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RESUMO 

 

Dentre as estratégias de tratamento de lesões incipientes de cárie, no estágio de 

mancha branca ativa, o infiltrante resinoso tem sido empregado, preenchendo os 

poros do esmalte e impedindo a sua progressão. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

o efeito do infiltrante de cárie (Icon) sobre lesões cariosas artificiais produzidas por 

diferentes protocolos e a eficiência deste tratamento após novo desafio ácido por 

modelos experimentais in vitro e in situ, utilizando a microdureza de superfície (MS) 

e longitudinal (ML). Na fase in vitro, lesões cariosas artificiais foram produzidas em 

45 espécimes de esmalte bovino (6x4mm) através de três diferentes protocolos 

(ciclagem DES-RE, gel MC e solução MHDP). Os espécimes foram tratados com o 

infiltrante e submetidos a novo desafio ácido por ciclagem DES-RE. Este 

delineamento resultou em 4 condições em um mesmo espécime: hígida (H), após a 

desmineralização (D), após o tratamento com o infiltrante (I) e após o novo desafio 

ácido (N). Na fase in situ, 15 voluntários usaram dispositivos palatinos contendo dois 

espécimes por 14 dias, induzindo a lesão por meio de gotejamento de solução de 

sacarose 8x/dia. Nas duas fases, a MS e ML foram avaliadas em todas as condições 

dos espécimes até 220µm. Os dados foram coletados e processados pela 

porcentagem da diferença com os valores iniciais da condição hígida para serem 

analisados estatisticamente de acordo com ANOVA (medidas repetidas) e teste de 

Tukey (p<0,05). No estudo in vitro e in situ todos os protocolos de desmineralização 

foram capazes de produzir lesões de cárie de subsuperfície. Todos os protocolos in 

vitro promoveram perda de dureza de superfície maior que 75%, enquanto o 

protocolo in situ promoveu quase 40%. Há uma redução da perda de dureza à 

medida que a profundidade aumenta em todos os casos, sendo as particularidades 

mais observadas até 50 µm. O infiltrante avaliado em todas as condições foi capaz 

de re-equilibrar parcialmente a dureza interna, entretanto sua resistência e efeito 

após o novo desafio ácido apresentou-se limitado.  

 

 

Palavras-chave: Cárie dentária. Desmineralização. In vitro. Testes de dureza. 

Resinas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Efffect of a resinous infiltrant on the tratment of white spot lesions: 
in vitro and in situ analysis 

 

Among the strategies for early caries lesions treatment as active white spot, the resin 

infiltrant has been employed filling the enamel pores and preventing their 

progression. The aim of this study was to evaluate the effect of caries infiltrant 

(Icon®) on artificial carious lesions produced by different protocols, and the efficiency 

of this treatment after new challenge acid by in vitro and in situ experimental models, 

using the surface microhardness (SH) and cross-sectional microhardness (CSH). In 

the in vitro phase, artificial carious lesions were performed on 45 enamel bovine 

specimens (6x4mm) by three different protocols (DE-RE cycling, MC gel and MHDP 

solution). The specimens were treated with the infiltrant and subjected to a new 

challenge by DE-RE cycling. This design resulted in four conditions at the same 

specimen: sound (S), after demineralization (D), after the treatment with infiltrant (I) 

and after the new acid challenge (N). In the in situ phase, 15 volunteers wore intra-

oral appliances containing two specimens for 14 days, inducing the lesion formation 

by sucrose solution dripping 8x/day. In both models, SH and CSH were evaluated in 

all conditions of the specimens up to 220µm. Data were collected and processed as 

percentage from the difference to each condition compared to sound stage to be 

statistically analyzed with ANOVA (repeated measures) and Tukey test (p <0.05). For 

all tested conditions, demineralization protocols were able to produce subsurface 

carious lesions. All in vitro protocols promoted hardness loss higher than 75% while 

in situ protocol promoted almost 40%. There is a reduction in the hardness loss as 

the depth increases, in which the main differences can be noticed up to 50µm. The 

infiltrant evaluated in all conditions was able to partially re-balance the internal 

hardness, however its strength and effect after the new challenge acid had been 

limited. 

 

 

 

Keywords: Dental caries. Demineralization. In vitro. Hardness tests. Resins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma grande evolução no conhecimento da doença cárie, nas últimas 

décadas, permitiu estratégias fundamentadas para o seu tratamento, incluindo a 

intervenção das lesões incipientes capaz de evitar a progressão para a fase de 

cavitação, o que exigiria abordagens mais agressivas (MORENO; ZAHRADNIK, 

1979; ARENDS; CHRISTOFFERSEN, 1986; TEN CATE, 1997;  FEATHERSTONE, 

2008; KIDD, 2011).  

A maioria destes tratamentos se baseia na promoção do  re-equilíbrio do 

processo entre a remineralização e a desmineralização, minimizando a continuidade 

da desmineralização (MORENO; ZAHRADNIK, 1979; MOUNT; NGO, 2000; 

BUZALAF et al., 2011). Neste balanço, o uso de agentes fluoretados exerceu papel 

fundamental paralelamente à abordagem de conter e remover os demais agentes 

etiológicos da cárie (KEYES; SHOURIE, 1949; TEN CATE; FEATHERSTONE, 1991; 

FEATHERSTONE, 2000; MAGALHÃES et al., 2007; CURY; TENUTA, 2009; 

BUZALAF et al., 2011; LYNCH et al., 2011; RAO; MALHOTRA, 2011).  

O uso de produtos químicos é proposto considerando que a lesão de cárie 

inicial, que se manifesta clinicamente como uma mancha branca, resulta de um 

comprometimento incipiente em nível ultra-estrutural, ainda capaz de se reestruturar 

cristalinamente (FERJERSKOV; KIDD, 2005; TASHIMA, 2006). Neste momento, a 

lesão se caracteriza pela superfície externa aparentemente intacta, com 

desmineralização na subsuperfície (MORENO; ZAHRADNIK, 1979; ARENDS; 

CHRISTOFFERSEN, 1986; TASHIMA, 2006).   

Apesar do êxito destas abordagens, a ideia do uso de agentes mecânicos 

data da década de 70 (DAYILA et al., 1975; ROBINSON et al., 1976) e foi retomada, 

destacando-se o emprego do agente resinoso com o nome comercial de Icon. Este 

produto em particular é composto essencialmente por um dimetacrilato, o TEGDMA, 

o que lhe confere um alto poder de penetração. Esta resina fluida teria a capacidade 

de preencher os poros do esmalte afetado, paralisando assim a sua progressão 

(PARIS; HOPFENMULLER; MEYER-LUECKEL, 2010; MEYER-LUECKEL et al., 

2011; PARIS et al., 2011; ARAÚJO et al., 2014). Além da capacidade funcional de 
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paralisar a lesão, a vantagem estética do produto também é apontada, já que ele se 

mostra efetivo em mascarar as lesões de mancha branca, reproduzindo um índice 

de refração mais próximo a do esmalte não alterado (KIM et al., 2011; TORRES et 

al., 2011). Considerando esses benefícios em potencial, este novo produto tem sido 

objeto de estudo de vários trabalhos (PARIS; MEYER-LUECKEL, 2010; BELLI et al., 

2011; MEYER-LUECKEL et al., 2011; TORRES et al., 2012; ARAÚJO et al., 2014; 

PARIS et al., 2014; LAUSCH et al., 2015). 

Entretanto, com base nos trabalhos que investigaram o mecanismo de ação 

dos infiltrantes, ainda existe uma falta de consenso de sua eficiência, considerando 

fatores como sua capacidade de penetração (profundidade) (PARIS et al., 2007; 

MEYER-LUECKEL; PARIS, 2008), o nível de comprometimento inicial da lesão ativa 

(PARIS et al., 2011), a forma de desmineralização prévia proposta (tipo e tempo de 

condicionamento ácido) (MEYER-LUECKEL; PARIS; KIELBASSA, 2007), o pré-

tratamento da lesão (álcool, acetona ou nenhum) (PARIS et al., 2013b), o tempo de 

aplicação do material (MEYER-LUECKEL et al., 2006) e, principalmente, a sua 

resistência ao desafio ácido após aplicação (TORRES et al., 2012), averiguando, 

assim, a resistência deste tipo de tratamento frente a uma nova situação de desafio 

cariogênico.  

Um dos fatores relevantes destas investigações recai sobre o uso de 

substratos cariados artificialmente produzidos (BELLI et al., 2011; PARIS et al., 

2013a; ARAÚJO et al, 2014). Considerando que as lesões artificiais devem 

reproduzir desmineralizações subsuperficiais, com o mínimo de lesão superficial 

(MAGALHÃES et al., 2009), é preciso garantir uma forma mais aproximada desta 

condição para se interpretar os dados que possam ser extrapolados clinicamente.  

Trabalhos como de Magalhães et al. em 2009 demonstraram por meio de 

análises de microdureza longitudinal e microradiografia, que os diferentes protocolos 

de indução de lesões incipientes de cárie determinam características distintas de 

desmineralização. A análise de microradiografia demonstrou a perda mineral, 

enquanto que a microdureza longitudinal apresentou informações referentes à 

resiliência do esmalte, o que pode ser interessante para o uso conjunto com um 

material resinoso como o infiltrante, que irá envolver os cristais de hidroxiapatita.  
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Nos estudos sobre a análise do efeito de diversos agentes químicos, 

sobretudo os fluoretados, na área de subsuperfície de lesões de cárie, a 

microdureza longitudinal tem sido eficiente nas análises comparativas entre estes 

produtos (KIELBASSA et al., 1999; MORON, 2011).  

 Desta forma, analisar os diferentes protocolos de indução de lesões 

incipientes de cárie seria interessante para analisar esta interação com o agente 

físico-mecânico do infiltrante. 

Adicionalmente, o uso de infiltrante resinoso, tal qual o uso de agentes 

fluoretados deve ser utilizado simultaneamente ao controle dos fatores etiológicos da 

cárie. Um ambiente em constante desafio ácido ainda é esperado, despertando 

assim a atenção na resistência dos tratamentos oferecidos diante deste desafio 

(TORRES et al., 2012). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do infiltrante de cárie (Icon) 

sobre lesões cariosas artificiais produzidas por diferentes protocolos, e a eficiência 

deste tratamento após novo desafio ácido por modelos experimentais in vitro e in 

situ, utilizando a microdureza de superfície e longitudinal.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
  



 

 

 
 



Revisão de Literatura  29 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Doença cárie: desenvolvimento e lesões incipientes 

 

A cárie é uma doença infecciosa multifatorial que necessita de um hospedeiro 

suscetível, uma flora microbiana cariogênica e uma dieta rica em carboidratos para 

progredir (KEYES, 1958; NEWBRUN, 1982; HOLLOWAY et al., 1983; MOUNT; 

NGO, 2000; FEATHERSTONE, 2008). 

A partir deste conceito é que estratégias populacionais eficazes foram 

adotadas permitindo a significante redução de sua prevalência nos mais diversos 

países e faixas etárias, tanto no aspecto curativo quanto preventivo (MASSLER; 

LUDWICK; SCHOUR, 1952; DUBEY; LEHNHOFF; RADIKE, 1965; ISMAIL; BURT; 

BRUNELLE, 1987; LEROUX et al., 1996; BARDAL et al, 2005; RAMIRES; 

BUZALAF, 2007). Medidas de controle simultâneo dos fatores etiológicos e 

abordagens específicas localizadas têm sido a base do controle desta doença e 

suas consequências (MORENO; ZAHRADNIK, 1979; OGAARD; SEPPA; ROLLA, 

1994; MARINHO et al., 2003; MAGALHÃES et al., 2007; KUGEL; ARSENAULT; 

PAPAS, 2009; MARTIGNON et al., 2012) .  

Fatores necessários e determinantes para a manifestação da doença são: a 

presença de biofilme aderido à superfície dentária e açúcares na dieta (CURY; 

TENUTA, 2009). As bactérias contidas no biofilme estão metabolicamente ativas 

todo o tempo, degradando carboidratos fermentáveis e gerando ácidos orgânicos 

(ácidos acético e lático, principalmente), que são responsáveis pelas alterações 

constantes no pH oral (KIDD, 2011). Estes ácidos são capazes de penetrar na 

subsuperfície do dente, desmineralizando os tecidos conforme se difundem, 

causando a destruição localizada dos tecidos dentários duros (FEATHERSTONE, 

1996). 

O ambiente oral passa pelo processo de desmineralização-remineralização 

(DES-RE) constantemente em condição considerada balanceada. O metabolismo 

bacteriano presente na cavidade oral produz ácidos na presença de açúcar, que 

consequentemente provocam uma redução do pH no ambiente oral. Quando essa 
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situação se torna constante, há um desequilíbrio no processo DES-RE, de forma que 

a DES é intensificada (MORENO; ZAHRADNIK, 1979; ARENDS; 

CHRISTOFFERSEN, 1986; FEJERSKOV; KIDD, 2005). Enquanto o equilíbrio for 

mantido não haverá perda nem ganho significativo de minerais, porém quando 

ocorre o desequilíbrio onde a DES é maior do que a RE, ocorre a perda de 

substância no esmalte e haverá então uma manifestação clínica (MORENO; 

ZAHRADNIK, 1979; BUZALAF et al., 2011; KIDD, 2011; FERREIRA ZANDONÁ et 

al., 2012). 

As lesões localizadas nos tecidos mineralizados são consideradas sinais da 

doença, os quais podem ser distribuídos em uma escala que se comporta desde 

perdas incipientes em nível ultra-estrutural, até a destruição total do dente (CLARK; 

FINTZ; TAYLOR, 1974; FEJERSKOV; KIDD, 2005).  

A primeira manifestação clínica da doença cárie é conhecida como mancha 

branca, que se caracteriza pela superfície externa aparentemente intacta, porém a 

subsuperfície apresenta-se desmineralizada (TASHIMA, 2006). Esta lesão se inicia 

por uma pequena desmineralização superficial, mas com a continuidade deste 

processo, os ácidos atingem a camada subsuperficial, mantendo uma camada 

superficial “pseudo-intacta”. Esta camada superficial mais mineralizada ocorre pela 

deposição de fluoretos e de minerais da própria estrutura dentária (THEUNS et al., 

1984; FEJERSKOV; KIDD, 2005). Do ponto de vista clínico, um pequeno aumento 

da porosidade do esmalte conduz a uma mudança nas propriedades ópticas de tal 

forma que a luz é dissipada. Com o aumento da porosidade do tecido, de forma 

gradual o esmalte torna-se menos translúcido, pois os poros formados na estrutura 

do esmalte são preenchidos por ar ou água, cujos índices de refração são diferentes 

da apatita, o que clinicamente pode ser observado como alterações esbranquiçadas 

(THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1995). 

A lesão de mancha branca pode se apresentar de forma ativa ou inativa. 

Quando está ativa, a superfície do esmalte se apresenta áspera e opaca, e quando 

está inativa esta superfície apresenta-se  lisa e brilhante (ZERO, 1999). 

A compreensão dos aspectos histológicos da lesão de cárie e sua associação 

com os sinais clínicos de mancha branca, permitiram entender que se tratava da 



Revisão de Literatura  31 

 

mesma manifestação da doença, em estágios distintos de progressão 

(FEJERSKOV; KIDD, 2005).  

Com relação a estes aspectos histológicos, o esmalte é um tecido dentário 

altamente mineralizado e ordenado, composto de 97% em peso de substâncias 

minerais, 3% de água e alguns traços proteicos, sendo apontado até recentemente 

como um tecido formado prioritariamente por cristais de hidroxiapatita, os quais se 

reúnem para formar prismas de formato hexagonal, interligados por um líquido 

interprismático (MINE et al., 2010). Estudos mais avançados descreveram esta 

estrutura de forma mais detalhada e sua organização estrutural apresenta-se 

divididas em 7 níveis da seguinte forma: o nível 1 é formado pelos cristais de 

hidroxiapatita, que formam as nanofibrilas (nível 2), que se alinham em fibrilas (nível 

3), que estão agrupadas formando as fibras (nível 4). O nível 5 é constituído pelos 

primas e espaços interprismáticos, e estes prismas se arranjam em bandas (nível 6), 

que estão direcionadas na camada de esmalte (nível 7) (CUI; GE, 2007). 

O mecanismo de desmineralização se dá pela ação dos íons hidrogênio que 

são liberados pelos ácidos (produto do metabolismo bacteriano) que irão se ligar aos 

íons cálcio ou fosfato presentes na estrutura dentária (LARSEN, 1991; BARBOUR et 

al., 2005). Assim, a hidroxiapatita é perdida, levando a um desarranjo molecular e 

desorganização da estrutura prismática do esmalte, descrita anteriormente 

(SILVERSTONE, 1970; MORENO; ZAHRADNIK, 1979).  

Devido à porosidade, uma lesão de mancha branca pode se tornar cavitada 

se sofrer desafios ácidos constantes, mas evidências também indicaram que a 

progressão desta lesão pode ser controlada (KIDD, 2011; FERREIRA ZANDONÁ et 

al., 2012). Por isso torna-se tão importante a intervenção precoce ainda nesta fase 

da doença, com o intuito de paralisá-la, reduzindo assim o risco de cavitação e 

consequentes intervenções mais agressivas.  
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2.2 Modelos artificiais para indução de lesões de mancha branca 

 

As lesões de mancha branca representam uma manifestação inicial da lesão 

de cárie e, dependendo dos cuidados a partir do diagnóstico, este processo pode ser 

controlado, evitando sua evolução até a cavitação (KIDD, 2011; FERREIRA 

ZANDONÁ et al., 2012). Todos os aspectos em torno das características destas 

lesões devem ser estudados para que se tome decisões a respeito das estratégias 

de prevenção e tratamento precoce. Para isso, muitos estudos, tanto laboratoriais 

quanto clínicos têm sido realizados. 

Apesar da importância dos ensaios clínicos controlados, metodologias in vitro, 

que simulam as lesões de cárie artificial são muito empregadas nos estudos na área 

da Cariologia (VIEIRA et al, 2005; MAGALHÃES et al., 2007; SPIGUEL et al., 2009; 

LYNCH et al., 2011). Avanços no entendimento das particularidades de cada fator 

envolvido nesta doença têm sido especialmente compreendidos com base nesses 

estudos pelas vantagens de possuírem maior controle do experimento, menor 

variabilidade menor tamanho de amostra, padronização, rapidez, facilidade e 

reprodutibilidade (WHITE, 1995;  REDHER NETO et al., 2009).   

Existem diversos modelos experimentais descritos na literatura que são 

utilizados para indução de lesões de cárie in vitro e estes foram reproduzidos em 

busca de uma lesão de cárie inicial da forma mais próxima possível daquela que 

encontramos in vivo (FEATHERSTONE, 1996). Para tal, espécimes de tecido 

dentário duro são geralmente expostos a soluções ou géis desmineralizantes, 

simulando as condições do fluido do biofilme dentário e, consequentemente, 

permitindo a formação de lesão de cárie inicial (KIELBASSA et al., 2005; LYNCH; 

MONY; TEN CATE, 2007; QUEIROZ et al., 2008).  

Alguns fatores devem ser considerados nos diferentes protocolos de indução 

de cárie artificial como grau inicial de saturação de minerais, concentração de 

fluoreto, pH, tipo de ácido e viscosidade dos agentes desmineralizantes, que 

interagem uns com os outros, dificultando o estabelecimento de um modelo ideal 

(BUZALAF et al., 2010). Estes fatores podem resultar em diferenças consideráveis 

nas características físicas e mecânicas do tecido dentário desmineralizado, como a 
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distribuição mineral (ARENDS; DIJKMAN; CHRISTOFFERSEN, 1987), composição 

química (LYNCH; TEN CATE, 2006) e dureza (MAGALHÃES et al., 2009).  

As lesões iniciais se apresentam como lesões de subsuperfície e, 

microscopicamente, elas podem ser divididas em quatro zonas: a camada superficial 

mais mineralizada; a zona translúcida, com perda mineral em torno de 1%; zona 

escura, na qual se encontra cerca de 5% de perda mineral; e o corpo da lesão, com 

grande quantidade de dissolução mineral, podendo-se chegar a uma perda de 50% 

ou mais (ROBINSON, 2009). Esta camada superficial mais mineralizada existe 

porque durante os episódios de flutuações de pH, a saliva atua proporcionando 

tamponamento do meio, além de fornecer íons cálcio e fosfato que participam do 

processo de remineralização (BUZALAF et al., 2011). Além disso, a formação desta 

camada ocorre pela deposição de fluoretos oriundos de fontes externas. Na 

presença de fluoreto, o pH crítico para a dissolução de minerais à base de apatita é 

reduzido. Desta forma, a perda mineral é minimizada e favorece uma reposição 

desses íons, que acontece principalmente na superfície, que é a área de contato 

com a saliva (ÖGAARD et al, 2001; BUZALAF et al, 2011).  

Diferentes protocolos de indução de cárie artificial implicam nas distintas 

características das lesões e também nas suas respostas ao tratamento 

remineralizante subsequente, pois diferentes camadas superficiais, porosidades e 

profundidades das lesões poderão alterar a difusão mineral (BUZALAF et al., 2010). 

Na literatura, é descrito que lesões mais porosas são mais facilmente 

remineralizadas (SCHÄFER; RAVEN; PARR, 1992), lesões rasas têm uma 

distribuição mineral mais próxima das lesões in vivo e lesões mais profundas são 

mais indicadas para se analisar a eficiência de abordagens remineralizantes (TEN 

CATE et al., 2008). Sendo assim, uma comparação entre diferentes protocolos de 

indução de lesões artificiais se torna importante para se analisar o efeito de um 

tratamento de paralisação de lesões cariosas incipientes (LYNCH; MONY; TEN 

CATE, 2007). 

A literatura é ampla e variada com relação a diferentes protocolos de indução 

de lesões cariosas artificiais. Estes modelos podem ser do tipo químico, sendo 

subdividido em estático (onde é feita a imersão do substrato em soluções ou géis 

desmineralizantes) (MAGALHÃES et al., 2009; TORRES et al., 2011) ou dinâmico 
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(onde passam por ciclos de desmineralização e remineralização) (ARGENTA; 

TABCHOURY; CURY, 2003; VIEIRA et al., 2005). Há ainda os modelos 

microbiológicos, que expõem o substrato a microrganismos cariogênicos 

(GILMOUR; EDMUNDS; DUMME, 1990; HAVATI et al., 2011). Todos os modelos 

apresentam suas vantagens e limitações (COSTA, 2011).  

De forma geral, as soluções desmineralizantes são produzidas de modo a 

tentar simular a dinâmica do fluido do biofilme durante um desafio cariogênico. Para 

a produção destas soluções, são utilizados ácidos em concentrações entre 0,05 e 

0,1M, ajustadas em um pH próximo de 5 (MORON, 2011). O tipo e a concentração 

do ácido irão determinar a taxa de desmineralização e a característica da lesão que 

será formada (AMAECHI; HIGHAM; EDGAR, 1998; MORON, 2011). Sais de cálcio, 

fosfato e fluoreto são frequentemente adicionados também a essas soluções para 

diminuir o seu grau de insaturação termodinâmica, evitando assim uma 

desmineralização superficial, similar àquela encontrada nos casos de erosão 

dentária (FEJERSKOV; KIDD, 2005; MORON, 2011). 

O protocolo de indução de cáries artificiais chamado DES-RE, através da 

ciclagem de pH é um modelo dinâmico e é dos mais utilizados, pois simula a 

condição de perda e ganho de minerais, presente na cavidade oral 

(FEATHERSTONE et al., 1998; KLEIN et al., 2005). Este modelo baseia-se em 

submeter a amostra a soluções desmineralizantes e remineralizantes 

alternadamente, simulando o que ocorre in vivo: os períodos em que a cavidade oral 

se submete aos desafios ácidos, durante a alimentação (DES), e nos períodos de 

reparo, que são proporcionados pela saliva (RE). A composição das soluções e o 

período de ciclagem variam de acordo com o desafio que cada um se propõe a 

desenvolver no estudo (THEUNS et al., 1985; VIEIRA et al., 2005; QUEIROZ et al., 

2008).  Vieira et al. 2005 e Queiroz et al. 2008, por exemplo, investigaram protocolos 

dinâmicos considerando distintas particularidades de fatores que pudessem 

influenciar. No primeiro estudo, os autores variam tempo de permanência da 

solução, quantidade de flúor, pH e outros fatores, considerando 3 diferentes 

protocolos, enfatizando o efeito do flúor na dinâmica da indução de lesão de cárie. 

Queiroz et al. em 2008 testaram outros 2 protocolos, também objetivando 

essencialmente a avaliação do papel do flúor por meio de dentifrícios com baixa 

concentração de flúor. Mais trabalhos similares demonstram que a diversidade de 
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protocolos dinâmicos são importantes e sua escolha estará na dependência dos 

fatores analisados. 

Os modelos estáticos têm sido muito utilizados pela sua facilidade técnica, 

não sendo necessária a ciclagem em diferentes soluções (COMAR et al., 2012; 

ARAÚJO et al., 2014; GELANI et al., 2014). Existem os mais variados protocolos 

para os modelos estáticos, variando os sais, concentrações, saturações de minerais, 

tipo de ácido e viscosidade dos materiais. Todos esses fatores podem resultar em 

diferenças nas características das lesões formadas (ARENDS; DIJKMAN; 

CHRISTOFFERSEN, 1987; LYNCH; TEN CATE, 2006; MAGALHÃES et al., 2009). 

A solução MHDP é uma solução a base de de ácido lático 0,05M, com 

metilenodifosfanato, cálcio e fosfato, com pH 5,0 e que deve permanecer por 6 dias 

em contato com os espécimes. Foi inicialmente desenvolvida por Buskes, 

Christoffersen e Arends, que também estudaram as características desta solução e 

sua desmineralização sobre o esmalte e dentina (ARENDS et al., 1992). 

O protocolo do gel MC é formado pelo gel de metilcelulose 8%, sobre o qual 

se adiciona ácido lático 0,1M, pH 4,6, permanecendo por 14 dias. Este protocolo foi 

inicialmente proposto por Ten Cate et al. (1996), que também estudaram as 

característica das lesões produzidas com este protocolo (LYNCH, TEN CATE, 

2006). Vale ressaltar que para o protocolo com o gel MC não se faz necessária a 

adição dos sais de cálcio e fosfato conforme apontado anteriormente sobre a 

composição das soluções desmineralizantes. Isso acontece porque o gel é mais 

denso, reduzindo assim a velocidade de difusão do ácido, e mantendo os íons que 

foram perdidos pelo dente ainda próximos à superfície, permitindo uma precipitação 

superficial e produzindo, assim, a lesão de subsuperfície (DAMATO; STRANG; 

STEPHEN, 1988; MORON, 2011). 

Estes dois modelos estáticos têm sido utilizados com êxito na relação 

reprodutibilidade de lesões de cárie e exequibilidade, demonstrando particularidades 

como a de que a solução MHDP produziu lesões com maior perda mineral na 

subsuperfície e profundidade do que o gel MC e a ciclagem de pH (MAGALHÃES et 

al., 2009; MORON, 2011). 
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Apesar das vantagens dos métodos in vitro para indução de lesões cariosas, 

estes ainda apresentam limitações, por não conseguirem simular completamente o 

processo biológico complexo que ocorre in vivo para a formação da lesão de cárie. 

Já os desafios in situ estão posicionados entre as condições laboratoriais e os 

trabalhos clínicos. Estes também são muito utilizados e produzem lesões 

semelhantes às encontradas no processo natural de formação da lesão de cárie e 

constituem uma excelente alternativa para estudos em Cariologia 

(FEATHERSTONE, 1992; TEN CATE, 1994; ZERO, 1995). 

A maior vantagem dos modelos in situ é que este simula melhor a condição in 

vivo do que os modelos laboratoriais. Por ser realizado no ambiente oral, garante a 

presença da saliva e desenvolvimento da película adquirida e do biofilme, que são 

essenciais para o desenvolvimento de uma lesão natural (TEN CATE, 1994; ZERO, 

1995). 

O modelo in situ é desenvolvido através da utilização de espécimes que são 

mantidos em ambiente oral por meio de dispositivos intra-bucais, sendo submetidos 

a um desafio cariogênico através de um protocolo de aplicação de solução de 

sacarose com uma frequência pré-estabelecida (TEN CATE, 1994; ZERO, 1995; 

PARIS; MEYER-LUECKEL, 2010; WANG et al., 2010). 

Outras vantagens dos modelos in situ são: apesar de ser realizado no 

ambiente oral, em contraste com os modelos laboratoriais, não apresentam todas as 

variações pessoais encontradas no ambiente dos ensaios clínicos (como hábitos 

alimentares e de higiene oral); facilidade de controle de variáveis experimentais e 

flexibilidade no desenho experimental, que não é encontrada nos estudos clínicos; 

apresenta um tempo mais curto e um custo menor, quando comparado aos estudos 

in vivo (ZERO, 1995). 

Vários trabalhos que produzem modelos artificiais para indução de lesões 

cariosas utilizam diferentes tipos de protocolo, sem preocupação quanto ao tipo de 

lesão produzida com relação ao efeito do agente preventivo que será testado 

subsequentemente em cada trabalho. Este mostra-se ser um ponto importante já 

que tem sido mostrado que o tipo de lesão pode sim influenciar na resposta ao 

tratamento (LYNCH; MONY; TEN CATE, 2007). 
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2.3 Emprego da análise de dureza em lesões artificiais de cárie 

 

Existem muitas técnicas utilizadas para mensurar as alterações que ocorrem 

nos tecidos dentários após a formação de uma lesão cariosa e sua remineralização, 

tais como: microscopia eletrônica de varredura (HICKS; FLAITZ; SILVERSTONE, 

1986), microscopia de luz polarizada (TASHIMA, 2006; COSTA, 2011), 

microradiografia (MAGALHÃES et al., 2009), microscopia confocal a laser (ARAÚJO 

et al., 2014), espectroscopia raman (OLIVEIRA, 2011), tomografia de coerência 

óptica (OLIVEIRA, 2011) e testes de microdureza (MORON et al., 2013). 

O teste de microdureza é feito através da penetração de uma ponta de 

diamante piramidal (penetrador Knoop) na amostra. É um método muito empregado 

por ser rápido, confiável e sensível. Ainda como vantagem, o penetrador Knoop 

produz indentações rasas, estreitas e bem definidas, reduzindo fraturas no substrato 

analisado, sendo um método não-destrutivo. Antigamente, se afirmava que o 

comprimento das indentações produzidas possibilitariam uma relação com o 

conteúdo mineral do esmalte, demonstrando que a perda mineral levava a uma 

diminuição da dureza (FEAGIN; KOULOURIDES; PIGMAN, 1969; ARENDS; 

SCHUTHOF; JONGEBLOED, 1979). Atualmente, sabe-se que este método não 

estima com segurança a quantidade mineral, mas continua sendo utilizado para 

analisar lesões cariosas, pois ele oferece uma grande evidência sobre as 

propriedades mecânicas e integridade estrutural do esmalte (KIELBASSA et al., 

1999; BUCHALLA et al., 2008). Ainda é um método bastante utilizado para os 

estudos na área de Cariologia, para mensurar a desmineralização/remineralização 

por diferentes protocolos e tratamentos (KIELBASSA et al., 1999; MAGALHÃES et 

al., 2008; MAGALHÃES et al., 2009; TORRES et al., 2012; PARIS et al., 2013a). 

Mas se os dados de conteúdo mineral são imprescindíveis para os resultados, a 

metodologia de escolha recomendada seria a microradiografia (BUCHALLA et al., 

2008).  

A microdureza de superfície isoladamente foi muito utilizada para quantificar 

lesões cariosas in vitro (MAGALHÃES et al., 2008), pois se relatava que o 

comprimento das indentações realizadas na superfície pelo teste refletia no grau de 

desmineralização das lesões (ARENDS; SCHUTHOF; JONGEBLOED, 1979), 

conteúdo mineral da camada superficial, assim como profundidade da lesão 
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(ARENDS; SCHUTHOF; JONGEBLOED, 1980). Atualmente essa questão é 

controversa. Embora muitos trabalhos ainda utilizem a microdureza de superfície do 

esmalte para o estudo do desenvolvimento de cárie (TORRES et al., 2012), esta 

metodologia isoladamente é considerada pouco precisa, uma vez que as lesões 

cariosas se formam na subsuperfície, sob uma camada superficial mais mineralizada 

(MAGALHÃES et al., 2009). 

Devido a esta limitação, é importante que o teste de microdureza seja feito 

também em cortes longitudinais, para que se realize uma avaliação mais detalhada 

das lesões subsuperficiais. Assim, a avaliação da microdureza longitudinal pode ser 

utilizada, pois oferece maiores informações sobre as propriedades mecânicas das 

lesões, de caráter subsuperficial (MAGALHÃES et al., 2009).  

 

 

2.4 Tratamento de lesões de mancha branca 

 

A Odontologia minimamente invasiva tem modificado a forma com que os 

profissionais deveriam compreender e tratar as lesões nos tecidos duros originados 

pela doença cárie. Se a abordagem clínica para as lesões cavitadas eram as 

restaurações com os mais diversos materiais restauradores diretos ou indiretos, o 

conhecimento disponível permite viabilizar estratégias mais condizentes com as 

lesões incipientes, incluindo as manifestações não cavitadas (MOUNT; NGO, 2000; 

KIDD, 2011; RAO; MALHOTRA, 2011). 

O tratamento das lesões incipientes começa desde o controle dos fatores 

etiológicos que estão relacionados no aparecimento da doença cárie, envolvendo 

controle de placa e dieta (KIDD, 2011). Quando um tratamento operatório é 

requerido, atualmente se segue os preceitos da Odontologia Minimamente Invasiva. 

A intervenção mínima concentra-se nas opções de tratamento menos invasivos 

possíveis a fim de minimizar a perda de tecido e desconforto do paciente. Assim, 

elege-se principalmente a prevenção e a intervenção precoce da lesão de cárie, 

sendo o princípio primordial a remineralização de lesões iniciais, defendendo uma 

abordagem biológica ou terapêutica ao invés da abordagem cirúrgica tradicional 

para lesões superficiais iniciais (RAO; MALHOTRA, 2011). A remineralização é o 
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primeiro passo para tratar as lesões, uma vez que estas são decorrentes de um 

desequilíbrio de íons no processo DES-RE (MOUNT; NGO, 2000).  

Nem todas as lesões são passíveis de remineralizar apenas pela remoção 

dos fatores etiológicos. Nesse estágio, as principais técnicas envolvem o uso de um 

agente que favoreça a remineralização e iniba a desmineralização, sendo o fluoreto 

o principal agente utilizado nas mais diversas formas (KIDD, 2011; LYNCH et al., 

2011). Esta abordagem ainda é apontada, baseada em evidências clínicas, como a 

melhor forma de prevenção e tratamento de lesões de manchas brancas 

(BERGSTRAND; TWETMAN, 2011).  

Independente da forma de apresentação, a base da ação do flúor está no fato 

de que o pH crítico para a ocorrência de dissolução da hidroxiapatita é 5,5. Dada à 

ação do flúor e a substituição parcial para a forma de fluorhidroxiapatita, o pH crítico 

se altera para 4,5. Nesse contexto, a hidroxiapatita é dissolvida na sub-superfície 

enquanto a fluorhidroxiapatita forma uma camada superficial mais resistente. Com o 

tempo, a formação de fluorhidroxiapatita durante esse processo cria uma camada 

protetora que retarda a difusão de agentes desmineralizantes através da estrutura 

dentária (TEN CATE; FEATHERSTONE, 1991; ROBINSON, 2009; BUZALAF et al., 

2011).  

Quando fornecido ao meio oral em altas concentrações (aplicações tópicas), o 

fluoreto se adsorve na superfície do esmalte sob a forma de fluoreto de cálcio 

(CaF2), atuando como um reservatório de íons cálcio e fluoreto. Em situações de 

queda do pH, esse composto se dissocia liberando os íons. O fluoreto liberado se 

adsorve na superfície dos cristais, atraindo íons cálcio para a formação de um novo 

composto, semelhante a fluorapatita, que exclui o carbonato de sua composição. A 

incorporação do fluoreto, menos solúvel, torna o esmalte mais resistente a futuros 

desafios ácidos (TEN CATE, 1997; MARINHO et al., 2003; BUZALAF et al., 2011). 

A presença contínua e disponível de baixos níveis de íons fluoreto no 

ambiente bucal ajuda a prevenir lesões de cárie e promover a remineralização do 

esmalte desmineralizado pelos ácidos produzidos por bactérias cariogênicas 

(PESSAN et al., 2008; SUYAMA et al., 2011). 
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O flúor se apresenta associado a diferentes sais, como o fluoreto de sódio 

(NaF) (SEPPA, 1988), fluoreto estanhoso (SnF2) (SCHLUETER; KLIMEK; GANSS, 

2009) e os tetrafluoretos de titânio (TiF4) (MAGALHÃES et al., 2008). Com relação à 

forma de apresentação, pode ser encontrado na forma de soluções, géis, mousses e 

vernizes (LEE et al., 2010). Os vernizes apresentam a vantagem de prolongar o 

tempo de contato entre o agente fluoretado e a superfície dentária, aumentando a 

incorporação de fluoreto na superfície (CLARK, 1982). Outra vantagem do verniz é 

sua segurança em relação à toxicidade, pois é utilizado em pequenas quantidades, 

sendo menos absorvido no trato gastrointestinal (OLYMPIO et al., 2009).  

Estratégias para otimizar a atividade positiva do flúor no processo de 

remineralização têm sido estudadas e uma destas se baseia na realização de 

tratamentos no esmalte previamente à aplicação do agente fluoretado. Esta ideia 

iniciou-se a partir do estudo de Aansenden, Brudevold e McCann (1968), que utilizou 

agentes ácidos antes da exposição do esmalte ao flúor, objetivando a 

desmineralização e desproteinização o esmalte. A partir daí, outros autores 

passaram a estudar a influência de tratamentos do esmalte com objetivo de 

melhorar a retenção do flúor. A associação do flúor com compostos metálicos tem 

demonstrado bons resultados na remineralização da estrutura dentária e na 

proteção do esmalte contra os desafios cariogênicos (NAVARRO et al., 1985; 

COMAR et al., 2012).  

Existem outras estratégias preventivas e terapêuticas investigadas em 

diversas ocasiões, que podem contribuir para a manutenção da estabilidade do 

biofilme oral, com diferentes mecanismos durante desafios ácidos presentes neste 

ambiente, como: goma arábica (ONISHI et al., 2008), produtos contendo CPP-ACP 

(KUGEL; ARSENAULT; PAPAS, 2009; BERGSTRANT; TWETMAN, 2011; RAO; 

MALHOTRA, 2011), xilitol  (KUGEL; ARSENAULT; PAPAS, 2009; RAO; 

MALHOTRA, 2011), a associação de fluoretos com zinco (LYNCH et al., 2011) e 

nanocristais de hidroxiapatita (RAO; MALHOTRA, 2011). 

 

  



Revisão de Literatura  41 

 

2.5 Infiltrante de cárie 

 

Todas as abordagens apresentadas até o presente momento foram baseadas 

em mecanismo químico para remineralização das lesões cariosas. A proposta de 

uma estratégia baseada em agente mecânico foi retomada com potencial de 

sucesso para evitar a progressão de lesões iniciais em esmalte ainda não cavitadas 

(PHARK et al., 2009; PARIS; MEYER-LUECKEL, 2010; MEYER-LUECKEL et al., 

2011; PARIS et al., 2011). 

A ideia é a utilização de um agente resinoso com alto poder de penetração 

que irá infiltrar o tecido dentário com o objetivo de preencher os poros do esmalte 

afetado pela lesão cariosa, impedindo assim a sua progressão. Esta ideia do uso de 

um infiltrante em lesões cariosas não é recente, uma vez que outros trabalhos já 

demonstravam este tipo de manobra (DAYILA et al., 1975; ROBINSON et al., 1976), 

tentando utilizar materiais resinosos para penetrar as lesões iniciais e reduzir a 

passagem dos ácidos produzidos pelo metabolismo bacteriano. Entretanto, a 

modificação química do agente infiltrante para um componente resinoso a base de 

TEGDMA, permitiu características de molhabilidade e de penetração deste agente 

até os poros mais internos (PARIS; HOPFENMULLER; MEYER-LUECKEL, 2010; 

MEYER-LUECKEL et al., 2011; PARIS et al., 2011). 

Este novo produto, conhecido comercialmente como Icon, tem sido objeto 

de estudo de vários trabalhos in vitro (BELLI et al., 2011; MEYER-LUECKEL et al., 

2011; PARIS et al., 2011; TORRES et al., 2011; TORRES et al., 2012), in situ 

(PARIS; MEYER-LUECKEL, 2010) e até ensaios clínicos (EKSTRAND; 

BAKHSHANDEH; MARTIGNON, 2010; PARIS; HOPFENMULLER; MEYER-

LUECKEL, 2010; MARTIGNON et al., 2012). 

O surgimento do infiltrante de cárie aconteceu de forma evolutiva, por meio de 

vários estudos de um grupo de pesquisadores da Alemanha. A ideia de utilizar 

materiais resinosos para penetrar em lesões de mancha branca já era antiga 

(DAYILA et al., 1975; ROBINSON et al., 1976) e apresentava boas perspectivas, mas 

por características inerentes aos materiais testados, essa técnica não obteve o êxito 

esperado. 
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Este grupo de pesquisa retomou os estudos acerca deste tipo de material em 

meados dos anos 2000. Sabendo que a característica primordial para este tipo de 

material seria a permeabilidade na estrutura dentária, Paris et al. (2007) avaliaram o 

coeficiente de penetração de 6 materiais disponíveis no mercado (adesivos e 

selante) e mais 66 materiais experimentais. Para estabelecer este coeficiente, os 

materiais foram avaliados quanto às suas viscosidades, tensão superficial e ângulo 

de contato. Os materiais experimentais mostraram coeficiente de penetração mais 

alto do que os materiais disponíveis no mercado. Os maiores coeficientes de 

penetração foram encontrados em misturas contendo TEGDMA, HEMA e 20% de 

etanol.  

O tempo de aplicação do material sobre a superfície dentária também 

demonstrou ter influência na penetração deste e por isso também foi objeto de 

estudo deste grupo (MEYER-LUECKEL et al., 2006; MEYER-LUECKEL et al., 2011; 

PARIS et al., 2012). 

Conforme descrito anteriormente, as lesões de mancha branca apresentam a 

superfície externa mais mineralizada (THEUNS et al., 1984; FEJERSKOV; KIDD, 

2005) e essa superfície poderia atrapalhar a difusão do material resinoso para a área 

subsuperficial. Assim, alguns estudos foram realizados com o objetivo de encontrar 

um material ideal para remover essa camada superficial (MEYER-LUECKEL; PARIS; 

KIELBASSA, 2007; PARIS; MEYER-LUECKEL KIELBASSA, 2007). Meyer-Lueckel, 

Paris e Kielbassa (2007) avaliaram a eficácia de 3 diferentes tipos de 

condicionamento ácido (ácido fosfórico a 37% e ácido clorídrico a 5 ou 15%, em 

variados tempos de atuação) para remover essa camada mais superficial em dentes 

humanos com lesões de mancha branca naturais. O protocolo que se apresentou 

mais efetivo para a redução da camada mais mineralizada foi o condicionamento 

com o ácido clorídrico a 15% por 90 a 120 segundos. 

O tratamento prévio à aplicação do infiltrante também foi avaliado. Nenhum 

tipo de tratamento, secagem com jato de ar ou a aplicação de solventes (acetona ou 

etanol) foram avaliados em pré-molares humanos com lesões de mancha branca 

naturais. A aplicação de solventes, seguida de jato de ar, mostrou ser o tratamento 

adequado para receber o infiltrante, pois os poros bem secos do esmalte auxiliam na 

penetração do material (PARIS et al., 2013b). 
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Depois de vários estudos acerca de todos os pontos mencionados 

anteriormente, o material foi introduzido no mercado em 2009. O sistema Icon é 

composto por 3 passos, onde cada um desempenha sua função: o gel ácido (Icon 

Etch) é utilizado previamente com o objetivo de remover a camada superficial de 

esmalte, permitindo que os poros afetados sejam expostos; o etanol (Icon Dry) é um 

solvente utilizado para remover a água que está acumulada no interior das 

porosidades da lesão; após este tratamento prévio, é aplicado então o Icon Infiltrant, 

que é a resina fluida em si que irá preencher os poros da lesão, composta 

basicamente do monômero TEGDMA. 

Apesar de vir apresentando bons resultados, já existem trabalhos propondo 

alterações na composição do infiltrante. As alterações têm sido relacionadas com a 

adição de etanol ou acetona como solventes no próprio material, o que poderia 

aumentar o coeficiente de penetração, e a adição do monômero Bis-GMA ao 

TEGDMA já encontrado no produto comercial, o que permitiria reduzir a contração 

de polimerização e aumentar a resistência do produto (PARIS et al, 2007;. PARIS et 

al, 2013a;. ARAÚJO et al, 2014). No entanto, nenhuma das modificações propostas 

até então apresentou melhores resultados do que o infiltrante disponível 

comercialmente e este continua sendo o único produto no mercado com esta função 

específica. Seu uso tem sido cada dia mais difundido, abrangendo inclusive 

tratamentos que seriam inicialmente contra-indicados para o seu uso, como o de 

lesões de erosão (OLIVEIRA et al., 2015) e de lesões de cárie de cicatrículas e 

fissuras (PARIS et al., 2014; LAUSCH et al., 2015) 

Os trabalhos que utilizaram este produto, isolado ou em associação com 

outros agentes remineralizadores, têm demonstrado sucesso para se limitar a lesão 

de cárie em esmalte (PARIS; HOPFENMULLER; MEYER-LUECKEL, 2010; MEYER-

LUECKEL et al., 2011). Além da propriedade de paralisar a lesão, a vantagem 

estética do produto também é apontada, uma vez que ele preenche os poros do 

esmalte, fazendo com que o índice de refração daquela área volte a se assemelhar 

com o esmalte hígido, mascarando as lesões de mancha branca (KIM et al., 2011; 

TORRES et al., 2011). 

No entanto, não existem trabalhos avaliando o efeito do infiltrante em lesões 

induzidas por diferentes modelos de cárie artificial. Sabendo-se que as 
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características da lesão pode afetar o tratamento subsequente, este seria um ponto 

importante a ser estudado. 

Além disso, poucos trabalhos realizaram um desafio ácido posteriormente à 

aplicação do infiltrante para se averiguar a resistência deste tipo de tratamento. Este 

é mais um ponto importante a ser avaliado, uma vez que os fatores que levam ao 

desenvolvimento da doença ainda podem persistir no ambiente oral, reconduzindo a 

estrutura dentária remanescente à instalação de novas lesões (TORRES et al., 

2011; TORRES et al., 2012; PARIS et al., 2013a). Por estas razões, julgou-se 

importante a realização desta investigação. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de um infiltrante resinoso 

no tratamento de lesões de mancha branca ativas de cárie promovidas por modelo 

experimental in vitro e in situ. 

As hipóteses nulas testadas foram: 

1. O infiltrante resinoso Icon não promove diferente eficiência no 

tratamento de lesões artificiais de cárie produzidas com distintos 

protocolos; 

2. O infiltrante resinoso Icon não conferirá aumento de resistência ao 

substrato dentário frente a novo desafio ácido.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Etapas de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido em 2 etapas: in vitro (Etapa A) e in situ 

(Etapa B). Etapa A: o fator em estudo foi o efeito do infiltrante sobre esmalte bovino 

desmineralizado por indução sob três modelos de cárie artificial produzidos in vitro. 

A seguir, foi avaliada a resposta deste tratamento frente a um novo desafio ácido, 

para se avaliar a eficiência do tratamento realizado. Etapa B: foi realizado um 

desafio cariogênico in situ, cujo os espécimes foram subsequentemente tratados 

com infiltrante. Em seguida, um novo desafio ácido in situ foi realizado para se 

avaliar a eficiência do infiltrante a esta condição. Para as etapas A e B, as variáveis 

de resposta foram análises de microdureza de superfície e longitudinal, 

considerando sempre a diferença entre cada condição com a inicial, sem desafio e 

sem tratamento.  

 

 

4.2 Seleção e preparo dos blocos de dentes bovinos (Etapas A e B) 

 

Para o estudo proposto, foram utilizados incisivos bovinos extraídos e 

armazenados em recipientes contendo solução de timol a 0,1% em ambiente 

refrigerado. Uma seleção inicial dos dentes a serem utilizados foi realizada, 

excluindo as unidades que apresentavam falhas grosseiras, como trincas, fraturas, 

hipocalcificações ou desgaste acentuado da porção incisal.  

Cortes transversais foram realizados para a separação corono-radicular com 

um disco diamantado dupla face Diaflex-F (Wilcos, Petrópolis, RJ, Brasil) acoplado a 

um torno (Nevoni, São Paulo, SP, Brasil) com sistema de irrigação adaptado. As 

raízes foram desprezadas e as coroas foram recondicionadas em solução renovada 

de timol a 0,1% em ambiente refrigerado. 

As coroas foram fixadas com cera pegajosa em bastão aquecida (Asfer, São 

Caetano do Sul, SP, Brasil) em um dispositivo metálico acoplado a uma máquina de 

corte de precisão (Isomet Low Speed Saw - Buehler, Lake Bluff, IL, EUA). Dois 
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discos diamantados dupla face Extec Dia, Wafer blade 5”x. 015x1/2 (Extec Corp, 

Enfield, CT, EUA), intercalados dois espaçadores de Aco inoxidável (7 cm de 

diâmetro e orifício central de 1,3 cm, sendo um com 4 mm de espessura e outro com 

2 mm de espessura), foram utilizados para a realização dos cortes longitudinais no 

sentido vestíbulo-lingual. Os primeiros cortes foram no sentido cervico-incisal        

(Figura 1). Após a realização deste corte, o espaçador de 2 mm de espessura foi 

removido, o dispositivo foi reposicionado transversalmente à direção anterior e o 

dente foi novamente submetido ao corte, agora no sentido mesio-distal. Ao final, foi 

obtido um fragmento de esmalte/dentina bovino retangular de 6mm X 4mm da 

porção mais plana da coroa.  

 

Figura 1: Cortes sendo feitos com os dois discos e o uso de espaçadores. 
 

Todos os cortes foram feitos com velocidade média de 300 rpm e sob 

refrigeração constante com água deionizada. Estes fragmentos foram armazenados 

em recipientes plásticos e recobertos por gaze embebida em água deionizada sob 

refrigeração.  

 

 

4.3 Polimento do esmalte de dentes bovinos (Etapas A e B) 

 

Inicialmente, foi realizada uma planificação da superfície de dentina, de 

maneira a obter superfícies de esmalte e dentina paralelas, apresentando uma 

espessura de aproximadamente 2 mm. Os blocos com a superfície dentinária 

voltada para cima foram fixados em discos de resina acrílica pré-fabricados (± 3 cm 
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de diâmetro por ± 8 mm de espessura), com auxílio de cera pegajosa, sendo então 

levados à Politriz Metalográfica Aropol 2V (Arotec, Cotia, SP, Brasil) para desgaste. 

Neste processo, foram utilizadas lixas de carbeto de silício de granulação 320 

(Carbimet, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), com peso de 172g sobre os espécimes, 

durante, em média, 30 segundos sob refrigeração.  

Em seguida, os blocos foram removidos e fixados novamente com a 

superfície do esmalte voltada para cima para ser planificada e polida sob 

refrigeração constante de água de acordo com a seguinte sequência: lixa #320, 

172g, por 2 minutos em média, em baixa velocidade; lixa #600, 172g, por 2-3 

minutos, em baixa velocidade; lixa #1200, 172g, por 2-3 minutos, em alta velocidade. 

Para finalizar o polimento, foi utilizado um disco de feltro (Extec Corp, Enfield, CT, 

EUA) com suspensão de diamante de 1µm (Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), por 2 

minutos, peso de 172g, em velocidade alta. 

Entre cada polimento e ao final de todo o processo, os corpos-de-provas 

foram submetidos à limpeza no ultrassom (USC 750 - Unique Group, Indaiatuba, SP, 

Brasil), em água deionizada durante 2 minutos (Figura 2). 

 

Figura 2: Aparência do espécime pronto, após polimento. 
 

Após o polimento, todos os espécimes foram vedados ao seu redor com cera 

pegajosa, deixando apenas a superfície de esmalte vestibular exposta.  

Até o momento da análise de microdureza de superfície inicial do esmalte 

para seleção dos blocos a serem efetivamente utilizados, os fragmentos foram 

conservados em ambiente úmido em geladeira. 
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4.4 Análise de microdureza de superfície do esmalte inicial (Etapas A e B) 

 

Para a análise de microdureza inicial das superfícies de esmalte, foi utilizado 

o Microdurômetro Buehler Micromet 5114 (Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) com 

penetrador tipo Knoop (Figura 3), carga estática de 25g com tempo de 10 segundos, 

acoplado ao Software para análise de imagem Buehler Omni Met (Buehler, Lake 

Bluff, IL, EUA).  

 

Figura 3: Ponta Knoop utilizada. 

 

Foram realizadas 5 indentações na superfície separadas entre si por uma 

distância de 100 µm. Foram selecionados os blocos que apresentaram microdureza 

média de 350 KHN, sendo descartados os espécimes que apresentaram a média de 

dureza de superfície 20% acima ou 20% abaixo da média geral. Este protocolo visa 

estabelecer um parâmetro para a seleção dos blocos, minimizando a variação 

existente entre os diferentes fragmentos.  

 

 

4.5 Fase experimental in vitro (Etapa A) 

 

Nesta fase, o mesmo espécime de esmalte bovino foi dividido em quatro 

áreas, cada uma apresentando uma etapa do experimento. As áreas foram 

avaliadas no final da fase experimental e estão demonstradas no desenho 

esquemático a seguir para melhor entendimento (Figura 4).  
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Figura 4: Desenho esquemático da sequência de etapas da parte experimental: a) Área de remoção 
do espécime da superfície vestibular do esmalte bovino; b) Espécime de esmalte e dentina, com 
dimensões de 6 mm x 4 mm; c) Diferentes etapas realizadas nas áreas demarcadas do espécime, 
sendo H: controle (esmalte hígido), D: esmalte desmineralizado (pelos diferentes protocolos), I: 
esmalte desmineralizado e tratado com o Infiltrante, N: esmalte submetido a novo desafio ácido após 
tratamento com o infiltrante. 

 

 

4.5.1 Indução de lesão de cárie artificial em esmalte 

 

Para a etapa in vitro foram utilizados 45 corpos-de-prova distribuídos 

aleatoriamente em 3 grupos (n= 15) de acordo com o tipo de protocolo de indução 

de lesão de cárie artificial (Quadro 1). 

Grupo Solução/Gel pH/Temperatura Tempo 

DES-RE 
(ciclagem) 

Solução desmineralizante: 2,0 mM 
Ca(NO3)2.4H2O, 2,0 mM 
Na2HPO4.2H2O, 0,075 M tampão de 
acetato, 0,04 ppm NaF;  
Solução remineralizante: 1,5 mM 
Ca(NO3)2 .4H2O, 0,9 mM 
Na2HPO4.2H2O, 150 mM KCl, 0,02 M 
Tampão tris, 0,05 ppm NaF. 

Solução 
desmineralizante: 
pH 4,7 / 37ºC 

 
Solução 

remineralizante: pH 
7,0 / 37ºC 

7 dias 

MC 
(gel) 

Gel de metilcelulose 8%; após 12h foi 
adicionado 1,5 mL de acido lático 0,1M 
(Sigma) no mesmo conteúdo que o gel. 

pH 4,6 / 37ºC 14 dias 

MHDP 
(solução) 

3 mM CaCl2.2H2O; 3 mM KH2PO4; 0,05 
M ácido lático; 6 µM tetraetil 
metilenodifosfanato-MDHP;; Traços de 
timol. Ajuste do pH com solução de 
KOH 10M (30 ml de solução/espécime) 

pH 5,0 / 37ºC 6 dias 

Quadro 1 – Tipos de protocolos utilizados para indução de lesão de cárie artificial 

Antes de submeter os espécimes aos protocolos de desmineralização, os 

espécimes foram lateralmente protegidos com cera, expondo apenas a superfície 
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vestibular polida. Nesta superfície, cada um recebeu duas camadas de esmalte de 

unha vermelho ocupando cerca de 1/4 do espécime, denominada superfície controle 

hígida (H), deixando exposta uma janela de esmalte dentário com a largura de 3/4 

do espécime. Essa proteção foi feita para que se conservasse uma parte do 

espécime hígido, para posterior comparação.  

Para o grupo DES-RE, as amostras foram submetidas a ciclagem de pH por 7 

dias, conforme descrito em Vieira et al. (2005). Durante 5 dias, as amostras foram 

imersas em solução desmineralizante por 6 horas e solução remineralizante por 18 

horas. Nos últimos 2 dias, as amostras foram mantidas apenas em solução 

remineralizante.  

Para o grupo MC, o gel de metilcelulose 8% foi manipulado em farmácia. O 

espécime foi colado no fundo de um pote J10 com esmalte de unha e, 

posteriormente, coberto com uma camada de gel (0,5 cm de altura) que permaneceu 

sobre o espécime por 12 horas em câmara fria, a 4ºC. Passado este tempo, foi 

adicionado o mesmo conteúdo (1,5 ml) de ácido lático a 0,1M, pH 4,6 ajustado com 

KOH 10M, permanecendo sobre o espécime por 14 dias, na estufa a 37ºC. 

Para o grupo da solução MHDP, foi adicionado ácido lático a água 

deionizada, seguido pelos sais de cálcio, fosfato, tetraetil metilenodifosfanato e 

traços de timol nas concentrações descritas no Quadro 1. O pH foi ajustado a 5,0 

pela adição de solução KOH a 10M. Um conteúdo de 30 ml de solução foi despejado 

em potes plásticos, cada um com um espécime fixado no disco de acrílico no fundo. 

Os espécimes permaneceram por 6 dias imersos nesta solução, na estufa a 37ºC.  

Para estes dois grupos, MC e MHDP, a metodologia seguida foi a de Moron 

(2011). As soluções foram todas confeccionadas no laboratório de Bioquímica da 

FOB-USP, com exceção do gel de metilcelulose 8%, que foi adquirido em farmácia 

de manipulação. 

Após a confecção, a validação dos protocolos de desmineralização foi 

realizada em microradiografia (TMR) através de 9 espécimes (3 de cada grupo) 

preparados e submetidos à indução de lesões artificiais pelos diferentes protocolos 

em teste-piloto. A película com as imagens foi analisada utilizando um microscópio 

de luz transmitida com uma objetiva de 20X (Axioplan; Zeiss, Oberkochen, 
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Alemanha) e uma câmera (XC-77CE, Sony, Tóquio, Japão). O software utilizado foi 

TMR 1,25E (Inspector Research BV, Amsterdam, Holanda). Todos os protocolos 

foram capazes de provocar lesões subsuperficiais características de lesão de cárie                              

(Figuras 5, 6 e 7).  

Por meio de todos os protocolos, verificou-se uma camada subsuperficial e a 

presença de uma camada externa pseudo-intacta. Essas observações caracterizam 

a solução com capacidade de reproduzir lesões de cárie artificialmente. 

 
 

Figura 5: Imagem representativa em TMR de espécime desmineralizado pelo protocolo de ciclagem 
DES-RE. 

 

 
 

Figura 6: Imagem representativa em TMR de espécime desmineralizado pelo protocolo do gel MC. 
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Figura 7: Imagem representativa em TMR de espécime desmineralizado pelo protocolo da solução 
MHDP. 

 

 

4.5.2 Aplicação do Infiltrante de cárie (Icon) 

 

Após a realização dos diferentes protocolos de desmineralização, os 

espécimes receberam o tratamento nas lesões cariosas produzidas artificialmente. O 

material utilizado foi o sistema de resina infiltrante Icon (DMG, Hamburgo, 

Alemanha).  

Antes de realizar o tratamento, cada espécime recebeu duas camadas de 

esmalte de unha vermelho ocupando mais 1/4 do espécime, além da camada 

aplicada anteriormente (previamente à desmineralização). Esta nova área foi 

denominada de desmineralizada (D), sendo de um dos três protocolos 

desmineralizantes propostos. Assim, a nova janela de esmalte dentário que ficou 

exposta tinha a largura de 2/4 do espécime. Essa proteção foi feita para que se 

conservasse uma parte do espécime desmineralizado, para posterior comparação.  

Após a produção de cáries artificiais por cada protocolo, os blocos de esmalte 

foram limpos em água corrente e secos com gaze, para então serem tratados com o 

infiltrante Icon de acordo com o protocolo do fabricante, apresentado no quadro a 

seguir: 
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- Profilaxia com escova Robinson e pasta profilática; 
- Lavagem com água; 
- Aplicação do Icon Etch (ácido clorídrico a 15%) e espera por 2 minutos; 
- Lavagem por 30 segundos e secagem com jatos de ar; 
- Aplicação do Icon Dry (etanol 99%) por 30 segundos; 
- Secagem com jato de ar; 
- Aplicação do Icon Infiltrant por 3 minutos; 
- Remoção de excessos com rolete de algodão ou microbrush; 
- Fotoativação por 40 segundos; 
- Nova aplicação de Icon Infiltrant por 1 minuto; 
- Remoção de excessos; 
- Fotoativação por 40 segundos; 
- Polimento com discos e borrachas abrasivas.  

Quadro 2 – Sequência de tratamento com o infiltrante Icon. 

 

Após finalizada a aplicação do infiltrante de cárie, os espécimes foram 

mantidos em ambiente úmido em geladeira. 

 

4.5.3 Novo desafio ácido 

 

Antes de submeter os espécimes ao novo desafio ácido, cada um recebeu 

duas camadas de esmalte de unha vermelho ocupando mais 1/4 do espécime, além 

das duas camadas já aplicadas anteriormente, agora sobre a área tratada com 

infiltrante (I). Assim, a janela de esmalte dentário que ficou exposta tinha a largura 

de 1/4 do espécime. Essa proteção foi feita para que se conservasse uma parte do 

espécime tratado com o infiltrante, para posterior comparação.  

Após a proteção com esmalte, os espécimes de todos os grupos foram então 

submetidos a um novo desafio ácido, seguindo o protocolo de ciclagem DES-RE, 

que está descrito no item 4.5.1. Esta área final foi denominada de N (novo desafio). 

 

4.5.4 Análise de microdureza de superfície do esmalte final 

 

A dureza de superfície foi avaliada novamente em todos os espécimes 

conforme apontado no item 4.4.  

Especial atenção se refere ao fato de que foram realizadas leituras de 

microdureza nas diferentes áreas que foram protegidas com esmalte de unha. Antes 

das leituras, as proteções com esmalte de unha foram removidas delicadamente e 



60  Material e Métodos 

 

limpas com acetona. Durante todas as medições, foi feita a comparação das leituras 

de superfície e longitudinais das seguintes áreas: hígida, desmineralizada, tratada 

com infiltrante, e após novo desafio ácido (Figura 4).  Dessa forma, foi calculada a 

porcentagem de perda/ganho de dureza de superfície em cada fase. 

 

4.5.5 Análise de microdureza longitudinal do esmalte 

 

Após análise da microdureza de superfície do esmalte, foram feitas secções 

longitudinais no centro de cada espécime usando o mesmo aparelho de corte de 

precisão anteriormente citado, com o disco diamantado de dupla face posicionado 

perpendicularmente à superfície e refrigerado com água deionizada. O corte foi feito 

de forma que passasse pelas 4 diferentes áreas (hígida, desmineralizada, tratada 

com infiltrante, e após novo desafio ácido) para que fosse possível a análise e 

comparação destas. Após o corte, uma das metades foi incluída em resina acrílica 

com a parte interna voltada para a superfície externa da resina, utilizando-se pó de 

resina acrílica e uma Embutidora (Arotec, Cotia, SP, Brasil). Na sequência, o 

polimento foi realizado com as lixas de granulação 320, 600, 1200 e feltro na Politriz 

Metalográfica conforme descrito anteriormente (Figura 8). 

 

Figura 8: Espécimes embutidos em resina acrílica para leituras longitudinais. 

 

A dureza longitudinal foi realizada, para cada uma das 4 áreas de um mesmo 

espécime, através de duas sequências de sete indentações (25g/10s) a distâncias 

de 10, 30, 50, 70, 90, 110 e 220 µm da superfície externa do esmalte. Cada 

espécime teve então 8 sequências de endentações. As médias de dureza foram 

calculadas em cada distância, por área.  
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Alguns espécimes foram perdidos na fase de polimento ou houve a 

impossibilidade de execução das leituras de microdureza. Sendo assim, houve uma 

alteração no tamanho da amostra, passando de 15 para 13 espécimes por grupo 

(n=13). 

 

 

4.6 Fase experimental in situ (Etapa B) 

 

4.6.1 Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O protocolo de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, juntamente com a carta de 

informação ao voluntário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem 

como as instruções a serem seguidas (Anexos). O protocolo teve aprovação pelo 

CEP em 31/10/2012, sob CAAE número 07182912.7.0000.5417.   

 

4.6.2 Seleção dos voluntários 

 

Foram selecionados 15 voluntários adultos jovens, residentes na cidade de 

Bauru, a partir de uma anamnese, avaliação de parâmetros salivares e da condição 

de saúde bucal. Os voluntários foram selecionados de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: 

 

- Fluxo salivar estimulado > 1ml/min; 

- Fluxo salivar não estimulado > 0,25ml/min; 

- pH salivar > 6; 

- Boa saúde bucal; 

- Ausência de lesões dentárias cavitadas e doença periodontal. 

 

Os critérios de exclusão foram relacionados com o estado de saúde geral 

(gestantes, pacientes com doenças sistêmicas e com uso crônico de qualquer tipo 

de medicação) e de saúde bucal (usuários de aparelhos ortodônticos e produtos 

com fluoreto e agentes anti-placa, cárie ativos e com doença periodontal). 
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4.6.3 Confecção dos aparelhos intrabucais palatinos 

 

Os voluntários tiveram seus arcos superiores moldados com alginato para a 

confecção do modelo de gesso e de um aparelho intrabucal palatino em resina 

acrílica. Em cada aparelho foram criados 2 nichos (um de cada lado) com um 

espaço de 4 mm de profundidade em cada para posterior fixação de espécimes de 

dente bovino (n= 30), de forma a acomodar 2 blocos por voluntário. 

Os espécimes a serem fixados nos aparelhos foram confeccionados da 

mesma forma da fase Etapa A (seguindo os itens 4.2 e 4.3) e apresentavam as 

mesmas características: espécimes retangulares de esmalte/dentina bovino com as 

dimensões de 6mm X 4mm. 

Os espécimes estavam armazenados em solução de timol a 0,1% por 2 

semanas e posteriormente, para desinfecção, foram imersos em solução de etanol a 

70% por 30 minutos (GANSS et al., 2004). Antes de serem fixados nos aparelhos, foi 

feita a análise da dureza de superfície inicial para seleção dos espécimes com 

dureza média de 350 KHN (conforme descrito no item 4.4) e a aplicação de esmalte 

de unha em ¼ do espécime (área controle hígida). 

Os espécimes foram fixados com cera pegajosa nos nichos dos aparelhos, 

deixando um espaço de 1,0 mm sobre eles. Uma tela plástica plana foi fixada sobre 

este espaço com auxílio de cera de incrustação para permitir o acúmulo de biofilme 

na superfície dos espécimes e protegê-lo contra distúrbios mecânicos (WANG et al., 

2010) (Figura 9).  

 

Figura 9: Aparelho intrabucal palatino. 
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4.6.4 Fase experimental 

 

Uma semana antes do início da fase in situ, que durou 14 dias, os voluntários 

receberam dos pesquisadores dentifrício sem fluoreto, escova dentária e fio dental 

para utilizarem desde então até o final do experimento. Esta padronização de 

higiene bucal foi realizada para reduzir os vestígios de agente fluoretado presente na 

cavidade bucal do voluntário que pudesse interferir no experimento. 

Os aparelhos foram instalados um dia antes do início da fase experimental, à 

noite, após a última higiene bucal. Durante toda a fase in situ, os voluntários só 

deveriam remover o aparelho para a realização das refeições diárias e ingestão de 

água. Nestes momentos, os dispositivos ficaram envolvidos em gaze umedecida por 

água deionizada. O intervalo entre as refeições deveria ser de pelo menos 2 a 3 

horas. Após as refeições, a higiene bucal foi realizada e o aparelho reposicionado na 

boca. 

Oito vezes ao dia, uma solução de sacarose a 20% foi gotejada sobre os 

espécimes de esmalte por 5 minutos (AIRES et al., 2006). Em seguida, o aparelho 

foi reposicionado na boca. A solução de sacarose preparada pelos pesquisadores foi 

trocada em média a cada três dias para evitar crescimento de bactérias e fungos, e 

os voluntários foram orientados a agitar o recipiente com a solução antes do uso. 

Os voluntários foram proibidos de usar produtos fluoretados ou 

antimicrobianos durante a fase in situ e de higienizar o aparelho na área das telas 

plásticas.   

Ao término do experimento, os espécimes foram cuidadosamente removidos 

do dispositivo e fixados em discos de acrílico com o auxílio de cera pegajosa, e 

mantidos em ambiente úmido e refrigerado. 

 

4.6.5 Aplicação do Infiltrante de cárie (Icon) 

 

Após a realização da fase experimental onde foram desenvolvidas cáries 

artificiais pelo desafio cariogênico in situ, os espécimes receberam tratamento com o 

infiltrante Icon, conforme já apresentado no item 4.5.2.  
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4.6.6 Novo desafio ácido 

 

Após o tratamento com o infiltrante, os espécimes foram colocados em novos 

aparelhos intrabucais palatinos e então submetidos a um novo desafio ácido, 

seguindo novamente o protocolo in situ, que está descrito no item 4.6.4.  

Nas mesmas etapas, as proteções com duas camadas de esmalte de unha 

para proteção da área com as distintas fases de um mesmo espécime, foi procedida 

para que se realizasse as posteriores leituras de microdureza de superfície, 

conforme descrito para a etapa in vitro. 

 

4.6.7 Análise de microdureza de superfície do esmalte final 

 

A dureza de superfície foi avaliada novamente em todos os espécimes, da 

mesma forma que foi feita na etapa in vitro, conforme apontado nos itens 4.4 e 4.5.4, 

e esquematizado na Figura 4.  

 

4.6.8 Análise de microdureza longitudinal do esmalte 

 

Após análise da microdureza de superfície do esmalte, foram feitas as leituras 

de microdureza longitudinal, seguindo os passos do item 4.5.5. 

 

 

4.7 Processamento dos dados 

 

Todos os dados foram tabelados estabelecendo a condição inicial hígida 

como baseline. As etapas foram assim analisadas sempre tendo esta condição 

como referência, determinando os valores de ∆MS ou ∆ML respectivamente para os 

valores de microdureza de superfície e longitudinal. 

Assim, valores foram calculados em porcentagem, conforme a fórmula abaixo: 

M1- M0 x 100 

M0 
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Sendo, M0 o valor de microdureza inicial e M1, o valor de microdureza da 

condição analisada. Esta fórmula se aplica tanto para as análises de microdureza de 

superfície e longitudinal. 

 
 
4.8 Análise estatística 

 

Para a fase in vitro, os dados da microdureza de superfície foram analisados 

através de ANOVA a 2 critérios de medidas repetidas (fatores protocolo e etapa, 

sendo a última considerada como medida repetida), seguida do Teste de Tukey para 

comparações múltiplas.  

Os dados de microdureza longitudinal, ainda para a fase in vitro, foram 

analisados individualmente para cada uma das 7 profundidades (10, 30, 50, 70, 90, 

110 e 220µm) pelos mesmos testes utilizados para a microdureza de superfície. 

Para comparação das profundidades, foi realizada ANOVA a 3 critérios de medidas 

repetidas (fatores protocolo, profundidade e etapa, sendo a última considerada como 

medida repetida), seguida do Teste de Tukey. 

Para a fase in situ, os dados foram coletados tendo cada voluntário sido 

considerado uma unidade experimental. Na análise da microdureza de superfície, os 

dados foram avaliados por um teste não paramétrico (Teste de Friedman). Os dados 

serão apresentados pelos valores de mediana, 1º quartil (25%) e 3º quartil (75%). 

Os valores de dureza longitudinal em cada uma das profundidades foram 

submetidos ao Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk) e Homogeneidade de variância 

(Levene). Considerando que não houve distribuição normal em todas as 

profundidades, a comparação entre as etapas foi realizada pelo Teste não-

paramétrico de Friedman, seguido pelo Teste de Tukey para múltiplas comparações. 

Para comparar as profundidades, foi utilizada ANOVA a 2 critérios de medidas 

repetidas (fatores profundidade e etapa, sendo a última considerada como medida 

repetida) e as diferenças individuais analisadas por Teste de Tukey. 

Os softwares utilizados foram Statistica 10 (Statsoft, Tulsa, OK, EUA) e SigmaPlot 

12.0 (Systat Software Inc, San Jose, CA, EUA). Para todos os testes, o nível de 

significância adotado foi de 5%.
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Fase in vitro (Etapa A) 

 

As comparações da dureza de superfície estão descritas na Tabela 1. Por 

meio da análise de microdureza de superfície, todos os protocolos de 

desmineralização promoveram perda equivalente de dureza, sendo maior que 75% 

em todos os casos. 

Para superfícies de lesões reproduzidas pelo protocolo DES-RE, ambas as 

condições após o tratamento com Icon (H/I) e após o novo desafio ácido (H/N) 

mostraram dureza aumentada quando comparadas à primeira etapa (H/D). Para o 

grupo de lesões simuladas por MC, essa diferença ocorreu apenas entre a análise 

após o tratamento com Icon (H/I) e o novo desafio ácido (H/N), que levou a uma 

maior perda de dureza. Quando a solução MHDP foi utilizada, as diferenças foram 

observadas entre todas as comparações. 

 

Tabela 1: Médias e desvio-padrão da perda de dureza de superfície ∆MS (%) entre cada 
etapa comparada aos valores de dureza da condição hígida. 
 

Protocolo 
∆MS Hígido/1º 
desafio (H/D) 

∆MS Hígido/ ICON 
(H/I) 

∆MS Hígido/Novo 
desafio ácido (H/N) 

DES-RE -91,76(9,17) Aa -42,81(20,67)Ba -58,54(8,15) Ba 

MC -75,20(9,04) ABa -62,80(20,52) Aab -92,25(15,16) Bb 

MHDP -92,50(3,60) Aa -48,46(21,28) Bb -66,81(8,17) Ca 

N = 13; p<0,05 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) 
entre as etapas, considerando cada protocolo individualmente. 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) 

entre os protocolos, para cada etapa isoladamente. 

 

Quando a dureza longitudinal foi avaliada (Tabela 2), as diferentes 

profundidades foram consideradas e os resultados mostraram resultados diferentes 

àqueles apresentados para a dureza de superfície. 
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Tabela 2: Médias e desvio-padrão da perda de dureza longitudinal ∆ML (%) entre cada 
etapa comparada aos valores de dureza da condição hígida. 
 

Protocolo  
Profundidade 

(µm) 
∆ML Hígido/1º 
desafio (H/D) 

∆ML Hígido/ 
ICON (H/I) 

∆ML Hígido/Novo 
desafio ácido (H/N) 

DR 

10 -73,42(20,54) Aa -100,00(0,00) Ba -100,00(0,00) Ba 

30 -38,33(28,45) Aa -98,65(4,87) Ba -100,00(0,00) Ba 

50 -21,40(17,52) Aa -65,83(27,84) Ba -100,00(0,00) Ca 

70 -7,00(18,78) Aa -9,44(31,29) Aa -96,89(7,62) Ba 

90 -0,10(14,99) Aa 13,52(22,47) Aa -72,69(39,55) Ba 

110 5,53(12,95) Aa 19,87(20,39)Aa -51,64(45,13) Ba 

220 -4,68(10,72) Aa 4,12(24,90) ABa -0,93(21,69) Ba 

MC 

10 -33,62(36,96) Ab -100,00(0,00) Ba -100,00(0,00) Ba 

30 -37,83(37,77) Aab -94,08(5,88) Bab -98,96(3,37) Bab 

50 -30,83(31,37) Aa -66,66(23,00) Ba -95,43(12,06) Ca 

70 -11,24(17,65) Aa -4,21(16,24) Aa -79,62(38,54) Ba 

90 -3,29(11,84) Aa 3,07(21,72) Aa -59,71(47,61) Ba 

110 -6,96(16,46) Aa 2,08(13,91) Aa -36,35(44,55) Ba 

220 -0,84(19,60) Aa 10,24(27,06) ABa 6,98(22,05) Ba 

MHDP 

10 -24,40(30,81) Ab -100,00(0,00) Ba -100,00(0,00) Ba 

30 -12,83(27,20) Ab -90,38(17,44) Bb -98,61(5,01) Bb 

50 -13,15(13,94) Aa -58,5(34,79) Ba -94,04(21,49) Ca 

70 -8,91(13,83) Aa -29,59(39,50) Aa -90,50(23,77) Ba 

90 -10,18(13,64) Aa -5,62(30,05) Aa -73,57(35,33) Ba 

110 -9,81(14,34) Aa 3,25(17,22) Aa -50,58(49,25) Ba 

220 -8,54(14,98) Aa 5,59(24,78) ABa -3,12(32,79) Ba 

N = 13; p<0,05 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) 
entre as etapas, para um mesmo protocolo, na mesma profundidade. 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) 
entre os protocolos, para cada etapa, na mesma profundidade. 
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As análises para os 3 protocolos (DES-RE, MC e MHDP) foram exatamente 

as mesmas, mostrando diferença estatisticamente significante da etapa H/D, com 

menor perda de dureza, comparativamente às outras etapas até a profundidade de 

50 µm. A partir da profundidade de 70 µm, H/D foi estatisticamente diferente em 

comparação apenas com H/N. Na comparação entre H/I e H/N, estas etapas foram 

estatisticamente diferentes nas profundidades de 50 a 110 µm. 

Na comparação da mesma profundidade para os grupos desmineralizados 

com os diferentes protocolos, levando H/D em conta, o protocolo DES-RE promoveu 

maior perda de dureza em 10 µm em comparação com os outros protocolos, os 

quais não foram diferentes entre si. Aos 30 µm, DES-RE diferiu apenas do MHDP. 

Para todas as outras comparações em relação à mesma profundidade, não foram 

detectadas diferenças estatísticas. 

Em relação à comparação das colunas individuais em H/I e H/N 

separadamente, apenas DES-RE e MHDP foram estatisticamente diferentes em 

30µm. 

A comparação entre a perda de dureza em diferentes profundidades para 

todos os protocolos, é apresentada na Figura 10. Os resultados mostram que há 

uma redução desta perda quando a profundidade aumenta. 

 
 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) entre as 
profundidades. 
 
Figura 10: Gráfico representativo mostrando as diferenças de perda de dureza entre as profundidades 
para todos os protocolos de desmineralização da etapa in vitro. 
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5.2 Fase in situ (Etapa B) 

 

Por meio da análise de microdureza de superfície, o protocolo in situ 

promoveu perda de dureza de quase 40%. 

As comparações da dureza de superfície estão descritas na Tabela 3. Pode-

se observar uma perda de dureza crescente, à medida que se avança nas etapas. 

 

 

Tabela 3 – Valores de mediana e quartis da perda de microdureza de superfície ∆MS (%) 
entre cada etapa comparada à fase inicial hígida. 
 

 ∆MS Hígido/1° 

desafio (H/D) 

∆MS Hígido/ ICON 

(H/I) 

∆MS Hígido/2° 

desafio (H/N) 

Mediana -38,72A -55,28A -71,48B 

1º quartil (25%) -75,70 -62,08 -81,56 

3º quartil (75%) -20,57 -49,96 -57,49 

N = 15 p<0,05 

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre a comparação das 
diferenças entre as etapas. 

 

 

Para a avaliação da dureza longitudinal (Tabela 4), as diferentes 

profundidades foram consideradas e os resultados mostraram resultados distintos 

àqueles apresentados para a dureza de superfície. 
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Tabela 4  – Valores de média e desvio-padrão da perda de microdureza longitudinal ∆ML 
(%) entre cada etapa comparada à fase inicial hígida. 
 

Profundidade 

(µm) 

∆ML Hígido/1° 

desafio (H/D) 

∆ML Hígido/ ICON 

(H/I) 

∆ML Hígido/2° 

desafio (H/N) 

10 -47,65 (36,39) Aa -100,00 (0,00) Ba -100,00 (0,00) Ba 

30 -44,87 (32,99) Aa -76,43 (38,16) Bb -81,54 (33,09) Ba 

50 -32,81 (29,76) ABab -26,92 (34,34) Ac -41,28 (33,24) Bb 

70 -20,34 (24,28) ABbc -9,67 (18,17) Acd -27,70 (28,65) Bbc 

90 -10,29 (16,25) Ac -6,65 (13,37) Acd -17,82 (25,26) Acd 

110 -4,17 (10,37) Ac -3,39 (6,76) Ad -10,05 (18,81) Ad 

220 -1,58 (6,08) Ac -1,16 (5,08) Ad -1,80 (5,61) Ad 

N = 13; p<0,05 

Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) 
entre as etapas, considerando a mesma profundidade. 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) 
entre as profundidades para uma mesma etapa. 

 

 

Nas profundidades de 10 e 30 µm, a perda de dureza foi equivalente entre H/I 

e H/N e ambas com perda superior a H/D. A partir de 50 µm, estas etapas 

apresentam-se equivalentes. 

Para cada situação individualmente, a perda de dureza comparativamente a 

profundidade de 10 µm, ocorreu significativamente até 70 µm para a situação H/D, 

até 30 µm para H/I e até 50 µm para H/N. 

A comparação entre a perda de dureza em diferentes profundidades está 

apresentada na Figura 11. Assim como na fase in vitro, os resultados mostram que 

há uma redução na perda de dureza à medida que a profundidade aumenta. 
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Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) entre as 
profundidades. 
 
Figura 11: Gráfico representativo mostrando as diferenças de perda de dureza entre as profundidades 
da etapa in situ. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Com a compreensão de que a lesão cariosa decorrente da doença cárie se 

inicia em nível ultra-estrutural, esta evolução do processo de perda mineral e 

dissolução dos tecidos dentários poderia ser estagnada mais precocemente, 

evitando consequências mais agressivas (KIDD, 2011).  

Neste contexto, uma ação efetiva é possível a partir da observação das 

manchas brancas de esmalte localizadas nas áreas de deposição de biofilme 

(CURY; TENUTA, 2009). A partir desta detecção, estratégias terapêuticas devem 

ser acionadas, paralelamente a uma abordagem local para reequilibrar o processo 

DES-RE (MORENO; ZAHRADNIK, 1979; MARINHO et al., 2003; KUGEL; 

ARSENAULT; PAPAS, 2009; MARTIGNON et al., 2012). Independentemente da 

opção eleita, o tratamento eficaz envolve necessariamente uma reversão da 

condição bucal com controle do biofilme (FEJERSKOV; KIDD, 2005).  

 A maioria dos tratamentos apresentados para lesões incipientes recorrem ao 

restabelecimento e potencialização da remineralização por meio do uso de agentes 

fluoretados por diferentes fontes (BERGSTRAND; TWETMAN, 2011; LYNCH et al., 

2011).  

Perspectivas atuais possibilitaram também o uso de agentes mecânicos que 

preenchem os poros alargados do substrato de esmalte, base do mecanismo dos 

infiltrantes de cárie, representado atualmente pelo produto comercial Icon (MEYER-

LUECKEL et al., 2011; PARIS et al., 2011). Vários trabalhos têm demonstrado um 

desempenho interessante deste material em trabalhos laboratoriais, apresentando a 

capacidade de um molhamento adequado para se infiltrar e oferecer em muitos 

casos inclusive, a perspectiva de melhorar a condição estética (TORRES et al., 

2011; TORRES et al., 2012). 

Trabalhos clínicos estão sendo desenvolvidos para analisar esta eficácia, mas 

a continuação dos trabalhos laboratoriais tem permitido detalhar características de 

sua performance.  
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Este trabalho se propôs a investigar a eficiência de um infiltrante resinoso no 

tratamento de lesões de mancha branca ativas de cárie promovidas por modelo 

experimental in vitro e in situ. As hipóteses nulas de que o Icon não promove 

diferente eficiência no tratamento de lesões artificiais de cárie produzidas com 

distintos protocolos e de que não conferirá mais resistência ao substrato dentário 

frente a novo desafio ácido foram aceitas. 

Primeiramente há de se considerar que uma das questões fundamentais em 

trabalhos laboratoriais é o tipo de lesão artificial que é utilizada para a análise desse 

infiltrante. Por este trabalho, foi comparada a lesão artificial criada de três protocolos 

distintos: ciclagem de DES-RE, gel de MC ou solução de MHDP. Cada um desses 

métodos visa criar lesões reais de subsuperfície, sem o envolvimento da superfície 

externa, que seria característica de lesões erosivas (MAGALHÃES et al. 2009). As 

figuras apresentadas neste trabalhos obtidas pela microradiografia evidenciam que 

independente dos três protocolos usados, todos foram capazes de promover essas 

lesões, validando as lesões criadas artificialmente (Figuras 5, 6 e 7). 

A escolha destes três protocolos está no fato de serem amplamente utilizados 

em trabalhos de simulação de lesões artificiais de cáries incipientes (MAGALHÃES 

et al., 2009; MORON, 2011; MORON et al., 2013) e apresentarem particularidades 

distintas de desmineralização em esmalte. Apesar de ser atribuído à solução MDHP 

a capacidade de produzir lesões com maior perda mineral na subsuperfície e em 

maior profundidade do que o gel MC e a ciclagem de pH (MAGALHÃES et al., 2009; 

MORON, 2011), a maior perda ocorreu quando do uso da ciclagem DES-RE aos 10 

e 30 µm, sem diferir de MC. Podemos especular que esse desempenho possa ter 

sido provocado pela característica dinâmica desta solução, atuando sobretudo na 

camada mais externa. 

O protocolo DES-RE foi aquele que apresentou uma maior perda de dureza 

na camada mais superficial (10 µm), o que foi sendo igualado aos outros protocolos 

a partir de 30 µm (para o MC) e 50 µm (para o MHDP). Não houve diferença entre 

as profundidades das lesões, como apresentado em estudos prévios, porém a 

menor perda de dureza na camada mais superficial para o grupo MHDP já havia 

sido relatada (MAGALHÃES et al., 2009; MORON, 2011). Esse protocolo tem sido 

apontado como importante para a formação da camada superficial, reduzindo a 
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progressão da desmineralização (BUSKES; CHRISTOFFERSEN; ARENDS, 1985), 

o que pode explicar o resultado deste estudo. O gel MC apresentou resultados 

semelhantes à solução MHDP, com menor perda de dureza na camada mais 

superficial. Conforme descrito anteriormente, por se apresentar em forma de gel, 

este material é mais denso, o que reduz a velocidade de difusão do ácido e mantém 

os íons que foram perdidos pelo dente ainda próximos à superfície, mantendo a 

superfície mais mineralizada (DAMATO; STRANG; STEPHEN, 1988; MORON, 

2011). 

Reconhecer o protocolo de desmineralização sempre foi um requisito 

relevante para compreender a eficácia dos tratamentos remineralizantes. Em relação 

aos infiltrantes, os diferentes protocolos também podem trazer fundamentos 

interessantes. Dessa forma, ainda sem este intuito em particular, em trabalhos em 

que a ação do infiltrante também foi avaliada em lesões artificiais, diferentes tipos de 

protocolo de indução de cárie artificial foram utilizados (TORRES et al., 2011; PARIS 

et al., 2013a; ARAÚJO et al., 2014; GELANI et al., 2014). Conforme descrito 

anteriormente, protocolos de desmineralização diferentes levam a distintas 

características de lesões e consequentemente influenciam nas respostas ao 

tratamento remineralizante subsequente (LYNCH; MONY; TEN CATE, 2007; 

BUZALAF et al., 2010).  

No presente estudo, os diferentes protocolos permitiram respostas similares 

frente ao tratamento com o infiltrante, a partir da camada de 50 µm. Vale ressaltar 

que estas respostas distintas nas camadas mais superficiais podem se apresentar 

para tratamentos remineralizadores, com mecanismo de ação química. O flúor, que 

é o principal agente remineralizador, age principalmente nas camadas mais 

superficiais, sendo adsorvido e formando um complexo na superfície dentária, 

tornando o esmalte mais resistente e criando uma camada protetora que retarda a 

difusão de ácidos através da estrutura dentária (TEN CATE; FEATHERSTONE, 

1991; ROBINSON, 2009; BUZALAF et al., 2011). 

Em contrapartida, o mecanismo de ação do infiltrante é mecânico, não há 

nenhuma reação química com a estrutura dentária. Um monômero resinoso com alto 

poder de penetração infiltra o tecido dentário, preenche os poros do esmalte afetado 

pela lesão cariosa, impedindo assim a sua progressão (PARIS; HOPFENMULLER; 
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MEYER-LUECKEL, 2010; MEYER-LUECKEL et al., 2011; PARIS et al., 2011).  

Portanto, esta diferença nos mecanismos de ação dos materiais acarreta em 

relações diferentes com a estrutura dentária afetada. Os tratamentos 

remineralizadores são diretamente influenciados pelas características das lesões 

porque eles irão reagir quimicamente com esta estrutura, o que não acontece com o 

infiltrante. Assim, os resultados apresentados são importantes para ressaltar que o 

tipo de lesão artificialmente produzida com diferentes protocolos poderia determinar 

resposta semelhante em relação ao desempenho do infiltrante, sendo adequado 

para os estudos que se proponham a avaliar as propriedades aplicadas deste 

produto. O infiltrante por ser constituído basicamente por monômero com melhor 

poder de molhamento e menor peso molecular pode envolver os cristais, permitindo 

que uma estrutura mais consistente, mesmo que a dureza da resina não seja tão 

alta quanto a do esmalte. 

Para as análises de desmineralização dentária, a microradiografia transversal 

(TMR) é considerada o padrão ouro, pois ela fornece o conteúdo mineral do 

espécime, enquanto a microdureza longitudinal reflete a resiliência mecânica do 

esmalte (MAGALHÃES et al., 2009; MORON, 2011; MORON et al., 2013). Portanto, 

a metodologia de escolha foi a microdureza pelo fato de o mecanismo de ação do 

infiltrante não ser através de uma remineralização. Sendo assim, o infiltrante não 

influenciaria no conteúdo mineral dos espécimes. Por isso, decidiu-se considerar as 

comparações da microdureza longitudinal das diferentes etapas com os valores 

iniciais (controle-hígido) como variável de resposta. 

A avaliação de dureza de superfície não foi considerada como uma variável 

de resposta, mas foi avaliada para ser usada como um parâmetro do envolvimento 

da superfície sob protocolos de desmineralização. A dureza de superfície é 

considerada uma análise frágil quando a pergunta-chave envolve um desempenho 

de subsuperfície. Uma vez que as lesões de mancha branca de cárie se 

desenvolvem na subsuperfície, sob uma camada mineralizada do esmalte, a dureza 

longitudinal parece ser mais apropriada para este caso (MAGALHÃES et al., 2009). 

Assim, a avaliação da dureza longitudinal foi analisada como a variável de resposta 

principal, refletindo uma resposta mecânica (MAGALHÃES et al, 2009; HONÓRIO et 

al., 2010). Além disso, o infiltrante permanece sobre a superfície do esmalte, apesar 



Discussão  81 

 

do acabamento e polimento após a sua aplicação, acarretando em uma leitura mais 

irregular e com maior dificuldade, por não estar em uma superfície bem polida.  

Magalhães et al (2009) e Moron et al. (2013) utilizaram protocolos de 

desmineralização semelhantes ao avaliado neste estudo, enfatizando que a dureza 

longitudinal pode trazer semelhança na interpretação do impacto sobre a produção 

de cárie artificial em esmalte. É uma medida confiável de propriedades mecânicas 

apesar de não poder traduzir exatamente a quantificação de perda de minerais, o 

que pode ser detectado por microradiografia. Eles também salientam que o uso de 

dureza de superfície não apresentaram resultados eficazes para esta finalidade. 

Portanto, apenas as medidas de dureza longitudinal foram consideradas neste 

estudo. 

Pelas análises das comparações das relações das diferentes etapas com a 

inicial por meio da microdureza longitudinal, todos os protocolos foram capazes de 

induzir a formação de lesão de cárie artificial, o que pode ser observada na                     

Tabela 2. Após o tratamento com o Icon, as leituras nas profundidades mais 

superficiais (10 e 30 µm) não foram possíveis, pois esta superfície foi desgastada. 

Como o padrão se repetiu em todos os grupos, podemos presumir que 

provavelmente o uso do ácido clorídrico a 15% por 2 minutos (seguindo o protocolo 

do fabricante), causou um desgaste erosivo na camada superficial do esmalte 

(MEYER-LUECKEL; PARIS; KIELBASSA, 2007; PARIS, MEYER-LUECKEL; 

KIELBASSA, 2007). Vale ressaltar que este protocolo é aplicável a lesões cariosas 

naturais em dente humano. Estudos prévios demonstraram que lesões naturais 

normalmente apresentam uma camada superficial mais mineralizada, sendo mais 

resistente do que lesões artificiais em esmalte bovino (MEYER-LUECKEL et al., 

2006). Porém, um estudo mais recente já propõe que, mesmo em lesões naturais 

em dentes humanos, a utilização de ácido fosfórico a 37% poderia aumentar a 

permeabilidade e minimizar a remoção da camada superficial, sem afetar o efeito do 

tratamento com o infiltrante (YIM; KWON; KIM, 2014). 

Após o tratamento com o Icon, não foi apresentado um aumento na dureza 

das camadas mais superficiais, provavelmente ainda pelo efeito do ácido utilizado. 

Quando os valores de dureza foram se igualando à condição hígida, esta condição 

foi observada nas camadas mais profundas, onde a perda de dureza detectada foi 
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menor.  

Na avaliação de H/I, observa-se que a partir de 70µm a perda de dureza é 

menor que as camadas mais externas, o que pode sugerir uma interação deste 

infiltrante com os cristais. O arranjo cristalino descrito por Cui e Ge em 2007 pode 

ser favorável a esta condição. 

No presente estudo, espécimes de esmalte bovino foram utilizados por serem 

de fácil coleta e manipulação, além de terem dimensões mais favoráveis para obter 

os espécimes necessários. Apesar de serem menos mineralizados e mais porosos, 

eles ainda são bons substitutos para os dentes humanos (AMAECHI, HIGHAM, 

EDGAR, 1998). Como vantagem, o dente bovino tem uma composição química 

relativamente mais uniforme, resultando em uma menor variação de resultados. 

Além disso, apesar de sofrer a desmineralização mais rapidamente, as lesões 

nestes espécimes apresentam estrutura microscópica equivalente às humanas 

(ÖGAARD; RÖLLA, 1992; BUZALAF et al., 2010). Para a análise do infiltrante, um 

arranjo ordenado e prismático também do esmalte bovino pode seguir o mesmo 

padrão. 

Vale retomar mais uma vez o mecanismo de ação do Icon, o que deve 

influenciar diretamente nos resultados apresentados. A partir do momento que o 

Icon não reage com a estrutura dentária, o esmalte que já estava fragilizado e 

poroso não é alterado em sua estrutura. O infiltrante penetra nos poros do esmalte e 

envolve os cristais, mas não altera sua estrutura. Sendo assim, a microdureza está 

sendo analisada sobre a superfície afetada envolvida pelo infiltrante. O infiltrante é 

composto basicamente do monômero TEGDMA, que apresenta valores de 

microdureza naturalmente inferiores aos da estrutura dentária (LARSEN; FREUND; 

MUNKSGAARD, 1992; CALHEIROS et al., 2008).  

O Icon não ofereceu resistência completa a um novo desafio ácido para 

nenhum dos protocolos. Seu mecanismo age como uma barreira mecânica à 

passagem dos ácidos provenientes do metabolismo bacteriano, mas não se mostrou 

resistente o suficiente para impedir a recorrência da lesão de cárie. Provavelmente, 

a razão principal possa ser atribuída à sua composição à base de TEGDMA. Apesar 

do TEGDMA apresentar características favoráveis como um infiltrante de cárie, esse 

monômero apresenta desvantagens como alta hidrofilia e consequente degradação 
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no ambiente oral, sendo um material não resistente (PARK et al., 2011). Retomando 

os aspectos histológicos da estrutura do esmalte, os prismas do esmalte estão 

ligados por um líquido interprismático (MINE et al., 2010), sendo assim, este 

monômero hidrofílico está constantemente em contato com um meio úmido, o que 

provavelmente justifica a resistência mais baixa. Este desempenho tem estimulado 

investigações que proponham formulações ou associações com outros produtos 

(ARAÚJO et al., 2014). 

Torres et al. (2012) tiveram um propósito semelhante em seu estudo, também 

verificando diferentes etapas do tratamento com o Icon e, em seguida, submetido a 

novo desafio ácido. Eles avaliaram que o infiltrante foi capaz de oferecer melhor 

resistência do que o avaliado no presente trabalho. No entanto, deve ser 

considerado que as medições foram realizadas sobre a superfície e não 

internamente (microdureza longitudinal) como no presente estudo. 

Os modelos de desmineralização in vitro, apesar das vantagens já descritas 

anteriormente, ainda apresentam limitações, principalmente por não conseguir 

simular o processo biológico complexo de formação da lesão cariosa como acontece 

in vivo (WHITE, 1995). Por isso, uma fase in situ também foi desenvolvida neste 

trabalho. Nessa fase, a perda de dureza de superfície após o 1º desafio ácido se 

apresentou bem menor  (40%) do que em todos os protocolos in vitro (>75%). Este 

resultado pode ser atribuído a uma maior variação dos valores de perda de dureza 

de acordo com os voluntários, onde se observou que algumas superfícies 

desenvolveram lesões mais brandas. Esse desempenho na fase in situ pode se 

justificar pela variabilidade dos indivíduos em relação à concentração de íons no 

fluido do biofilme, pela quantidade de biofilme acumulado e também pela microbiota 

presente (MORON, 2011). Essa variabilidade justifica os valores de desvio-padrão 

em todas as etapas dessa fase. Este panorama foi de certa forma esperado, uma 

vez que há diferenças individuais, porém a confiança pauta-se no delineamento 

experimental que envolveu critérios rígidos de inclusão e exclusão.  

É interessante observar que tanto pela análise de menor perda de dureza de 

superfície nas profundidades do protocolo in situ comparado aos in vitro, 

principalmente nas camadas mais externas, que a saliva possa ter tido uma 

influência significativa. A saliva além de formar uma barreira mecânica como uma 
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camada protetora, apresenta a ação de lavagem mecânica que não ocorre nos 

protocolos reproduzidos laboratorialmente (TEN CATE, 1994; ZERO, 1995). 

Apesar dessa diferença, assim como na fase in vitro, após a aplicação do Icon 

as leituras nas profundidades mais superficiais não foram possíveis, pois esta 

superfície foi desgastada. Observou-se que esta situação ocorreu em 100% dos 

casos na profundidade de 10 µm, e não 10 e 30 µm como foi apresentado nos 

protocolos in vitro. Provavelmente, o desgaste erosivo também ocorreu nessa fase, 

porém pode não ter sido tão agressivo uma vez que a desmineralização inicial havia 

sido menor na fase in situ. 

O Icon também não ofereceu resistência completa a um novo desafio ácido 

na fase in situ, mesmo sob a ação protetora da saliva. Mais uma vez, esse resultado 

pode ser atribuído também ao arranjo cristalino que pode ter sido envolvido pelo 

infiltrante. 

De forma geral, o comportamento nas fases in vitro e in situ, apesar de suas 

particularidades, foram semelhantes. Análise futura para o estabelecimento de 

comparação destas duas metodologias será estabelecida. 

Para futuros estudos, sugere-se a utilização de um ácido mais fraco para o 

condicionamento prévio dos espécimes (ácido fosfórico a 37%), objetivando 

preservar as camadas mais superficiais (MEYER-LUECKEL; PARIS; KIELBASSA, 

2007; PARIS, MEYER-LUECKEL; KIELBASSA, 2007) para que seja possível uma 

melhor comparação dos resultados.  

A utilização do infiltrante resinoso pode ser inicialmente interessante, mas não 

ofereceu resistência completa ao novo desafio ácido. A indicação do uso do Icon, 

mesmo com limitações ainda parece promissora para minimizar lesões iniciais de 

cárie e sua aparência estética por meio da interação com os cristais, mas novas 

formulações experimentais ou condições devem ser investigadas para superar suas 

fragilidades. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Pela fase in vitro, podemos concluir que os protocolos DES-RE, MC e MHDP 

parecem ser confiáveis para induzir lesões artificiais de cárie de esmalte para testar 

o infiltrante, mostrando desempenho similar.  

Ambas as fases, in vitro e in situ, demonstraram que mesmo o infiltrante se 

apresentando como uma opção de tratamento para as lesões iniciais de cárie, este 

não resgata a condição inicial e não oferece resistência a um novo desafio ácido 

completamente. 
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ANEXO A 
 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B 
 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa - Emenda 
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ANEXO C 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C 
 

Instruções aos Voluntários da estapa in situ 
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 
 
 Você recebeu um dentifrício, fio dental e escova dentária para utilizar desde então 

até o final do experimento.  

 Você irá instalar o aparelho hoje (___/___/___), à noite, após a última higiene 

bucal. Durante toda a fase in situ (14 dias), você só deverá remover o aparelho para a 

realização das refeições e ingestão de água. Nestes momentos, o aparelho ficará 

envolvido em gaze umedecida por água deionizada. Após as refeições, a higiene bucal 

será realizada e o aparelho reposicionado na boca. 

 Oito vezes ao dia, uma solução de sacarose será gotejada sobre os espécimes e 

você vai esperar por 5 minutos. Logo após, o aparelho deverá ser reposicionado na boca. 

Para que não se perca em quantas vezes já gotejou a solução, você terá um cartão para 

anotar os horários e fazer este controle. Dê pelo menos 1 hora de intervalo entre cada vez. 

Mantenha a solução na geladeira pelo máximo de tempo possível e agite o recipiente com 

a solução antes do uso. A solução será trocada em um intervalo de 3 a 5 dias para evitar 

crescimento de bactérias e fungos. 

 Você não pode utilizar produtos fluoretados ou antimicrobianos durante a fase in 

situ e nem higienizar o aparelho na área das telas plásticas.  

 Após os 14 dias (___/___/___), você irá me devolver o aparelho para que eu faça o 

tratamento necessário nos espécimes e então lhe entregarei um novo aparelho alguns dias 

depois. Durante esse período de repouso, você continuará usando o dentifrício, a escova e 

o fio dental. 

 

 

RESUMO: 

- Uso do dentifrício, escova e fio dental doados durante todo o experimento;  

- Uso constante do aparelho, exceto durante refeições e ingestão de água; 

- Após as refeições, realizar a higiene bucal antes de reposicionar o aparelho; 

- Gotejar a solução doada 8x/dia nos espécimes, esperar 5 minutos e reposicionar o 
aparelho na boca; 

- Não utilizar produtos fluoretados ou antimicrobianos durante o experimento e nem 
higienizar o aparelho na área das telas. 
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APÊNDICE A 
 

Valores de microdureza de superfície de todos os espécimes da etapa in vitro 

 

Grupos HÍGIDO 1o DESAFIO ICON 2o DESAFIO 

DR 340,0545621 7,106917175 276,7687188 103,0404921 

DR 318,667474 42,92928505 130,6548233 187,2182219 

DR 309,798634 59,12419912 197,8353314 152,1041301 

DR 303,6402649 14,70026427 164,5691771 136,6351699 

DR 300,1475672 9,824510946 131,7213805 88,27038013 

DR 332,0795432 6,995044545 133,3997461 146,4110072 

DR 303,3472869 96,27544081 191,7695341 110,558752 

DR 333,2635014 12,06933277 117,6225135 146,9143062 

DR 311,9694563 11,26500316 244,9220894 126,6841038 

DR 315,8606114 4,357661154 71,67321832 123,8650302 

DR 320,1717801 4,955024628 245,4154501 LEIT N POSS 

DR 304,0008431 31,20178901 259,302425 136,6351699 

DR 300,3218283 10,25692603 230,5809185 106,9720163 

MC 322,17736 79,53373251 71,02046973 13,36538972 

MC 340,041376 76,72182593 98,68694352 7,739056488 

MC 343,8287689 125,4619869 307,1463798 26,12893045 

MC 329,1079731 72,20082138 214,9411982 7,752682431 

MC 298,9485035 109,9671103 104,2656286 7,610083682 

MC 297,8900788 41,66234665 69,96321741 8,265929116 

MC 312,5987646 52,66647359 75,43505719 9,28178187 

MC 307,9980405 73,40191468 73,73071823 8,625539764 

MC 302,695773 131,9458046 162,1082176 175,4753645 

MC 301,1185321 63,37966343 73,98304253 13,43242599 

MC 310,8447311 41,83362533 64,7021012 14,24020613 

MC 306,2652287 66,11530601 104,0342803 12,70933843 

MC 307,3003931 78,45008092 118,580526 6,657230485 

MHDP 313,6527012 25,30161573 160,0158146 81,62965998 

MHDP 301,3334203 31,91153259 251,3186238 84,09663808 

MHDP 301,8427018 4,33961673 279,9525698 97,6420683 

MHDP 320,8740668 13,83981347 145,995461 79,12643435 

MHDP 300,7131085 21,92255872 179,3847717 145,6017544 

MHDP 328,3828751 46,85831241 90,2082286 79,49824903 

MHDP 306,1691832 27,71438686 236,9836338 119,5372675 

MHDP 311,1458151 11,65887641 161,0933892 78,90562249 

MHDP 308,7618881 35,67321087 106,2847601 99,24672556 

MHDP 319,5988771 9,967239188 132,3981471 108,3386199 

MHDP 323,092144 27,34850849 81,88568678 145,7547737 

MHDP 300,2790607 23,0929105 129,5087564 127,5038937 

MHDP 311,652601 24,6115372 114,5684835 93,30910998 
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APÊNDICE B 
 

Valores de microdureza longitudinal de todos os espécimes da etapa in vitro 

 

Grupos PROFUNDID HÍGIDO 1o DESAFIO ICON 2o DESAFIO 

DR 10 µm 170,4 24,2 0 0 

DR 10 µm 286,2 213 0 0 

DR 10 µm 166,6 11,2 0 0 

DR 10 µm 109,3 31,65 0 0 

DR 10 µm 245,75 25,35 0 0 

DR 10 µm 283,75 107,9 0 0 

DR 10 µm 315,55 55,5 0 0 

DR 10 µm 324,6 36,2 0 0 

DR 10 µm 293,25 99,4 0 0 

DR 10 µm 324 44,6 0 0 

DR 10 µm 259,5 64,2 0 0 

DR 10 µm 289,5 35,6 0 0 

DR 10 µm 351,35 209 0 0 

DR 30 µm 369,2 112,6 0 0 

DR 30 µm 243,2 284,65 0 0 

DR 30 µm 363,35 69,8 0 0 

DR 30 µm 195,25 176,75 0 0 

DR 30 µm 305,25 89,45 0 0 

DR 30 µm 342,15 224,05 60,02275202 0 

DR 30 µm 260,15 168,1 0 0 

DR 30 µm 353,85 125,35 0 0 

DR 30 µm 265,85 180,2 0 0 

DR 30 µm 311,4 183,1 0 0 

DR 30 µm 284,25 183 0 0 

DR 30 µm 341,2 211,5 0 0 

DR 30 µm 330,5 319,55 0 0 

DR 50 µm 419,9 333,25 154,55 0 

DR 50 µm 346,8 301,45 228,7 0 

DR 50 µm 415,55 134,4 0 0 

DR 50 µm 262,25 241,1 108,9922446 0 

DR 50 µm 273,85 208,7 140,1971401 0 

DR 50 µm 370,05 327,15 257,5985349 0 

DR 50 µm 311,15 217,4 0 0 

DR 50 µm 318,35 269,85 169,7967358 0 

DR 50 µm 284,95 235,1 52,91278194 0 

DR 50 µm 311,4 261,15 36,20663102 0 

DR 50 µm 313,35 175,5 58,71399723 0 

DR 50 µm 356,4 334,85 273,8905597 0 

DR 50 µm 336,5 321,95 0 0 
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DR 70 µm 367,65 351,4 319,55 0 

DR 70 µm 335 309,7 282,35 0 

DR 70 µm 354,3 131,55 131,85 0 

DR 70 µm 271,55 273,1 325,3651679 0 

DR 70 µm 282,6 244,05 393,194449 0 

DR 70 µm 356,95 307,85 311,8309917 78,95169293 

DR 70 µm 214,4 255,95 199,362215 0 

DR 70 µm 310,7 288,65 191,1796086 0 

DR 70 µm 293,5 281,25 242,2741222 0 

DR 70 µm 313,2 311 391,0556242 0 

DR 70 µm 264,5 275,75 333,2271267 48,3204315 

DR 70 µm 370,6 371,6 340,5139208 0 

DR 70 µm 339,15 335 145,2151564 0 

DR 90 µm 385,55 348,95 326,3 184,45 

DR 90 µm 317,75 245,75 343,4 0 

DR 90 µm 382,1 367,4 217,9 0 

DR 90 µm 242,4 342,5 360,1767631 0 

DR 90 µm 289,6 274,3 369,2498155 0 

DR 90 µm 286,2 316,95 369,3583512 209,068185 

DR 90 µm 267,45 249,4 323,1759166 0 

DR 90 µm 304,7 302,75 335,3810086 0 

DR 90 µm 335,55 305,4 365,285233 0 

DR 90 µm 342,05 319,45 406,3585344 389,6043108 

DR 90 µm 294,1 309,25 374,193492 229,4421102 

DR 90 µm 346,55 366,65 403,7184701 146,3596206 

DR 90 µm 337,1 337,1 399,7095414 0 

DR 110 µm 367,4 339,6 346,6 266,2 

DR 110 µm 327 313,9 345,5 44,85 

DR 110 µm 350,2 337,1 356,4 0 

DR 110 µm 246,6 276 302,688164 101,5391838 

DR 110 µm 279,2 263,05 371,6659547 19,35333826 

DR 110 µm 325,9 314,6 319,5993892 371,099753 

DR 110 µm 243,2 285,25 365,0773899 112,9794329 

DR 110 µm 300,8 341,2 307,7441994 0 

DR 110 µm 262,7 289,2 381,500687 101,8454036 

DR 110 µm 361,5 353,05 406,7555952 412,9946338 

DR 110 µm 232,9 323,75 358,3321987 276,4569919 

DR 110 µm 344,55 359,65 390,2658521 215,0370918 

DR 110 µm 324 332,85 406,2006778 0 

DR 220 µm 314,6 319,45 257,05 320,3 

DR 220 µm 356,95 321,75 319,45 312,8 

DR 220 µm 337,1 368,9 371,9 337,2 

DR 220 µm 331,75 318,35 290,405192 320,4009841 
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DR 220 µm 336 281,8 337,7345929 263,336968 

DR 220 µm 317,55 276,1 293,8832083 302,8420219 

DR 220 µm 316,05 285,1 244,4971883 227,713175 

DR 220 µm 304,15 266,5 344,7548702 248,6456483 

DR 220 µm 229,5 278,9 396,4262792 357,606591 

DR 220 µm 380,2 344,1 390,5240547 341,9862545 

DR 220 µm 330,7 285,45 406,1924977 372,4871396 

DR 220 µm 348,9 328,1 401,5304209 424,9890679 

DR 220 µm 334,85 338,55 292,4623908 315,2813159 

MC 10 µm 278,95 239,6 0 0 

MC 10 µm 309,25 261,15 0 0 

MC 10 µm 288,35 280,95 0 0 

MC 10 µm 359,05 288 0 0 

MC 10 µm 267,4 159,7 0 0 

MC 10 µm 209,15 275,6 0 0 

MC 10 µm 295,4 279,2 0 0 

MC 10 µm 178,0096353 33,93645961 0 0 

MC 10 µm 102,9793191 51,96521447 0 0 

MC 10 µm 80,39029019 29,20871936 0 0 

MC 10 µm 141,7653855 22,71836679 0 0 

MC 10 µm 260,2634761 35,85631756 0 0 

MC 10 µm 35,73331183 33,3353297 0 0 

MC 30 µm 349,75 251,75 46,08596643 4,855296286 

MC 30 µm 315,25 330,35 0 0 

MC 30 µm 354,3 268,15 0 0 

MC 30 µm 368,9 317,25 12,70394318 0 

MC 30 µm 309,15 197,8 16,66447806 0 

MC 30 µm 253,4 297,45 34,7395583 0 

MC 30 µm 276,45 294,05 3,149165487 0 

MC 30 µm 334,6406059 38,07635855 11,68940259 0 

MC 30 µm 324,95409 205,8017908 44,74304481 0 

MC 30 µm 314,7952722 45,59147903 40,59994493 0 

MC 30 µm 206,04993 30,6486433 0 0 

MC 30 µm 314,2706807 42,77302868 31,26964259 38,30252391 

MC 30 µm 108,7827155 69,94882175 0 0 

MC 50 µm 369,2 330,35 125,7805969 41,53590167 

MC 50 µm 333,25 326,85 63,3552586 0 

MC 50 µm 354 287,45 20,2048063 17,66931702 

MC 50 µm 363 310,7 178,3403865 0 

MC 50 µm 297,45 269,75 170,1545926 0 

MC 50 µm 288,65 276 94,21748969 0 

MC 50 µm 269,15 291,75 44,10510073 0 

MC 50 µm 356,788124 109,7996171 55,90248751 0 
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MC 50 µm 325,2896015 239,6768675 217,7277455 0 

MC 50 µm 391,8118425 92,46834267 101,6957639 0 

MC 50 µm 276,2797639 51,06699102 35,75156949 0 

MC 50 µm 337,6005187 111,5600052 268,5451908 145,7764276 

MC 50 µm 211,5786646 149,4144842 38,62618317 0 

MC 70 µm 369,35 293,55 388,5192046 307,980442 

MC 70 µm 314,15 354 200,3864946 0 

MC 70 µm 359,65 266,1 293,4206616 124,3296282 

MC 70 µm 412,55 320,7 420,8916146 0 

MC 70 µm 323,25 325,15 348,4288722 0 

MC 70 µm 311,15 290,5 368,4141245 40,84237174 

MC 70 µm 318,8 267,75 341,0344688 0 

MC 70 µm 327,3133737 253,9736093 327,879528 0 

MC 70 µm 317,1341163 297,8880132 298,1240372 0 

MC 70 µm 361,1278763 300,1685815 288,825333 0 

MC 70 µm 233,6769282 151,5159365 176,1743537 29,15923403 

MC 70 µm 314,7116987 257,8034991 300,8957607 382,2185448 

MC 70 µm 272,2914651 355,7382499 311,2643258 0 

MC 90 µm 321,25 313,2 356,0953945 370,4966001 

MC 90 µm 344,15 319,65 352,0655763 0 

MC 90 µm 441,7 294,8 331,0134863 319,9589036 

MC 90 µm 391,2 339,85 349,339603 94,54824141 

MC 90 µm 291,65 266,25 244,9960453 84,48200467 

MC 90 µm 302,1 324 398,9891872 325,8827532 

MC 90 µm 275,9 254,1 334,491787 4,689598787 

MC 90 µm 337,334106 362,3652985 384,0647854 94,83375046 

MC 90 µm 279,1214455 265,4342485 350,1012667 0 

MC 90 µm 335,8086867 368,4342511 273,944735 0 

MC 90 µm 318,5497125 306,2042413 208,1548385 51,48532515 

MC 90 µm 290,9677882 306,6891815 334,1561221 363,7759208 

MC 90 µm 314,0275118 341,800415 389,8342706 12,56120338 

MC 110 µm 358,25 323,4 371,4733498 374,689681 

MC 110 µm 337,4 294,45 307,1765307 0 

MC 110 µm 302,85 260,3 294,8812788 358,4879633 

MC 110 µm 364 307,3 361,4609872 354,4658078 

MC 110 µm 296,45 317,4 341,4290725 236,5092648 

MC 110 µm 362 262,1 378,1615047 371,0169582 

MC 110 µm 242,9 281,55 276,9046715 45,32867952 

MC 110 µm 339,3933433 343,5788149 367,308975 169,6421237 

MC 110 µm 280,3566485 313,9556259 311,768647 51,95906071 

MC 110 µm 323,7026803 250,1400783 296,8102742 0 

MC 110 µm 355,9934128 319,7097246 252,7436264 153,882916 

MC 110 µm 282,2882419 333,075725 356,3477616 343,9832575 
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MC 110 µm 365,285233 248,1430368 342,0096784 265,2660553 

MC 220 µm 352 344,15 347,4259037 335,7220143 

MC 220 µm 312,1 328,05 283,4610916 303,188453 

MC 220 µm 352,1 247,7 263,8926478 296,1354343 

MC 220 µm 354,05 336 376,7427201 348,0982141 

MC 220 µm 216,45 266,55 345,336427 347,146375 

MC 220 µm 225,65 289,95 339,0030577 296,996516 

MC 220 µm 295,5 269,15 359,0775409 333,2770914 

MC 220 µm 314,1023633 343,8960342 341,2263132 352,6472575 

MC 220 µm 293,0442039 335,8257832 433,3119529 341,5881643 

MC 220 µm 350,6761645 275,0490623 275,2112574 273,6370928 

MC 220 µm 366,3850202 229,1999757 359,8865218 308,2141825 

MC 220 µm 288,1332351 309,3187719 273,7706493 323,883636 

MC 220 µm 345,362561 365,2486187 354,8365317 371,4605289 

MHDP 10 µm 378,95 76,5 0 0 

MHDP 10 µm 317,4 281,55 0 0 

MHDP 10 µm 325,95 336,7 0 0 

MHDP 10 µm 207,75 126,95 0 0 

MHDP 10 µm 173,4 38,25 0 0 

MHDP 10 µm 274,25 305,25 0 0 

MHDP 10 µm 283,2 286,3 0 0 

MHDP 10 µm 333,5 272,1 0 0 

MHDP 10 µm 346,5 364 0 0 

MHDP 10 µm 310,05 266,75 0 0 

MHDP 10 µm 358,55 143,2 0 0 

MHDP 10 µm 327,7 279,65 0 0 

MHDP 10 µm 399,95 308,2 0 0 

MHDP 30 µm 380,2 177,9 0 0 

MHDP 30 µm 344,15 349,4 0 0 

MHDP 30 µm 307,1 353,85 0 0 

MHDP 30 µm 245,1 285,55 0 0 

MHDP 30 µm 238,3 47,65 0 0 

MHDP 30 µm 327 311,2 71,04538999 0 

MHDP 30 µm 328,55 291,75 0 0 

MHDP 30 µm 382,85 328,05 55,25058754 0 

MHDP 30 µm 425,05 347,1 0 0 

MHDP 30 µm 403,7 316,45 0 0 

MHDP 30 µm 352,4 330,5 0 0 

MHDP 30 µm 300,3 301,75 102,0479517 0 

MHDP 30 µm 287,6 314,15 157,9838989 51,92774636 

MHDP 50 µm 337,4 263,05 0 0 

MHDP 50 µm 259,1 308,25 45,75747648 0 

MHDP 50 µm 321,6 293,55 0 0 
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MHDP 50 µm 346,6 264,2 0 0 

MHDP 50 µm 197,3 134,45 193,0490898 0 

MHDP 50 µm 351,4 299,15 282,1682297 0 

MHDP 50 µm 337,2 230,6 213,6244496 0 

MHDP 50 µm 327,8 269,5 136,0291991 0 

MHDP 50 µm 391,2 365,9 70,08900398 0 

MHDP 50 µm 386,1 315,75 96,31898629 0 

MHDP 50 µm 351,35 325,9 164,5688812 0 

MHDP 50 µm 297,25 266,5 170,2940555 0 

MHDP 50 µm 356,05 366,55 326,6483592 275,8611694 

MHDP 70 µm 352,2 338,6 0 0 

MHDP 70 µm 306,45 282,6 314,9313216 0 

MHDP 70 µm 269,05 247,95 36,24060018 0 

MHDP 70 µm 309,1 305,1 27,94692565 0 

MHDP 70 µm 304,1 209,75 301,2563435 23,96744321 

MHDP 70 µm 297,35 341,75 321,8158385 0 

MHDP 70 µm 313,35 254 294,4011231 20,04819666 

MHDP 70 µm 370,05 372,95 344,751001 0 

MHDP 70 µm 394,1 336,5 254,428102 0 

MHDP 70 µm 378,95 388,5 178,8170812 0 

MHDP 70 µm 361,7 364,4 361,0559605 0 

MHDP 70 µm 300,35 195,9 269,7165705 71,88199992 

MHDP 70 µm 371,9 317,4 350,5170978 317,286024 

MHDP 90 µm 322,25 316,95 69,79720147 0 

MHDP 90 µm 321,95 310,5 395,4291603 0 

MHDP 90 µm 272,05 185 212,7853253 0 

MHDP 90 µm 353,55 270,35 173,9052581 0 

MHDP 90 µm 213,9 245,5 267,9926013 161,2673396 

MHDP 90 µm 378,4 359,3 347,0654941 90,28937047 

MHDP 90 µm 337,1 251,05 347,2833091 253,5174308 

MHDP 90 µm 336,7 333,25 405,2016683 50,37278371 

MHDP 90 µm 379,9 369,35 413,7211826 0 

MHDP 90 µm 344,25 339,6 300,8170448 0 

MHDP 90 µm 366,3 349,1 401,3865581 0 

MHDP 90 µm 307,3 232,6 333,4777482 222,8925073 

MHDP 90 µm 388,35 304,2 389,3457861 317,1725835 

MHDP 110 µm 341,8 311,6 235,747532 0 

MHDP 110 µm 321,75 317,7 350,7982325 227,5707475 

MHDP 110 µm 318,8 192,55 321,0973315 0 

MHDP 110 µm 299,65 264,75 318,6269895 0 

MHDP 110 µm 293,95 254,75 277,9254608 310,1038284 

MHDP 110 µm 308,15 282,75 404,0866497 358,3599577 

MHDP 110 µm 355,1 255,5 337,2946705 330,4585963 
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MHDP 110 µm 346,8 329 379,4293316 268,9057166 

MHDP 110 µm 364,15 372,95 380,9213444 0 

MHDP 110 µm 297,9 354,3 406,5953349 0 

MHDP 110 µm 364,15 361,5 347,2377402 0 

MHDP 110 µm 349,1 292,9 354,9268021 260,6407486 

MHDP 110 µm 363 305,25 323,100695 379,9294865 

MHDP 220 µm 374,55 354,3 305,0478257 338,5074373 

MHDP 220 µm 255,1 323,1 318,9069819 373,0765753 

MHDP 220 µm 243,9 188,7 338,8273912 178,95906 

MHDP 220 µm 310,6 268,3 371,3024706 87,59341741 

MHDP 220 µm 366,75 243,7 259,6499071 332,8743718 

MHDP 220 µm 303,15 273,85 327,7802966 365,6648247 

MHDP 220 µm 272,3 227,15 344,256502 220,7354223 

MHDP 220 µm 308,2 307,55 351,5498938 306,9756716 

MHDP 220 µm 334,5 340,2 367,2170457 391,7536707 

MHDP 220 µm 361,35 301 359,8619803 408,9406498 

MHDP 220 µm 327,25 342,35 418,3184172 409,1498324 

MHDP 220 µm 391,9 317,5 207,3269443 198,7016745 

MHDP 220 µm 339,6 317,25 333,7269795 418,3648186 
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APÊNDICE C 
 

Valores de microdureza de superfície de todos os espécimes da etapa in situ 

 

Espécimes HÍGIDO 1o DESAFIO ICON 2o DESAFIO 

6 347,7321045 306,519648 118,5307962 45,50824086 

7 315,8936216 49,74261993 141,2630105 54,34836781 

10 326,5784259 101,0880266 47,21558701 71,49688019 

11 302,4702199 263,9360147 103,2039917 207,9616365 

12 338,4371812 56,76995137 100,0550788 54,0585347 

13 313,8042009 186,3890441 144,6562393 125,1354091 

14 305,7238354 187,3414345 115,9446153 71,61360135 

15 315,9590764 82,8286617 127,7419371 68,30540744 

16 324,3050112 68,15665613 146,0206561 39,82429305 

18 351,3945897 347,7935456 165,6396694 68,35753495 

22 312,8855997 169,5621827 135,638326 154,8844457 

23 315,5985094 243,2509729 116,1332215 102,9476091 

24 321,778216 226,182434 161,0322776 127,4917834 

25 327,9077362 74,6733367 124,7178395 60,46791966 

26 312,5524949 55,43139003 152,5477982 41,77591062 

27 314,7691222 25,10025577 109,3785484 49,73749897 

28 306,9202058 286,6048043 179,6400518 99,56365722 

31 300,2017297 238,4555762 128,7280359 116,6039338 

33 320,5900851 217,3139073 159,9504914 136,2937089 

34 332,769571 247,3668332 181,5820291 144,7973849 

35 327,30975 291,2901183 267,7646386 164,7273036 

37 357,1482948 93,87508162 182,3130888 101,8676299 

38 301,7168046 193,5327087 244,2668969 215,60005 

40 307,0506209 229,1961302 151,9149003 142,0527871 

41 318,4612967 299,0044811 128,0882525 130,6117004 

46 321,5899105 78,13304489 142,4197957 60,11413576 

47 314,9352683 102,4247202 206,5535568 62,47580051 
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APÊNDICE D 
 

Valores de microdureza longitudinal de todos os espécimes da etapa in situ 

 

Espécime PROFUNDID HÍGIDO 1o DESAFIO ICON 2o DESAFIO 

18 10 µm 281,0440756 317,1688136 0 0 

46 10 µm 291,7531312 79,28942753 0 0 

37 10 µm 359,2828583 129,6235854 0 0 

40 10 µm 192,9387292 196,5454703 0 0 

24 10 µm 244,4291148 226,4438651 0 0 

33 10 µm 296,7630203 250,7548497 0 0 

41 10 µm 244,9664409 254,4525523 0 0 

31 10 µm 319,8193146 256,2889354 0 0 

10 10 µm 281,7332631 107,8264059 0 0 

12 10 µm 265,5991648 38,00816622 0 0 

6 10 µm 254,4404538 241,5194723 0 0 

35 10 µm 260,597767 239,7703668 0 0 

16 10 µm 260,3517765 52,93522421 0 0 

22 10 µm 243,1468778 127,036949 0 0 

7 10 µm 302,2574366 17,23425853 0 0 

14 10 µm 310,5143863 180,7595841 0 0 

38 10 µm 279,4709309 175,4425351 0 0 

27 10 µm 299,1009533 20,99778181 0 0 

26 10 µm 289,1120265 47,24955199 0 0 

28 10 µm 282,1846059 273,5050997 0 0 

34 10 µm 280,1157169 201,5483192 0 0 

13 10 µm 308,1758792 200,6327649 0 0 

10 10 µm 309,2220826 37,47872478 0 0 

17 10 µm 267,1515313 18,28260449 0 0 

47 10 µm 294,0037585 88,37700529 0 0 

15 10 µm 298,4198322 47,47654479 0 0 

11 10 µm 308,6765899 241,7124016 0 0 

21 10 µm 281,7149893 20,61792797 0 0 

23 10 µm 292,7004084 230,417223 0 0 

45 10 µm 290,312559 17,43507939 0 0 

18 30 µm 375,1751319 344,5800849 308,9286187 344,310409 

46 30 µm 362,3652985 141,952958 304,1008843 212,1028725 

37 30 µm 364,571002 169,744323 0 0 

40 30 µm 364,6717505 296,7073433 0 0 

24 30 µm 352,4083993 327,8251755 320,4013823 285,0439236 

33 30 µm 330,8257832 280,2078165 0 0 

41 30 µm 321,1637206 321,1637206 337,1877456 286,9051487 

31 30 µm 319,2922683 312,6264079 313,6200601 283,1725219 

10 30 µm 319,1686939 162,9519078 0 0 
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12 30 µm 337,1963643 53,7920112 0 0 

6 30 µm 311,6032755 265,4945252 161,3226866 93,01772076 

35 30 µm 333,7379001 289,9638318 0 0 

16 30 µm 329,6967271 72,56030462 0 0 

22 30 µm 333,1345944 136,7808371 182,817686 152,9016216 

7 30 µm 367,7792357 25,97056846 0 0 

14 30 µm 330,6324274 227,000368 0 0 

38 30 µm 303,5428051 234,6430295 0 0 

27 30 µm 310,9905085 43,64586348 0 0 

26 30 µm 301,9692826 90,06003132 0 0 

28 30 µm 307,3173852 301,9416375 270,438102 211,7445537 

34 30 µm 326,4919212 214,123778 0 0 

13 30 µm 352,2814745 230,6245609 182,9152542 0 

10 30 µm 311,0931647 56,59805309 0 0 

17 30 µm 303,4033239 32,59019336 0 0 

47 30 µm 316,7419375 117,0157724 0 0 

15 30 µm 317,8906808 77,47966553 0 0 

11 30 µm 301,3708348 289,3950674 0 0 

21 30 µm 301,4534606 37,7281179 0 0 

23 30 µm 299,6066482 247,1862921 0 0 

45 30 µm 325,695955 31,99393119 0 0 

18 50 µm 397,3586367 363,3442136 295,521422 353,0930579 

46 50 µm 336,9860356 161,586606 293,5394002 282,95295 

37 50 µm 372,5712813 331,1131722 260,8824088 170,1899957 

40 50 µm 359,2241829 302,5296373 337,9529364 318,7297186 

24 50 µm 355,517131 314,9299523 350,4074023 296,1295497 

33 50 µm 330,4585963 306,1169521 326,9889937 279,2626589 

41 50 µm 320,4388618 328,3549842 334,4210799 306,743926 

31 50 µm 320,5011378 314,8275963 315,9965212 302,46777 

10 50 µm 310,7320997 223,211923 261,1440167 253,4551954 

12 50 µm 343,6101327 84,84547037 165,3676395 115,7473272 

6 50 µm 335,8856288 306,3656786 306,2590541 221,9549376 

35 50 µm 331,7383688 304,5176711 327,6515765 300,7656111 

16 50 µm 335,8257832 133,9855446 167,9444482 140,8108597 

22 50 µm 331,0467112 232,1960804 242,5185297 177,4389429 

7 50 µm 381,5815211 37,27594527 179,6459035 66,52672838 

14 50 µm 345,2012307 270,1437629 289,4215018 143,061731 

38 50 µm 303,1350231 260,2671758 269,9699755 267,6805304 

27 50 µm 312,9325426 136,7977738 0 0 

26 50 µm 323,9105426 182,8002135 282,9840507 60,9604293 

28 50 µm 299,0525388 314,7374783 310,3813638 275,5301912 

34 50 µm 302,1075499 243,0867114 295,7405776 297,2885126 

13 50 µm 350,2121687 296,2093305 301,3708348 322,4301512 
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10 50 µm 329,7255653 124,0749326 115,907102 114,8019244 

17 50 µm 323,7119015 25,48266337 0 0 

47 50 µm 324,3585989 170,2426953 297,9538027 151,0424078 

15 50 µm 317,879191 188,3053323 293,8614316 208,2865437 

11 50 µm 304,9164634 297,8932612 325,8045199 213,2540186 

21 50 µm 316,6659259 68,20699341 0 0 

23 50 µm 309,8631119 282,9923885 308,2141825 196,9388077 

45 50 µm 363,6508111 71,69263065 0 0 

18 70 µm 375,8851969 354,6752388 322,6037779 339,2886106 

46 70 µm 329,7967932 246,0714911 356,3069031 317,4539387 

37 70 µm 334,2449107 358,6243191 357,3772046 194,8888171 

40 70 µm 342,8250789 307,9373115 323,6880737 323,1323924 

24 70 µm 365,4268668 320,99983 353,824652 315,3462689 

33 70 µm 319,215028 321,0933743 343,5788149 321,2028092 

41 70 µm 325,2896015 333,7716742 349,4522274 319,1686939 

31 70 µm 321,0855591 329,6761301 323,1323924 317,8906808 

10 70 µm 318,5373782 276,5815625 280,1899626 272,4910124 

12 70 µm 336,5304227 121,9556201 218,0551196 176,4796668 

6 70 µm 334,5991648 320,5361739 314,2706807 253,8905658 

35 70 µm 326,9889937 321,9245625 335,8514299 313,5082933 

16 70 µm 352,4083993 181,9518051 215,5342325 184,2177814 

22 70 µm 320,5011378 301,5430003 303,1768188 256,5238034 

7 70 µm 368,4959963 165,2657138 227,1753308 99,71526137 

14 70 µm 346,5831565 305,5220144 311,0271671 192,705669 

38 70 µm 310,3704104 297,7397463 300,9302333 280,7290778 

27 70 µm 335,9796957 252,8347746 320,0752795 226,0811739 

26 70 µm 342,1293488 295,2512634 346,6423236 164,8808768 

28 70 µm 303,7230229 311,0564974 317,2478753 305,5220144 

34 70 µm 324,3785368 233,8361416 323,8072323 313,4859453 

13 70 µm 343,556447 326,9889937 311,632718 333,0504988 

10 70 µm 308,5392969 144,5695996 212,2256381 191,9980058 

17 70 µm 313,6200601 52,33061919 103,6765913 38,53145794 

47 70 µm 313,5380935 246,3192095 310,3704104 248,5192633 

15 70 µm 323,6880737 256,1994058 320,6296244 262,6530412 

11 70 µm 312,8991487 308,5537295 342,4711359 318,9375913 

21 70 µm 310,0159509 145,285181 288,9138764 29,0206772 

23 70 µm 326,685827 326,4434647 309,1557148 222,6592731 

45 70 µm 333,7505649 133,7194442 199,8599966 22,47660236 

18 90 µm 397,0239129 347,1890118 390,1104216 372,4608497 

46 90 µm 353,0930579 328,4203688 348,7984905 335,8001388 

37 90 µm 340,0017607 356,1217995 360,7106551 203,6132279 

40 90 µm 366,1410838 347,9467791 349,3550728 358,5512642 

24 90 µm 374,9086783 328,3345545 340,0765231 339,5636107 
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33 90 µm 340,6731156 318,5219965 349,410586 330,508252 

41 90 µm 329,6967271 337,9529364 362,1564445 334,2449107 

31 90 µm 329,6596535 327,0011515 329,038164 329,6637726 

10 90 µm 321,2028092 314,3588318 311,632718 282,9923885 

12 90 µm 331,7383688 268,9148333 216,9004878 230,7246239 

6 90 µm 337,888022 333,0504988 333,7379001 327,7329675 

35 90 µm 325,0812921 321,0933743 333,8856898 321,0933743 

16 90 µm 344,9789608 267,2137573 273,0714997 274,9622178 

22 90 µm 353,95278 324,4064522 321,1637206 312,2640337 

7 90 µm 371,0169582 214,099815 258,8665067 162,5335518 

14 90 µm 342,8250789 331,1588727 326,7666589 255,2140554 

38 90 µm 310,3996205 313,4859453 316,7001286 304,9305591 

27 90 µm 332,371506 329,4405269 314,180899 286,186756 

26 90 µm 344,2654859 339,9976494 321,9245625 296,2512931 

28 90 µm 313,4710476 319,215028 325,2254905 309,7758129 

34 90 µm 325,0092195 293,9007092 335,1255069 319,8038088 

13 90 µm 319,3424856 336,5991037 327,6759914 336,1850342 

10 90 µm 312,2196934 228,702656 271,8899923 283,3982268 

17 90 µm 298,4442042 138,1399497 150,3829483 105,1775103 

47 90 µm 326,6130973 301,9416375 310,3996205 289,9319698 

15 90 µm 326,9889937 311,632718 315,436741 298,4442042 

11 90 µm 298,4610836 321,0933743 306,1524708 325,6637954 

21 90 µm 325,1213401 183,1622515 308,5753798 35,42474527 

23 90 µm 314,7900436 327,0011515 321,7479502 242,2919222 

45 90 µm 366,3087707 209,2059796 264,1341458 52,22056793 

18 110 µm 384,873163 376,7427201 385,8008144 376,5244845 

46 110 µm 323,1323924 363,3357468 319,8064445 337,6621379 

37 110 µm 354,9613362 337,3170518 375,7139527 286,3789049 

40 110 µm 355,588955 374,8873711 332,3840673 342,4711359 

24 110 µm 363,7709397 347,9146659 344,3912872 354,5894595 

33 110 µm 333,2860259 335,1765899 346,4193677 323,7675074 

41 110 µm 329,0709895 342,1293488 354,5418143 336,8276167 

31 110 µm 329,0135473 320,4738904 324,3785368 340,1203507 

10 110 µm 334,4210799 330,3427654 317,286024 319,1879989 

12 110 µm 347,7498794 326,3465757 322,2640337 328,3549842 

6 110 µm 329,3583676 338,5926614 337,4981731 332,434318 

35 110 µm 327,6597146 327,0497877 338,5839712 321,7361798 

16 110 µm 342,9141835 322,050219 335,8514299 320,5361739 

22 110 µm 352,3331166 338,6100426 335,1467904 335,1255069 

7 110 µm 369,2343133 246,3147533 291,9191115 285,5740783 

14 110 µm 366,8597857 345,6969089 347,1737818 296,2093305 

38 110 µm 322,5010767 312,2418627 317,879191 319,8735911 

27 110 µm 341,4025652 335,8001388 326,6130973 313,2889906 
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26 110 µm 331,0259452 384,873163 335,8001388 330,4585963 

28 110 µm 317,9711224 312,2418627 328,3345545 326,3304306 

34 110 µm 347,1555103 303,7230229 320,9101577 314,7900436 

13 110 µm 325,7602849 331,7383688 333,0504988 323,0967865 

10 110 µm 311,7799772 308,0772956 297,1414598 291,3919436 

17 110 µm 312,2935978 250,5736352 236,5750825 177,670217 

47 110 µm 319,8193146 316,7419375 309,7539924 309,1557148 

15 110 µm 309,7758129 331,7717352 308,5392969 324,0456959 

11 110 µm 331,0467112 308,5392969 311,632718 337,1877456 

21 110 µm 326,3707949 243,6736118 301,3501823 100,8440467 

23 110 µm 354,6275808 319,8193146 335,2617475 298,4610836 

45 110 µm 338,0395106 264,2106564 312,879191 105,8294612 

18 220 µm 363,7408523 357,3472456 375,0365498 324,2127365 

46 220 µm 371,6450145 310,3996205 344,2654859 350,7982325 

37 220 µm 392,707034 346,4921521 353,1308581 349,112052 

40 220 µm 337,9918918 359,8472563 343,0746366 340,7111243 

24 220 µm 362,6041527 349,7123802 341,5351246 361,4609872 

33 220 µm 336,5604687 332,4720116 339,9976494 332,706656 

41 220 µm 333,0757548 351,5498938 362,1663869 337,110408 

31 220 µm 329,6761301 325,0092195 328,9971373 335,8086867 

10 220 µm 325,1694049 337,1877456 326,9889937 319,7960563 

12 220 µm 346,5831565 343,6504031 336,5304227 329,0931338 

6 220 µm 333,176651 344,256502 347,2377402 345,7240873 

35 220 µm 335,8001388 330,3344935 334,4295577 331,0467112 

16 220 µm 344,2654859 337,1963643 335,1255069 340,7331233 

22 220 µm 348,660254 338,5839712 337,9226413 326,9889937 

7 220 µm 372,4608497 341,4909317 344,3463523 326,3707949 

14 220 µm 367,6444789 359,106864 356,8121513 346,4239162 

38 220 µm 318,6296855 319,1571115 321,0855591 325,0812921 

27 220 µm 330,3841284 327,7004084 323,0967865 325,3617432 

26 220 µm 318,5219965 363,0109984 332,706656 353,0647107 

28 220 µm 338,6100426 333,075725 335,1255069 331,0467112 

34 220 µm 324,7702301 321,7361798 321,1090053 331,7133465 

13 220 µm 337,888022 324,4862251 342,1515313 337,3170518 

10 220 µm 333,2271267 317,286024 321,0933743 327,7004084 

17 220 µm 326,3304306 291,1027746 278,0658688 300,7656111 

47 220 µm 315,210918 321,0855591 318,5219965 332,4050041 

15 220 µm 326,3223584 333,7716742 324,4064522 319,2922683 

11 220 µm 309,1557148 335,8257832 343,1459758 343,556447 

21 220 µm 323,1323924 307,3388638 315,3575764 314,2220454 

23 220 µm 341,7208038 328,5184728 330,417223 331,1131722 

45 220 µm 333,1345944 308,8538471 331,6883262 302,3618508 
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