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Resumo

RESUMO

VALÉRIO, RA. Influência do laser de CO2 e de compostos fluoretados no controle da lesão
de cárie em esmalte de dente decíduo desmineralizado – análise in vitro da microdureza
subsuperficial. [Mestrado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo; 2011.
A irradiação com laser de CO2 e o emprego de compostos fluoretados podem contribuir para
que o esmalte do dente decíduo se torne mais resistente a desafios ácidos. Assim, o
presente estudo tem por objetivo avaliar in vitro o efeito do laser de CO2 e de compostos
fluoretados no controle da progressão de lesões de cárie em esmalte de dentes decíduos por
meio da análise de microdureza subsuperficial. Foram utilizados 40 caninos humanos
decíduos, dos quais foram obtidos fragmentos de 3x3x2 mm. Estes foram submetidos a
desafio cariogênico inicial que consistiu na imersão em solução desmineralizadora por 3
horas e remineralizadora por 21 horas, durante 5 dias. Os fragmentos foram distribuídos
aleatoriamente em 4 grupos (n=10) de acordo com o tratamento superficial: CO2 - laser de
CO2 (10,6 μm), VF - verniz fluoretado a 5%, FFA - flúor fosfato acidulado a 1,23% e ST - sem
tratamento (controle). O laser de CO₂ foi aplicado no modo ultra pulso, com potência de 0,5
W, densidade de energia de 0,04 J/cm2. Nos grupos que receberam tratamento com os
fluoretos foi realizada uma aplicação de 0,1g durante um minuto. Após o tratamento
superficial, foi realizado desafio cariogênico durante 5 dias, seguindo o protocolo
anteriormente descrito. Foram realizadas 3 leituras de microdureza subsuperficial Knoop
(KHN) a 30 µm da superfície. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância
(ANOVA) e teste de Duncan com significância de 5%. Verificou-se que a microdureza
subsuperficial do esmalte do dente decíduo obtida após irradiação com laser de CO2 foi
semelhante à obtida após a aplicação do FFA, mas estatisticamente diferente dos grupos ST e
VF (p≤0,05), que obtiveram as menores médias. Conclui-se que o laser de CO2 pode
contribuir para o controle da progressão de lesões de cárie em esmalte de dentes decíduos.

Palavras-chave: Lasers de CO2, Dente decíduo, Cárie dentária, Fluoretos tópicos,
Desmineralização e Dureza.

Abstract

ABSTRACT

VALÉRIO, RA. Influence of CO2 laser and fluoride compounds in the control of caries lesion
on demineralized primary tooth enamel – an in vitro subsurface microhardness analysis.
[Mestrado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2011.

The CO2 laser irradiation and the employment of fluoride compounds may contribute to the
deciduous tooth enamel becoming more resistant to acid challenges. Thus, this study aims to
evaluate in vitro the effect of CO2 laser irradiation and fluoride compounds in the control of
the progression of carious lesions on enamel of deciduous teeth by subsurface
microhardness analysis. A total of 40 deciduous canines were used, of which fragments were
obtained 3x3x2 mm. These fragments were submitted to an initial cariogenic challenge that
consisted of immersion on demineralizing solution for 3 hours and remineralizing solution
for 21 hours, for 5 days. The fragments were randomly divided into 4 groups (n = 10)
according to the superficial treatment: CO2 - CO2 laser (10.6 µm), VF - fluoride varnish 5%,
FFA - acidulated phosphate fluoride 1.23% and ST - without treatment (control). The CO2
laser was applied in ultra pulse mode with power of 0.5 W and power density of 0.04 J/cm2.
In the groups treated with fluoride application was performed from 0.1 g for one minute.
After superficial treatment, cariogenic challenge was performed during 5 days, following the
protocol described previously. Three Knoop subsurface microhardness (KHN) readings were
performed at 30 µm from the surface. The data obtained were subjected to analysis of
variance (ANOVA) and Duncan test with significance of 5%. It was found that the subsurface
microhardness on the enamel of deciduos teeth obtained after irradiation with CO2 laser was
similar to that obtained after the application of FFA but statistically different from the VF
and ST groups (p ≤ 0.05) that received the lowest average . It was concluded that the CO2
laser can contribute to the control of the progression of carious lesions on enamel of
deciduous teeth.

Keywords: CO2 lasers, deciduous teeth, caries, topic fluoride, demineralization and hardness.
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Frente aos avanços científicos e tecnológicos nas áreas da Saúde, o modelo
odontológico cirúrgico-restaurador vem sendo substituído por conceitos e procedimentos
focados na prevenção das doenças e promoção de saúde bucal. Medidas educativas e
preventivas colaboram na redução dos índices da doença cárie, juntamente com a evolução
dos materiais odontológicos e a implementação de técnicas inovadoras, como a irradiação
laser que pode contribuir na prevenção da progressão e instalação da doença cárie,
principalmente em crianças e adolescentes.
De acordo com a teoria atômica proposta por Einstein em 1917 e nos estudos
pioneiros de Gordon et al. em 1955 e Schawlow e Townes em 1958, o pesquisador norteamericano Theodore Harold Maiman em 1960 idealizou e desenvolveu a primeira fonte de
emissão estimulada de luz visível por meio da excitação de um cristal de rubi no interior de
uma câmara ou ressonador. Para definir esse sistema de luz foi proposto o termo LASER,
acrônimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiaton – amplificação da luz
por emissão estimulada de radiação (Sulewski, 2000).
Os equipamentos de laser produzem uma luz com características específicas. Essa luz
é monocromática (possui frequência muito bem definida), coerente (possui relações de fase
bem definidas) e colimada (propaga-se como um feixe unidirecional). Sua classificação está
vinculada ao meio ativo que pode ser sólido (cristal), líquido (corantes) ou gasoso (HélioNeônio, CO2) que determina seu comprimento de onda diferenciando a interação com cada
tecido (Coluzzi, 2000).
A interação laser-tecido depende de parâmetros de radiação, como o modo de
emissão do feixe (Brugnera Junior & Pinheiro 1998), distância focal (Chimello et al., 2008),
fluxo de água (Colucci et al., 2008), comprimento de onda (Featherstone et al., 1998),
densidade de energia (Borsatto et al., 2009), duração e taxa de repetição de pulsos
(Gonçalves et al., 2008) e das propriedades dos tecidos biológicos como absorção, reflexão,
transmissão e dispersão, bem como das características espaciais, temporais e propriedades
ópticas (Gimbel, 2000).
A doença cárie é um processo crônico, de natureza dinâmica, originada pelo
desequilíbrio dos fenômenos de desmineralização - remineralização, no qual grande
quantidade de mineral é perdida pelos tecidos dentários (Thylstrup et al., 1988). Quando o
esmalte é exposto aos ácidos formados durante o metabolismo bacteriano, seus minerais são
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removidos dos cristais de hidroxiapatita, que reduz seu tamanho, e leva a ampliação dos
espaços intercristalinos, aumentando a porosidade da superfície dentária.
Dentre os recursos utilizados no controle da desmineralização do esmalte em dentes
decíduos tem-se a aplicação de compostos fluoretados, sob diferentes formas de
apresentação como gel e verniz (Weintraub et al., 2006; Castellan et al., 2007; Santos et al.,
2009) e dentrifício fluoretado (Santos et al., 2009; Hellwig et al., 2010) em diferentes
concentrações. O principal efeito dos fluoretos é interferir na dinâmica da doença cárie,
reduzindo a desmineralização e aumentando a remineralização do substrato dentário
(Tatevossian, 1990). A capacidade do flúor fosfato acidulado em tornar o substrato do dente
decíduo mais ácido resistente quando submetidos a desafios cariogênicos foi constatado por
Castellan et al. em 2007. Com o objetivo de se obter um contato mais prolongado dos
fluoretos com o esmalte dentário foi introduzido o verniz fluoretado (Beltran-Aguilar et al.,
2000), que são fáceis de aplicar e seguros (Bawden, 1998). No entanto, para que os fluoretos
exerçam um papel efetivo no controle da desmineralização é importante sua presença
constante na cavidade bucal (Ogaard, 2001).
A alta atividade da doença cárie em dentes decíduos impulsionou o aperfeiçoamento
dos métodos preventivos existentes, bem como a introdução de técnicas inovadoras como a
irradiação com o laser de CO2 (Tange et al., 2000; Tagliaferro et al., 2007; da Silva Tagliaferro
et al., 2009), a fim de agir como coadjuvantes no controle da doença cárie.
Desenvolvido por Patel et al. em 1964 o laser de CO₂ emite luz infravermelha com
comprimento de onda de 9.3, 9.6, 10.3 ou 10.6 µm, fora do espectro visível ao olho humano.
Esses comprimentos de onda são mais apropriados para a utilização em esmalte dentário,
pois produzem radiação na região do infravermelho que coincide com algumas bandas de
absorção da hidroxiapatita, principalmente os grupamentos fosfato e carbonato
(Featherstone et al., 1998). Desta forma, maior efetividade na prevenção de cárie pode ser
obtida com menor ocorrência de efeitos deletérios aos tecidos dentários (Zuerlein et al.,
1999), proporcionando menor dissipação de raios incidentes, com maior rapidez e eficácia do
laser. A maior parte da radiação do laser de CO2 é absorvida nos poucos micrometros
externos da superfície do esmalte e convertida em calor, causando perda de carbonato do
mineral e fusão dos cristais de hidroxiapatita, diminuindo, desta forma, os espaços
interprismáticos (Klein et al., 2005; Tsai et al., 2002), além de, aumentar sua resistência
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ácida, reduzir a reatividade do mineral, promovendo assim um efeito cárie preventivo
(Rodrigues et al., 2004; da Silva Tagliaferro et al., 2009).
Considerando que o laser de CO2 propicia a criação de uma superfície ácido resistente
e frente a escassez de estudos que avaliem a influência do laser de CO2 no esmalte decíduo
desmineralizado, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas in vitro, afim de que esta
tecnologia seja aplicada de maneira segura na clínica Odontopediátrica.

PROPOSIÇÃO
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O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro o efeito da irradiação do laser de
CO₂ e de compostos fluoretados no controle da progressão de lesões de cárie em esmalte de
dentes decíduos desmineralizados por meio da análise da microdureza subsuperficial.

MATERIAL E MÉTODOS
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Delineamento experimental
O fator em estudo foi o tratamento superficial em 4 níveis [CO2 - laser de CO2
comprimento de onda 10.6 μm; VF - verniz fluoretado a 5 %; FFA - flúor fosfato acidulado a
1,23%; ST - sem tratamento (controle)]. A amostra do experimento foi composta por 40
fragmentos de esmalte humano decíduo que foram distribuídos entre os 4 tratamentos de
superfície (n=10), de acordo com um delineamento em blocos completos e casualizados. A
variável de resposta quantitativa foi a microdureza subsuperficial (KHN) do substrato
submetido ao desafio cariogênico. A figura 1 representa o desenho esquemático da
metodologia empregada.

Aspectos éticos
Foram utilizados caninos humanos decíduos hígidos, previamente obtidos do Banco
de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto / USP (processo nº
2010.1.1373.58.9) aprovado pelo comitê de ética em pesquisa.

Seleção e preparo das amostras
Os dentes decíduos foram limpos com curetas periodontais, seguida de profilaxia com
pasta de pedra-pomes e água realizada com taça de borracha em baixa rotação (N270, Dabi
Atlante, Ribeirão Preto SP, Brasil) e armazenada em solução de timol 0,1% a 4°C (Kwon et al.,
2005). A ausência de trincas, hipoplasia e hipomineralização foi comprovada através de lupa
estereoscópica com aumento de 20X (Leica, S6 D Stereozoom, Leica Mycrosystems AG,
Suíça). Posteriormente, os dentes foram seccionados na junção amelo-cementária em
máquina de corte (Isomet 1000; Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), refrigerada à água de modo a
separar as porções coronárias e radiculares. A face vestibular de cada dente foi seccionada
para obter um fragmento de esmalte medindo 3x3x2 mm.
Os fragmentos foram fixados em blocos de resina acrílica utilizando cera fundida
(Cera Escultura Prótese Fixa, Asfer Indústria Química Ltda., São Caetano do Sul - SP, Brasil)
com as subsuperfícies voltadas para o meio externo. Em seguida, as subsuperfícies foram
planificadas em Politriz giratória (DP-9U2; Struers S/A, Copenhagen, Dinamarca) refrigerada à
água com lixas d’agua de granulação 1200 (Hermes Abrasives Ltd., VA, EUA) e polidas com
pasta de alumina 0.3 μm (Arotec S/A Ind. Com., São Paulo, Brasil) em disco de feltro polidor
(ATM, Altenkirchen, Alemanha) (Hara et al., 2003). Para que se obtivesse uma amostra de
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fragmentos padronizada, foram realizadas três leituras na lateral dos fragmentos
(subsuperfície) distantes 30 μm da superfície e a 100 μm, uma da outra, por meio de um
microdurômetro HMV-2000 (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) (Hara et al., 2003) com
penetrador de diamante para dureza Knoop (KHN) e célula de carga de 25 gramas durante 5
segundos (Klein et al., 2005; Rodrigues et al., 2006). A média das 3 medidas foi utilizada
como o valor de microdureza inicial do fragmento, sendo que os fragmentos que
apresentaram valor médio (20%) superior ou inferior ao valor da média geral de todos os
fragmentos foram descartados (Hara et al., 2006). Quarenta fragmentos de esmalte de dente
decíduo foram selecionados baseados nos valores de dureza Knoop iniciais da lateral de seus
fragmentos.

Desafio cariogênico inicial
Com o objetivo de se obterem lesões iniciais microscópicas de mancha branca
padronizadas, simulando pacientes com alta atividade da doença cárie, um desafio
cariogênico artificial foi realizado em todos os fragmentos. Os espécimes foram
reposicionados com a superfície vestibular voltada para o meio externo nos blocos de resina
e fixados com cera. Todas as superfícies, exceto a vestibular, foram cobertas com cera
fundida e armazenados individualmente em recipientes plásticos. O desafio cariogênico
inicial foi realizado durante 5 dias conforme o protocolo proposto por Argenta et al., 2003.
Neste modelo, lesões de cárie artificiais foram produzidas pela imersão dos fragmentos em
solução desmineralizante (pH 4,6), por 3 horas e solução remineralizante (pH 7,0), por 21
horas à temperatura de 37°C. Após a indução de lesões artificiais de cárie os espécimes
foram mantidos em umidade relativa por 2 dias à temperatura de 4°C.

Tratamento superficial
De acordo com o delineamento de blocos completos e casualisados, os espécimes
foram divididos de acordo com o tratamento em 4 grupos (n =10): CO2 - laser de CO2, VF verniz fluoretado a 5%, FFA - flúor fosfato acidulado a 1,23%, ST - sem tratamento (controle).
O laser de CO2 com λ = 10.6 μm (PC 015–D CO2 laser system, Shanghai Jue Hua Laser
Tech. Development Co., Ltd., Shanghai, China), foi aplicado no modo ultrapulso, com
potência de 0,5 W, densidade de energia de 0,04 J/cm2, duração do pulso de 100 µs e
intervalo entre os pulsos de 0,001 segundos e diâmetro do feixe de 0,4mm. A distância de
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irradiação foi padronizada por um dispositivo que acopla a caneta do laser mantendo-a fixa
numa altura pré-estabelecida de 4 mm (Tepper et al., 2004), enquanto o conjunto
dente/placa de acrílico foi posicionado numa base ajustável que permite sua movimentação
sincronizada nos eixos XYZ, ou seja, para direita e esquerda, para frente e para trás e para
cima e para baixo. Este aparelho possibilitou a varredura completa e uniforme da superfície
dentária pelo feixe laser, durante 20 segundos. Após a irradiação, os espécimes foram
mantidos em saliva artificial a 37°C por 24 horas. Para o preparo da saliva artificial, os
reagentes (213mg de CaCl2·H2O, 738mg de KH2PO4, 1.114mg de KCl, 381mg de NaCl, 12g de
tampão Tris, 2,2g de mucina gástrica, q.s.p. 1 litro) foram pesados em balança analítica
(AB204-S/FACT, Mettler Toledo, Columbus, OH, EUA) e submetidos à agitação, ajustando o
pH da solução para 7,0.
Para os fragmentos que receberam o verniz fluoretado (Duraphat; Colgate-Palmolive
Ind. Com. Ltda, São Paulo, SP, Brasil, lote 11. 07-02, pH 4,5) foi aplicado 0,1g do produto
(Attin et al., 2005), com microbrush (Dentsply Ind. Com. Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil),
pesado em balança de precisão por um minuto na superfície seca do esmalte. Após 24 horas
de armazenamento em saliva artificial a 37°C, o verniz fluoretado foi removido com auxílio de
lâmina de bisturi (Free-Bac, China), simulando a escovação dental.
Nos fragmentos que receberam o flúor fosfato acidulado 1,23% (DFL Ind. Com. Ltda,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, pH 3,6) 0,1 g do produto pesado em balança de precisão foi
aplicado por 1 minuto (Villena et al., 2009) na superfície dental também com auxílio de
microbrush e, em seguida, o flúor foi removido do esmalte com papel absorvente e os
espécimes foram armazenados em saliva artificial a 37°C. O grupo controle não recebeu
tratamento, sendo mantido em saliva artificial a 37°C por 24 horas.

Desafio cariogênico pós-tratamento superficial
Os espécimes foram colocados novamente em recipientes plásticos e todas as
superfícies, exceto a superfície tratada, foram cobertas com cera fundida. Foi realizada a
ciclagem de pH do mesmo modo descrito anteriormente, por 5 dias, com o objetivo de
simular uma condição de alto desafio cariogênico.
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Teste de Microdureza
Após o período de desafio cariogênico pós-tratamento superficial os espécimes foram
seccionados longitudinalmente e, em seguida, os fragmentos foram fixados com cera fundida
deixando a parte interna (seccionada) destes expostos, que foram polidos em Politriz. Após o
polimento, os fragmentos foram observados em microscópio óptico para verificar a lisura
superficial e submetidos à limpeza em ultra-som (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil) por
dois minutos para a remoção dos resíduos de polimento. As impressões foram realizadas em
uma das hemi-secções mantendo o longo eixo do diamante do penetrador paralelo à
superfície externa do esmalte utilizando carga estática de 25 gramas durante 5 segundos
(Castellan et al., 2007). Foram realizadas três medidas no centro do fragmento, com 100 μm
de distância uma da outra, a 30 μm da superfície, utilizando o microdurômetro HMV-2000
(Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão).

Análise estatística
A média dos valores de microdureza subsuperficial Knoop de cada espécime foi
analisada e apresentaram distribuição normal e homogeneidade de variância. Sendo assim a
Análise de Variância (ANOVA) foi empregada. O teste de Duncan foi usado para averiguar a
diferença entre as médias do fator tratamento superficial com o auxílio do programa SPSS
12.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) com nível de significante de 5%.

Figura 1. A. Secção dos dentes. B. Obtenção dos fragmentos. C. Fixação dos espécimes. D. Planificação e polimento da subsuperfície do
esmalte. E. Análise de microdureza para seleção dos espécimes. F. Desafio cariogênico inicial. G. Tratamentos superficiais. H. Desafio
cariogênico pós-tratamento superficial. I. Secção dos fragmentos. J. Fixação dos fragmentos. K. Planificação e polimento da subsuperfície
do esmalte. L. Avaliação final da microdureza.
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RESULTADOS
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Os resultados de microdureza demostraram que os tratamentos superficiais
realizados no esmalte de dentes decíduos foram diferentes estatisticamente entre si
(p≤0,05), como mostra a tabela 1.

Tabela 1: Média e desvio padrão nos diferentes grupos experimentais
TRATAMENTO

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

LASER DE CO2
FLÚOR FOSFATO ACIDULADO a 1,23%
VERNIZ FLUORETADO a 5%
SEM TRATAMENTO (CONTROLE)

324,99 a
309,30 a
211,66 b
209,86 b

33,78
68,42
54,22
67,03

Letras iguais indicam similaridade estatística.

O teste de Duncan mostrou que o tratamento superficial com laser de CO2 obteve os
maiores valores de microdureza (KNH) em esmalte de dentes decíduos, porém não foi
estatisticamente diferente do flúor fosfato acidulado a 1,23%. Contudo, houve diferença
estatisticamente significante com os demais grupos (controle e verniz fluoretado a 5%).
Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos sem tratamento
(controle) e verniz fluoretado a 5%. O gráfico 1 representa os valores de microdureza dos
tratamentos superficiais.
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Gráfico 1. Valores de microdureza (média e desvio padrão) de acordo com os tratamentos
superficiais

DISCUSSÃO
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A cárie dentária pode ser definida como uma doença de natureza infecciosa, que
resulta da interação de vários fatores, ocasionando a perda das estruturas dentais
mineralizadas e consequente destruição orgânica desses tecidos (Cury, 2001). Esses fatores
incluem o uso de uma dieta rica em carboidratos fermentáveis, que servem de substrato
para os microrganismos cariogênicos, os quais atuam na superfície dental com maior ou
menor intensidade, na dependência da suscetibilidade do hospedeiro (Berkowitz, 2003) e do
tempo de interação entre esses fatores.
Compostos fluoretados (Santaella et al., 2004; Jiang et al., 2005; Weintraub et al.,
2006; Santos et al., 2009; Hellwig et al., 2010) e o laser de CO2 (da Silva Tagliaferro et al.,
2009), tem sido empregados na prevenção e controle de lesões de cárie em dentes decíduos
com o intuito de interferir nos processos de des-remineralização. O laser de CO2 é
responsável por aumentar a resistência ácida do esmalte irradiado (Rodrigues et al., 2004;
da Silva Tagliaferro et al., 2009) e os fluoretos são capazes de se incorporar a esse substrato
prevenindo a instalação de lesões cariosas, promovendo menor desmineralização e maior
remineralização do esmalte pelo ganho de minerais (Tatevossian, 1990).
O comportamento do Laser de CO2 no esmalte de dentes decíduos e permanentes
pode ser distinto devido as diferenças existentes entre esses substratos. O esmalte do dente
decíduo, apresenta prismas que se direcionam paralelamente entre si, em uma zona de
aproximadamente 30 µm, denominada camada aprismática (Low et al., 2008), que pode
interferir nos processos de desmineralização (Kuhar et al., 1997), sendo mais espessa e
uniforme em comparação ao esmalte permanente (Fava et al., 1997). A mineralização dos
dentes decíduos é menor em relação aos dentes permanentes, sendo que a porcentagem de
cálcio e fosforo é menor nos dentes decíduos (de Menezes Oliveira et al., 2010), a espessura
do esmalte decíduo é quase a metade do esmalte do dente permanente (Mortimer, 1970),
além de apresentar diferente translucidez, o que pode estar associada à maior porosidade.
A variável de resposta para quantificar a resistência ácida do esmalte decíduo
empregada nesse estudo foi a microdureza subsuperficial, a qual permite verificar a perda
ou ganho de mineral, após ciclos de des e remineralização (Castellan et al., 2007). Nesse
estudo, as medidas foram iniciadas a 30 µm da superfície do esmalte decíduo, ou seja, o
mais próximo possível da superfície dental, uma vez que medidas iniciadas a 25 µm de
profundidade não são adequadas (Featherstone & Zero, 1992; Arends & ten Bosch, 1992).
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No presente estudo, o tratamento superficial com laser de CO2 obteve os maiores
valores de microdureza (KNH) em esmalte de dentes decíduos desmineralizado, mas não foi
estatisticamente diferente do flúor fosfato acidulado a 1,23%. A provável justificativa para o
aumento da resistência ácida do esmalte decíduo após tratamento com o laser de CO2, é
decorrente do efeito térmico (Fox et al., 1992; Phan et al., 1999). Ao aquecer a superfície
dental, o laser de CO₂ causa redução no conteúdo de carbonato e desnaturação parcial da
matriz do esmalte (Featherstone & Nelson, 1987; Hsu et al., 2000), o que provoca a
diminuição da permeabilidade, dificulta a difusão dos ácidos e, consequentemente, reduz a
desmineralização da estrutura (Can et al., 2008; da Silva Tagliaferro et al., 2009; EstevesOliveira et al., 2009).
A redução do conteúdo de carbonato observada em esmalte de dentes permanentes
promovida pela irradiação com laser de dióxido de carbono (Kuroda & Fowler, 1984; Nelson
et al., 1987; Phan et al., 1999; Zuerlein et al., 1999) resulta em menor solubilidade da
hidroxiapatita (Featherstone, 2000). O aumento do tamanho dos cristais (Kantola et al., 1973;
Ferreira et al., 1989; McCormack et al., 1995), o derretimento (Kuroda & Fowler, 1984;
Nelson et al., 1987; Ferreira et al., 1989; Meurman et al., 1992; McCormack et al., 1995; Tsai
et al., 2002), a fusão e a recristalização (Kantola et al., 1973) do esmalte irradiado também
reduziram a dissolução do esmalte de dentes permanentes frente ao desafio ácido.
O esmalte dental irradiado com o laser de CO2 (λ=10.6 μm) apresentou áreas
circulares, de fusão, vitrificação, presença de gotículas cristalizadas e sulcos em forma de
ondas. Essas alterações podem fundir regiões de má-coalescência do esmalte dentário como
cicatrículas e fissuras, diminuindo os nichos disponíveis para o acúmulo de resíduos na
superfície oclusal (Brugnera-Júnior e Pinheiro, 1998).
Por outro lado, de acordo com alguns pesquisadores o emprego de densidades de
energia entre 0,3 e 12 J/cm2 com comprimento de onda de 10.6 μm, em modo pulsado, tem
causado pouca ou nenhuma mudança morfológica (Kantorowitz et al., 1998; Hsu et al.,
2000). Baseados nesta afirmativa, o derretimento e a fusão da superfície podem não ser
necessários para aumentar a resistência ácida do esmalte, como observado por da Silva
Tagliaferro et al. em 2009 que não observaram alterações físicas na superfície do esmalte
decíduo tratado com laser de CO2.
Tem sido relatado que quando uma solução ou gel contendo alta concentração de
fluoreto entra em contato com a superfície dental, ocorre dissolução da camada mais
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externa do esmalte (0,1 a 0,2 μm) e o cálcio dissolvido é reprecipitado na forma de fluoreto
de cálcio (Margolis & Moreno, 1990). Este composto serve como um reservatório de fluoreto
para ser liberado durante os desafios cariogênicos (Bruun & Givskov, 1991; Øgaard, 2001).
Adicionalmente, a formação de depósitos minerais enriquecidos com flúor no interior do
esmalte poderia bloquear parcialmente o transporte de ácidos no mineral (diminuição da
taxa da difusão), um fenômeno que reduziria a formação e/ou a progressão de lesões de
cárie (Takagi et al., 2000). Sendo assim estudos comprovaram que aplicações tópicas de
flúor fosfato acidulado em dentes decíduos são eficazes no processo de desmineralização e
controle de lesões de cárie (Jiang et al., 2005; Castelan et al., 2007; Santos et al., 2009).
A redução do pH dos agentes fluoretados proporciona aumento da deposição de
fluoreto de cálcio durante a aplicação tópica (Rolla et al., 1990). Tenuta et al. em 2008,
afirmam que mais importante do que ter fluoreto em altas concentrações no esmalte, é
possuir fluoreto disponível na cavidade bucal para ser incorporado à estrutura dental. Assim,
quando o mineral solúvel hidroxiapatita for dissolvido como consequência do processo de
cárie, podem ser recomendadas aplicações tópicas diárias por grandes períodos, com menor
concentração de fluoreto (Mellberg et al., 1967). A aplicação tópica de fluoretos mais ácidos
e mais concentrados, poderia oferecer uma maior proteção contra a desmineralização do
esmalte dentário (Delbem et al., 2002; Wiegand et al., 2005), com maior incorporação de
fluoreto ao esmalte (Villena et al., 2009).
O tempo de aplicação do FFA de um minuto foi estabelecido em função de não haver
diferenças significativas na inibição (Delbem et al., 2002) ou na redução da profundidade da
lesão de cárie (Garcia-Godoy et al., 1994), bem como na incorporação de flúor ao esmalte
(Villena et al., 2009) com tempos de aplicação de um ou quatro minutos.
No presente estudo, não foram encontradas diferenças na microdureza
subsuperficial entre os tratamentos realizados com o verniz fluoretado a 5% e o grupo sem
tratamento (controle). Esses resultados podem ser justificados em função do verniz
fluoretado a 5% ter sido aplicado uma única vez, a literatura revela controle da progressão
de lesões de cárie em esmalte decíduo por meio de três aplicações em estudos in vivo
(Castillo et al., 2004; Weinstein et al., 2009), e in vitro (Seppã, 1988). Outro aspecto a ser
observado é que foram realizadas duas etapas de ciclagem de pH (antes e após os
tratamentos), simulando um paciente com alto desafio cariogênico com maior risco ao
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desenvolvimento de lesões de cárie, sendo que quanto maior o grau de desmineralização
mais difícil é o controle da cárie.
Tem-se também que o pH do verniz fluoretado a 5% (pH = 4,5) é maior do que o
apresentado pelo FFA a 1,23% (pH = 3,6) podendo levar a formação de menor quantidade
de fluoreto de cálcio, sendo que, cerca de 20% do fluoreto presente está numa forma solúvel
(Hayacibara et al., 2004).
Revisões sistemáticas (Rozier et al., 2001; Marinho et al., 2002) em relação ao efeito
preventivo dos vernizes fluoretados na dentição decídua são contraditórias, sendo
observado benefício substancial à dentição decídua (Marinho et al., 2002). No entanto
Petersson et al. em 2004 e Rozier et al. em 2001, não encontraram evidências conclusivas de
que o tratamento com verniz fluoretado reduza a incidência de cárie. A Academia Americana
de Odontopediatria 2009/2010 recomenda o uso profissional do verniz fluoretado para
prevenir ou reverter a desmineralização do esmalte dentário em crianças com risco
moderado ou elevado de desenvolver cárie dentária, sendo que a ação do fluoreto
dependente da técnica e frequência de aplicação da substância fluoretada (Mandel, 1996;
Clarkson et al., 2000).
Devido as dificuldades relacionadas a modelos de estudo in vivo, no que diz respeito
à ética e a complexidade do meio bucal, modelos laboratoriais que simulam o meio bucal in
vitro foram desenvolvidos (Argenta et al., 2003; Castellan et al., 2007). Estes modelos
consistem na exposição do esmalte de dente decíduo a ciclos combinados de des e
remineralização que visam simular as variações dinâmicas de saturação mineral e pH
associado com o processo natural do desenvolvimento das lesões de cárie.
O modelo de ciclos de pH para avaliar a influência de diferentes tratamentos no
controle de lesões de cárie em esmalte humano foi empregado primeiramente por
Featherstone et al. em 1986 e modificado para dentes decíduos por Argenta et al. em 2003,
onde os espécimes foram submetidos a desafios cariogênicos por 5 dias, sendo as amostras
individualmente imersas em solução DES (pH=4,6) por 3 horas e solução RE (pH=7,0) por 21
horas que apresenta um grau de saturação dos minerais semelhante a saliva.
Sendo assim, o laser de CO2 pode ser um recurso adicional contribuindo no controle
da progressão de lesões de cárie em esmalte de dentes decíduos e estudos devem ser
realizados com o intuito de verificar sua ação em um ambiente que simule as condições
clínicas por meio do desenvolvimento de protocolos in situ.

CONCLUSÃO
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Considerando a metodologia utilizada e os resultados obtidos pode-se concluir que:
O laser de CO2 e o flúor fosfato acidulado a 1,23% proporcionaram maior controle da
progressão de lesões de cárie em esmalte decíduo desmineralizado.
A microdureza do esmalte do dente decíduo desmineralizado que recebeu aplicação
do verniz fluoretado a 5%, foi semelhante ao grupo que não recebeu tratamento superficial,
apresentando as menores médias.
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