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RESUMO 
 

 

Machado AC. Efeito da ordem de utilização de dentifrícios e enxaguatórios bucais 
contendo fluoretos e estanho na prevenção do desgaste erosivo [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão 
Corrigida.  
 

 

Visto que o esmalte erodido é mais susceptível ao desgaste pela abrasão por 

escovação, e considerando que os fluoretos (F), ou a combinação de fluoretos com o 

estanho (F+Sn), promove precipitados que são relativamente resistentes à 

escovação, o objetivo desse estudo foi o avaliar se o uso de enxaguatórios bucais 

fluoretados, contendo ou não estanho, previamente à escovação poderia reduzir a 

magnitude do desgaste do esmalte erodido. Adicionalmente, buscou-se verificar se o 

armazenamento em saliva artificial antes dos tratamentos influenciaria a perda de 

superfície do esmalte erodido. Cento e quarenta espécimes de esmalte (com 

4mmx4mmx2mm) foram obtidos de incisivos bovinos, incluídos em resina acrílica, 

planificados, polidos e aleatoriamente alocados em 14 grupos experimentais (n=10), 

de acordo com os seguintes tratamentos, os quais foram aplicados imediatamente 

ou 30min após a erosão: controle- escovação com saliva artificial; E(F)- escovação 

com dentifrício F (1400 ppm F, como AmF); E+B(F)- escovação com o dentifrício F 

seguido de bochecho com um enxaguatório F (250 ppm F, como AmF e NaF); 

B+E(F)- bochecho com enxaguatório F seguido de escovação com dentifrício F; 

E(F+Sn)- escovação com dentifrício F+Sn (1400 ppm F, como AmF e NaF + 3500 

ppm Sn, como SnCl2); E+B(F+Sn)- escovação com dentifrício F+Sn seguido de 

bochecho com enxaguatório F+Sn (500 ppm F, como AmF e NaF + 800 ppm Sn, 

como SnCl2); B+E(F+Sn)- bochecho com enxaguatório F+Sn seguido de escovação 

com dentifrício F+Sn. Os tratamentos foram testados em um modelo de erosão-

abrasão, que consistia de 2min de imersão em solução de ácido cítrico a 0,3%, 

seguido de 60min de exposição a saliva artificial. Esse procedimento foi repetido 

4x/dia, por 5 dias. Os tratamentos foram realizados imediatamente ou 30min após o 

primeiro e o último desafios erosivos. A escovação foi conduzida com escova 

elétrica, por 15s, com um período total de exposição à suspensão dentifrício/saliva 

artificial (1:3) de 2min. A exposição aos enxaguatórios foi feita por 30s. Ao final, a 



perda de superfície (PS, em µm) foi determinada com um perfilômetro ótico. Os 

dados foram estatisticamente analisados (α=0,05). Para os grupos com exposição à 

saliva antes dos tratamentos, a menor PS foi observada para B+E(F) e B+E(F+Sn), 

que obtiveram uma diferença significativa em relação ao controle, porém não em 

relação a E+B(F) e E+B(F+Sn). E+B(F), E+B(F+Sn) e os outros grupos não diferiram 

significativamente em relação ao controle. Para os grupos sem exposição à saliva, a 

menor PS foi observada para B+E(F) e B+E(F+Sn), sendo significativamente 

diferente do controle. Todos os outros grupos não exibiram PS diferente do controle.  

Para B+E(NaF), a menor PS foi observada na condição sem exposição à saliva 

antes dos tratamentos, e para E+B(Sn), a menor PS foi observada com exposição à 

saliva. Não houve diferença entre exposição ou não à saliva para os outros grupos. 

Conclui-se que, tanto para F como para F+Sn, o uso do enxaguatório antes da 

escovação foi capaz de reduzir o desgaste do esmalte erodido. A exposição à saliva 

antes da escovação somente mostrou um efeito benéfico para F+Sn quando a 

escovação foi realizada antes do enxaguatório. A combinação de F+Sn não 

apresentou resultado superior ao uso de apenas F. 
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ABSTRACT 
 

 

Machado AC. Effect of order of user of dentifrices and oral rinses containing fluoride 
and stannous on the prevention of enamel erosive wear [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 

 

 

Considering that the eroded enamel is more susceptible to be wear off by 

toothbrushing abrasion, and that fluoride, or the combination between fluoride and 

stannous, would induce precipitates that are relatively resistant to toothbrushing, the 

objective of this study was to evaluate whether the use of fluoridated oral rinses, 

containing or not stannous, could reduce the magnitude of wear of the eroded 

enamel. In addition, it sought to verify if storage in artificial saliva before treatments 

would influence the loss of the eroded enamel. One hundred and forty enamel 

specimens (with 4mmx4mmx2mm) were cut from bovine incisors, embedded in 

acrylic resin, flattened, polished, and randomly allocated into 14 experimental groups 

(n=10), according to the following treatments, which were applied immediately or 

30min after erosion: control- toothbrushing with artificial saliva; E(F)- toothbrushing 

with F dentifrice (1400 ppm F, as AmF); E+B(F)- toothbrushing with F dentifrice, 

followed by rinse with F solution (250 ppm F, as AmF and NaF); B+E(F)- rinse with F 

solution, followed by toothbrushing with F dentifrice; E(F+Sn)- toothbrushing with 

F+Sn dentifrice (1400 ppm F, as AmF and NaF + 3500 ppm Sn, as SnCl2); 

E+B(F+Sn)- toothbrushing with F+Sn dentifrice, followed by rinse with F+Sn solution 

(500 ppm F, as AmF and NaF + 800 ppm Sn, as SnCl2); B+E(F+Sn)- rinse with F+Sn 

solution, followed by toothbrushing with F+Sn dentifrice. The treatments were tested 

in an erosion-abrasion model, consisting of 2min immersion in 0.3% citric acid 

solution, followed by 60min exposure to artificial saliva. This procedure was repeated 

4x/day, for 5 days. The treatments were performed immediately or 30min after the 

first and the last erosive challenges. Toothbrushing was performed with electric 

toothbrushes, for 15s, with a total exposure time to the dentifrice slurries (1:3) of 2 

min. Exposure to the rinse solutions were performed for 30s. At the end of cycling, 

enamel surface loss (SL, in µm) was measured by optical profilometry. Data were 

statiscally analyzed (α=0.05). For the groups with saliva exposure before treatments, 

the lowest SL was observed for B+E(F) and B+E(F+Sn), which were significantly 



different when compared to the control, but not in relation to E+B(F) and E+B(F+Sn). 

E+B(F), E+B(F+Sn) and the other groups did not significantly differ from the control. 

For the groups without saliva exposure, the lowest SL was observed for B+E(F) and 

B+E(F+Sn), being significantly different from the control. The other groups did not 

exhibit SL different from the control. For B+E(NaF), the lowest SL was observed 

without saliva exposure, and for +B(Sn), the lowest SL was observed with saliva 

exposure. There was no significantly difference between the conditions of exposure 

or not to saliva for the other groups.  It was concluded that, either for F as for F+Sn, 

rinsing with a fluoridated solution before toothbrushing was able to reduce the wear 

of the eroded enamel. Saliva exposure before toothbrushing showed a positive effect 

only for F+Sn when toothbrushing was performed before the rinse. The combination 

of F+Sn did not present  superior results to the use of only F. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quando ácidos erosivos, de origem extrínseca e/ou intrínseca, entram em 

contato frequente com os dentes, as superfícies dentárias começam a se dissolver. 

Com a difusão desses ácidos pelos tecidos duros, ocorre uma desmineralização 

superficial, num processo denominado de erosão dentária.1 Em esmalte, a difusão 

de ácidos pelos espaços interprimáticos resulta em uma perda mineral parcial, com 

aumento da porosidade e redução da dureza de sua camada externa, a qual passa a 

ser denominada “camada amolecida”.  Um desafio ácido de curta duração é incapaz 

de causar perda de estrutura em esmalte, uma vez que, em um processo erosivo 

inicial, esta camada amolecida de esmalte pode se remineralizar parcialmente, 

porém, erosões prolongadas e consecutivas podem causar eventualmente a 

desmineralização completa da camada externa de esmalte, resultando em perda de 

superfície dentária.2 

A perda de estrutura dentária resulta no aparecimento da lesão de erosão, a 

qual é mais prevalente nas superfícies oclusais e vestibulares dos dentes de ambos 

os arcos, e nas superfícies palatinas dos incisivos superiores.3  O desgaste por 

erosão é uma condição muito comum na população mundial nos dias atuais, e ao 

longo do tempo, pode influenciar o estado de saúde-oral e o bem-estar do paciente, 

já que, em estágios avançados pode comprometer estética e funcionalmente os 

dentes, ou ainda, quando há exposição de dentina, pode resultar em uma 

sintomatologia dolorosa, denominada hipersensibilidade dentinária.3-5 

Os ácidos extrínsecos causadores da erosão estão presentes na dieta e no 

ambiente,5,6 enquanto que o ácido clorídrico estomacal é o único fator etiológico 

intrínseco descrito na literatura.5,7 Assim, temos que os grupos de risco para o 

processo de erosão são, principalmente, os indivíduos que consomem bebidas e 

alimentos ácidos com frequência, pacientes com transtornos alimentares, que 

envolvem episódios recorrentes de vômito, e pacientes que sofrem de refluxo ou 

algum outro distúrbio gastresofágico.8 

 Quando o ataque ácido se associa aos impactos mecânicos frequentemente 

presentes no meio bucal, como a abrasão por escovação, a perda de estrutura se 

intensifica, pois o dente sofre um desgaste químico-mecânico, denominado de 

desgaste erosivo.9 Isso porque o desafio erosivo causa o “amolecimento” da 
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superfície do esmalte, deixando-a mais susceptível a remoção por forças 

mecânicas.10 Se caso esses impactos mecânicos não estivessem atuantes, essa 

superfície amolecida, que possui espessura variando de 0,2 a 3µm,5 poderia ter sua 

dureza recuperada ou pelo menos aumentada, por exemplo, pela ação 

remineralizadora da saliva.11 No entanto, o efeito remineralizador da saliva na 

camada de esmalte amolecida ainda é controverso.4,12  Muitos estudos vêm sendo 

conduzidos para se avaliar qual seria o período ideal de espera, após um desafio 

erosivo, para a realização da escovação 12-16. Enquanto que algumas investigações  

mostraram que períodos de espera variando de 30 a 240min podem reduzir, 

significativamente, o efeito da escovação sobre o esmalte erodido,13-15 outras não 

observaram tal efeito protetor, nem após 4h de espera.12,16  

Uma outra opção para aumentar a dureza ou proteger o esmalte erodido 

seria por meio da aplicação de produtos fluoretados,10,17,18 que podem, ainda, deixar 

essa superfície mais resistente a desafios erosivos subsequentes.19 Fluoretos de 

diferentes tipos vem sendo estudados como agentes anti-erosivos, em diferentes 

veículos e concentrações. Dentre os fluoretos, temos os que são considerados 

monovalentes, como o fluoreto de sódio (NaF) e fluoreto de amina (AmF), e os 

polivalentes de cátions metálicos, como o fluoreto de estanho (SnF2).  

Os compostos fluoretados monovalentes provavelmente protegem o 

substrato dentário por meio da formação de precipitados semelhantes ao fluoreto de 

cálcio (CaF2), que atuariam como uma camada a ser dissolvida primeiramente 

durante o desafio erosivo, evitando, de imediato, a dissolução do tecido dentário 

subjacente. Adicionalmente, esses compostos liberariam fluoreto (F-) e cálcio para o 

meio durante o ataque ácido, auxiliando no processo de remineralização.20,21 Já, os 

compostos fluoretados polivalentes de cátions metálicos, em especial o SnF2, além 

da possível formação de material semelhante ao CaF2, pode interagir com a 

superfície do dente e formar uma camada rica em estanho, que se mostrou mais 

ácido resistente. Além disso, o estanho pode ser incorporado à estrutura dentária, 

aumentando sua resistência à desmineralização. Esses compostos apresentam, 

portanto, uma proteção superior contra o desgaste erosivo.22,23 

 De fato, um estudo prévio mostrou que, logo após um desafio erosivo, a 

escovação com dentifrício fluoretado era capaz de diminuir, significativamente, a 

perda de esmalte em relação ao uso de um dentifrício sem flúor. Um resultado ainda 

mais promissor foi alcançado quando os autores utilizaram uma solução de 
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enxaguatório bucal, também fluoretada, logo após a escovação com o dentifrício 

fluoretado, simulando um regime de intensa exposição ao flúor.16 Todavia, um outro 

estudo demonstrou que a aplicação de uma solução fluoretada, após um desafio 

erosivo, não era suficiente para reduzir o desgaste do esmalte pela escovação.24 

Deve ser mencionado, ainda, que a maioria dos estudos testando os efeitos 

da saliva e de compostos fluoretados na camada de esmalte amolecida por erosão 

possuem curta duração, ou seja, as medições para avaliar o aumento da dureza ou 

a perda de superfície são realizadas após um único desafio erosivo e após uma 

única exposição aos tratamentos. Pouca informação existe sobre o efeito cumulativo 

desses tratamentos após repetidos desafios erosivos, onde, apesar da perda 

superficial que inevitavelmente irá ocorrer, também há chance do endurecimento ou 

da proteção da camada amolecida localizada na base da lesão, o que pode, ao final, 

levar a uma diminuição do desgaste como um todo.  

Considerando a possibilidade da escovação remover a camada amolecida 

pelo desafio erosivo, e o fato de que os compostos fluoretados promovem 

precipitados que são relativamente resistentes a abrasão por escovação,25,26 nós 

formulamos a hipótese de que, se a ordem da complementação da higiene oral com 

enxaguatório fosse inversa (enxaguatório utilizado antes da escovação), a camada 

amolecida poderia ser parcialmente endurecida e/ou protegida por uma camada de 

depósitos, reduzindo, assim, a sua remoção pela escovação.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 EROSÃO DENTÁRIA  

 

 

2.1.1  Características gerais e etiologia 
 

 

 

O aumento da expectativa de vida do ser humano e as políticas de prevenção 

e controle da doença cárie e da doença periodontal permitiram uma diminuição na 

perda de elementos dentários.27 Esse fato aliado ao maior consumo de bebidas e 

alimentos ácidos pelas populações,4 tornaram os efeitos deletérios do desgaste 

dentário mais evidentes. Isso porque, dentre os processos que contribuem para o 

desgaste dentário, a erosão tem sido considerado como um dos mais importantes.  

A erosão é um processo multifatorial, que pode resultar na perda progressiva 

dos tecidos dentários duros, sem o envolvimento bacteriano. De acordo Lussi et al.,5 

a soma de fatores e co-fatores, relacionados ao comportamento do paciente e aos 

seus hábitos nutricionais, afetam diretamente o desenvolvimento da erosão, 

podendo induzir ou prevenir a sua progressão. Uma dieta ácida é o principal fator 

etiológico extrínseco da erosão, no entanto, o ambiente de trabalho pode ser 

considerado um co-fator, que pode induzir certos pacientes ao maior risco à erosão, 

como empregados de indústrias químicas ou profissionais provadores de vinho.28 A 

prática profissional ou excessiva de esportes também pode ser considerada um co-

fator, por induzirem os praticantes a estarem sempre ingerindo bebidas com baixo 

pH, como as bebidas isotônicas ou energéticas.29 Até mesmo a maneira com que 

alimentos e bebidas ácidas são levados à cavidade oral (sugando, bochechando, 

usando canudo, mantendo na cavidade antes de engolir, mastigar preferencialmente 

de um ou de outro lado) pode ser considerada um fator comportamental do paciente 

que determinará a duração e a localização do ataque ácido.2,30,31 Entretanto, existem 

fatores biológicos, como o fluxo salivar e a formação da película adquirida, que 

quando encontram-se em quadro de normalidade, podem atuar beneficamente na 

prevenção da erosão.5 
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A erosão ocorre quando o meio ao redor dos tecidos duros dentários fica 

subsaturado em relação aos minerais do dente, processo este que é induzido por 

ligações de íons hidrogênio (H+), derivado de substâncias ácidas (ácidos fortes e/ou 

fracos), ou que possuem ânions com capacidade quelante, que podem se ligar ao 

cálcio. O ácido cítrico, por exemplo, se dissocia em água tanto em H+, quanto em 

ânions ácidos (citrato), o qual pode se ligar ao cálcio da estrutura dental.  32  

De acordo com um levantamento bibliográfico de diferentes estudos 

epidemiológicos, observou-se que a erosão dentária é comumente encontrada em 

populações do mundo todo, nas mais diversas faixa etárias, porém, ela tende a 

acometer o sexo masculino com maior frequência, e quanto mais avançada a idade, 

maior o número de lesões, além dessas lesões possuírem uma predileção pela face 

palatina de incisivos e pela face oclusal dos primeiros molares inferiores.3 Salas et 

al.6 realizou uma revisão sistemática e meta-análise mostrando que os 

levantamentos de dados em adultos são, ainda, insuficientes para se tirar muitas 

conclusões, sendo a faixa etária mais estudada da população as crianças e 

adolescentes, os quais apresentam uma condição frequente de desgaste erosivo 

nos dentes permanentes, tendo sua prevalência estimada de 30,4%.  

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

sendo que, os ácidos extrínsecos estão presentes na dieta (alimentos e bebidas 

ácidas), no ambiente (gases liberados por indústrias químicas) ou em 

medicamentos,5,6 enquanto que o fator etiológico considerado intrínseco é o ácido 

clorídrico estomacal, o qual pode atingir a cavidade bucal com frequência em casos 

de distúrbios gástricos, como refluxo, ou em doenças que causam vômitos 

recorrentes, como a bulimia.5,7,33,34  

O pH dessas substancias ácidas influencia em seu efeito erosivo, uma vez 

que, soluções com pH mais baixos causam lesões maiores.35 Porém, diferente do 

processo de cárie, não existe um pH crítico fixo para a erosão dentária.4 Isto porque 

além de baixos valores de pH, o potencial erosivo das substâncias ácidas depende 

também de outros fatores, como o seu conteúdo mineral (concentração de cálcio, 

fosfato e fluoretos), capacidade tampão, de sua propriedade de quelação de cálcio, 

além do grau de solubilidade do tecido dentário e das concentrações de minerais 

presentes na saliva.5,36 A frequência e duração do contato do ácido com as 

estruturas dentárias também são importantes para o desenvolvimento do processo 

erosivo.37 
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A ação dos ácidos erosivos na superfície do esmalte deixa esse tecido mais 

desmineralizado, aumentando sua rugosidade superficial38 e diminuindo a sua 

microdureza 39,40, tornando-o mais susceptível a ação por forças mecânicas,10 as 

quais podem intensificar a perda de estrutura dentária e  acelerar  a progressão de 

lesões.9  

Lesões por desgaste erosivo podem ser encontradas em todas as superfícies 

dentárias.3 Como características clínicas de uma lesão de erosão, temos a perda do 

brilho original da superfície, que adquirem um aspecto acetinado. Ocorre também 

um aplainamento de áreas convexas dos dentes e presença de concavidades rasas. 

As cúspides perdem sua forma anatômica natural, tornando-se arredondadas. Em 

superfícies que apresentam restaurações, as mesmas mostram-se com aspecto 

elevado em relação à estrutura dentária adjacente.41,42 

Em casos mais severos, o desgaste erosivo pode resultar em diminuição da 

dimensão vertical, isto porque pode ocorrer a perda de quase toda morfologia 

dentária. Nesses casos, há também, a exposição dentinária, consequentemente, um 

maior número de túbulos dentinários abertos e de maior diâmetro, que podem 

resultar em sintomatologia dolorosa.5,43-45 Sendo assim, o desgaste erosivo é 

considerado um dos fatores etiológicos principais para o aparecimento da 

hipersensibilidade dentinária.43 

 

 

2.1.2  Erosão em esmalte  
 

 

O processo de erosão dentária em esmalte pode ser dividido em dois 

estágios, inicialmente, ocorre a exposição do esmalte a uma solução erosiva, seja 

ela constituída de ácidos fracos (como ácido cítrico ou acético) ou fortes (como ácido 

clorídrico).32,41 Com a difusão do ácido através da película adquirida, que é uma 

camada orgânica derivada de lipídeos e proteínas que recobrem a superfície 

dentária, o mesmo atinge os cristais de hidroxiapatita da estrutura externa do 

esmalte,32,41 e assim, se difundindo pelos espaços interprismáticos resultam em uma 

perda mineral parcial, aumentando a porosidade e diminuindo a dureza dessa 

camada, a qual passa a ser denominada “camada amolecida”.2 
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Esta desmineralização ocorre de maneira centrípeta,46 iniciando-se pela área 

interprisática, seguindo para a região central do prisma.47 A camada superficial 

amolecida, que possui espessura variando de 0,2 a 3µm,5 tem a capacidade de ser 

parcialmente remineralizada, tendo a sua dureza aumentada ou até mesmo 

recuperada. Nesse caso, a progressão das lesões pode ser retardada, isso porque, 

nesse estágio inicial, a camada desmineralizada remanescente pode atuar como um 

arcabouço para deposição de minerais, os quais estão presentes na saliva.16,24  

Na sequência, caso o desafio ácido persista, tem-se início o segundo estágio, 

no qual, devido à continua difusão dos íons hidrogênio para o interior do esmalte, 

ocorre uma desmineralização numa camada inferior, próxima a superfície, 

aprofundando a camada amolecida.27,48 Assim, a magnitude do desafio ácido se 

torna maior que a capacidade de troca de minerais entre o dente e fluidos da 

cavidade oral, resultando, portanto, num desequilíbrio do processo de 

des/remineralização. Dessa forma, o esmalte vai sendo perdido, camada por 

camada, progressivamente, até o aparecimento do desgaste erosivo clínico.36 

 

 

2.1.3  Função salivar no processo de erosão  
 

 

 Características e propriedades inerentes à saliva, como o seu fluxo, a sua 

composição eletrolítica e proteica, bem como sua capacidade tampão, podem 

promover uma certa proteção ao tecido dentário frente a desafios ácidos.47,49  

O processo de proteção salivar contra a erosão pode ocorrer até mesmo 

antes do desafio ácido, por meio do aumento do fluxo salivar, que é provocado por 

algum estímulo extra oral, olfativo ou visual.50,51 Dessa forma, a saliva tem sido 

considerada o fator biológico mais importante na prevenção da erosão.52,53  

 A saliva pode atuar de diversas maneiras na modulação da erosão 

dentária, tais como: promovendo a diluição e eliminação de agentes erosivos da 

boca, realizando a auto-limpeza (clearance), neutralizando e tamponando os ácidos 

erosivos e fornecendo ions cálcio, fosfato e fluoretos necessários para 

remineralização. A saliva também contém inúmeras proteínas com funções 

importantes contra erosão dentária, as quais formam a película adquirida, que vai 
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funcionar como uma barreira semi-permeável, evitando o contato direto do ácido 

com o dente.27,52,54,55  

A composição salivar se dá por substâncias inorgânicas e orgânicas. Entre as 

inorgânicas, íons cálcio e fosfato são responsáveis pela determinação do grau de 

saturação da saliva, e o bicarbonato, tem como função ser o principal responsável 

pela capacidade tampão salivar.49,55,56 Pacientes com erosão dentária, ainda que 

com fluxo salivar normal quando comparados a pacientes que não apresentam 

erosão dentária, parecem apresentar menores quantidades de cálcio, sódio e fosfato 

em sua saliva.57 Muitos estudos mostram uma forte associação entre a redução do 

fluxo salivar e da capacidade tampão com o aumento da erosão dentária.58-61 

Como mencionado acima, a película adquirida é uma fina camada acelular, 

livre de bactérias, formada pelas substâncias orgânicas dos fluidos orais 

(glicoproteínas, proteínas, lipídios e enzimas). Essa camada se forma sobre os 

tecidos duros e moles logo após a higiene oral. Fisiologicamente, ela tem função de 

lubrificação e redução de atrito entre os dentes e os tecidos adjacentes, promoção 

de uma matriz para remineralização do esmalte, e além de proteção contra ácidos 

de origem bacteriana ou não.62 Essa proteção ocorre porque ela funciona como uma 

barreira superficial seletiva,20 reduzindo a difusão dos ácidos até os tecidos e, 

consequentemente, diminuindo a taxa de dissolução da hidroxiapatita,53 sendo um 

fator importante na etiologia e progressão da erosão dentária.55  

Entretanto, variações de composição, como a quantidade de proteínas 

presente, a espessura e o tempo de maturação dessa película adquirida, podem 

influenciar em seu efeito protetor contra a erosão dentária.63 Comparando com a 

dentina, a proteção oferecida pela película no esmalte parece ser menos 

limitada.64,65 Porém, sabe-se que a proteção promovida pela ação da saliva, 

isoladamente, não é suficiente para evitar a perda de estrutura dentária por erosão.27 

 

 

2.1.3.1   Período de espera em saliva para escovação após um desafio erosivo 

 

 

As superfícies dentárias erodidas podem ser facilmente desgastadas se 

escovadas logo após o desafio ácido, passando pelo processo de desgaste 

erosivo.66-68 Sendo assim, há discussões sobre o tempo apropriado para escovação 
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após um desafio erosivo, uma vez que pode ocorrer ação da saliva nos tecidos 

dentais,12 como a remineralizarão do esmalte erodido por meio da deposição de 

cálcio e fosfato, quando os agentes erosivos são neutralizados da superfície 

dentária. Isso tornaria essa superfície mais resistente aos possíveis desafios 

abrasivos subsequentes.69 

Muitos estudos foram conduzidos para se avaliar qual seria o período ideal de 

exposição a saliva, após um desafio erosivo, para a realização da escovação. 

Algumas investigações  mostraram que períodos de espera variando de 30 a 240 

min podem reduzir o efeito da escovação sobre o esmalte erodido.13-15 Sendo assim, 

com base nesses resultados, alguns autores defendem que os pacientes com risco 

para erosão esperem de 30min à 1h para escovar os dentes após a ingestão de 

alimentos e/ou bebidas ácidas.12 

Porém, Lussi et al.,12 observaram em um estudo in vitro, que a exposição do 

esmalte erodido à saliva por 4h antes do desafio abrasivo não foi capaz de aumentar 

a microdureza do esmalte e nem diminuir a perda da estrutura dentária.     Também, 

um estudo in situ mostrou que esperar um período em torno de 2h em saliva, para 

escovação do esmalte, diminui apenas levemente a abrasão, e não totalmente, 

sugerindo que a ação de remineralizante salivar é limitada no esmalte erodido.16  

Em um estudo epidemiológico recente, realizado no Reino Unido, O`Toole et 

al.70 observaram mais de 600 pacientes, que tiveram seus hábitos alimentares, 

frequência de dieta ácida e tempo de escovação pós refeições investigados. Nesse 

estudo, pode-se concluir que o consumo de bebidas ácidas entre as refeições, 

principalmente se o paciente tiver o hábito de bochechar ou esperar um tempo com 

a bebida na boca antes de ingeri-la, ou, até mesmo, ingerir frutas ácidas por longos 

períodos no dia, são os fatores principais para o desenvolvimento da erosão. O 

tempo de espera de 10min após a refeição para a escovação não demonstrou 

influenciar no processo erosivo. Contudo, os autores consideraram que a 

recomendação de espera para escovação após as refeições, discutida 

universalmente, não seja o fator substancial para a prevenção à erosão, mas sim o 

controle e diminuição do consumo de frutas e bebidas ácidas entre as refeições.70 

Outro estudo similar também foi conduzido na população européia, incluindo 

pacientes de 18 a 35 anos. Os autores analisaram a prevalência e os possíveis 

fatores de risco ao desgaste erosivo.71 Concluíram que o desgaste erosivo é comum 

nessa população, afetando mais de 25% dos participantes da pesquisa, e que, 
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assim como o estudo citado anteriormente, o consumo regular de frutas e bebidas 

ácidas, refluxo gástrico e vômitos recorrentes são os maiores fatores relacionados 

ao desgaste erosivo, não encontrando evidências relacionando o tempo de espera 

para a escovação após as refeições e a diminuição do desgaste erosivo.71 

Dessa forma, a influência da saliva na remineralização da camada erodida do 

esmalte dentário, bem como a necessidade de um tempo de espera para escovação 

após um desafio erosivo, ainda são assuntos que necessitam de mais investigações.  

 

 

2.1.4 Medidas preventivas para erosão 
 

 

2.1.4.1 Uso dos fluoretos 

 

 

Os compostos fluoretados são sabidamente efetivos agentes anti-cárie,72-74 e 

seu desempenho no tratamento e prevenção da erosão vem sendo extensivamente 

pesquisado,19,20,46,58,75,76 uma vez que, ambas as lesões são causadas por ácidos, se 

diferindo principalmente por sua origem e por sua agressividade.  

Fluoretos de diferentes tipos vem sendo estudados como agentes anti-

erosivos, em diferentes veículos e concentrações, dentre eles temos os 

considerados monovalentes, como o fluoreto de sódio (NaF) e fluoreto de amina 

(AmF), e os polivalentes de cátions metálicos, como o fluoreto de estanho (SnF2) e 

tetrafluoreto de titânio (TiF4).  

O mecanismo de ação proposto para explicar o efeito protetor dos fluoretos 

na erosão dentária se mostra um pouco diferente do mecanismo conhecido para 

prevenção de cárie,21 onde ocorre a concentração de flúor no interior do biofilme, 

aumentando consideravelmente, a sua saturação e, consequentemente, a sua 

liberação e difusão para a superfície do esmalte, diminuindo a desmineralização e 

também, acelerando a remineralização em valores de pH acima de 4,5.77  

Na erosão, o mecanismo de ação dos fluoretos monovalentes se dá pela sua 

capacidade de deposição de material semelhante ao fluoreto de cálcio (CaF2) na 

superfície dentária, formando uma barreira física que evita o contato direto entre 

ácidos e os dentes.78 Íons F- também podem ser liberados desses depósito para o 
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meio, no momento do ataque ácido, influenciando positivamente no processo de 

desmineralização.75 

Entretanto, a aplicação de fluoretos contendo compostos monovalentes em 

concentrações baixas e moderadas e em pH neutro, não resulta na formação de 

muitos depósitos de fluoreto de cálcio.79 Supõe-se que a acidificação desses 

compostos, o uso em alta concentrações ou aplicação por tempo prolongado, pode 

se mostrar mais eficaz na proteção contra erosão, por serem capazes de formarem 

uma camada do depósito de CaF2 mais espessa, densa e estável.80,81 

Já, os compostos fluoretados polivalentes de cátions metálicos, em especial o 

SnF2, além da possível formação de material semelhante ao CaF2, pode interagir 

com a superfície do dente e formar uma camada rica em estanho, que se mostrou 

mais ácido resistente. O Sn também pode ser incorporado a estrutura dentária, 

aumentando sua resistência à desmineralização. Eles apresentam, assim, uma 

proteção superior contra o desgaste erosivo, podendo ser uma alternativa viável aos 

fluoretos monovalentes.22,23  

Um estudo in vitro,82 investigou os efeitos protetores de soluções e 

enxaguatórios comerciais contendo de fluoreto de sódio na erosão dentária, com ou 

sem a presença da película salivar. Foi verificado que uma única exposição às 

soluções, com concentrações de fluoreto e tempo de exposição similar aos 

realizados como protocolo de higiene oral para prevenção de cárie, inibe 

significativamente a dissolução de HA em condições relevantes para a erosão 

dentária. Observou-se, ainda, uma eficácia semelhante na presença e na ausência 

de película salivar.82 Em relação às soluções contendo fluoreto de estanho, Ganss et 

al.83 observaram, in vitro, que mesmo sob condições ácidas severas, os produtos 

contendo esses componentes foram promissores na proteção do esmalte, reduzindo 

de 10-20% a perda mineral. Ganss et al.78 em outro estudo similar, porém in situ, 

mostrou que os produtos fluoretados contendo estanho podem reduzir de 30-60% a 

perda mineral. Mais recente, Ganss et al.84 avaliou in situ a eficácia contra erosão de 

soluções contendo NaF e a combinação AmF/NaF/SnCl2, quando comparadas a um 

placebo (solução sem fluoreto). Os autores concluíram que comparadas ao placebo, 

a solução de NaF reduziu a perda de superfície de esmalte em 19% e em dentina 

23%, já a solução contendo AmF/NaF/SnCl2 reduziu 67% em esmalte e 47% em 

dentina, se mostrando mais promissora.  
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Outro fluoreto polivalente que também vem sendo estudados para prevenção 

da erosão dentária é o fluoreto sob a forma de TIF4. O íon titânio tem a capacidade 

de formar complexos simultaneamente com fluoretos e os tecidos dentários.85,86 

Esse fluoreto apresenta mecanismo de ação diferenciado dos demais fluoretos, que 

lhe confere uma vantajosa estabilidade, entretanto, quando hidrolisado, ocorre a 

quebra das moléculas de água pelo íon titânio e, consequentemente, liberação de 

íons hidrogênio (H+), o que gera uma solução bastante ácida podendo levar a uma 

relativa citotoxicidade.87,88 

O mecanismo de ação do TiF4 contra a erosão se dá após a hidrolise de suas 

moléculas. Considerando que ocorre uma alta afinidade entre os íons titânio e os 

átomos de oxigênio,89 o titânio, pode se unir ao oxigênio derivado da água ou das 

moléculas de fosfato da superfície dentária, formando uma camada de TiO2,
90 que é 

química e termicamente estável e resistente a corrosão.91 O TiF4 é então, 

responsável pela formação de uma barreira contra a difusão ácida e de um 

reservatório de íons flúor, que podem retardar a dissolução do tecido dentário frente 

a desafios ácidos.92 Por esse motivo, seu efeito no processo erosivo vem sendo 

estudado. No entanto, a sua alta acidez em meio aquoso o inviabiliza para uso em 

produtos caseiros, como os enxaguatórios.  

Hove et al.93 comparou os efeitos protetores de soluções contendo TiF4, SnF2 

e NaF sobre o desenvolvimento de erosão em esmalte humano. Os autores 

observaram que o NaF (na concentração de 2,1%) não teve efeito protetor 

significativo, o TiF4 (na concentração de 1,5%) e SnF2 (na concentração de 3,9%) 

reduziram a profundidade da lesão de erosão em 100% e 91%, respectivamente, em 

comparação com os controles, e ambos resultaram numa camada superficial amorfa. 

Essa camada, também parece ter sido previamente relatada por Buyukyilmaz et al.94 

que verificou que o esmalte tratado com TiF4 a 1% e 4% e subsequentemente com 

ácido clorídrico (HCl), durante 5 min, mostrou uma camada superficial maciça 

cobrindo o esmalte, que parecia ser resistente ao HCl, mesmo após exposição 

contínua durante 5 min.  

Em estudos mais recentes TiF4 mostrou bons resultados diante de desafios 

erosivos quando utilizado em veículos como vernizes e géis de aplicação de 

consultório, que seria uma aplicação mais controlada, devido a sua acidez, quando 

comparada a aplicação caseira.89,95-98 Levi et al.99 avaliaram a eficácia na prevenção 

a erosão e abrasão de verniz e soluções contendo TiF4, e verniz e soluções 
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contendo NaF. Todos os vernizes foram eficazes contra erosão e abrasão quando 

comparados ao placebo (verniz sem flúor), porém, só o verniz contendo TiF4 

demonstrou resultado melhor que o grupo controle (sem tratamento). A solução 

contendo TiF4 nesse estudo não demonstrou eficácia contra erosão e abrasão. De 

acordo com os autores, esse resultado era esperado, uma vez que, compostos do 

TiF4 em baixo pH podem causar danos à estrutura dentária.99   

 

 

2.1.4.2 Outras alternativas 

 

 

Estudos recentes vêm propondo estratégias alternativas aos fluoretos, como 

produtos contendo aminoácidos, peptídeos ou proteínas, polímeros formadores de 

filme e cálcio. 

O CPP-ACP é um derivado da proteína do leite caseína, e sua atuação na 

erosão também vem sendo discutida. Esse agente tem capacidade de aumentar a 

disponibilidade de íons cálcio e fosfato na superfície dentária, através da sua 

capacidade de estabilizar esses íons. Assim, quando o flúor está presente, ocorre 

um aumento da deposição de material semelhante ao CaF2, devido a presença de 

mais Ca2+.75 Em um estudo in situ, foi demonstrado que o uso de goma de mascar 

contendo CCP-ACP foi capaz de causar um maior aumento na dureza da superfície 

dentária em comparação com o grupo que utilizou goma sem esse agente.100  

Outro agente testado para a prevenção da erosão é a arginina, que exibiu 

efeito protetor quando adicionada a um dentifrício, complementando a ação do 

carboneto de cálcio.101 A arginina é um aminoácido, que deve agir diretamente no 

biofilme dentário, mantendo esse biofilme supersaturado de minerais.102 Mesmo a 

erosão dentária ocorrendo na ausência do biofilme, alguns estudos in vitro 

mostraram a formação de uma camada rica em cálcio no esmalte 

desmineralizado.103 Estudos in situ utilizando arginina no esmalte erodido mostrou 

15% de aumento da dureza da superfície, comparados a 9% de aumento por 

dentifrícios com NaF.104,105 

Porém, tanto a arginina quanto o CPP-ACP interagem melhor com superfícies 

onde o biofilme está presente ou em sub-superfícies de lesões de cárie, portanto a 

eficácia utilização desses agentes para erosão precisa ser melhor determinada.75 
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Além desses, alguns polímeros formadores de filme como, polifosfatos, 

quitosana, caseína, o propileno glicol alginato, ovalbumina, entre outros,76,82,106-108 

podem ter alguma ação benéfica na redução da perda de nanodureza do esmalte109-

111 ou redução na dissolução da hidroxiapatita37 e, consequentemente, no processo 

erosivo. Entretanto, o potencial anti-erosivo desses polímeros formadores de filme, 

ainda, tem sido pouco estudado. Sabe-se que os polímeros formadores de filme são 

capazes de se adsorver na superfície dentária, quimicamente formando uma nova 

fase, através de ligações químicas ou fisicamente, de maneira mais fácil, por 

adsorção física.112  

Alguns estudos mostraram resultados promissores relacionados ao desgaste 

erosivo com a caseína,82 quitosana,106 e alguns polifosfatos.76 Foi observado ainda, 

que alguns desses polímeros podem interagir positivamente com compostos 

fluoretados, aumentando assim seu efeito protetor.76,82,106,108 

 

 

2.1.5   Dentifrícios e enxaguatórios bucais contra a erosão 
 

 

No geral, para pacientes com desgaste erosivo, recomenda-se uma 

intensificação do seu regime de exposição diária a fluoretos, pois, considerando um 

ambiente altamente erosivo no qual esses compostos são comumente expostos, sua 

proteção pode ter curta duração. Nesse sentido, há uma preferência pela realização 

de tratamentos caseiros, sendo uma ótima opção, a complementação da higiene 

bucal, realizada com dentifrícios fluoretados, o uso dos enxaguatórios fluoretados, 

sendo que este é utilizado, geralmente, após a escovação.16,26,113  

Apesar dos fluoretos presentes nos dentifrícios conseguirem de certa forma 

balancear a ação dos compostos abrasivos, atuando na remineralização e, também, 

protegendo a superfície dentária, formando precipitados de fluoreto de cálcio,19 

existe a possibilidade da escovação poder intensificar o efeito abrasivo dos 

dentifrícios, principalmente em esmalte erodido, dependendo da força aplicada, tipo 

de escova e maciez das cerdas.114 A força da abrasão também pode interferir na 

formação de precipitados minerais ou remover parcialmente a superfície de 

precipitados com ações anti-erosivas, como a película adquirida.25 Apesar de 

estudos recentes terem mostrado que quando utilizado um protocolo de escovação 
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compatíveis com a realidade clínica, os compostos fluoretados promovem 

precipitados que são relativamente resistentes a escovação.25,26 

Considerando, portanto, a possibilidade da escovação remover a camada 

amolecida pelo desafio erosivo, e a relativa resistência à abrasão dos compostos 

fluoretados, pode-se supor que, se o enxaguatório fluoretado fosse utilizado antes 

da escovação, a camada amolecida poderia ser parcialmente endurecida e/ou 

protegida por uma camada de depósitos, reduzindo, assim, a sua remoção por 

abrasão.  

Um estudo utilizando uma solução de enxaguatório bucal fluoretada, logo 

após a escovação com o dentifrício fluoretado, simulando um regime de intensa 

exposição a fluoretos, alcançou resultados mais promissores quando comparado a 

outro estudo que realizou apenas a escovação com dentifrício fluoretado.16 Todavia, 

um outro estudo demonstrou que a aplicação de uma solução fluoretada, após um 

desafio erosivo, não era suficiente para reduzir o desgaste do esmalte pela 

escovação.24 Essa diferença nos resultados de ambos estudos pode ser atribuída 

aos diferentes tipos de compostos fluoretados utilizados.16 No estudo de Lussi et 

al.,24 foi utilizada uma solução de fluoreto de sódio (NaF) e fluoreto de amina (AmF), 

enquanto que Ganss et al.16 utilizaram uma solução de fluoreto de estanho (SnF2), 

que já demonstrou ter um efeito anti-erosivo superior em estudos anteriores,21,76,93 

devido a sua capacidade de formar, além do fluoreto de cálcio, outros depósitos 

mais ácido-resistentes.21,46 

O`Toole et al.115 avaliou a efetividade de soluções contendo fluoreto de sódio 

e fluoreto de estanho, de baixa concentração, frente a diferentes níveis de erosão 

(única exposição ácida e diversas exposições (5 ciclos)). De acordo com os 

resultados do estudo, o fluoreto de estanho apresentou melhores efeitos inibitórios 

do processo erosivo quando utilizado previamente ao desafio ácido, e o fluoreto de 

sódio quando em processos erosivos iniciais. Em relação ao fluoreto de estanho, 

esses achados corroboram os de um estudo anterior, que observou que tratamento 

prévio com soluções contendo fluoreto de estanho pode diminuir a perda de 

estrutura dentária quando essas são expostas, posteriormente, a desafios ácidos 

mais longos116. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo teve os seguintes objetivos:  

 

1. Avaliar o efeito da ordem de aplicação de enxaguatórios fluoretados, antes 

ou após a escovação, na perda de esmalte por erosão-abrasão; 

2.  Avaliar o efeito protetor da exposição à saliva após desafio erosivo e antes 

da escovação; 

3.  Comparar o efeito anti-erosivo da combinação dentifrício + enxaguatório 

bucal contendo diferentes compostos fluoretados, com ou sem a presença 

de estanho. 

 

As seguintes hipóteses foram formuladas: 

 

1. A aplicação dos enxaguatórios bucais fluoretados antes da escovação vai 

reduzir a perda de esmalte por erosão-abrasão em relação a aplicação pós 

escovação; 

2. A exposição à saliva após erosão, antes da escovação, vai reduzir a perda 

de esmalte em relação aos grupos onde a escovação foi realizada 

imediatamente após a erosão; 

3. A combinação dentifrício + enxaguatório contendo fluoretos e estanho 

apresentará melhor proteção contra erosão-abrasão do que a contendo 

fluoretos somente 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Antes da sua realização, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética 

no Uso de Animais da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(CEUA), onde obteve a isenção de sua análise (parecer número 005/2016) (ANEXO 

A), por se tratar de estudo que utilizou 70 dentes bovinos, obtidos de animais 

abatidos em um frigorífico. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Esse estudo seguiu um delineamento experimental totalmente aleatorizado, 

com dois fatores de variação: 

 

Tratamentos, em 7 níveis:  

1. Controle negativo (escovação apenas com saliva artificial); 

2. E(F) (Escovação com creme dental contendo AmF); 

3. E+B(F) (Escovação com creme dental contendo AmF + Exposição ao 

enxaguatório bucal contendo AmF+NaF); 

4. B+E(F) (Exposição ao enxaguatório bucal contendo AmF+NaF + Escovação 

com o creme dental contendo AmF); 

5. E(F+Sn) (Escovação com creme dental contendo AmF+NaF+SnCl2); 

6. E+B(F+Sn) (Escovação com creme dental contendo AmF+NaF+SnCl2 + 

Exposição ao enxaguatório bucal contendo AmF+NaF+SnCl2); 

7. B+E(F+Sn) (Exposição ao enxaguatório bucal contendo AmF+NaF+SnCl2 + 

Escovação com o creme dental também contendo AmF+NaF+SnCl2)  
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2. Armazenamento em saliva após erosão e antes dos tratamentos, em 2 níveis: 

• Sem armazenamento  

• Com armazenamento 

 

A unidade experimental foi espécimes de esmalte obtidos de incisivos bovinos 

(n=10). Os espécimes passaram por uma ciclagem erosão-abrasão de 5 dias e, ao 

final, foram avaliados quanto a perda de superfície (em μm) utilizando-se um 

perfilômetro ótico (Proscan 2100, Scantron, Venture Way, Tauton, UK). Todos os 

procedimentos foram realizados numa sequência aleatória, onde primeiramente os 

espécimes foram selecionados de forma randomizada para cada grupo e então, 

previamente ao início da ciclagem de cada dia, os grupos eram aleatoriamente 

ordenados. O quadro 4.1 e a figura 4.1 apresenta os produtos utilizados.  

 

Quadro 4.1 descrição dos dentifrícios e enxaguantórios 

Dentrifício Descrição 

Elmex Kariesschutz GABA Schweiz AG, Therwil, Suíça; Fluoreto de amina 

(AmF); 1400 ppm F-; pH 4.6;  

Elmex Erosionsschutz GABA Schweiz AG, Therwil, Suíça; Fluoreto de amina + 

Fluoreto de sódio + Cloreto de estanho 

(AmF+NaF_SnCl2); 1400 ppm F-; 3500 ppm Sn2+; pH 

4.3;  

Enxaguatório Descrição 

Elmex Kariesschutz 

 

GABA Schweiz AG, Therwil, Suíça; Fluoreto de amina + 

Fluoreto de sódio (AmF+NaF); 250 ppm F-; pH 4.5 

Elmex Erosionsschutz   GABA Schweiz AG, Therwil, Suíça; Fluoreto de amina 

_+Fluoreto de sódio + Cloreto de estanho ( 

AmF+NaF+SnCl2);  500 ppm F-; 800 ppm Sn2+; pH 4.5 
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Figura 4.1 – Enxaguatórios e dentifrícios 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.3 PREPARO DOS ESPÉCIMES  

 

 

Para este estudo foram utilizados 70 incisivos bovinos, obtidos de um 

frigorífico. Os dentes foram armazenados em solução de timol a 0,1%, sob 

refrigeração a 4ºC até a época de sua utilização. Fragmentos de esmalte com 

tamanho de 4 mm x 4 mm x 2 mm foram seccionados das faces vestibulares desses 

dentes, utilizando uma cortadora automática (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, USA). 

Então, os fragmentos foram incluídos em resina acrílica (Varidur, Buehler), 

utilizando-se um molde de silicone de aproximadamente 10 mm x 10 mm, adequado 

para posicionamento dos espécimes ao dispositivo de escovação. Os blocos 

resultantes foram planificados e polidos com discos abrasivos de Al2O3, sob 

refrigeração realizada com água abundante, de acordo com a seguinte sequência de 

granulação: 600, 1200, 2400 e 4000 (Buehler), utilizando uma politriz (Ecomet 3 

Machine, Buehler LTD., Lake Buff, Illinois, EUA). Entre cada lixa, os espécimes 

passaram por banho com água deionizada em cuba ultrassônica por 1 min e ao final 

Enxaguatório e dentifrício Elmex 
Erosionsschutz  

Enxaguatório e dentifrício Elmex 
Kariesschutz 
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do polimento, o banho teve duração de 3 min. As figuras 4.2 e 4.3 mostram a 

sequência de preparo dos espécimes. 

 

 

Figura 4.2 – Seccão dos espécimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Inclusão e polimento dos espécimes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentos incluídos 
em resina acrílica 

Inclusão do fragmento 
na matriz de silicone  

Politriz para planificação e 
polimento dos blocos 

Cortadeira 
Automática 

Coroa de incisivo Bovino 
seccionada para 

obtenção de fragmentos 
de esmalte (4 x 4 x 2 

mm) 
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Os espécimes foram analisados em perfilômetro ótico para análise da 

curvatura inicial, sendo selecionados apenas os espécimes com curvatura de até 0,3 

μm, sem trincas ou nenhum outro defeito, os quais foram armazenados em umidade 

relativa a 4ºC até o início do experimento. Anteriormente à ciclagem abrasiva-

erosiva, uma fita adesiva de UPVC foi colocada na superfície polida dos espécimes, 

deixando uma janela de 4 mm x 1 mm exposta aos testes subsequentes, como 

mostrado na figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Fita posicionada na superfície polida dos espécimes 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 CICLAGEM EROSÃO-ABRASÃO 

 

 

Cento e quarenta espécimes de esmalte foram divididos aleatoriamente nos 

14 grupos experimentais (n=10) e então, foram submetidos à ciclagem erosiva-

abrasiva por 5 dias, no seguinte modelo: imersão em ácido cítrico a 0,3% (pH 2,6 - 

natural) por 2 min, seguida da imersão em saliva artificial de composição conhecida 

117 por 60 min, 4 vezes por dia.58 Após o primeiro e último desafio erosivo, os 

espécimes receberam os tratamentos de escovação e exposição aos enxaguatórios, 

ou exposição aos enxaguatórios e escovação, que foram realizados imediatamente 

ou 30 min após a erosão (Figura 4.5). Para a escovação, foi utilizada escova elétrica 

(Oral-B Triumph 5000), acoplada a um dispositivo, onde os espécimes foram 

Espécimes polidos Fita inerida na superfície  
polida dos espécimes 
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posicionados de maneira que as cerdas da escova ficassem centralizadas 

envolvendo todo o espécime. A escova possui um cronômetro que controla o tempo 

e a força da escovação, com a força excessiva o cronômetro exibe uma face triste e 

o cabo da escova ascende uma luz vermelha (Figuras 4.6 - 4.8). A escovação dos 

espécimes foi padronizada com a força excessiva da escova, para simular os hábitos 

de pacientes que possuem desgaste erosivo (condições extremas).  Cada dentifrício 

foi diluído em saliva artificial, na proporção de 1:3, formando a suspensão utilizada 

durante a escovação. Esta suspensão foi preparada imediatamente antes da sua 

utilização. Os espécimes ficaram expostos a esta suspensão por um tempo total de 

2 min, sendo que a escovação efetiva ocorreu por 15 s. Na exposição ao 

enxaguatório, os espécimes foram imersos por 30s na solução. Os espécimes foram 

lavados em água destilada após cada desafio erosivo e após as escovações. Ao 

final da ciclagem os espécimes permaneciam imersos em saliva artificial durante o 

período noturno. 

 

Figura 4.5 – Ciclagem erosiva-abrasiva 
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Figura 4.6 – Escova elétrica e dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Espécime e escova posicionados 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Escova elétrica (Oral-B Triumph 5000) e o dispositivo de 
posicionamento 

Espécime posicionado no 
dispositivo Escova com as cerdas posicionadas centralizada 

no espécime de forma padronizada 
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Figura 4.8 – Escova ligada com força excessiva e cronômetro 

   

 

 

 

 

4.5 Análise da perda de superfície  

 

 

Após os 5 dias de ciclagem, as fitas adesivas foram removidas e os 

espécimes foram analisados no perfilômetro ótico (Figura 4.8) para obtenção da 

medida de perda de superfície. Para isso, foi escaneada no centro do espécime uma 

área de 2 mm x 1 mm, abrangendo na análise a área submetida aos procedimentos 

experimentais (área teste) e as duas áreas protegidas com as fitas (áreas de 

referência). No eixo X, foram percorridos pelo sensor 200 passos com 0,01 mm de 

distância entre eles e no eixo Y, 20 passos com 0.05 mm. A perda de superfície foi 

calculada pelo software específico do equipamento (Proscan Application software v. 

2.0.17), que baseia-se na diferença entre a altura média da área teste e a altura 

média das duas áreas de referência.   

 

 

 

 

 

 

 

Luz vermelha no cabo da escova 
indicando força excessiva 

Cronômetro mostrando face 
triste indicando força excessiva 
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Figura 4.8 – Perfilômetro ótico 

 

 

 

 

 

 

4.6 Análise dos dados 

 

 

A distribuição dos dados de perda superficial foi checada em relação a sua 

normalidade e homogeneidade com os testes de Shapiro-Wilk e Brown-Forsythe, 

respectivamente. Como os dados não apresentaram uma distribuição normal, para 

se determinar as diferenças entre os tratamentos, com ou sem exposição à saliva 

antes dos tratamentos, utilizou-se os testes de Kruskall-Wallis e Tukey. Para se 

determinar a diferença entre exposição ou não exposição à saliva antes dos 

tratamentos, para cada tratamento, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. O software 

Sigma Plot 13.0 (Systat Sotware Inc., San Jose, Califórnia, EUA) foi utilizado para a 

realização de todos os cálculos. O nível de significância considerado foi o de 5%.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Figura 5.1 - Médias (desvios-padrão) da perda superficial dos grupos experimentais onde houve 
exposição à saliva antes dos tratamentos 

 

 

 
 
Figura 5.2 - Médias (desvios-padrão) da perda superficial dos grupos experimentais em não houve 

exposição à saliva antes dos tratamentos 
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Figura 5.3 - Médias (desvios-padrão) da perda superficial dos grupos, de acordo com a exposição ou 
não-exposição à saliva antes dos tratamentos 

 
 

 
 

 

A tabela 5.1 abaixo mostra as medianas (intervalo interquartil) da perda 

superficial dos grupos experimentais nas condições com ou sem exposição à saliva 

antes dos tratamentos. Em colunas, diferentes letras denotam diferença significativa 

entre os grupos experimentais (p<0,05), para cada condição. Em linhas, a presença 

de asterisco após a mediana (intervalo interquartil) denota diferença significativa 

entre as condições de exposição ou não à saliva antes do tratamento, para cada 

tratamento (p<0,05).  
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Tabela 5.1 - Medianas (intervalo interquartil) da perda superficial dos grupos experimentais nas 
condições com ou sem exposição à saliva antes dos tratamentos 

 

Grupos 

Experimentais  
Com exposição a saliva   Sem exposição a saliva 

Controle 
2.97 (3.37-2.53) 

a 
3.23 (3.56-2.45) 

a 

B+E(F) 
1.99 (2.33-1.65)* 

b 
1.07 (1.55-0.60) 

c 

E+B(F) 
2.49 (2.72-2.39) 

ab 
2.52 (3.37-2.24) 

ab 

B+E(F+Sn) 
1.47 (2.58-1.17) 

b 
1.80 (2.11-1.38) 

bc 

E+B(F+Sn) 
2.24 (2.90-1.52)* 

ab 
3.06 (3.59-2.93) 

a 

E(F) 
2.90 (3.56-2.55) 

a 
3.14 (3.89-2.09) 

a 

E(F+Sn) 
3.31 (3.67-2.67) 

a 
3.31 (3.74-3.03) 

a 

 

Como pode ser observado na tabela 5.1, para os grupos onde houve 

exposição à saliva antes dos tratamentos, os grupos B+E(F) e B+E(F+Sn) 

apresentaram a menor perda superficial, sendo significativamente diferentes do 

controle (p=0,043 e p=0,039, respectivamente), mas não dos grupos E+B(F) e 

E+B(F+Sn). Esses dois últimos grupos e os demais não apresentaram perda 

superficial significativamente diferente do controle (p>0,05). Para os grupos onde 

não houve exposição à saliva artificial antes dos tratamentos, o grupo B+E(F) 

apresentou a menor perda de superfície, sendo significativamente diferente dos 

demais grupos (p<0,05), com exceção do B+E(F+Sn), p=0.967. B+E(F+Sn) também 

diferiu significativamente em relação ao controle (p=0.023), mas semelhante fato não 

pode ser observado para os outros grupos, onde não foram encontradas diferenças 

significativas em relação ao controle (p>0,05).  

Os grupos que apresentaram diferenças significativas entre as condições 

exposição ou não à saliva antes dos tratamentos foram somente B+E(F), onde a 

menor perda superficial foi observada na condição sem exposição à saliva 

(p=0,001), e E+B(F+Sn), onde a menor perda foi observada na condição com 

exposição à saliva (p=0.014). Nos outros grupos, não foram observadas diferenças 
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significativas entre as condições (valores de p: controle=0571; E+B(F)=0.910; 

B+E(F+Sn)=0.734; E(F)=0.850; E(F+Sn)=0.623).  
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6 DISCUSSÃO 

 
 

A utilização de enxaguatórios bucais fluoretados para complementação da 

higiene oral pós-escovação é  amplamente praticada, de forma caseira, pela 

população. No entanto, o intuito dessa complementação seria a prevenção à doença 

cárie, gengivite e halitóse sendo que o seu potencial efeito na prevenção da erosão 

ainda foi pouco explorado. Carvalho e Lussi113 avaliaram in vitro o efeito preventivo à 

erosão de dentifrícios contendo fluoreto de sódio ou uma combinação de fluoreto, 

estanho e um polímero natural chamado de quitosana, com ou sem a posterior 

aplicação de enxaguatório bucal contendo fluoreto de sódio ou fluoreto de estanho. 

Neste trabalho, o dentifrício com combinação de fluoreto, estanho e quitosana 

associado ao enxaguatório bucal demonstrou uma melhor proteção contra erosão do 

que o dentifrício sozinho, com destaque para a combinação desse dentifrício e 

enxaguatório contendo estanho (menos 75% perda de superfície).  

É notório que a estrutura dentária erodida é mais susceptível a ser removida 

pela a ação mecânica da escovação com dentifrícios contendo abrasivos.9 Sendo 

assim, Imfeld119 já indicava como medida profilática a aplicação de enxaguatórios 

bucais fluoretados previamente à escovação, por ser uma maneira de aumentar a 

resistência das estruturas dentárias, tanto contra erosão, como pela abrasão por 

escovação. Corroborando essa recomendação, no presente estudo, a utilização de 

ambos enxaguatórios fluoretados testados pré-escovação, com ou sem exposição a 

saliva, demonstraram efeitos benéficos em relação a diminuição da perda de 

superfície pós desafio erosivo quando comparados aos outros grupos. Dessa forma, 

a primeira hipótese deste estudo foi aceita. Esse resultado está de acordo com os 

achados de Attin et al.,120 o qual observou em um trabalho in vitro que a utilização de 

soluções fluoretadas pós erosão e, imediatamente antes da escovação, podia 

melhorar a resistência à abrasão do esmalte dentário. No entanto, está em 

desacordo com um estudo in situ, o qual falhou em mostrar uma diminuição da perda 

do esmalte erodido com a aplicação de enxaguatórios fluoretados por 30s, 

previamente a escovação.24 Os autores explicaram esse resultado pela 

agressividade do desafio erosivo utilizado (ácido cítrico pH 3.5 por 3min), o qual 

promoveu 57% de perda de superfície. Adicionalmente, foi hipotetizado que a 

posição intra-oral dos espécimes, os quais foram posicionados próximos aos tecidos 
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moles, possa ter levado ao aumento da perda de superfície por uma possível 

abrasão por contato com esses tecidos. Além disso, também foi levantada a 

hipótese do período de 30s de exposição aos enxaguatórios não ter sido suficiente 

para a formação de depósitos de fluoreto de cálcio.24   

Apesar da combinação fluoreto e estanho ser considerada mais eficiente do 

que fluoreto de sódio na proteção do esmalte dentário frente a desafios ácidos,21 

neste estudo, não foram observadas diferenças significativas entre eles. Sendo 

assim, a terceira hipótese desse trabalho foi rejeitada. Foi anteriormente 

demonstrado que, mesmo em condições ótimas para a deposição de compostos 

semelhantes ao CaF2, com a concentração de NaF que é comumente presente nos 

dentifrícios, a camada desses depósitos globulares não cobre mais do que 40% da 

superfície de esmalte.121 Entretanto, sugere-se que a associação do enxaguatório e 

do dentifrício fluoretados intensificaria a exposição ao flúor, possivelmente 

aumentando a proteção dessa camada protetora de CaF2, provendo melhores 

resultados. Esse fato é corroborado pelo estudo de Ganss et al.,16 o qual mostrou 

que a aplicação tópica de produtos fluoretados, como dentifrícios e enxaguatórios, 

quando combinados, podem exibir uma maior proteção contra a progressão da 

erosão em esmalte. Possivelmente, no presente estudo, a combinação do dentifrício 

e enxaguatório fluoretados atingiu o mesmo grau de proteção dos produtos contendo 

F+Sn. Como reportado em investigações prévias, o uso de um enxaguatório 

contendo F+Sn pode reduzir a perda de esmalte em 50-80%, dependendo de sua 

concentração (quanto maior, menor a perda).122,123  Talvez a proteção do esmalte 

promovida por esse enxaguatório já alcance um ponto de saturação, não sendo 

melhorada com a associação ao dentifrício. Isso pode ser explicado pelo fato dos 

íons estanho agirem adsorvendo na superfície do esmalte formando uma camada 

mais ácido resistente. Frente a altas concentrações de estanho, a formação da 

camada protetora na superfície do esmalte atinge um platô, não havendo maior 

proteção. Um estudo de Schlueter et al.124 também não observou melhora no efeito 

protetor de enxaguatório contendo alta concentração de estanho. Outra hipótese, 

também baseada no mecanismo de ação do Sn, seria de seu maior efeito estar 

relacionado à proteção da superfície contra futuros ataques ácidos, ao induzir a 

precipitação de depósitos mais ácido-resistentes, e não necessariamente atuar no 

endurecimento da camada já amolecida.125 De fato, Carvalho e Lussi113 afirmam que 

o modo de ação de produtos contendo Sn está mais relacionado em sua ação de 
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impedir a perda de esmalte e não com a remineralização que eles promovem. Já os 

produtos contendo NaF tem sua eficácia bastante relacionada ao re-endurecimento 

do esmalte erodido, fato que já foi demonstrado em estudos prévios.18,19  

O fato dos grupos tratados previamente com a escovação e depois 

enxaguatório, independente da exposição ou não à saliva, não terem mostrado 

diferença na redução da perda do esmalte quando comparados ao grupo controle, 

pode ser explicado pela condição de tratamento do grupo controle, o qual foi 

escovado com saliva artificial, não obtendo a ação dos agentes abrasivos 

encontrados nos dentifrícios fluoretados. Portanto, pode-se supor que a presença 

dos fluoretos pode ter compensado o efeito do abrasivo presente na formulação dos 

dentifrícios. Sendo assim, a perda de esmalte promovida por eles foi semelhante a 

escovação sem abrasivos. De acordo com esse achado, estudos prévios mostraram 

que, em esmalte, a presença de fluoretos nos dentifrícios pode reduzir a perda de 

estrutura por erosão, independente do seu nível de abrasividade.66,67 Neste trabalho 

também, a exposição prévia à saliva, como um fator remineralizador da camada de 

esmalte amolecida pela erosão, como exceção do grupo E+B(F+Sn), não se mostrou 

mais eficaz, portanto, a nossa segunda hipótese foi parcialmente rejeitada. Isso 

pode estar relacionado ao fator tempo de exposição. Muitos estudos discutem o 

tempo ideal para que ocorra uma ação eficaz da saliva no substrato dentário frente a 

desafios erosivos. Klimek e Hellwing126 relataram que a imersão do esmalte em 

saliva artificial por 1 min após 5 min de exposição a solução ácida, foi suficiente para 

o re-endurecimento da camada amolecida. Porém, outros trabalhos mostram que o 

tempo ideal de exposição à saliva após um desafio erosivo para promover o re-

endurecimento do esmalte erodido seria muito maior do que o reportado 

anteriormente. Alencar et al.,127 que avaliou in situ o efeito de diferentes tempos de 

exposição salivar (30min, 1h, 2h e 12h) sobre esse re-endurecimento e sugeriram 

que 2h de exposição salivar seria o tempo mais apropriado para o re-endurecimento 

parcial da superfície do esmalte amolecido. Eles observaram um grau semelhante de 

re-endurecimento do esmalte entre 2h (49,9%) e 12 h (53,3%) de exposição salivar. 

Alternativamente, esse resultado também pode ser explicado pela baixa proteção 

conferida pela saliva frente a desafios erosivos/abrasivos mais agressivos, como o 

realizado no presente estudo, com diversos episódios de erosão, os quais podem ter 

removido a camada amolecida independente do seu parcial endurecimento pela 

saliva. De acordo com Hara e Zero,69 nem mesmo uma saliva com função e fluxo 
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salivar normal é capaz de proteger o dente frente a desafios erosivos muito 

agressivos. No entanto, deve ser levado em consideração que, em condições 

clínicas, haveria também a presença da película salivar adquirida, a qual exerce uma 

certa proteção contra os ácidos erosivos,53 e que pode ajudar na formação da 

camada mais ácido resistente, mas que não foi simulada no presente estudo.  

O fato do grupo E+B(F+Sn) ter demonstrado ter maior eficácia quando exposto 

previamente à saliva antes da escovação do que sem exposição a saliva, resultando 

em menos perda de superfície, não é muito claro, pois tal efeito foi observado 

somente para esse grupo. Assim, há a necessidade de mais investigações para 

explicá-lo melhor. Devemos, contudo, ressaltar que, em vista dos resultados 

promissores obtidos com o uso dos enxaguatórios antes da escovação, essa seria 

uma medida mais importante para reduzir o desgaste do esmalte erodido do que a 

exposição à saliva antes da escovação. 

Quando exposto previamente a saliva, o grupo B+E(F) demonstrou ter menor 

eficácia quando comparado ao respectivo grupo sem exposição a saliva, resultando 

em maior perda de superfície. Pode ser sugerido que, como os fluoretos interagem 

com o cálcio da superfície do dente para a formação dos precipitados de CaF2, a 

exposição à saliva antes do fluoreto pode ter diminuído a avidez da superfície para 

interagir com o F- em relação ao esmalte erodido. Para o respectivo grupo F+Sn, a 

exposição prévia à saliva não demonstrou interferência significativa nos resultados 

quando comparados aos grupos sem exposição. Possivelmente porque a presença 

do estanho tenha compensado o menor efeito do fluoreto. Essa hipótese, no 

entanto, precisa ser melhor investigada. 

Outro ponto a ser discutido é a concentração de fluoreto no enxaguatório 

composto por F+Sn, que era praticamente o dobro (500ppm F) da presente no 

enxaguatório composto apenas por F (250ppm F), e, mesmo assim, não houve 

diferença estatística entre eles na diminuição de perda de superfície, para nenhum 

dos grupos em que esses compostos estavam presentes. Pode-se hipotetizar que, 

quando utilizados combinados, o enxaguatório e o dentifrício, as concentrações de 

fluoretos ficam tão aumentadas que não conduzem a uma maior proteção da 

superfície dentária, por existir um possível ponto de saturação entre a interação dos 

fluoretos com o esmalte, como foi, também, hipotetizado no trabalho de Scaramucci 

et al.,58 o qual testou dentifrícios com diferentes concentrações de fluoretos (0 ppm 

F, simulando dentifrício não fluoretado; 275ppm F, simulando dentifrício de 1100ppm 
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F; e 1250ppm F, simulando dentifrício de 5000ppm F), e não observou aumento na 

proteção contra erosão comparando os grupos de 275 e 1250ppm F, porém, deve 

ser mencionado que nesse trabalho não foi avaliado o efeito do F+Sn, apenas do F 

isoladamente. Nesse sentido, vale ressaltar a possibilidade de que a agressividade 

do desafio ácido utilizado possa ter interferido na proteção extra que o composto 

fluoretado em maior concentração forneceria, limitando sua ação à semelhante ao 

fluoreto em concentrações menores. De acordo com Ganss et al.65 o fluoreto 

presente na superfície do esmalte é susceptível de ser facilmente dissolvido, devido 

ao baixo pH dos ácidos, assim oferecendo proteção limitada. Assim, podemos 

também relacionar a pouca diferenciação entre os grupos ao fato do modelo 

utilizado no presente estudo ser mais agressivo, utilizando um ácido de baixo pH, 

com vários episódios de erosão por dia. Podemos hipotetizar que em um modelo de 

desgaste erosivo mais inicial (mais brando), talvez pudéssemos ver melhor essa 

diferença entre os grupos.  

Também deve ser levando em conta que os grupos com escovação prévia a 

utilização dos enxaguatórios, quando comparados aos grupos onde somente foi 

realizada a escovação, sem os enxaguatórios, não apresentaram diferença 

estatística em relação à perda de superfície. Pode ser sugerido que a realização da 

escovação antes do enxaguatório possa ter removido previamente a camada 

amolecida e, dessa forma, a ação do enxaguatório seria apenas limitada, não sendo 

capaz de atuar positivamente na diminuição da perda de superfície, a qual já haveria 

ocorrido, anulando, portanto, essa importante função. Diante disso, apesar de alguns 

resultados diferirem de outros estudos, que mostraram uma diminuição na perda de 

superfície erodida com a associação de enxaguatório após a escovação,113,118 os 

resultados promissores obtidos com o uso do enxaguatório antes da escovação não 

devem ser descartados. Talvez, para melhor proteção do esmalte contra o desgaste 

erosivo, utilizar um enxaguatório bucal após um desafio erosivo e antes da 

escovação pode ser mais eficaz do que o uso do enxaguatório logo após a 

escovação..  
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7 CONCLUSÃO  

 

 

O uso de enxaguatório antes da escovação foi capaz de reduzir o desgaste do 

esmalte erodido, tanto para fluoreto de sódio como para fluoreto+estanho. Houve 

benefício da exposição à saliva antes da escovação apenas para fluoreto+estanho 

quando a escovação foi realizada antes do enxaguatório. A combinação de 

fluoreto+estanho não apresentou resultado superior ao uso de apenas fluoreto de 

sódio. 
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