalte 

 

 

A mensuração da MDS inicial foi realizada de forma similar a descrita no item 

4.3.2, onde foram selecionados espécimes com valores de MDS semelhantes (313-
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376, em números Knoop). Estes espécimes tiveram as fitas adesivas colocadas na 

sua superfície, mantendo uma janela de 5x1mm exposta. Essa foi a superfície teste. 

 

 

4.4.3 Modelo de erosão  

 

 

Quarenta espécimes de esmalte bovino foram aleatoriamente divididos nos 

mesmos oito grupos experimentais da segunda fase (n=5). Na sequência, eles foram 

imersos em 10mL das suas respectivas soluções teste por um período total de 

150min, sem agitação, na temperatura ambiente. Nos tempos experimentais de 30, 

90 e 150min, os espécimes foram avaliados em relação a PS, utilizando os mesmos 

parâmetros da segunda fase, e MDS, com a realização de três indentações na área 

da lesão em cada tempo experimental (Figura 4.9) 

 

 

 
 
Figura 4.9 – Representação esquemática do modelo de erosão  

 

 

4.4.4 Modelo de remineralização  

 

 

Quarenta espécimes de esmalte bovino foram aleatoriamente divididos nos 

mesmos grupos experimentais da segunda fase (n=5). Em seguida, eles foram 

imersos em 10mL de suas respectivas soluções teste por 30min. Após esse período, 
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a segunda medição de MDS foi realizada. Na sequência, eles foram imersos em 

saliva artificial por 24h e a mensuração final de MDS foi conduzida (Figura 4.10) 

 

 

 
 
Figura 4.10– Representação esquemática do modelo de remineralização 

 

 

4.4.5 Análise estatística 

 

 

A homogeneidade e a normalidade dos dados foram verificadas com os 

testes de Hartley e Shapiro-Wilks. Uma vez que essas premissas foram satisfeitas, 

one-way ANOVA, seguida pelo teste de Tukey foram conduzidos para a comparação 

entre os grupos. O software Sigma Plot 11.0 (Systat Software Inc., Chicago, IL, EUA) 

foi usado para os cálculos, com o nível de significância de 5%. 

 

 

4.5 Quarta Fase 
 
 

Nesta fase, as substâncias que apresentaram os melhores resultados na 

diminuição do potencial erosivo do suco de laranja nas segunda e terceira fases (Ca, 

HMP e Ca+HMP) foram testadas com um modelo de erosão in situ. Os mesmos 

controles (positivo e negativo) das fases anteriores foram utilizados. 
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4.5.1 Aspectos éticos 

 

 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa da Indiana 

University (IUPUI Institutional Review Board, processo número 1004-53, Anexo B). 

Dez voluntários (quatro do sexo masculino e seis do sexo feminino), com uma média 

(desvios-padrão) de idade de 39 (12) anos, participaram deste estudo, após assinar 

o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo C). Esse termo de 

consentimento foi realizado com base nas regulamentações governamentais norte-

americanas de proteção aos participantes do estudo, e incluem os elementos 

básicos especificados no Código de Regulamentações Federais dos EUA, 12 CFR 

50.25(a).  

Os seguintes critérios foram seguidos para a inclusão dos voluntários no 

estudo: 

- ter pelo menos 18 anos de idade; 

- apresentar uma boa saúde geral; 

- ter um fluxo salivar estimulado (pela mastigação de pedaços de uma goma sem 

sabor, Wrigley Company, Chicago, IL, EUA) e não estimulado de >0.2 mL/min e >1.0 

mL/min, respectivamente;  

- não apresentar sinais de erosão dental, cáries ativas ou doença periodontal. 

Os critérios de exclusão do estudo foram: 

- condição médica que possa interferir na segurança do voluntário durante o período 

do estudo, como diabetes ou reações alérgicas a bebidas cítricas; 

- gravidez ou intenção de engravidar durante o período do estudo; 

- estar em outro estudo no mesmo período; 

- demonstrar inabilidade de realizar os procedimentos experimentais requeridos. 

Os voluntários podiam desistir do estudo a qualquer momento, por qualquer 

razão, se assim o desejassem. Os pesquisadores também podiam remover os 

voluntários do estudo, caso achassem necessário. Se os voluntários fossem 

removidos por condições médicas ou odontológicas, eles seriam encaminhados à 

profissionais da área e monitorados pelos pesquisadores do estudo até a resolução 

do problema, ou até que este se tornasse clinicamente não significante. 
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Os voluntários receberam orientações específicas sobre o uso dos sucos 

testados. Esses sucos foram testados sempre sob supervisão de um pesquisador e 

somente no local do estudo. Os produtos não foram ingeridos.  

Para o preparo dos sucos modificados, os aditivos foram pesados e 

misturados ao suco imediatamente antes do primeiro dos três desafios erosivos do 

dia, para cada voluntário. Para esse procedimento, foram utilizados instrumentos 

estéreis e recipientes limpos. A pessoa que realizou esse procedimento estava 

paramentada com luvas, máscara, touca de cabelo e avental descartável. A balança 

analítica (AB135-S, Mettler Toledo, Mettler-Toledo Inc., Columbus, OH, EUA), 

utilizada para pesar os aditivos, foi previamente limpa e desinfetada. Os sucos de 

laranja foram comprados em um supermercado local e foram armazenados sob 

refrigeração até o dia de seu uso. 

 

 

4.5.2 Preparo dos espécimes  

 

 

Para este estudo foram utilizados espécimes de esmalte bovino (5x5x2mm), 

preparados da mesma forma descrita no item 4.4.1. 

 

 

4.5.3 Mensuração da MDS inicial 

 

 

Para esta medida, foram realizadas cinco indentações (com uma distância de 

100µm entre elas) no centro do espécime com o uso de um indentador Knoop, com 

50g de carga, por um período de 15s (2100 HT, Wilson Instruments). Quatrocentos 

espécimes com uma média de comprimento de indentação de 43(±3)µm foram 

selecionados e esterelizados com exposição a gás de etileno por uma hora, em 

condições úmidas, a 55°C (8XL esterelizador/aerador, 3M Health Care, St. Paul, MN, 

EUA). Após a aeração por 12h, nas mesmas condições de umidade e temperatura, 

os espécimes foram lavados três vezes, por 15min, em água deionizada. 
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4.5.4 Preparo dos aparelhos palatinos 

 

 

Aparelhos palatinos de acrílico, capazes de acomodar dois aparatos de 

plástico (5mm largura x 28mm comprimento x 2.3mm altura) foram confeccionados 

de forma personalizada (Figura 4.11). Os aparatos foram feitos do material 

polieterimida (Ultem®, GE Plastics, Pittsfield, MA, EUA) e eram capazes de receber 

4 espécimes cada. Os aparatos possuíam 4 recessos que mantinham uma fenda 

uniforme de 1mm entre eles e o espécime. Esse espaço permitia o contato livre da 

saliva e dos sucos com a superfície dos espécimes e, também, os protegiam de 

distúrbios mecânicos (Figura 4.12). Os aparatos de plástico eram fixos aos 

aparelhos palatinos com o uso de cera pegajosa (Figura 4.13). Antes do início do 

experimento, os voluntários tiveram a consulta de prova dos aparelhos, onde os 

ajustes necessários foram feitos.  

 

 

 
 

Figura 4.11 – Aparelho palatino de acrílico contendo os dois recessos de 5mm de largura x 
28mm de comprimento x 2,3mm de altura, para a acomodação dos aparatos 
de plástico que carregavam os espécimes 
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Figura 4.12 – Aparatos de plástico que carregavam os espécimes 

 

 

 
 
Figura 4.13 – Aparelho palatino com os aparatos fixos com cera pegajosa 
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4.5.5 Procedimentos Experimentais 

 

 

Antes dos procedimentos experimentais, os voluntários foram atendidos em 

uma consulta inicial onde eles assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, forneceram informações sobre seu histórico médico e foram 

examinados clinicamente, para a verificação das suas condições bucais. Antes e 

após cada dia teste, os voluntários recebiam um exame dos tecidos moles. Esse 

exame foi conduzido via uma visualização da cavidade oral e da região perioral, 

utilizando a luz do refletor, gaze e espelho clínico. As estruturas examinadas 

incluíam a gengiva, os palatos mole e duro, a orofaringe, a mucosa bucal, a língua, o 

assoalho bucal, a mucosa labial e os lábios. Os voluntários também eram 

questionados sobre a presença de algum efeito adverso do tratamento. 

Os voluntários foram instruídos a usar o dentifrício (Crest Cavity Protection, 

Protecter & Gamble Distributing Co., Cincinnati, OH, EUA) e a escova dental (Oral B 

40 Indicator, Protecter & Gamble Distributing Co.), oferecidos pelos pesquisadores. 

Não era permitido usar nenhum outro produto de higiene oral a não ser esses. 

Também não era permitido escovar os dentes com dentifrício por 2h antes dos 

procedimentos experimentais e nem ingerir nenhum tipo de alimento 30min antes 

dos procedimentos. 

Os desafios erosivos foram conduzidos em 5 dias teste. Em cada dia teste, os 

dez voluntários foram aleatoriamente designados nos cinco grupos experimentais 

(n=2) descritos no Quadro 4.3. Os aditivos testados foram: o Lactato de cálcio 

(DeeCee Laboratories Inc., White House, TN, EUA), que recebeu a sigla de Ca; o 

hexametafosfato de sódio (Ruger Chemical Company, Inc., Linden, NJ, EUA), que 

recebeu a sigla de HMP; bem como a combinação deles (Ca+HMP). Ambos aditivos 

eram próprios para serem utilizados em alimentos e a quantidade de lactato de 

cálcio utilizada foi suficiente para se obter uma concentração de cálcio de 10mmo/L 

(ou 0,4g/L). Antes dos desafios erosivos (e antes também da inserção dos aparelhos 

na boca), os voluntários participaram de um teste cego de sabor. 
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Grupos Suco de laranja Lactato de Cálcio HMP 

C-  Minute Maid Original* ---- ---- 

Ca Minute Maid Original* 2,98 g/L ---- 

HMP Minute Maid Original* ---- 0,2 g/L 

Ca+HMP Minute Maid Original* 2,98 g/L 0,2 g/L 

C+ Minute Maid Original + Ca* ---- ---- 

 
Quadro 4.3 – Grupos Experimentais, aditivos testados e suas concentrações  
 
 
 
4.5.6 Teste cego de sabor 

 

 

Neste teste, os voluntários foram instruídos, inicialmente, a inserir 10mL do 

controle negativo (C-), perceber o sabor da bebida por 15s (apenas segurar na boca, 

sem agitar, bochechar e nem engolir) e após cuspir. Em seguida, os voluntários 

tiveram que agitar 10mL de água de beber na boca por 15s e, em seguida, cuspir. O 

objetivo da água era de limpar o paladar, evitando interferência de sabor do C- com 

o suco teste. Após, os voluntários recebiam uma amostra de 10mL do suco que foi 

randomicamente designado para ser o produto teste do dia. Eles tinham que 

perceber o sabor desse produto por 15s e, após, cuspir. Finalmente, os voluntários 

lavavam a boca com 25mL de água por 30s. Após o teste, os voluntários foram 

questionados se haviam notado alguma diferença no sabor dos dois sucos. Se a 

resposta fosse positiva, eles tinham que descrever qualitativamente a diferença 

notada. 

 

 

4.5.7 Desafio Erosivo 

 

 

Após o teste de sabor, os voluntários de todos os grupos inseriram os 

aparelhos que continham os 8 espécimes na boca e ali deixavam permanecer por 

5min, para entrar em equilíbrio com os fluidos bucais. Na sequência, dois espécimes 
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(controle, sem exposição ao ácido) eram removidos do aparelho. Após, os 

voluntários inseriam novamente os aparelhos na boca para o início do primeiro 

desafio erosivo. Nesse desafio, cada voluntário introduzia 10mL do seu respectivo 

suco na boca e segurava o líquido por 15s contra o palato, com a ajuda da língua. O 

líquido era então cuspido e um intervalo de 15s imediatamente se iniciava. Logo 

após o intervalo, o processo se repetia até completar 20min. Após esse tempo, os 

voluntários ficavam sentados calmamente com os aparelhos em posição por 60min. 

Ao final do descanso, os aparelhos eram retirados da boca e mais dois espécimes 

(10min de exposição a 400mL de suco) eram removidos. Neste período em que os 

espécimes estavam fora da boca, os voluntários podiam tomar água, se assim o 

desejassem. Os aparelhos eram novamente inseridos na boca e o procedimento 

teste (segundo desafio erosivo) era repetido por mais 20min. Após os 60min de 

descanso, mais dois espécimes eram removidos (20min de exposição a 800mL do 

suco), a água era consumida e o aparelho era reinserido na boca. O procedimento 

teste então era repetido pela última vez (terceiro desafio erosivo). O aparelho era 

removido da boca do voluntário após os 60min de descanso finais e os espécimes 

remanescentes (30min de exposição a 1200mL de suco) eram coletados. 

Houve, pelo menos, dois dias de “wash-out” entre cada dia teste, até o final 

dos cinco dias teste. 

No final dos procedimentos experimentais, os voluntários eram instruídos a 

lavar a boca com água durante 1min e, na sequência, bochechar 10mL de uma 

solução contendo fluoreto de sódio a 0,02% (NaFrinse Packets, Medical Product 

Laboratories Inc., Philadelphia, PA, EUA) por 1min. A Figura 4.14 mostra a 

sequência do desafio erosivo da quarta fase. 
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Figura 4.14 – Sequência do desafio erosivo da quarta fase 
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4.5.8 Determinação da erosão 

 

 

Os espécimes foram remontados em blocos de acrílico e os valores finais de 

microdureza foram determinados com a média das 5 indentações finais (realizadas a 

100µm das indentações iniciais), de acordo com os parâmetros previamente 

descritos (item 4.5.3). A alteração de microdureza (AMD, em %) foi calculada 

usando a seguinte equação:  

AMD (%) = (E-B) / B x 100, onde:  

B = comprimento da indentação (µm) no baseline 

E = comprimento da indentação (µm) após os tratamentos in situ 

 

A média dos valores de AMD das duplicatas foram obtidas e consideradas 

com a variável resposta na análise estatística. 

 

 

4.5.9 Análise estatística 

 

 

A comparação da AMD (em %) avaliou os efeitos dos sucos e dos tempos 

experimentais. A comparação foi realizada com uso de modelos da análise de 

variância (ANOVA) apropriados para a análise de dados de estudos crossover. 

Devido ao fato de os dados de AMD não terem seguido uma distribuição normal, um 

teste não-paramétrico foi utilizado através da análise do posto dos dados. Todas as 

comparações foram realizadas com testes pareados, num nível de significância de 

5%. Uma análise descritiva foi utilizada para o teste de sabor. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados serão apresentados seguindo a mesma sequência do item 

Materiais e Métodos. 

 

 

5.1 Resultados da Primeira Fase 
 
 
5.1.1 Valores de pH e o volume de titulador (HCl 0,1N) obtidos no método pH-Stat 

 

 

As médias dos valores de pH dos 15 sucos testados na primeira fase, assim 

como as médias do volume (em mL) do titulador (HCl 0,1N) que foi necessário para 

manter o pH desses sucos no valor inicial, no método pH-stat, estão apresentados 

na Tabela 5.1. Pode ser observado que a adição de aproximadamente 10mmol/L de 

cálcio ao suco de laranja (Ca) foi capaz de reduzir o volume de titulador necessário 

em menos da metade em relação ao C-, enquanto que o C+ não necessitou 

nenhuma quantidade do titulador. Todos os polímeros de fosfato testados foram 

capazes de reduzir o volume de titulador; no entanto, o HMP foi mais efetivo. Uma 

redução adicional foi observada quando qualquer um dos polifosfatos foi combinado 

com o cálcio. A XG isoladamente não demonstrou nenhum efeito protetor. 
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Tabela 5.1 – Médias (desvios-padrão) do pH e do volume (em mL) do titulador (HCl 0,1N) 
utilizado no método pH-stat 

 

Grupos Médias do pH (DP) Médias do Vol HCl 0.1 N (DP)

C- 3,83 (0,02) 1,23 (0,08) 

Ca 3,83 (0,01) 0,46 (0,03) 

XG 3,82 (0,02) 1,39 (0,01) 

HMP 3,83 (0,00) 0,20 (0,01) 

STP 3,82 (0,01) 0,73 (0,04) 

PP 3,81 (0,01) 0,75 (0,08) 

Ca+XG 3,82 (0,01) 0,63 (0,06) 

Ca+HMP 3,83 (0,01) 0,03 (0,03) 

Ca+STP 3,83 (0,00) 0,13 (0,10) 

Ca+PP 3,82 (0,02) 0,16 (0,13) 

XG+HMP 3,81 (0,00) 0,27 (0,02) 

XG+STP 3,83 (0,01) 0,82 (0,01) 

XG+PP 3,83 (0,01) 0,77 (0,01) 

Ca+XG+HMP 3,83 (0,01) 0,04 (0,07) 

Ca+XG+STP 3,82 (0,02) 0,07 (0,06) 

Ca+XG+PP 3,83 (0,00) 0,01 (0,01) 

C+ 4,11 (0,01) 0,00 (0,00) 
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5.2 Resultados da Segunda Fase 
 

 

5.2.2 Resultados obtidos no modelo de ciclagem erosão-remineralização 

 

 

As médias (desvios-padrão) das 3 indentações finais (em números Knoop) e 

as médias da perda de superfície (desvios-padrão), em µm, relativas aos oito grupos 

experimentais estão apresentadas na Tabela 5.2. Para o esmalte, os grupos C+, 

Ca+HMP, Ca e HMP apresentaram valores de PS bem abaixo do limite de detecção 

do método, de aproximadamente 0,3µm e, portanto, não foram considerados na 

análise estatística. A PS dos grupos XG, PP e STP não foram significantemente 

diferentes de C-. Para dentina, C+ promoveu significantemente menos PS, seguido 

por Ca+HMP. A PS para os grupos Ca, STP, HMP e XG não foi significantemente 

diferente de C-. Em relação à MDS, C+ apresentou a menor redução da MDS, 

seguido por Ca+HMP e Ca. A redução da MDS para os outros grupos não foi 

significantemente diferente de C-. 

 

 
Tabela 5.2 – Médias (desvios-padrão) da PS para esmalte e dentina (µm) e da MDS para 

esmalte. Diferentes letras sobrescritas indicam diferença estatística (p<0,05), 
em colunas 

 
Grupos PS esmalte PS dentina MDS enamel 

C- -0,49 (0,37)a,b -5,92 (0,85)c,d 115,04 (11,34)d

Ca -0,04 (0,36) -5,02 (0,64)b,c 184,17 (25,46)c

XG -0,97 (0,77)a -6,82 (0,90)d 110,25 (11,07)d

HMP -0,11 (0,22) -6,72 (0,91)d 105,55 (15,75)d

STP -0,33 (0,26)b -6,09 (0,77)d 107,42 (17,94)d

PP -0,33 (0,24)b -6,05 (0,94)c,d 124,78 (14,40)d

Ca+HMP 0,15 (0,10) -4,47 (0,55)b 266,70 (33,43)b

C+ 0,11 (0,19) -0,87 (0,24)a 321,63 (7,65)a
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5.3 Resultados da Terceira Fase 

 

5.3.1 Resultados obtidos no modelo de erosão 

 

 

As Tabelas 5.3 e a 5.4 mostram as médias (desvios-padrão) da MDS e da PS 

dos 8 grupos, nos 3 diferentes tempos experimentais (30, 90 e 150min). Após os 

primeiros 30min de exposição aos sucos, a PS de todos os grupos foi mínima, sendo 

que os valores se apresentavam muito abaixo do limite de detecção do método de 

perfilometria, com exceção do grupo XG. O mesmo fato ocorreu para os grupos C+, 

Ca+HMP e Ca em todos os tempos experimentais. Após 90min de exposição ao 

suco, os grupos C-, STP e PP começaram a apresentar uma detectável PS. Após 

150min, os grupos C-, XG, STP e PP praticamente dobraram seus valores de PS e o 

grupo HMP começou apresentar uma PS detectável. Em relação à MDS, o grupo C+ 

apresentou significantemente a menor redução da MDS em comparação aos outros 

grupos, em todos os tempos experimentais. Nos tempos de 90 e 150min, Ca+HMP 

também apresentou uma significante menor redução da MDS em comparação ao 

grupo C-. Semelhante fato ocorreu com o grupo Ca no tempo experimental de 

90min, mas não em 150min. No entanto, vale a pena lembrar que, no tempo de 

150min, o grupo C- apresentou uma PS detectável, enquanto Ca não. Os demais 

grupos apresentaram uma redução na MDS semelhante de C-, em todos os tempos 

experimentais. A Figura 5.1 mostra as médias (desvios-padrão) da MDS dos grupos 

obtidas no modelo de erosão, em todos os tempos experimentais. A Figura 5.2 

mostra as médias (desvios-padrão) da PS dos grupos obtidas no modelo de erosão, 

em todos os tempos experimentais, facilitando a comparação desses resultados. 
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Tabela 5.3 - Médias (desvios-padrão) da MDS obtidas no modelo de erosão nos tempos 
experimentais de 30, 90 e 150min. Diferentes letras sobrescritas indicam 
diferença estatística (p<0,05), em colunas 

Grupos MDS Modelo de Erosão 

 30min 90min 150min 

C- 234,33 (35,88)b,c 113,67 (30,17)d 69,09 (18,02)c 

Ca 276,80 (51,35)a,b,c 183,73 (48,58)c 129,90 (40,74)c 

XG 217,47 (38,73)c 129,95 (26,43)c,d 69,63 (10,20)c 

HMP 243,20 (38,62)b,c 149,13 (17,36)c,d 112,49 (41,68)c 

STP 231,07 (37,83)c 133,07 (13,13)c,d 79,73 (6,98)c 

PP 264,53 (20,81)a,b,c 145,33 (20,92)c,d 92,30 (11,28)c 

Ca+HMP 308,67 (36,60)a,b 265,00 (41,53)b 233,07 (72,17)b 

C+ 339,73 (29,29)a 328,27 (21,38)a 307,60 (22,73)a 

 

 
Tabela 5.4 - Médias (desvios-padrão) da PS obtidas no modelo de erosão nos tempos 

experimentais de 30, 90 e 150min. Diferentes letras sobrescritas indicam 
diferença estatística (p<0,05), em colunas 

Grupos PS Modelo de Erosão 

 30min 90min 150min 

C- -0,20 (0,06)b,c -0,76 (0,29)d -1,37 (0,42)c,d 

Ca 0,06 (0,08)a,b -0,01 (0,18)a,b,c -0,25 (0,19)a,b 

XG -0,35 (0,17)c -0,80 (0,13)d -1,50 (0,54)d 

HMP 0,06 (0,04)a -0,07 (0,07)a,b,c -0,32 (0,09)a,b 

STP -0,08 (0,16)a,b -0,32 (0,13)b,c -0,82 (0,27)b,c 

PP -0,12 (0,22)a,b -0,37 (0,32)c -0,78 (0,47)b,c 

Ca+HMP 0,05 (0,03)a 0,01 (0,04)a,b -0,04 (0,06)a 

C+ 0,05 (0,03)a 0,06 (0,04)a 0,07 (0,05)a 
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Figuras 5.1 – Médias (desvios-padrão) da MDS dos grupos nos diferentes tempos 
experimentais do modelo de erosão 

 
 

 

Figuras 5.2 – Médias (desvios-padrão) da PS dos grupos nos diferentes tempos 
experimentais do modelo de erosão 
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5.3.2 Modelo de Remineralização 

 

 

A Tabela 5.5 e a Figura 5.3 mostram as médias (desvios-padrão) da MDS de 

todos os grupos, obtidas após 30min de erosão e após as 24h de remineralização 

com saliva, no modelo de remineralização. Com base nos resultados desse 

experimento, pode ser observado que nenhum dos aditivos interferiu com a 

remineralização dos espécimes promovida pela saliva artificial, na medida em que, 

para todos os grupos, certo aumento da microdureza de superfície ocorreu após o 

tratamento com saliva. Esse aumento de dureza apresentou uma magnitude 

semelhante em todos os grupos, com exceção do C+, onde quase nenhuma redução 

da dureza incial havia acontecido com o tratamento ácido e, como consequência, 

pouca alteração de dureza foi observada após o tratamento com saliva.  

 

 
Tabelas 5.5 – Médias (desvios-padrão) da MDS obtidas no modelo de remineralização após 

30min de exposição ao ácido e após 24h de remineralização 
 

Médias de MDS do Modelo de Remineralização 

Grupos Erosão Remineralização 

C- 226,60 (18,18) 254,47 (11,36) 

Ca 290,30 (21,59) 318,62 (32,64) 

XG 244,71 (14,99) 276,57 (8,51) 

HMP 245,00 (18,83) 270,89 (22,71) 

STP 256,97 (23,79) 288,92 (26,26) 

PP 258,52 (19,46) 306,04 (12,20) 

Ca+HMP 297,23 (6,79) 326,42 (20,79) 

C+ 348,01 (7,58) 348,94 (38,36) 
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Figura 5.3 – Médias (desvios-padrão) da MDS dos grupos nos tempos: inicial, após a erosão 
e após a remineralização 

 
 
5.4 Resultados do estudo in situ 

 

 

5.4.1 Alteração da Microdureza de Superfície (AMD), em porcentagem (%) 

 

 

Os resultados da AMD estão apresentados (em %) na Tabela 5.6 e na Figura 

5.4. Não houve diferenças entre os sucos testados e os valores iniciais de 

microdureza, o que confirmou a efetividade da randomização para o balanceamento 

dos espécimes entre os grupos experimentais. Foram observadas diferenças na 

AMD entre os sucos e os desafios erosivos. Ao final de todos os desafios erosivos, a 

AMD para os grupos C- e HMP foi a maior, seguida pelos grupos Ca+HMP e Ca, 

sem diferenças significantes entre esses dois últimos. O grupo C+ apresentou a 

menor AMD em comparação a todos os outros grupos.  
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Tabela 5.6 – Médias (desvios-padrão) da AMD (em %) dos grupos, em cada tempo 
experimental. Os grupos conectados por barras verticais não apresentaram 
diferenças significantes (p>0,05), em cada tempo (em colunas). As médias 
seguidas pelas mesmas letras não apresentaram diferenças significantes 
(p>0.05), em linhas 

 
Grupos 0 10 min 20 min 30 min 
             
C- 3.0(2.6) a 14.9(12.8) b 28.2(26.0)   c 31.9(48.0)  bc 
HMP 2.0(1.9) a 13.6(9.8) b 15.5(9.0)   b 22.1(20.0)  b 
Ca 2.1(2.0) a 4.4 (2.6) bc 3.9(2.7)   b 6.7(5.3)  c 
Ca+HMP 2.5(1.9) a 4.0(3.2) b 4.3(2.7)   b 4.7(2.9)   b 
C+ 2.7(1.4) a 2.4(2.0) a 2.5(1.9)   a 2.2(2.2)  a 
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Figura 5.4 – Médias (+desvios-padrão) da AMD (em %) dos grupos, em cada tempo 

experimental. Os grupos conectados por barras horizontais não foram 
significantemente diferentes, em cada tempo (p>0.05). As médias com as 
mesmas letras não apresentaram diferenças significantes, em cada grupo 
(p>0.05) 
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5.4.2 Teste de Sabor 

 

 

Os resultados do teste de sabor estão apresentados na Tabela 5.7. Apesar do 

número de participantes no estudo ter sido relativamente pequeno, este teste pode 

nos dar uma idéia da percepção de cada voluntário em relação aos sucos 

modificados. Cinco em cada dez voluntários notaram uma diferença no sabor do 

suco modificado com cálcio disponível comercialmente (C+) e, quatro em dez 

notaram uma diferença no sabor do suco com menores quantidades de cálcio (Ca). 

A maioria dos voluntários que reportaram uma alteração no sabor desses dois sucos 

comentou que ambos pareciam ser mais doces do que C-. Três em dez voluntários 

notaram uma diferença no sabor dos sucos modificados com HMP e com a 

combinação Ca+HMP, onde um sabor mais azedo foi a alteração mais relatada. Dois 

voluntários reportaram uma diferença no sabor do suco sem aditivos (C-), sendo que 

ambos reportaram que esse também parecia ser mais doce. 

 
 
Tabela 5.7 – Resultados do teste de sabor, onde os sucos teste foram comparados 

cegamente com o controle negativo (C-). A terceira coluna mostra o número 
de voluntários que notaram uma diferença no sabor dos sucos. A quarta 
coluna mostra a alteração notada e a frequência no qual essa alteração foi 
citada 

 
Sucos Contra no voluntários Alteração notada 

C- C- 2/10 2/mais doce;  

HMP C- 3/10 1/mais azedo; 1/mais ácido; 1/mais doce 

Ca+HMP C- 3/10 1/mais ácido; 2/mais azedo;  

Ca C- 4/10 1/mais ácido; 3/mais doce 

C+ C- 5/10 3/mais doce; 1/mais denso; 1/menos ácido
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Esse capítulo será dividido em quatro partes. A primeira delas discutirá os 

aditivos escolhidos neste estudo; a segunda, os resultados da primeira fase; a 

terceira, os resultados da segunda e terceira fases; e, a quarta, os resultados do 

estudo in situ. 

 

 

6.1 Dos aditivos 
 

 

Esse estudo testou alguns aditivos aprovados para serem usados em 

alimentos, em relação a sua capacidade de reduzir a erosão dental causada por um 

suco de laranja. Os aditivos e as suas respectivas concentrações foram escolhidos 

com base nos resultados promissores alcançados em estudos anteriores, onde 

foram testados em outras diferentes bebidas ou soluções ácidas (Hughes et al., 

1999a; Hughes et al., 1999b; West et al., 1999; Barbour et al., 2005b; Hooper et al., 

2007). 

Entre esses aditivos, os sais de cálcio são os mais comumente utilizados. 

Não somente porque o cálcio tem a capacidade de reduzir a erosão dental, mas 

também porque ele pode evitar outros importantes problemas de saúde geral, como 

a osteoporose (Davis et al., 2007). Na verdade, essa é a maior preocupação por 

detrás das bebidas modificadas com cálcio disponíveis comercialmente, tal como o 

suco de laranja escolhido para ser o controle positivo nesse estudo (Minute Maid 

Calcium®, The Coca-Cola Co.). Essas bebidas possuem um baixo potencial erosivo, 

como já foi observado em investigações prévias (Larsen; Nyvad, 1999; Hara; Zero, 

2008). No entanto, no geral, elas possuem grandes quantidades de cálcio (por 

exemplo, o Minute Maid Calcium® possui aproximadamente 40mmol/L de cálcio) 

(Hara; Zero, 2008), o que pode alterar o seu sabor e estabilidade (Grenby, 1996; 

Jensdottir et al., 2005; Barbour et al., 2005b). Adicionalmente, existem riscos 

associados ao se exceder o limite máximo tolerável (nível que pode causar efeitos 

de saúde adversos) de cálcio de 2,5g/dia (aproximadamente 60mmol/dia), o que 
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inclui hipercalcemia, aumento do risco de pedras renais, insuficiência renal, 

interfêrencia na absorção de outros minerais, incluindo o zinco, magnésio e fósforo, 

entre outros (Straub, 2004). Portanto, como uma medida de prevenção da erosão 

dental, a adição de uma concentração de cálcio menor, porém efetiva, seria 

desejável.  

West et al. (1999) demonstraram que a adição de, aproximadamente, 

10mmol/L de cálcio à uma bebida de groselha preta foi capaz de reduzir o seu 

potencial erosivo, quando comparado a bebida sem aditivos. No entanto, nesse 

estudo, o pH da bebida modificada foi aumentado em uma unidade. Esse aumento 

pode tornar a bebida mais susceptível à degradação por microorganismos e, como 

consequência, diminuir o seu tempo de armazenamento (Barbour et al., 2005b; 

Beyer et al., 2010). Assim, no presente estudo, foi testada a mesma quantidade de 

cálcio no suco de laranja; no entanto, para evitar os problemas de estabilidade, o pH 

original da bebida (3,8) foi mantido.  

O lactato de cálcio foi o sal de cálcio escolhido para esse estudo, 

principalmente devido ao fato de já ter sido utilizado anteriormente, com sucesso, na 

redução do potencial erosivo de bebidas ácidas por Beiraghi et al. (1989) e 

Magalhães et al. (2009a). Aliado a isso, ele é um aditivo aprovado para ser utilizado 

em uma grande variedade de alimentos, tais como queijos e cereais matinais, 

atuando como um agente regulador de acidez, emulsificante, estabilizante e 

espessante. 

A goma xantana é um polissacarídeo natural produzido pela fermentação da 

bactéria Xanthomonas Campestris. Ela também é utilizada pelas indústrias 

alimentícias como um agente espessante, emusificante e estabilizante (Geshi et al., 

2010). Para melhorar os padrões de estabilidade e de aceitabilidade da bebida de 

groselha preta modificada com cálcio, do estudo de West et al. (1999) citado 

anteriormente, Hughes et al. (2002) e West et al. (2004) adicionaram a goma 

xantana a essa bebida. O autores observaram que tal goma conseguiu diminuir 

ligeiramente o pH da bebida, mantendo o seu baixo potencial erosivo, melhorando 

assim seus parâmetros. No entanto, como nesses dois estudos a goma xantana não 

foi testada isoladamente, como um aditivo único, não ficou claro se ela, por si só, 

tinha alguma ação anti-erosiva. Mais tarde, Barbour et al. (2005b) observou que a 

adição somente da goma xantana em uma solução de ácido cítrico foi capaz de 
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reduzir a sua capacidade de desmineralização. De acordo com Barbour et al. 

(2005b), o possível mecanismo pelo qual a goma reduziu a dissolução da 

hidroxiapatita foi através da sua adsorção à essa superfície, formando uma camada 

protetora. Essa camada causou uma redução na troca de íons hidrogênio da 

solução, com os íons cálcio e fosfato, da hidroxiapatita. Nesse mesmo estudo, além 

da goma xantana, outras gomas alimentares foram adicionadas a mesma solução de 

ácido cítrico, com o objetivo de reduzir a dissolução da hidroxiapatita. Porém, 

nenhuma outra goma apresentou esse efeito. Os pesquisadores hipotetizaram que a 

goma xantana possa ter maior afinidade com a superfície da hidroxiapatita do que as 

outras gomas; contudo, eles também sugerem que essa afinidade possa ser pH 

dependente, uma vez que os valores de pH podem alterar as cargas da goma e da 

superfície da hidroxiapatita, afetando assim, a adsorção. 

Os polifosfatos são polímeros de fosfato formados pela ligação de grupos 

fosfato (PO4)-. O pirofosfato de sódio contém dois átomos de fosfato (Na4P207) e, 

ambos, o tripolifosfato de sódio e o hexametafosfato de sódio, são compostos de 

cadeias de P-O-P, com a fórmula de Nan+2PnO3n+l (Harris et al., 1967). Esses 

polímeros são utilizados pelas indústrias como conservantes de carnes e de 

algumas bebidas não alcoolicas (Barbour et al., 2005b). De acordo com Barbour et 

al. (2005b), o mecanismo no qual os polifosfatos podem proteger a superfície dental 

contra ao ataque ácido é semelhante ao da goma xantana, ou seja, devido a 

adsorção a essa superfície no lugar dos ions (HPO4)2-, prevenindo o deslocamento 

de íons para o meio. De fato, estudos anteriores já haviam demonstrado essa 

característica dos polifosfatos (Jung et al., 1973; Mcgaughney; Stowell, 1977). 

No estudo de Barbour et al. (2005b), foi testada a capacidade de três tipos 

desses polímeros, ou seja, o hexametafosfato de sódio, o pirofosfato de sódio e o 

tripolifosfato de sódio, em reduzir a dissolução da hidroxiapatita causada por uma 

solução de ácido cítrico. Todos esses aditivos foram capazes de reduzir a 

dissolução, porém, a maior redução foi encontrada com a adição do 

hexametafosfato. Mais recentemente, Hooper et al. (2007) comprovaram a eficácia 

do hexametafosfato em reduzir o potencial de uma bebida ácida experimental em 

um estudo clínico. 

Alternativamente a esses aditivos citados anteriormente, e que foram testados 

neste estudo, a literatura mostra que existem outros compostos que também 
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possuem importantes efeitos anti-erosivos, como o flúor, o ferro e o cobre (Attin et 

al., 2003; 2005; Brooks et al., 2003; Buzalaf et al., 2006). No entanto, existem 

problemas relacionados a sua toxicidade, o que praticamente os contra-indicam para 

serem usados como aditivos. Adicionalmente, alguns desses compostos podem 

alterar o sabor das bebidas e provocar manchas nos dentes; por isso, são mais 

recomendados para produtos de uso tópico. 

Mais recentemente, estudos sugerem que a adição de duas proteínas 

alimentares, a caseína do leite e, em com menor intensidade, a ovoalbumina do ovo, 

são capazes de reduzir a demineralização provocada pelo ácido cítrico e por 

diversas bebidas ácidas (Barbour et al., 2008; Hemingway et al., 2008; Hemingway 

et al., 2010). Esse efeito protetor também foi atribuído a capacidade de adsorção 

dessas proteínas à superfície dental (Hemingway et al., 2010). Por serem proteínas 

alimentares, esses aditivos não possuem contra-indicações para seu uso em 

alimentos, sendo substâncias promissoras a serem testadas em estudos futuros. 

Outro aditivo que também apresentou um promissor efeito anti-erosivo foi o 

CCP-ACP. Ramaligam et al. (2005) e, mais recentemente, Manton et al. (2010) 

demonstraram que a adição de CCP-ACP a bebidas ácidas foi capaz de reduzir o 

seu potencial erosivo. Foi postulado que o possível mecanismo de ação desse 

composto é a sua atuação como um vetor, transportando partículas de cálcio e 

fosfato para a superfície de esmalte e mantendo-as lá até que o pH caia. Nessas 

condições, esses íons são liberados, aumentando a saturação do meio e, por 

consequência, diminuindo a desmineralização e aumentando a remineralização do 

substrato dental (Hemingway et al., 2010). De acordo com Ramaligam et al. (2005), 

esse aditivo não possui contra-indicações para ser usado em alimentos e também 

não causou alterações no sabor da bebida que serviu de teste para seu estudo. 

Entretanto, mais estudos são necessários para se comprovar a efetividade desse 

composto como aditivo de bebidas. 
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6.2 Da Primeira Fase 
 

 

Na primeira fase desse estudo, os aditivos escolhidos foram testados, 

isoladamente ou em combinação, utilizando-se o método do pH-stat. Neste método, 

a variável reposta é o volume de titulador necessário (HCl 0.1N) para manter o pH 

da solução no valor inicial, por um período de tempo pré-determinado. Essa técnica 

se baseia no fato de que, durante a dissolução da hidroxiapatita, são liberados íons 

OH+ para o meio, de acordo com a seguinte equação:  

 

Ca10(PO4)6(OH)2                   10Ca2+ + 6PO4
3- + 2OH- 

 

Dessa forma, quando a hidroxiapatita é inserida na solução ácida, os ions H+ 

dessa solução se ligam aos íons OH- liberados da hidroxiapatita, neutralizando-os e, 

como consequência, o pH da solução aumenta. Assim, a tituladora injeta HCl em 

aliquotas para manter o pH da solução nos valores iniciais (Barbour; Rees, 2004). 

De acordo com Barbour et al. (2005b) e Barbour e Rees (2004), o volume total de 

titulador necessário é correspondente a dissolução da hidroxiapatita. Portanto, 

quanto maior o volume de titulador necessário, maior o potencial erosivo da solução. 

No presente estudo, o suco sem aditivos (C-) necessitou, em média, de 

1,23mL de titulador, enquanto que o suco com HMP (que foi o aditivo isolado que 

mais reduziu esse volume) necessitou de apenas 0,20mL. Assim, o suco modificado 

por HMP reduziu em 84% a dissolução da hidroxiapatita. Os aditivos PP e STP 

também foram capazes de reduzir a dissolução, porém, em uma porcentagem 

menor (aproximadamente 40%). O suco com um uma menor concentração de cálcio 

(10 mmol/L), o Ca, reduziu a dissolução em 63%, enquanto que o suco modificado 

com cálcio disponível comercialmente (C+), não necessitou de nenhuma quantidade 

de titulador.  

Esses resultados estão de acordo com os resultados obtidos por Barbour et 

al. (2005b), que utilizaram o mesmo método de análise. Os autores encontraram 

uma redução na dissolução de 50% quando adicionaram 10mmol/L de cálcio a uma 

solução de ácido cítrico, 64% de redução com o HMP, 35% com o PP e 46% com o 

STP. É interessante de observar que, além de soluções diferentes (suco de laranja e 
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solução de ácido cítrico), o presente estudo apresentou outras diferenças em 

relação ao estudo de Barbour et al. (2005b), como o uso de cristal de hidroxiapatita 

no lugar do disco de hidroxiapatita e o tempo da reação (5min contra 30min). O 

tempo da reação foi reduzido, pois, conceitualmente, o pH-stat é um método indireto, 

simples e rápido, de se prever o potencial erosivo de soluções ácidas, tal como as 

medições de pH e de titulação ácida. Dessa forma, o tempo da reação foi 

programado para apenas 5min, o que, de acordo com o estudo de Millward et al. 

(1997) simula com fidelidade as condições bucais após a ingestão de uma bebida 

ácida. No entanto, nos nossos testes preliminares (dados não mostrados), com o 

tempo de reação de 5min, pouca dissolução com o uso do disco de hidroxiapatita foi 

observada; portanto, optou-se pela utilização do cristal. 

Em todos os sucos em que foram adicionadas as combinações dos aditivos, 

principalmente os que envolviam o cálcio, uma redução adicional do potencial 

erosivo foi observada, alcançando, em alguns casos, a valores próximos ao do 

grupo C+. 

Nesse teste, o único aditivo que não foi capaz de reduzir a dissolução do suco 

foi a goma xantana, quando adicionada isoladamente (grupo XG). Pelo contrário, 

esse aditivo aumentou a quantidade de titulador necessária de 1,23mL, em média, 

para 1,39mL. Esse resultado está em desacordo com o estudo de Barbour et al. 

(2005b), que encontrou uma redução de 30% na dissolução da hidroxiapatita, com a 

adição da goma xantana uma solução de ácido cítrico. Essa diferença pode ser 

explicada pela diferença de pH entre as duas soluções testadas (3,8 do suco contra 

3,2 da solução de ácido cítrico), uma vez que, o pH pode alterar as cargas da goma 

e da superfície da hidroxiapatita, afetando assim, a adsorção (Barbour et al., 2005b).  

Apesar do pH-stat ser um método de análise química sensível e acurado, ele 

não nos possibilita acessar às alterações ocorridas na superfície do substrato, que é 

apenas possível em estudos in vitro e in situ (Barbour; Rees, 2004). Dessa forma, 

nesse estudo, os aditivos também foram testados com esses modelos. 
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6.3 Da Segunda e Terceira Fases 
 
 

Para essas duas fases do estudo foram selecionados seis sucos modificados: 

o Ca, Ca+HMP, HMP, STP, PP, XG, mais os controles. Para se entender melhor o 

mecanismo de ação dos aditivos testados, deu-se preferência aos sucos onde cada 

substância havia sido adicionada isoladamente. A escolha da combinação Ca+HMP 

foi baseada no seu promissor efeito anti-erosivo, demonstrado na primeira fase 

deste estudo e em estudos anteriores (Hooper et al., 2007). 

Em acordo com a primeira fase deste estudo, a adição de 10mmol/L de cálcio 

ao suco de laranja também foi capaz de reduzir o seu potencial erosivo em dois dos 

modelos testados: o de erosão e o de ciclagem erosão-remineralização. Em ambos 

os modelos, o suco modificado com menores quantidades de cálcio (grupo Ca) não 

foi capaz de causar uma perda de superfície detectável pelo método de 

perfilometria, diferentemente do que ocorreu com o suco de laranja sem aditivos. No 

grupo Ca, só foi possível de se observar uma redução da microdureza e, mesmo 

assim, na maioria das medições, essa redução não se apresentou tão severa quanto 

à redução causada por C-. Na terceira fase, o valor da redução da MDS para o 

grupo Ca no tempo de 150min não foi significantemente diferente do grupo C-; 

todavia, nesse tempo experimental, C- apresentou perda de superfície detectável, 

enquanto que Ca não. Portanto, pode-se supor que a medição da microdureza para 

o grupo C- foi realizada na camada subsuperficial dos espécimes, uma vez que a 

camada superficial mais externa já havia sido perdida. Assim, analisando os 

resultados da PS, ainda podemos concluir que o grupo Ca foi menos erosivo que o 

grupo C-. 

Apesar de Attin et al. (2005) e Magalhães et al. (2009a) terem demonstrado 

que uma concentração ainda menor de cálcio, de 1mmol/L, foi capaz de reduzir a 

erosão causada por um suco de laranja e, também, por diferentes bebidas 

carbonatadas, essa concentração de cálcio não mostrou os mesmos efeitos 

protetores em nossos testes preliminares. Esse resultado foi também observado por 

Magalhães et al. (2010), quando adicionou essa mesma quantidade de cálcio a uma 

solução de ácido cítrico. Assim, no presente estudo, optou-se por utilizar a 
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concentração de 10mmol/L. Diferenças na metodologia e na solução utilizada como 

teste podem explicar esses resultados contraditórios. 

Outro fator que pode ter exercido influência nos resultados é o tipo de sal de 

cálcio utilizado. Em nossos testes preliminares, primeiramente, tentamos adicionar 

ao suco de laranja o sal cloreto de cálcio dihidratado, de fórmula CaCl2.2H2O (Attin 

et al., 2003; Attin et al., 2005). Contudo, mesmo na concentração de 10mmol/L, não 

foi observada nenhuma redução no potencial erosivo do suco. Assim, optou-se por 

testar o sal lactato de cálcio pentahidratado Ca(CH3CH(OH)CO2)2•5H2O (Beiraghi et 

al., 1989; Magalhães et al., 2009a), que apresentou bons resultados e, portanto, foi o 

sal escolhido para essa pesquisa. Ambos os sais são extremamente solúveis e 

apresentam somente um íon cálcio em sua molécula; porém, eles possuem 

diferentes componentes em sua fórmula, como, por exemplo, o ânion lactato, o que, 

provavelmente, pode ter exercido alguma influência no processo de 

desmineralização/remineralização. Essa diferença na efetividade desses dois sais 

de cálcio também foi observada, previamente, por Magalhães et al. (2010). 

Nós hipotetizamos que devido ao fato do ânion lactato possuir uma 

capacidade de quelar os íons cálcio, quando o lactato de cálcio foi adicionado à 

bebida, todo o cálcio estava na forma de complexos estáveis com o lactato. A 

constante de associação para esse complexo é de 10-20L mol-l. A constante de 

associação é definida como a força de ligação entre o cálcio (ou outro íon metálico) 

ao seu ligante. Para o lactato, essa ligação não é tão forte como para outros 

compostos, como o citrato (Ko= 6 x 104L mol-l) ou o EDTA (Ko=5 x 510L mol-l) 

(Jackson, 2004); no entanto, foi suficiente para proteger os íons de cálcio, evitando 

que eles se ligassem a outros componentes menos estáveis presentes no suco, 

tornando-os, assim, disponíveis para interagir com a supefície dental. Por outro lado, 

com o cloreto de cálcio, todo o cálcio do sal estava disponível no suco no momento 

da suplementação; porém, a maioria desses íons acabava se ligando a outros 

compostos presentes no meio, antes de atingir a superfície dental. 

Em vista dessas diferenças entre os sais de cálcio, nos parece razoável como 

direcionamento futuro, investigar os sais de cálcio mais comumente utilizados como 

aditivos, para verificar se eles se comportam da mesma forma quando adicionados a 

uma mesma bebida ácida. 
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Em relação aos polímeros alimentares testados, nos modelos de erosão e de 

ciclagem erosão-remineralização, apesar do grupo HMP ter apresentado uma 

redução da microdureza de superfície semelhante a do grupo C-, o suco com HMP 

não foi capaz de causar uma perda de superfície detectável pelo método da 

perfilometria em quase todas as medições realizadas, com exceção da realizada no 

tempo experimental de 150min do modelo de erosão. Assim, houve uma 

desmineralização; porém, a progressão da perda física não ocorreu de modo 

semelhante a do grupo C-, diferentemente do ocorreu com os grupos STP, PP e XG. 

Todavia, melhores resultados foram observados com a combinação Ca+HMP, o que 

confirma o efeito sinérgico entre essas duas substâncias, como já havia sido 

previamente sugerido por Hooper et al. (2007). 

De acordo com Hesaraki et al. (2009), o HMP tem a capacidade de se 

adsorver a superfície de partículas positivamente carregadas através de ligações 

eletrostáticas e iônicas. Portanto, ele pode se ligar à superfície da hidroxiapatita e 

criar um filme adsorvido. Devido ao grande tamanho de sua cadeia molecular 

(Barbour et al., 2005b), o grau de cobertura desse polímero é grande, maior que o 

do PP e do STP. Assim, o efeito sinérgico entre o HMP e o cálcio observado nesse 

estudo pode ser explicado pela atuação de dois mecanismos protetores, o do HMP, 

explicado anteriormente, e o dos íons cálcio, que interagiram com a superfície dental 

nos sítios onde o HMP não estava presente. Interessante de se notar que o HMP 

também tem uma forte capacidade de quelação de íons cálcio (Hesaraki et al., 2009) 

e, portanto, o cálcio, quando adicionado juntamente com esse composto, deve estar 

protegido na forma de algum complexo com uma força de ligação mais fraca, como, 

por exemplo, o lactato de cálcio. Do contrário, o HMP irá quelar os íons de cálcio e 

ambos compostos ficarão impossibilitados de exercer seus efeitos protetores.  

Não se sabe ao certo porque os aditivos PP e STP reduziram o potencial 

erosivo do suco no pH-stat, mas não nos modelos de erosão e de ciclagem. No 

entanto, pode-se especular que, no pH-stat, o substrato utilizado foi o cristal de 

hidroxiapatita, que possui uma maior área disponível para interagir com os 

polifosfatos do que a superfície dental em si. Além disso, o cristal se apresenta 

numa forma mais pura. Outro fator que devemos levar em consideração é o tempo 

da reação. Como já foi citado anteriormente, o tempo da reação no método pH-stat 

foi programado para apenas 5min. Contudo, nos modelos de erosão e de ciclagem, 



114 
 

o tempo total de contato dos sucos com a superfície dental foi muito maior que 5min; 

portanto, podemos supor que, tanto o PP, quanto o STP, podem não possuir uma 

ação prolongada, como a que foi observada para HMP. 

O aditivo goma xantana não foi capaz de reduzir o potencial erosivo do suco 

de laranja nos dois modelos testados. Pelo contrário, em alguns casos, como na 

análise da perda de superfície no modelo de ciclagem, a média do grupo XG foi 

maior do que a do grupo C-. No entanto, essa diferença não foi estatisticamente 

significante. Hooper et al. (2007) declararam que a goma xantana é capaz de causar 

uma ligeira diminuição no pH e também aumentar os valores de titulação ácida da 

bebida previamente modificada com cálcio. Provavelmente, o efeito protetor da 

goma é mínimo e o seu papel como aditivo de bebidas ácidas pode estar mais 

relacionado com a melhora da aceitabilidade e longevidade dessas bebidas, quando 

modificadas por cálcio, do que sua atuação como um agente anti-erosivo por si. 

Como nesse estudo o pH de todos os sucos experimentais foi ajustado para o pH 

natural do suco sem aditivos (3,8), a goma não teve a oportunidade de apresentar 

tais efeitos. 

Para a dentina, somente a modificação Ca+HMP apresentou efeito anti-

erosivo. Esse fato pode ser explicado pela diferente morfologia desse substrato em 

comparação com o esmalte, o que pode ter interferido na sua interação com os 

polifosfatos. Como já foi citado anteriormente, os polifosfatos possuem afinidade 

com a superfície da hidroxiapatita (Mcgaughney; Stowell, 1977; Barbour et al., 

2005b) e, uma vez que eles se adsorvem a essa superfície, podem diminuir o 

processo de desmineralização. Assim, pode ser hipotetizado que, pela dentina 

apresentar menor conteúdo mineral do que o esmalte (Featherstone; Lussi, 2006), a 

adsorção dos polifosfatos ocorreu com uma magnitude menor e, portanto, algum 

efeito apenas foi observado quando o HMP foi associado ao cálcio, reafirmando a 

idéia de um efeito sinérgico entre esses dois compostos. 

Estudos anteriores sugeriram que alguns dos aditivos testados, 

principalmente os polifosfatos, podem inibir a formação dos cristais de hidroxiapatita 

e assim, interferir no processo de mineralização (Jung et al., 1973; Mcgaughney; 

Stowell, 1977). No entanto, com base nos resultados do modelo de remineralização 

do presente estudo, pode ser observado que nenhum dos aditivos testados foi capaz 

de interferir com a remineralização da superfície desmineralizada, que não foi 
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removida pelo processo de erosão. Nesse modelo, pode ser observado que houve 

aumento da microdureza superficial dos espécimes após a imersão em saliva em 

todos os grupos, com exceção do grupo C+. Nesse grupo, pouca redução da MDS 

foi observada após os 30min de erosão e, como consequência, pouco aumento da 

MDS foi observado após o tratamento com a saliva. 

Nessas duas fases do estudo foram utilizados dois métodos para a 

determinação dos efeitos erosivos dos sucos nos substratos dentais: a perfilometria 

ótica e a microdureza de superfície. De acordo com Barbour e Rees (2004), a 

dureza é um método adequado para se observar os estágios iniciais de erosão, 

enquanto que a perfilometria é mais adequada para estágios mais avançados. A 

decisão do uso de ambos os métodos foi relacionada ao uso de substratos com 

diferentes susceptibilidades à erosão (esmalte e dentina) e à diferença no potencial 

erosivo dos sucos testados. Em alguns casos, a perda de superfície causada pelos 

sucos foi mínima, bem abaixo do limite de detecção do método de perfilometria, ou 

seja, de aproximadamente 0,3 µm. Para esses casos, a medição de dureza foi um 

método mais adequado. 

 

 

6.4 Da Quarta Fase 
 

 

Devido aos resultados promissores obtidos nas fases anteriores com o uso do 

cálcio, na concentração de aproximadamente 10mmo/L (ou 0,4g/L) e do 

hexametafosfato de sódio à 0,2g/L, esses foram os aditivos escolhidos para serem 

testados nesta fase, com um modelo in situ. Interessante notar que essa quantidade 

de cálcio é quase quatro vezes menor do que o presente no suco modificado com 

cálcio, disponível comercialmente, que foi utilizado como controle positivo.  

De acordo com os resultados obtidos, essa menor quantidade de cálcio foi 

capaz de reduzir a erosão causada pelo suco de laranja; todavia, em menor 

extensão do que o grupo C+, o que sugere que essa redução pode ser 

concentração-dependente. Por outro lado, o teste de sabor reforçou a idéia de que a 

adição de cálcio em altas concentrações pode alterar o sabor da bebida (Grenby, 

1996; Larsen; Nyvad, 1999; Jensdottir et al., 2005). 
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Nesse teste, metade dos voluntários (5/10) notou uma diferença no sabor no 

suco do grupo C+. Uma pequena redução nesse número (4/10) foi obtida com o 

suco modificado com menores quantidades de cálcio (Ca). A maioria dos voluntários 

que notaram uma diferença no sabor dos sucos modificados com cálcio reportou que 

eles pareciam ser mais doces do que o suco sem aditivos (C-). Porém, apesar de 

mais doce, deve-se ressaltar que voluntários ainda consideravam o sabor desses 

sucos aceitável. Apesar do número de participantes nesse teste ter sido pequeno, 

ele pode nos dar uma idéia de como o cálcio afeta o sabor do suco, uma vez que, 

como comparação, apenas dois voluntários notaram uma diferença no sabor do 

suco sem aditivos (C-). 

O outro aditivo testado foi o hexametafosfato de sódio. Esse composto foi 

adicionado isoladamente ou em combinação com o cálcio, devido ao efeito sinérgico 

protetor que essas duas substâncias apresentaram no estudo in vitro. Neste estudo 

in situ, tanto o grupo Ca, quanto o grupo Ca+HMP reduziram significantemente a 

AMD em relação ao C-; entretanto, apesar do grupo Ca+HMP ter apresentado uma 

menor AMD em relação ao grupo Ca, não foi encontrada uma difença significante 

entre eles. O grupo HMP não apresentou uma AMD diferente de C-. Isso sugere que 

o efeito protetor observado no grupo Ca+HMP foi basicamente relacionado à 

presença do cálcio. 

Não ficou claro porque HMP reduziu o potencial do suco de laranja in vitro, 

mas não in situ. Pode ser hipotetizado que, no estudo in situ, a adsorção desses 

polifosfatos à superfície do esmalte pode ter sido prejudicada pela presença de 

algumas proteínas salivares, que também possuem afinidade com essa superfície e 

podem ter competido por sítios de ligação (Barbour et al., 2005b). Todavia, como 

houve uma tendência de redução do potencial erosivo do grupo Ca+HMP em 

relação ao grupo Ca, também podemos supor que a adição de maiores quantidades 

de HMP poderia ter resultado em um efeito protetor mais evidente, especialmente, 

se em realidade, existir mesmo essa competição por sítios de ligação. De acordo 

com Baker e Parker (2007) na patente Americana (US Patent 7,279,152 B2) que 

descreveu o uso da adição dos polifosfatos à bebidas ácidas para a redução do seu 

potencial erosivo, a concentração de polifosfatos adicionada deve estar, 

preferencialmente, entre 0,01g/L a 1g/L. Portanto, a adição de maiores 
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concentrações de HMP pode ser uma alternativa viável a ser considerada em 

estudos futuros. 

Também deve ser salientado que os voluntários que notaram uma diferença 

no sabor dos sucos modificados com HMP reportaram, com mais frequência, que 

esses sucos pareciam ser mais azedos, em comparação ao C-. Esse fato também 

deve ser levado em consideração quando do teste de maiores concentrações desse 

aditivo. 

Portanto, pode ser observado nesse estudo que a adição de cálcio ao suco 

de laranja, mesmo na baixa concentração testada, mostrou ser uma alternativa 

viável para pacientes com risco de erosão dental; no entanto, mais estudos são 

necessários para a determinação do hexametafosfato de sódio como um agente 

anti-erosivo efetivo nesse suco. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

7.1 Considerando as limitações das investigações in vitro, foi possível concluir que: 

 

 

Para esmalte, o cálcio e o hexametafosfato de sódio, nas concentrações 

testadas, apresentaram os melhores resultados em relação à redução do potencial 

erosivo do suco de laranja; sendo que a associação desses compostos aumentou os 

seus efeitos individuais.  

Em dentina radicular, um efeito protetor foi apenas alcançado com a 

associação entre cálcio e hexametafosfato de sódio. 

 

 

7.2 Sob as condições do estudo in situ, foi possível concluir que: 

 

 

A adição de cálcio, mesmo na baixa concentração testada, foi capaz de 

reduzir a erosão causada pelo suco de laranja. O hexametafosfato de sódio, na 

concentração testada, não apresentou efeitos protetores, nem quando combinado 

com cálcio. 
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ANEXO A – Folha de aprovação da IUPUI/Clarian Institutional Review Board para o uso de dentes 
humanos nas pesquisas realizadas no Oral Health Research Institute da Universidade 
de Indiana 
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ANEXO B – Folha de aprovação IUPUI/Clarian Institutional Review Board para a realização do estudo 
in situ apresentado nessa tese 
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ANEXO C – Modelo do Consentimento Livre e Esclarecido (em inglês) utilizado no estudo in situ  
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