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Lepri TP. Análise in situ do efeito do laser de CO2 no controle da 

progressão de lesões de erosão e abrasão no esmalte dental. 2014. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. 

 

Resumo 

O presente estudo, composto por 2 experimentos in situ, buscou avaliar o efeito 

da irradiação com laser de CO2 no controle da progressão de lesões de erosão 

e, posteriormente, analisar a influência da abrasão em superfícies irradiadas e 

erodidas. No primeiro experimento, 56 fragmentos de incisivos bovinos 

(5x3x2.5mm) tiveram suas superfícies de esmalte divididas em 4 áreas: 1. 

Hígida (área de referência); 2. Erosão inicial; 3. Tratamento (irradiado ou não 

com laser de CO2); 4. Após fase in situ. O desafio erosivo inicial foi realizado 

com ácido cítrico 1% (pH=2,3) por 5 minutos, 2x/dia, por 2 dias. Os espécimes 

foram divididos em 2 grupos de acordo com o tratamento da superfície: 

irradiados com laser de CO2 (λ = 10,6 µm; 0,5 W) e não irradiados. Após um 

período de lead-in de 2 dias, 14 voluntários usaram um dispositivo intraoral 

palatino contendo 2 espécimes (irradiado e não irradiado), em 2 fases intraorais 

de 5 dias cada. Seguindo um desenho cross-over, durante a primeira fase, 

metade dos voluntários imergiu seu dispositivo em 100mL de ácido cítrico por 5 

minutos, 3x/dia, enquanto a outra metade usou água deionizada (controle). Os 

voluntários foram cruzados quanto aos desafios na segunda fase. O desgaste 

do esmalte foi determinado quantitativamente por um perfilômetro óptico e a 

morfologia da superfície do esmalte foi avaliada qualitativamente por 

microscopia eletrônica de varredura. ANOVA a três critérios para medidas 

repetidas mostrou que não houve interação significativa entre desafio erosivo e 

irradiação com laser de CO2 (p=0,419). O desafio erosivo aumentou 

significativamente o desgaste do esmalte (p=0,001), independente de ter sido 

realizada ou não a irradiação com laser de CO2. Não houve diferença no 

desgaste do esmalte entre os espécimes irradiados e não irradiados (p=0,513). 

No segundo experimento, o preparo e seleção dos espécimes de esmalte 

bovino, a indução das lesões de erosão iniciais e os tratamentos foram 



  

realizados como no primeiro experimento. Após um período de 2 dias de lead-

in, 12 voluntários usaram um dispositivo palatino contendo dois espécimes 

irradiados e dois não irradiados, em duas fases intraorais de 5 dias cada. 

Seguindo um protocolo split-mouth, os voluntários imergiram extraoralmente, 

durante 5 minutos, os dispositivos em ácido cítrico 3x/dia por 5 dias. Uma hora 

após cada desafio erosivo, um espécime irradiado e um não irradiado foram 

escovados usando uma escova elétrica e slurry de dentifrício. As variáveis de 

resposta foram as mesmas empregadas no primeiro experimento. ANOVA a 

dois critérios revelou que não houve interação significativa entre desafio 

erosivo-abrasivo e irradiação com laser de CO2 (p=0,614). A irradiação laser 

não influenciou no desgaste do esmalte (p=0,742). O desgaste do esmalte dos 

espécimes submetidos a erosão + abrasão não foi diferente daquele verificado 

quando a erosão foi realizada sozinha (p=0,626), independente do laser de 

CO2 ter sido aplicado ou não. Pode-se concluir que, em condições intraorais, a 

irradiação com laser de CO2 não controlou a progressão de lesões de erosão 

nem de lesões de erosivo-abrasivas no esmalte. 
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Abstract 

This study, composed of 2 in situ experiments, aimed to evaluate the effect of 

CO2 laser irradiation to control the progression of erosive lesions and, after, 

analyze the influence of abrasion on irradiated and eroded surfaces. At the first 

experiment, 56 slabs of bovine incisors (5x3x2.5mm) had its enamel surface 

divided in 4 areas: 1. Sound (reference area); 2. Initial erosion; 3. Treatment 

(irradiated or not with CO2 laser); 4. After in situ phase. The erosive challenge 

was performed with 1% citric acid (pH 2.3), during 5 minutes, 2x/day, for 2 days. 

The specimens were divided in 2 groups according to the surface treatment: 

CO2 laser irradiated (λ = 10.6 µm; 0.5 W) and non-irradiated. After a 2-day-lead-

in period, 14 volunteers wore an intraoral palatal device containing 2 specimens 

(irradiated and non-irradiated), in 2 intraoral phases of 5 days each. Following a 

crossover design, during the first phase, half of the volunteers immersed its 

device on 100mL of citric acid during 5 minutes, 3x/day, while the other half 

immersed on deionized water (control). Volunteers were crossed on the 

challenges on the second phase. The enamel wear was quantitatively 

determined by an optical profilometer and the morphology of enamel surface 

was qualitatively evaluated by scanning electron microscopy. Three-way 

ANOVA for repeated measures showed that there was no significant interaction 

between erosive challenge and CO2 laser irradiation (p=0.419). The erosive 

challenge significantly increased the enamel wear (p=0.001), regardless of 

irradiated or not with CO2 laser. There was no difference on the enamel wear of 

irradiated and non-irradiated specimens (p=0.513). At the second experiment, 

preparation and selection of bovine enamel specimens, induction of initial 

erosive lesion and treatments were performed as already described for the first 

experiment. After a 2-day-lead-in period, 12 volunteers wore and intraoral 

palatal device containing 2 irradiated and 2 non-irradiated specimens, at two 



  

intraoral phases of 5 days each. Following a split-mouth protocol, volunteers 

immersed the devices extra orally, during 5 minutes, in 1% citric acid, 3x/day for 

5 days. One hour after each erosive challenge, one irradiated and one non-

irradiated specimen were brushed with an electrical toothbrush and dentifrice 

slurry. The response variables were the same studied at the first experiment. 

Two-way ANOVA revealed that there was no significant interaction between 

erosive-abrasive challenge and CO2 laser irradiation (p=0.614). The laser 

irradiation did not influence on the enamel wear (p=0.742). The enamel wear 

presented by the specimens subjected to erosion + abrasion did not differ from 

that verified when the erosion was performed alone. It can be concluded that, in 

intraoral conditions, the CO2 laser irradiation did not controlled the progression 

of erosive lesions or erosive-abrasive lesions on enamel. 
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1. Introdução  

 

 

O aumento da expectativa de vida dos pacientes associado ao declínio 

na perda de elementos dentais (ZERO et al., 2005) e, consequentemente, à 

manutenção destes na cavidade bucal por tempo prolongado, faz com que o 

desgaste dental seja um fenômeno cada vez mais presente no cotidiano 

odontológico (AMAECHI; HIGHAM, 2005). 

Frente a alterações nos hábitos dietéticos da população com o aumento 

da quantidade e frequência do consumo de bebidas e alimentos 

potencialmente erosivos (LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004; EHLEN et al., 2008), a 

ocorrência de desgastes dentais patológicos (JOHANSSON; LINGSTROM; 

BIRKHED, 2002; ZERO e LUSSI 2005), como a erosão (LUSSI; JAEGGI, 2008; 

BARTLETT et al., 2011) e a abrasão tem se tornado cada vez mais importante 

(KREULEN et al., 2010). 

Enquanto na erosão dental, o contato das superfícies dentais com 

ácidos de origem não-bacteriana resulta em uma perda irreversível de tecido 

(FEATHERSTONE; LUSSI 2006), na abrasão dental, são as forças mecânicas 

que causam o desgaste patológico (LEVITCH et al., 1994). A erosão dental 

pode ser causada por ácidos endógenos, provenientes do vômito recorrente ou 

regurgitação do conteúdo gástrico (BARTLETT 2006; TANTBIROJN et al., 

2012) ou ácidos exógenos, como bebidas ácidas, alimentos ou medicamentos 

(LUSSI; JAEGGI, 2006; COCHRANE et al., 2012), sendo o consumo frequente 

de bebidas ácidas a maior causa desta patologia (ZERO; LUSSI, 2006). 

O desenvolvimento da erosão dental envolve um processo químico, no 

qual o ácido causa dissolução do esmalte prismático e interprismático, a fase 

inorgânica do dente é desmineralizada, reduzindo, assim, a dureza do esmalte 

e da camada de dentina da raiz (LUSSI; JAEGGI; JAEGGI-SCHÄRER, 1995). 

Em fases avançadas, o ataque ácido leva a ambos os desgastes e ao 

amolecimento da superfície de esmalte. Dessa forma, se o desafio erosivo é 

contínuo, o processo de dissolução é acompanhado pelo progressivo 

amolecimento e perda de superfície (AMAECHI; HIGHAM 2001).  
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Em situações clínicas, o tecido duro dental é submetido não somente a 

influências erosivas, mas também abrasivas, como por exemplo, a escovação 

dental. O impacto mecânico da escovação no esmalte dental sadio tem efeito 

insignificante (ADDY; HUNTER, 2003) enquanto na erosão dental, a qual causa 

perda irreversível de tecido duro, acompanhada pelo amolecimento progressivo 

da superfície (AMAECHI; HIGHAM, 2001), a superfície dental fica mais 

suscetível à remoção por estas forças mecânicas (EISENBURGER; SHELLIS; 

ADDY, 2003) aumentando a perda de tecido dental.  

Quando ambos os tipos de desgaste – erosão e abrasão – estão 

associados, sabe-se que a força colocada na escova durante a escovação 

(WIEGAND et al., 2013) e o tempo de espera entre o desafio erosivo e a 

escovação (JAEGGI; LUSSI, 1999) são fatores determinantes no desgaste 

dental, de forma que a escovação imediatamente após o desafio erosivo pode 

causar uma perda do esmalte superficial 5 a 6 vezes maior do que quando o 

desafio erosivo acontece sozinho (ATTIN et al., 2000; ATTIN et al., 2001). 

Na tentativa de reduzir a incidência e prevalência de lesões abrasivas e 

erosivas ou minimizar a extensão do seu dano, várias estratégias têm sido 

propostas para minimizar a desmineralização e potencializar a remineralização 

do substrato dental frente a desafios ácidos (HJORTSJÖ et al., 2010; 

WIEGAND et al., 2010; WIEGAND et al., 2010a; LEPRI et al., 2013; STEINER-

OLIVEIRA et al., 2010; ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2012, RAMALHO et al., 

2013).  

Dentre as estratégias empregadas com intuito de reduzir a incidência de 

desmineralização das superfícies dentais encontra-se a reeducação dos 

pacientes com a finalidade de modificar alguns hábitos dietéticos. Quando se 

trata de ácidos de origem extrínseca, é ideal que se reduza a exposição às 

fontes ácidas através da diminuição da frequência de ingestão de alimentos e 

bebidas com tal característica, bem como que se minimize o tempo de contato 

das soluções com as superfícies dentais (LUSSI; JAEGGI; ZERO 2004). 

Porém, devido à restrita contribuição por parte dos pacientes em modificar seus 

hábitos dietéticos, a busca e a instituição de medidas preventivas que sejam 
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realmente capazes de prevenir e controlar a erosão e a abrasão dental se faz 

necessária. 

Dentre as medidas preventivas que visam modular o processo de des e 

remineralização, observa-se o emprego dos lasers, entre os quais o de CO2 

(NELSON et al., 1987; TSAI et al., 2002), o qual pode aumentar 

significativamente a resistência ácida do esmalte frente a desafio ácidos 

(RODRIGUES; SANTOS; FEATHERSTONE, 2006; STEINER-OLIVEIRA et al., 

2008), tornando-o significativamente menos solúvel aos ácidos 

(FEATHERSTONE et al., 1998). Entretanto, o real mecanismo de ação pelo 

qual este fenômeno ocorre ainda é incerto.   

Tem sido afirmado que as alterações químicas e estruturais causadas na 

superfície de esmalte pela irradiação com laser de CO2 são responsáveis pelo 

aumento da resistência ácida do esmalte (FEATHERSTONE, 2000; COHEN et 

al., 2014) e que a matriz de esmalte é parcialmente desnaturada e sua 

permeabilidade diminuída após a irradiação com laser de CO2, dificultando a 

difusão do ácido por entre os poros do substrato, reduzindo a demineralização 

(TEPPER et al., 2004; SOUZA-GABRIEL et al., 2010, RAMALHO et al., 2013). 

Por meio do aquecimento da superfície dental, o laser de CO2 causa redução 

do conteúdo de carbonato e a denaturação parcial da matriz orgânica (HSU et 

al., 2000), diminuindo a permeabilidade, dificultando a difusão dos ácidos e 

reduzindo a desmineralização da estrutura dental (GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ et 

al., 2011).  

            Na cavidade bucal, fatores como a presença de saliva podem interferir 

no desenvolvimento e na progressão das lesões de erosão (HARA et al., 2006). 

Além da saliva, a presença da película adquirida (CHEAIB; LUSSI, 2011; HARA 

et al., 2006) e a capacidade tampão da saliva (AMAECHI; HIGHAM, 2001) são 

mecanismos fisiológicos que atuam sobre as superfícies dentais expostas aos 

ácidos e interferem no processo de des e remineralização.  

            No contexto da erosão dental, já foi demonstrado que o laser de CO2 

pode reduzir a perda mineral de esmalte em estudos in vitro (ESTEVES-

OLIVEIRA et al., 2012; RAMALHO et al., 2013) e in situ quando associado a 

diferentes fluoretos (WIEGAND et al., 2010). Entretanto, nenhum destes 
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estudos empregou o laser de CO2 sozinho para controlar a progressão do 

desgaste do esmalte dental previamente erodido. 

Assim, observa-se a necessidade de se avaliar o efeito do laser de CO2 

no controle da progressão de lesões de erosão e erosão + abrasão, através de 

um modelo in situ, uma vez que este representa um estágio intermediário entre 

estudos in vitro e estudos clínicos (WIEGAND; ATTIN, 2011; SHELLIS et al., 

2011). A maior vantagem deste tipo de modelo experimental é a possibilidade 

de interação do substrato testado com a saliva presente no ambiente oral ao 

mesmo tempo em que se obtém o controle das variáveis experimentais (ZERO, 

1995).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proposição 
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2. Proposição 

 

 

O presente estudo, composto por dois experimentos in situ, teve o 

objetivo de avaliar: 

 

1) O efeito do laser de CO2 no controle da progressão de lesões de 

erosão no esmalte dental, através de perfilometria óptica 3D e microscopia 

eletrônica de varredura. 

  

2) A influência da abrasão nas superfícies erodidas, previamente 

irradiadas ou não com laser de CO2, através da perfilometria óptica 3D e 

microscopia eletrônica de varredura.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiais e Métodos 
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3. Materiais e métodos 

 

 

3.1 EXPERIMENTO 1 

 

 

 Delineamento experimental 

Este estudo in situ foi delineado como um crossover de duas fases. 

Cada fase durou 5 dias com um período de washout de 15 dias entre elas. Os 

fatores avaliados foram Desafio Erosivo em dois níveis (A. ácido cítrico a 1% 

ph 2,3 e B. água deionizada – controle) e Irradiação com laser de CO2 em dois 

níveis (I. presente e II. ausente). 

A amostra do experimento foi composta por 56 fragmentos de esmalte 

bovino aleatoriamente distribuídos entre 14 voluntários, considerados blocos 

estatísticos (n=14). Estes voluntários usaram espécimes irradiados ou não, em 

fases alternadas e independentes, submetendo-os a desafio erosivo ou à água 

deionizada (controle) 

A variável de resposta foi obtida através da análise quantitativa do 

desgaste por meio de perfilometria óptica 3D. O desgaste foi medido 

qualitativamente pelas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

em 3 espécimes de cada grupo, selecionados de forma aleatória.  

O delineamento experimental está esquematizado no fluxograma (Figura 

1).
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Figura 1. A. Remoção da raiz dos incisivos bovinos; B. Secção das coroas; C. Dois fragmentos de esmalte (5x3x2,5mm); D. Planificação e polimento; E. 

Medidas iniciais de microdureza (baseline); F. Delimitação da primeira área de referência (não erodida) 1,5x3mm; G. Desafios erosivos iniciais (formação das 

lesões de erosão); H. Armazenagem a 37º C; I. Delimitação da segunda área de referência (50% do espécime coberto); J. Irradiação com laser de CO2; K. 

Delimitação da terceira área de referência (75% do espécime coberto); L. Montagem dos espécimes no dispositivo palatino; M. Desafios erosivos alternados 

- fase in situ; N. Remoção da delimitação das áreas de referência; O. Análise da perfilometria óptica 3D; P. Análise da microscopia eletrônica de varredura.
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Seleção dos voluntários e aspectos éticos 

Catorze voluntários com idades entre 22 e 40 anos, que se 

enquadravam nos critérios de inclusão (fluxo salivar normal, nenhuma 

evidência de atividade de cárie e lesões não cariosas, e disposição para seguir 

o calendário da pesquisa) sem violar os critérios de exclusão (uso de qualquer 

forma de medicamento que pudesse interferir na secreção de saliva, uso de 

aparelhos ortodônticos fixos ou removíveis, estar grávida ou amamentando, 

doenças gerais/sistêmicas) foram selecionados. 

Os procedimentos experimentais empregados foram realizados com 

consentimentos livres e esclarecidos dos voluntários, seguindo protocolos 

revisados e aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil (CAAE 

02110512.2.0000.5419). 

 Cada voluntário teve sua arcada superior moldada com alginato (Jeltrate 

Tipo II, Dentsply Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil) usando uma 

moldeira de estoque. O molde foi vazado em gesso pedra, e um dispositivo 

palatino removível foi confeccionado em resina acrílica (Jet, Artigos 

Odontológicos Clássico Ltda., São Paulo, SP, Brasil). Os dispositivos possuíam 

duas caixas retentivas (7x7x3mm), uma de cada lado da linha mediana, as 

quais acomodaram dois espécimes voltados para a cavidade oral. 

 

Preparo dos fragmentos de esmalte 

Incisivos bovinos recém-extraídos armazenados em solução de timol a 

0,1% a 4ºC foram limpos com uma cureta e slurry de água e pedra pomes em 

taças profiláticas e então examinados em estereomicroscópio com aumento de 

20x (Leica S6 D Stereozoom, Mycrosystems Leica AG, Suíça). Os dentes que 

apresentaram trincas ou hipoplasia foram descartados. As raízes foram 

removidas 2mm abaixo da junção cemento-esmalte usando uma cortadeira de 

precisão refrigerada a água (Isomet 1000; Buehler, Lake Bluff, IL, EUA). Logo 

após, as coroas foram seccionadas, proporcionando 2 fragmentos de esmalte 

por dente (5x3x2,5mm). 
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Os fragmentos foram planificados e polidos em uma politriz refrigerada a 

água (Phoenix β, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA) com a ajuda de um aparato que 

padroniza o procedimento. Primeiramente, os fragmentos de esmalte foram 

fixados em uma matriz de teflon com a ajuda de um paralelômetro (ElQuip, São 

Carlos, São Paulo, Brasil) para planificar a parede pulpar, com lixas d’água 

#600 (Norton Abrasivos Ltda, SP, Brasil) aplicadas por 20 segundos com força 

padronizada de 20N. Depois de planificada a parede pulpar, os espécimes 

foram removidos da matriz e novamente fixados, desta vez para planificar e 

polir a superfície de esmalte, com lixas d’água em granulação decrescente 

(#600 e #1200) (Norton Abrasivos Ltda, SP, Brasil) com força padronizada de 

20N por 20 segundos e logo após, com suspensão de alumina 0,3 µm (Buehler, 

Lake Bluff, IL, USA) com força padronizada de 20N por 60 segundos.  

 

Seleção dos espécimes 

Antes da formação das lesões de erosão, os espécimes foram 

esterilizados pela irradiação de microondas (VIANA et al., 2010). Após a 

esterilização, os espécimes com trincas foram descartados. 

Os espécimes foram então testados para microdureza Knoop (KHN) 

(HMV-2000, Shimadzu Corporation, Japão) por meio de 3 identações no centro 

do espécime, distantes 100 µm uma das outras, com força de 25g por 5 

segundos (MAGALHÃES et al., 2007). A média das três leituras foi usada com 

o valor de microdureza de cada espécime. Os espécimes com valores de 

microdureza 10% acima ou abaixo da média (300 ±10%) foram excluídos, 

restando 56 espécimes, que foram cobertos com esmalte de unha ácido 

resistente (Colorama, Maybelline, Brasil) em três camadas, exceto na 

superfície vestibular, que permaneceu descoberta.  

A superfície dos espécimes foi dividida em 4 áreas distintas: 1. Hígida, 2. 

Erosão inicial, 3. Tratamento (irradiado ou não com laser de CO2) e 4. Erosão 

final (após fase in situ), como representado na Figura 2.  

A região hígida foi considerada com área de referência de cada 

espécime (aproximadamente 1,25m x 3 mm). A primeira área (1) foi coberta 
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com resina composta, aplicada em uma superfície não condicionada com ácido 

e na ausência de sistema adesivo.  

 

 

 

 

Figura 2 – Espécimes de esmalte esquematizados: 1 – área hígida 
(controle); erosão inicial; 3 – tratamento (irradiado ou não); 4 – após fase in situ. 

 

 

Formação das lesões de erosão 

Para criar lesões de erosão iniciais, os espécimes foram submetidos a 

desafios erosivos duas vezes ao dia (às 9h e às 13h) por dois dias. Cada 

desafio consistia na imersão individual de cada espécime em 20mL de ácido 

cítrico 1% (pH 2,3), em um fracos Erlenmeyer, o qual foi posicionado em uma 

máquina de agitação (CT155, Cientec, Piracicaba, SP, Brasil) com velocidade 

de agitação de 100rpm durante 5 minutos (AMAECHI et al., 1999). 

Após cada desafio erosivo, os espécimes foram enxaguados por 10 

segundos em água deionizada e armazenados em 10 mL de saliva artificial a 

37 ºC durante as 4h de intervalo entre os desafios erosivos assim como 

durante a noite.  

 A saliva artificial (pH 7,0), a qual foi trocada antes do primeiro desafio de 

cada dia, foi similar àquela descrita por MCKNIGHT-HANES e WHITFORD 
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(1992) e modificada por AMAECHI et al., 1999. Ela era composta de metil-p-

hidroxibenzoato (2,0g), carboximetilcelulose (10,0g), KCl (0,625g), MgCl2.6H2O 

(0,059 g), CaCl2.2H2O (0,166 g), K2HPO4 (0,804 g); e KH2PO4 (0,326 g) em 

1000 mL de solução aquosa. 

 

Tratamento superficial 

Após a formação das lesões de erosão iniciais, a área delimitada 2 

(Figura 2) do espécime também foi protegida com resina composta sem 

condicionamento ou aplicação de sistema adesivo. Os espécimes erodidos 

foram aleatoriamente divididos em 2 grupos, de acordo com a irradiação com 

laser de CO2: I – presente e II – ausente.  

Os espécimes foram irradiados com PC015-A (Shangai Jue Hua Laser 

Tech, Development Co. Ltd, Shangai, China) no modo ultrapulso e não contato. 

A irradiação foi realizada desfocada 4mm distante da superfície de 

esmalte (TEPPER et al., 2004) com a ajuda de um dispositivo que segura a 

caneta durante a irradiação, a qual se move de acordo com comandos 

previamente estabelecidos em  um computador conectado à maquina de 

escaneamento (MPC ElQuip, São Carlos, SP, Brasil), permitindo que a 

irradiação alcance toda a área uniformemente. Cada espécime foi irradiado 

durante 10s, com tempo serviço de 100 µs e tempo ocioso de 0,001 segundos.  

O conjunto de parâmetros empregados foi: 10,6 μm, 0,5W, potência 

média de saída 0,44W, energia de pulso 0,05mJ e densidade de energia de 

0,04J/cm2. 

Após a realização dos tratamentos superficiais, usando o mesmo 

protocolo já descrito, uma camada de resina composta foi posicionada na área 

3 para proteger estar superfície dos desafios erosivos subsequentes, aos quais 

somente a área 4 foi exposta (Figura 2). 

 

Montagem dos espécimes nos dispositivos intra-orais 
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Os voluntários usaram espécimes tratados com laser de CO2 e não 

irradiados em ambas as fases experimentais, mudando o desafio realizado 

(ácido cítrico ou água deionizada – controle) em cada fase.  

Dois espécimes – um irradiado e um não irradiado – foram posicionados 

em cada dispositivo. A fixação dos espécimes foi feita com cera, 1mm abaixo 

da borda do dispositivo palatino, para evitar abrasão pelo contato com a 

superfície da língua.  

 

Desafios erosivos in situ 

Durante um período de lead-in de 2 dias e durante toda as fases 

experimentais,  os voluntários foram instruídos a escovar seus dentes somente 

com a pasta de dentes Colgate Máxima Proteção Anticárie, Colgate-Palmolive, 

Divisão da Kolynos do Brasil Ltda., Osasco, SP, Brasil) e a escova de dentes 

(Colgate Extra Clean, Colgate-Palmolive, Divisão da Kolynos do Brasil Ltda., 

Osasco, SP, Brasil) fornecidas pelos pesquisadores.  

Estes desafios começaram apenas no segundo dia de uso do dispositivo 

intraoral para permitir a formação da película adquirida (HUYSMANS et al., 

2011).  Um período de washout de 15 dias foi estabelecido entre as duas fases.  

Na primeira fase, metade dos voluntários imergiu seu dispositivo oral em 

100 mL de ácido cítrico (pH 2,3), fora da boca, durante 5 minutos, três vezes ao 

dia, durante um período de 4 dias. Após o desafio, os espécimes foram 

enxaguados por 20 segundos em água corrente e reinseridos na boca. A outra 

metade dos voluntários seguiu a mesma sequência, entretanto, empregaram 

água deionizada ao invés de ácido cítrico. 

Em ambas as fases experimentais, o uso dos dispositivos foi contínuo, 

inclusive durante a noite, com exceção dos horários de refeição, consumo de 

bebidas e procedimentos de higiene oral (SCATOLIN; GALO; CORONA, 2012). 

Para evitar a desidratação dos espécimes durante estes períodos, o dispositivo 

era coberto com gaze umedecida.  
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Para controlar o biofilme na superfície dos espécimes, ao final de cada 

dia do experimento, era aplicada uma gota de clorexidina 0,2% (Bioquanti 

Farmácia de Maipulação, Ribeirão Preto, SP, Brasil) em cada um dos 

fragmentos, por um minuto, e enxaguados com água corrente, de acordo com o 

protocolo descrito por WEST et al., 1998. 

 

Perfilometria óptica 3D não-contato 

 Ao final do experimento in situ, toda a resina composta foi removida, e 

os espécimes tiveram suas 4 áreas expostas (Figura 2): hígido (controle), 

erosão inicial, tratamento (irradiado ou não irradiado) e após a fase in situ. 

 A determinação das mudanças topográficas foi feita com a ajuda de um 

perfilômetro óptico 3D não-contato (PS50 Optical Profilometer, Nanovea, Irvine, 

CA, EUA). Este dispositivo permitiu um escaneamento sobre uma área de 4mm 

de extensão (eixo x) por 1,5m de largura (eixo y). As medições de captação 

foram feitas por um sensor confocal cromático com uma fonte axial de luz 

branca, velocidade de 2mm/s e índice de refração de 10.000. 

 A técnica de perfilometria óptica 3D não-contato foi usada para 

determinar perda de estrutura dental – profundidade de erosão (PE). A PE foi 

calculada a partir da altura dos degraus (em μm). Três medidas lineares foram 

feitas envolvendo as seguintes áreas: 1) entre a área hígida e a área de erosão 

inicial; 2) entre a área hígida e a área com tratamento superficial; e 3) entre a 

área hígida e a área após fase in situ. Todas as medidas foram feitas em 

triplicatas, calculando então seus valores médios.  

 

Análise de microscopia eletrônica de varredura 

Após a análise de perfilometria, 3 espécimes de cada grupo foram 

aleatoriamente selecionados (n=3) para serem avaliados por microscopia 

eletrônica de varredura. Os espécimes foram armazenados em frascos 
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Eppendorff com água deinoizada e limpos em ultrasom (Ultrasonic Cleaner, 

Odontobras, Ribeirão Preto, SP, Brasil) por 10 minutos 

Os espécimes foram então imersos em solução de glutaraldeído 2,5% 

tamponada com 0,1M de cacodilato de sódio (Merck KGaA, Darmstadt, D-

64293, Alemanha) por 12 horas a 4ºC. Após a fixação, os espécimes foram 

lavados em água deinoizada por 3 minutos, imersos em água deionizada por 1 

hora, trocando a água a cada 20 minutos.  

Subsequentemente, os espécimes foram desidratados com aumentos 

dos percentuais de etanol (Labsynth Ltda., Diadema, SP, Brasil): 25% 

(20minutos), 50% (20 minutos), 75% (20 minutos), 95% (30 minutos) e 100% 

(60 minutos), e secos em papel absorvente. Logo após, os espécimes foram 

fixados em stubs com fita de carbono dupla face (3M, São Paulo, SP, Brasil), 

cobertos com 30 lm de uma camada de ouro-platina (Bal-Tec SCD 005, Zurich, 

Suíca) em um aparato a vácuo (SDC 050, Balzers, Liechtenstein). 

Os espécimes foram examinados com um microscópio eletrônico de 

varredura (JEOL JSM model 5410; Jeol Technic, Tokyo, Japão). Inicialmente, 

os espécimes foram analisados em uma visão panorâmica, e em seguida, 

foram feitas fotomicrografias das áreas mais representativas de cada grupo 

com aumento padronizado de 3000x. 

 

Análise estatística 

Os dados obtidos por meio da perfilometria óptica foram analisados 

através da análise de variância a três critérios para medidas repetidas, 

avaliando os efeitos das variáveis independentes Irradiação com Laser de CO2, 

Desafio Erosivo e Voluntários e suas interações com a perda de superfície 

(variável dependente). Foi determinado nível de significância de 5% e os 

cálculos estatísticos foram realizados utilizando o programa SPSS 20 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, EUA). 
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3.2 EXPERIMENTO 2 

 

Delineamento experimental 

O segundo estudo in situ caracterizou um delineamento split-mouth de 

duas fases. Cada fase durou 5 dias com um período de washout de 15 dias 

entre elas. Os fatores avaliados foram Desgaste do esmalte em dois níveis (A. 

erosão e B. erosão + abrasão) e Irradiação com laser de CO2 em dois níveis (I. 

presente e II. ausente). 

A amostra do experimento foi composta por 48 fragmentos de esmalte 

bovino aleatoriamente distribuídos entre 12 voluntários, considerados blocos 

estatísticos (n=12). Estes voluntários usaram espécimes irradiados ou não, em 

fases alternadas e independentes, submetendo-os a desafio erosivo ou à água 

deionizada (controle). 

A variável de resposta foi obtida através da análise quantitativa do 

desgaste por meio de perfilometria óptica 3D. O desgaste foi medido 

qualitativamente pelas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

em 3 espécimes de cada grupo, selecionados de forma aleatória.  

O delineamento experimental está esquematizado no fluxograma (Figura 

3).
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Figura 3. A. Remoção da raiz dos incisivos bovinos; B. Secção das coroas; C. Dois fragmentos de esmalte (5x3x2,5mm); D. Planificação e polimento; E. 

Medidas iniciais de microdureza (baseline); F. Delimitação da primeira área de referência (não erodida) 1,5x3mm; G. Desafios erosivos iniciais (formação das 

lesões de erosão); H. Armazenagem a 37º C; I. Delimitação da segunda área de referência (50% do espécime coberto); J. Irradiação com laser de CO2; K. 

Delimitação da terceira área de referência (75% do espécime coberto); L. Montagem dos espécimes no dispositivo palatino; M. Desafios erosivos/abrasivos - 

fase in situ; N. Remoção da delimitação das áreas de referência; O. Análise da perfilometria óptica 3D; P. Análise da microscopia eletrônica de varredura
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Seleção dos voluntários e aspectos éticos 

A seleção dos voluntários foi realizada da mesma forma como já descrita 

para o experimento 1, com a única diferença que, no experimento 2, foram 

selecionados 12 voluntários. 

Os aspectos éticos também foram seguidos conforme descrito para o 

experimento 1.  

 

Preparo dos fragmentos de esmalte. 

Os incisivos bovinos recém-extraídos foram preparados para o 

experimento 2 da mesma forma como descrito para os incisivos do 

experimento 1.  

 

Seleção dos espécimes 

A seleção dos espécimes que foram empregados no Experimento 2 foi 

realizada da mesma forma como a seleção no Experimento 1. No entanto, 

houve mudanças no padrão da divisão do espécime nas 4 áreas distintas, 

representadas na Figura 4: 1.Hígido, 2.Erosão Inicial, 3.Tratamento (irradiado 

ou não irradiado com laser de CO2), e 4.Desgaste (erosão ou erosão + 

abrasão). 

A área hígida foi considerada como área de referência em cada 

espécime (aproximadamente 1,25mm x 3mm). A primeira área (1) foi coberta 

com resina composta, sem que a superfície de esmalte tivesse sido 

condicionada ou recebido aplicação de sistema adesivo. 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Espécimes de esmalte esquematizados. 1 – área hígida (controle); 2. 
Erosão inicial; 3 – tratamento (irradiado ou não); 4 – desgaste (erosão ou erosão 
+ abrasão). 
 

 

 

Formação das lesões de erosão 

Os procedimentos empregados para a formação de lesões de erosão no 

esmalte hígido no Experimento 2 foram os mesmos utilizados no Experimento 

1.  

 

 

Tratamento superficial 

Após a formação das lesões de erosão, a área delimitada 2 (Figura 6) do 

espécime também foi coberta com resina composta sem condicionamento 

ácido ou aplicação do sistema adesivo. Os fragmentos de esmalte foram 

distribuídos aleatoriamente em 2 grupos de acordo com a irradiação laser: I. 

presente e II. ausente. 

Os espécimes foram irradiados com o PC015-A (Shanghai Jue Hua 

Laser Tech. Development Co.,Ltd., Shangai, China) no modo ultrapulo e não-

contato. 
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A irradiação com realizada desfocada 4 mm distante da superfície de 

esmalte (TEPPER et al., 2004) com a ajuda de um dispositivo que fixa a caneta 

durante a irradiação laser, o qual se move segundo comandos previamente 

estabelecidos em um computador conectado à máquina de escaneamento 

(MPC ElQuip, São Carlos, São Paulo, Brasil), permitindo que a irradiação 

alcance toda a área uniformemente. Cada espécime foi irradiado durante 

aproximadamente 10 segundo, com tempo de serviço de 100µs e tempo ocioso 

de 0,001 segundos. 

Os conjunto de parâmetros empregados foi o mesmo do Experimento 1:  

10,6 μm, 0,5W, potência média de saída 0,44W, energia de pulso 0,05mJ e 

densidade de energia de 0,04J/cm2 

Após a realização dos tratamentos superficiais, seguindo o mesmo 

protocolo já descrito, uma camada de resina composta foi posicionada na área 

3 para proteger estar superfície dos desafios erosivos ou erosivo + abrasivo 

subsequentes. Dessa forma, a área 4 foi a única que recebeu todos os desafios 

e tratamentos, seguindo o grupo em que estava alocado.  

 

 

Montagem dos espécimes nos dispositivos intraorais 

Os voluntários usaram espécimes tratados com laser de CO2 e não 

irradiados em ambas as fases experimentais, mudando o desafio (ácido cítrico 

ou controle) em cada fase.  

 Dois fragmentos de esmalte – um irradiado e um não irradiado – foram 

colocados em cada dispositivo. A fixação dos fragmentos foi feita com cera, 

1mm abaixo da borda do dispositivo palatino para evitar a abrasão pelo contato 

da superfície da língua.  

Desafios erosivos in situ  

A realização dos desafios erosivos in situ no Experimento 2 foi feita 

seguindo o mesmo protocolo empregado no Experimento 1. 



35 

 

 

 

Desafios abrasivos 

O desafio abrasivo foi realizado por meio da escovação padronizada e 

supervisionada dos espécimes de um dos lados do dispositivo intraoral (direito 

ou esquerdo), definido em um sorteio simples para cada um dos voluntários. 

O espécime foi escovado extraoralmente, usando uma escova elétrica 

(PIZZO et al., 2010), com cerdas macias e pontas arredondadas (Oral-B Pró-

Saúde Power, Procter & Gamble do Brasil, Brasil) e slurry de dentifrício 

fluoretado (3:1) (3g do dentifrício/10 mL de água – HOOPER et al., 2007) 

(Colgate Máxima Proteção Anticáries, Colgate-Palmolive, Divisão da Kolynos 

do Brasil Ltda., Brasil). As escovas foram fixadas em um dispositivo que 

permitiu o alinhamento da cabeça da escova paralela à superfície dos 

espécimes e padronizou a força de 1,5N aplicada durante os 30 segundos de 

escovação (166 oscilações) (WIEGAND  et al., 2010) em cada espécime. Este 

procedimento foi realizado 3 vezes ao dia, em horários pré-estabelecidos (9h, 

13h, 17h). 

 

 

Perfilometria óptica 3D não contato 

 Ao final do experimento in situ, toda a resina composta foi removida e o 

espécime teve suas 4 áreas expostas: hígido (controle); erosão inicial, 

tratamento (irradiado ou não irradiado), desgaste (erosão ou erosão + 

abrasão).  

 A determinação das mudanças topográficas foi feita com a ajuda de um 

perfilômetro óptico não-contato (PS50 Optical Profilometer, Nanovea, Irvine, 

CA, EUA). Este dispositivo permitiu um escaneamento sobre uma área de 4mm 

de comprimento (eixo x) por 1,5mm de largura (eixo y). As medições de 

captação foram feitas por um sensor confocal cromático com uma fonte axial 

de luz branca, velocidade de 2mm/s e índice de refração de 10.000. 

            A técnica de perfilometria óptica 3D não-contato foi usada para 

determinar perda de estrutura dental – profundidade de erosão (PE). A PE foi 

calculada a partir da altura dos degraus (em μm). Três medidas lineares foram 
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feitas envolvendo as seguintes áreas: 1) entre a área hígida e a área de erosão 

inicial; 2) entre a área hígida e a área com tratamento superfiicial; e 3) entre a 

área hígida e a área após fase in situ. Todas as medidas foram feitas em 

triplicatas, calculando então seus valores médios.  

 

Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Todos os procedimentos para o preparo dos espécimes, bem como as 

análises de MEV nos espécimes no Experimento 2 foram iguais aos realizados 

no Experimento 1.  

 

Análise estatística 

Os dados obtidos por meio da perfilometria óptica foram analisados 

através da análise de variância a dois critérios, avaliando os efeitos das 

variáveis dependentes Irradiação com Laser de CO2 e Tratamento (erosão ou 

erosão + abrasão), e suas interações com a perda de superfície (variável 

dependente). Uma vez que não houve interação significativa, as comparações 

foram feitas entre os fatores em estudo principais (Irradiação e Tratamento) e 

por isso foi realizada as comparações nas médias gerais. Foi determinado o 

nível de significância de 5% e os cálculos estatísticos foram realizados 

utilizando o programa SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4. Resultados 

 

Experimento 1 

A análise de variância a três critérios para medidas repetidas 

demonstrou que não houve interação significativa entre Desafio erosivo e 

Aplicação do Laser de CO2 (p = 0,419).  

O desafio erosivo aumentou significativamente o desgaste do esmalte 

(p=0,001), independente de ter sido irradiado ou não com laser de CO2.  Não 

houve nenhuma diferença entre o desgaste do esmalte entre os espécimes 

irradiados com laser de CO2 e aqueles que permaneceram não irradiados 

(p=0,513). O fator Voluntário não mostrou efeito significante (p=0,544) (Tabela 

1). 

Por meio do teste t pareado, aplicado para a erosão x condição pós 

tratamento, independente do desafio que seria aplicado após a irradiação, foi 

notado que os substratos irradiados (p=0,109) e os não irradiados (p=0,631) 

não foram significativamente desgastados. 

Utilizando o mesmo teste, quando comparados os espécimes 

submetidos ao desafio com água deionizada, notou-se que nem os espécimes 

irradiados (p=0,062) nem os não irradiados (p=0,170) apresentaram um 

desgaste significativamente aumentado em relação à erosão inicial. 

Tabela 1 – Média e desvio padrão dos valores da perda do esmalte 

dentário (µm) de cada grupo. 

Irradiação com laser 

de CO2 x Desafio 

Ácido Cítrico Água deinoizada 

Irradiados 36,04 (±15,56) 20,12 (±11,81) 

Não irradiados
 

35,99 (±17,94)
 

16,38 (±4,80) 

Média geral 36,01 (±16,48) B 18,25 (±9,05) A 
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Médias gerais seguidas por letras distintas indicam diferença significativa 

A Figura 5 mostra as imagens da perfilometria dos grupos 

experimentais, nas quais pode ser observado o desgaste do esmalte entre as 

diferentes áreas analisadas: área hígida e área de erosão inicial, área hígida e 

área de tratamento, área hígida e área após fase in situ. 

 

Figure 5: Imagens de perfilometria óptica 3D: A- Irradiado com laser de CO2 + ácido 

cítrico; B. Irradiado com laser de CO2 + água deionizada; C. Não irradiado + ácido cítrico; 

D. Não irradiado + água deionizada. 

 

Na Figura 6, as imagens de microscopia eletrônica de varredura de um 

espécime representativo de cada grupo mostram diferentes fases do 

experimento. Imagem A mostra a superfície de esmalte hígido (controle). A 

imagem de prismas de esmalte descoberto após os desafios erosivos in vitro 

pode ser vista na Imagem B. Superfície de esmalte irradiada (Imagem C) 

mostra algumas áreas onde o laser de CO2 não apresentou interação com o 
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esmalte e área onde a irradiação do laser de CO2 criou uma camada protetora 

(área circulada). As imagens que apresentam o esmalte levemente recoberto 

por uma camada protetora são exclusividade das superfícies irradiadas, como 

mostrado na Imagem E (esmalte irradiado e erodido). Imagem F, a qual 

representa o esmalte erodido, apresente um aspecto similar ao ataque ácido, 

com uma grande exposição dos prismas de esmalte, representando um alto 

grau de dissolução do esmalte. O esmalte irradiado mas não erodido, 

apresentado na Imagem G, mostra pequenas áreas de dissolução do esmalte, 

preservando os prismas de esmalte. Imagem H, representativa dos espécimes 

que não foram nem irradiados nem erodidos in situ, mostra uma 

desmineralização do esmalte moderada, devido exclusivamente aos desafios 

erosivos in vitro. 
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 Figura 6. Imagens de microscopia eletrônica de varredura. A. Superfície hígida 
(controle); B. Superfície inicialmente erodida; C. Superfície irradiada com laser de CO2; 
D. Superfície não irradiada com laser de CO2; E. Superfície irradiada e erodida na fase in 
situ; F. Superfície não irradiada e erodida na fase in situ; G. Superfície irradiada e não 
erodida na fase in situ; H. Superfície não irradiada e não erodida na fase in situ.  
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Experimento 2 

A ANOVA para blocos casualizados indicou ausência de interação 

significativa entre os fatores de estudo (p=0,614). Também não constatou 

diferença significativa do desgaste nas condições em que o laser foi ou não 

empregado (p=0,742), independentemente se houve associação ou não da 

abrasão à erosão. O desgaste dos espécimes submetidos à erosão associada 

à abrasão não diferiu daquele verificado quando houve apenas a erosão 

(p=0,626), independentemente de ter sido ou não realizada a irradiação com 

laser (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2 – Média e desvio padrão dos valores da perda do esmalte 
dentário (µm) de cada grupo. 

Irradiação com 
laser de CO2  

               Tratamento Média Geral 

 

Presente 

Erosão              Erosão + Abrasão 

21,87 (2,91)                23,07 (4,25) 

 

22,47 (3,61) A 

Ausente
 

22,76 (4,95)                22,96 (3,02)
 

22,86 (4,01) A 

Média Geral 22,31 (3,99)a             23,01 (3,61)a                   _____ 

Média geral seguida de letras maiúsculas indica ausência de diferença significativa do 
desgaste nas condições onde o laser de CO2 estava presente ou ausente. Média geral seguida 
de letras minúsculas indica ausência de diferença significativa do desgaste nas condições onde 
houve abrasão ou não à erosão. 

 

A Figura 7 mostra as imagens da perfilometria dos grupos 

experimentais, nas quais pode ser observado o desgaste do esmalte entre as 

diferentes áreas analisadas: área hígida e área de erosão inicial, área hígida e 

área de tratamento, área hígida e área após fase in situ. 
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Figura 7: Imagens de perfilometria óptica 3D: A- Irradiação + erosão na fase intraoral; B- 
Irradiação + erosão e abrasão na fase intraoral; C. Não irradiado + erosão na fase 
intraoral; D. Não irradiado + erosão e abrasão na fase intraoral. 

 

 Na Figura 8, as imagens de MEV de um espécime representativo de 

cada grupo mostram diferentes fases do experimento. Imagem A mostra a 

superfície hígida do esmalte (controle). Na Imagem B, podem ser vistos os 

prismas de esmalte exposto após os desafios erosivos in vitro. A superfície de 

esmalte irradiada com laser de CO2 apresenta-se ligeiramente recoberta por 

uma camada protetora, com os prismas mais agrupados e o espaço 

interprismático reduzido (Imagem C). Após irradiação e erosão, esta camada 

com potencial para proteger o esmalte está ausente e os prismas de esmalte 

estão expostos (Imagem E). Quando o esmalte irradiado foi submetido a 

ambos os desgastes, erosivos e abrasivos, a superfície de esmalte apresentou 

um padrão irregular ao longo da superfície, com maior exposição dos prismas 

de esmalte (Imagem F), representando um alto grau de dissolução do esmalte. 
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Na superfície de esmalte não irradiada e erodida, pode-se observar uma 

redução da cabeça dos prismas de esmalte (Imagem G) e, quando a abrasão 

foi associada a estes espécimes, houve uma desmineralização acentuada da 

cabeça dos prismas (Imagem H). 
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Figura 8: Imagens de microscopia eletrônica de varredura. A. Superfície hígida 
(controle); B. Superfície inicialmente erodida; C. Superfície irradiada com laser de CO2; 
D. Superfície não irradiada com laser de CO2; E. Superfície irradiada e erodida na fase in 
situ; F. Superfície irradiada, erodida e abrasionada na fase in situ; G. Superfície não 
irradiada e erodida na fase in situ; H. Superfície não irradiada, erodida e abrasionada na 
fase in situ. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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5. Discussão 

 

 

Tendo em vista o aumento da incidência da erosão dental (JAEGGI; 

LUSSI, 2006), associado ao fato que em situações clínicas, os tecidos duros 

dentais são expostos não somente à erosão, mas também a influências 

abrasivas, tais como a escovação dental (BRANDINI et al., 2011), torna-se 

necessário, além da busca por medidas preventivas, tratamentos que 

minimizem a progressão e o dano já estabelecido no esmalte dental. O laser de 

CO2 produz radiação na região do espectro infravermelho muito próximo das 

bandas de absorção de apatita (FEATHERSTONE; NELSON, 1987; 

FEATHERSTONE et al., 1998; NELSON et al., 1987) levando a uma maior 

absorção de luz no esmalte e conversão em calor. Quando a hidroxiapatita é 

aquecida a temperaturas maiores que 400ºC, é possível obter uma diminuição 

ou completa eliminação do carbonato da superfície de esmalte, aumentando 

assim a resistência ácida (McCORMACK et al., 1995; ZUERLEIN; FRIED; 

FEATHERSTONE, 1999). 

Os resultados do Experimento 1 mostraram que, por meio da 

metodologia empregada, não foi encontrada nenhuma interação significante 

entre o desafio erosivo e a irradiação com laser de CO2; em outras palavra, o 

tratamento com laser de CO2 no comprimento de onda 10.6µm não foi capaz 

de controlar o desgaste do esmalte causado por ácido cítrico quando avaliado 

por perfilometria óptica 3D. Nas imagens de microscopia eletrônica de 

varredura, a superfície dos espécimes não irradiados após o desafio erosivo foi 

similar os não irradiados e não erodidos com os prismas de esmalte levemente 

expostos. Os espécimes irradiados preservaram sua camada de esmalte mais 

superficial. Após a fase in situ, os espécimes que foram irradiados e erodidos 

apresentaram uma superfície mais homogênea quando comparada aos não 

irradiados e erodidos.  

Buscando um aumento da resistência ácida do esmalte, estudos têm 

sugerido que, quando irradiado, a temperatura do esmalte deve variar entre 

600 e 900 oC, levando assim a mudanças como aumento dos cristais de 
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hidroxiapatita (FERREIRA et al., 1989; McCORMACK et al., 1995), 

derretimento (FERREIRA et al., 1989; KURODA; FOWLER, 1984; 

McCORMACK et al., 1995; MEURMAN et al., 1992; NELSON et al., 1987; TSAI 

et al., 2002), fusão e recristalização (KANTOLA, 1972). No presente estudo, o 

emprego de duração de pulso mais baixas e densidades de energia mais 

baixas (0.04 J/cm2), as quais causam menos mudanças morfológicas, podem 

não ter sido adequadas para produzir os efeitos esperados. Estes parâmetros 

foram empregados buscando promover menor propagação de calor para as 

camadas internas do dente, diminuindo o risco de dano pulpar (FRIED et al., 

1996). ESTEVES-OLIVEIRA et al. (2011) e RAMALHO et al. (2013), 

empregando densidades de energia mais altas (0.3J/cm2), encontraram uma 

redução do desgaste do esmalte após erosão, e diminuição da perda mineral, 

além do reendurecimento do esmalte erodido, respectivamente. 

  No primeiro experimento, usando um perfil topográfico para avaliar a 

redução da progressão das lesões de erosão, foram avaliadas somente 

mudanças estruturais, e estas mudanças, tais como irregularidades, podem ter 

mascarado uma possível ação positiva da irradiação com laser de CO2 

relacionada a mudanças químicas, as quais poderiam aumentar a resistência 

do esmalte a desafios erosivos subsequentes. 

Avaliando-se os resultados encontrados no segundo experimento, não 

foi encontrada interação significante entre os desafios erosivo-abrasivo e a 

irradiação com laser de CO2, ou seja, o tratamento com laser de CO2 no 

comprimento de onda 10.6 µm não foi capaz de controlar o desgaste abrasivo 

do esmalte erodido. Nas imagens de microscopia eletrônica de varredura, uma 

camada potencialmente protetora formada no esmalte dental foi removida após 

os desafios erosivos, expondo os prismas de esmalte. Os espécimes irradiados 

e erodidos que foram submetidos a desafios abrasivos apresentaram uma 

superfície de esmalte irregular, com grande exposição dos prismas de esmalte, 

enquanto os espécimes não irradiados e erodidos que foram abrasionados 

apresentaram um grande desgaste dos prismas, os quais estavam em formato 

côncavo. De forma geral, após os desafios abrasivos, os espécimes irradiados 

e erodidos preservaram mais dos seus prismas do que os não irradiados. 



49 

 

 

 

Estudos recentes têm se preocupado principalmente com a abrasão dos 

tecidos duros dentais erodidos causada pela escovação com diferentes 

escovas de dente e dentifrícios (WIEGAND et al., 2013; FERREIRA, 2013) e, 

até o presente momento, apenas ESTEVES-OLIVEIRA et al. (2011) empregou 

o laser de CO2 para prevenir a abrasão pela escovação do esmalte amolecido 

por ácido. 

A alta absorção pelo esmalte apresentada pelo comprimento de onda 

10.6 µm do laser de CO2 pode proporcionar uma efetiva interação laser-tecido 

(FRIED et al., 1996). Esta absorção também implica que a maior parte da luz 

laser é absorvida nos primeiros 10-12mm mais externos da superfície, 

diminuindo assim o risco de danos à dentinas ou à polpa. No Experimento 2, a 

escolha por uma baixa densidade de energia foi feita visando causar menos 

mudanças morfológicas, mas, por outro lado, causou, ao mesmo tempo, um 

aumento limitado na resistência ácida do esmalte (ZUERLEIN; FRIED; 

FEATHERSTONE, 1999; McCORMACK et al., 1995). 

Os resultados promissores encontrados por ESTEVES-OLIVEIRA et al. 

(2011) quando irradiando o esmalte com laser de CO2, com diminuição da 

abrasão pela escovação do esmalte amolecido, estão em desacordo com os 

resultados encontrados no Experimento 2. Por esta razão, nós devemos levar 

em consideração que os desafios erosivos e abrasivos realizados no presente 

estudo foram mais agressivos que aqueles realizados por ESTEVES-OLIVEIRA 

et al. (2011). Dessa forma, além do conjunto de parâmetros do laser de CO2 

empregados no presente estudo ter sido mais baixo, as condições que ele 

deveria controlar foram mais severas. 

Enquanto a escovação dental é considerada um fator de menor 

importância para abrasão do esmalte e dentina sadios (ADDY; HUNTER, 

2003), ela representa um fator de risco significante em lesões de erosão 

(BRANDINI et al., 2011; LUSSI; SCHAFFNER, 2000). Na erosão dental, a 

desmineralização inicial resulta em amolecimento do esmalte dental 

originalmente duro (FEATHERSTONE; LUSSI, 2006). Esta camada de esmalte 

amolecido é altamente susceptível a forças físicas e pode ser facilmente 

removida pela escovação dental (VORONETS; LUSSI, 2010; VORONETS et 
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al., 2008), além disso, o contato persistente com ácido induz mais 

desmineralização e contribui para a perda gradual do esmalte dental (GANSS; 

LUSSI, 2006). Assim, o esmalte irradiado com laser teria que apresentar maior 

resistência não somente aos ataques ácidos, mas também à situação clínica 

muito agressiva e comum, que é a força da escovação após a exposição ao 

ácido (YU et al., 2009). 

Para ambos os experimentos, foi escolhido ácido cítrico devido ao seu 

uso muito difundido como um aditivo para alimentos ou bebidas, o que pode 

resultar em lesões erosivas moderadas in vivo se consumidos excessivamente 

ao longo de um grande número de vezes (ZERO, 1996), tendo seu uso já sido 

validado para estudos de erosão dental (WEST 1998). Algumas destas bebidas 

parecem ser mais erosivas do que as outras, com o mesmo pH. Conforme o 

ácido cítrico entra em contato com a superfície do dente, através de suas 

propriedades quelantes ele é capaz de aumentar o processo erosivo in vivo 

pela interação com a saliva, diminuindo o pH da cavidade oral (WEST; 

HUGHES; ADDY, 2001), aumentando o amolecimento e dissolvendo o 

conteúdo mineral do esmalte (MEURMAN; TEN CATE, 1996). Ao invés de um 

alimento ou bebida comercialmente disponível, a solução ácida foi a nossa 

opção visando minimizar os efeitos incontroláveis de outros ingredientes.  

Buscando simular o tratamento do esmalte previamente erodido, em 

ambos os experimentos foram realizados desafios erosivos in vitro (2 vezes ao 

dia, 2 dias), prévios à irradiação com laser de CO2, diferentemente do que 

ocorre na maioria dos estudos de erosão dental (ESTEVES-OLIVEIRA et al., 

2011; RAMALHO et al., 2013; STEINER-OLIVEIRA et al., 2010; WIEGAND et 

al., 2010), os quais buscam pela prevenção de uma lesão de erosão não 

existente ao invés de controlar uma lesão já estabelecida.  

Modelos in situ representam um estágio intermediário entre os estudos 

in vitro e os ensaios clínicos (SONJU CLASEN; ØGAARD, 1999) e 

proporcionam condições para a determinação da resistência dental aos 

desafios ácidos e abrasivos na presença de saliva e película adquirida. A saliva 

oferece proteção contra a erosão do esmalte por meio de suas propriedades, 

tais como capacidade tampão, remoção dos agentes erosivos e formação da 
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película adquirida, a qual fornece proteção parcial contra desafios erosivos 

(HANNIG; BALZ, 1999). Entretanto, como os desafios erosivos foram 

realizados extraoralmente no presente estudo, pode-se assumir que os 

espécimes não foram beneficiados com todas estas propriedades. Ambos os 

experimentos simularam uma situação diária, na qual a ingestão de bebidas 

ácidas 3 vezes ao dia é considerada alta frequência de consumo e fator de 

risco para erosão dental (O’SULLIVAN; CURZON, 2000). 

Visando padronizar o máximo possível o parâmetro abrasão, as escovas 

de dente foram fixadas em um dispositivo que fornece a mesma força (1.5N) 

para todas as escovas de dente. Sabe-se que a susceptibilidade à abrasão por 

escovação da camada subsuperficial dos espécimes de esmalte brevemente 

erodidos depende da força aplicada, sendo mais pronunciada quando 

aplicadas forças maiores que 3,5N (WIEGAND; KÖWING; ATTIN, 2007). Tem 

sido demonstrado que a resistência à abrasão do esmalte amolecido aumenta 

com períodos de remineralização (ATTIN et al., 2001) e que um tempo mínimo 

de 60 minutos entre o desafio erosivo e a escovação é necessário para 

aumentar a resistência à abrasão do esmalte amolecido pela erosão para o 

nível dos tecidos duros dentais hígidos (JAEGGI; LUSSI, 1999; ATTIN et al., 

2001). O tempo de escovação de 30 segundos para cada espécime parece 

adequado para indivíduos com alto nível de higiene oral. 

Entre as análises disponíveis para quantificar a perda de tecido duro 

dental devido à erosão, atenção especial tem sido dada à perfilometria, uma 

vez que ela pode ser facilmente realizada, é capaz de avaliar mudanças iniciais 

na superfície e também a perda de tecido em estágios avançados. Esta análise 

é indicada para avaliar o esmalte enquanto as mudanças nos conteúdos 

minerais da subsuperfície são relativamente pequenas (GANSS et al., 2009), e 

o perfilômetro não contato minimiza possíveis erros nos resultados quando 

analisando superfícies amolecidas (BARBOUR; REES, 2004). O emprego da 

perfilometria foi validado para erosão (GANSS et al., 2005), sendo considerado 

“padrão ouro” (HALL et al., 1997). Nos dois experimentos que compõem esta 

tese, para preparar os espécimes para a quantificação do desgaste por meio 

do perfilômetro, a superfície de esmalte foi planificada e polida perpendicular 
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(90o) aos prismas de esmalte buscando obter superfícies uniformes, como 

recomendado por HJORSTJÖ (2010). No entanto, devido à curvatura dos 

dentes, isto pode não acontecer sempre, e os espécimes podem expor os 

prismas de esmalte de forma diferente, afetando assim sua susceptibilidade ao 

ácido (GANSS; KLIMEK; SCHWARZ, 2000; RIOS, 2006). 

Os resultados da presente pesquisa abrem perspectivas para que 

estudos futuros sejam conduzidos com o objetivo de investigar o mecanismo de 

ação do laser de CO2 no controle da progressão de lesões de erosão e erosão 

+ abrasão nos tecidos dentais. Cumpre ressaltar que comparações mais 

apropriadas dos resultados dessa pesquisa com aqueles relatados na literatura 

foram escassas em virtude da pequena quantidade de trabalhos in situ 

utilizando o laser de CO2 no controle da abrasão. Ademais, os achados da 

literatura são conflitantes sob muitos aspectos, especialmente no que se refere 

ao comprimento de onda dos equipamentos e parâmetros de irradiação do 

laser de CO2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões 
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6. Conclusões 

 

Em condições intraorais, a irradiação com laser de CO2 não controlou a 

progressão de lesões de erosão e erosão + abrasão no esmalte causadas por 

ácido cítrico. 
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ANEXO B – Comprovante do aceite do artigo “In situ analysis of CO2 laser 
irradiation on controlling progression of erosive lesions on dental 
enamel“  pela revista Microscopy Research and Technique. 

 


