UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

EFEITO DE DENTIFRÍCIOS REMINERALIZANTES ASSOCIADO À ESCOVAÇÃO
NO ESMALTE DENTAL BOVINO SUBMETIDO A DESAFIO EROSIVO NA
MICRODUREZA E NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO POR MICROCISALHAMENTO DE
RESINAS COMPOSTAS

Niterói
2020

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

EFEITO DE DENTIFRÍCIOS REMINERALIZANTES ASSOCIADO À ESCOVAÇÃO
NO ESMALTE DENTAL BOVINO SUBMETIDO A DESAFIO EROSIVO NA
MICRODUREZA E NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO POR MICROCISALHAMENTO DE
RESINAS COMPOSTAS

RICARDO HIDALGO

Tese apresentada à Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal
Fluminense, como parte dos requisitos
para obtenção do título de Doutor, pelo
Programa
de
Pós-Graduação
em
Odontologia.
Área de Concentração: Clínica Odontológica
Orientador: Profa. Dra. Mônica Almeida Tostes
Coorientador: Profª. Drª Fernanda Signorelli Calazans

Niterói
2020

FICHA CATALOGRÁFICA

BANCA EXAMINADORA

Prof(a). Dr(a). Mônica Almeida Tostes
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Decisão: _________________________Assinatura: ________________________
Prof(a). Dr(a). Marcos de Oliveira Barceleiro
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Decisão: _________________________Assinatura: ________________________
Prof(a). Dr(a). Ricardo Carvalhaes Fraga
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Decisão: _________________________Assinatura: ________________________
Prof(a). Dr(a). Lucianne Cople Maia de Faria
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Decisão: _________________________Assinatura: ________________________
Prof(a). Dr(a). Marcio Antônio Paraizo Borges
Instituição: IOPuc RJ
Decisão: _________________________Assinatura: ________________________

DEDICATÓRIA

Aos amores da minha vida...
À minha amada Carolina,
Há aproximadamente 18 anos você me fez descobrir o chamado amor
incondicional, de uma forma arrebatadora me conquistou com seu jeito meigo e
carinhoso enchendo de orgulho um pai que se emociona só de escrever sobre a futura
advogada (soubemos ontem de sua aprovação na faculdade), linda, inteligente e com
enorme consciência social. Te amo...
À minha amada Sandra,
Você faz meus dias repletos de infinita felicidade, amor e apoio constante em
todos os momentos. Essa conquista é nossa e com você ela se tornou possível.
Obrigado por existir em minha vida, te amo mais a cada dia...
À minha amada Gilma,
A etapa que alcanço é fruto da educação que você me proporcionou, e sem o
seu apoio nada disso seria possível. Agradeço a Deus todos os dias pela família que
nós somos. Vocês são minha maior riqueza e o meu amor por vocês não pode ser
descrito em palavras.
Ao amado e saudoso Archimedes,
Meu pai querido, tenho certeza de sua alegria onde você estiver. Nossa parceria,
meu melhor amigo, continua sempre em minha vida pois sinto sua presença sempre
que preciso. Te amo em todos os planos...

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora Drª Mônica Tostes, agradeço imensamente pelo privilégio
de ser seu orientado e também por ter me ajudado tanto, com suas valiosas
contribuições na construção deste trabalho. Sua dedicação e vibração na profissão
são inspirações para minha vida acadêmica!
À amiga e pesquisadora Drª Fernanda Calazans pelo carinho, dedicação e
paciência durante todo meu aprendizado laboratorial. Você tornou esses momentos
leves e prazerosos, mostrando-me que a simplicidade pode representar o último grau
da sabedoria. Tenho muito orgulho de tê-la como colega de trabalho e serei
eternamente grato pela ajuda e orientação nas etapas desse estudo.
Ao Dr. Marcos Barceleiro, por ter acreditado e me ajudado no projeto e na
qualificação para o doutorado. Admiro e aprendo muito com você a cada dia do nosso
convívio no ISNF.
Ao Dr. Ricardo Carvalhaes, exemplo em minha vida profissional, me mostrou a
verdadeira docência pela maneira contagiante de ensinar Odontologia. Serei sempre
grato por acreditar em mim e ter dado a minha primeira oportunidade como professor.
Aos professores Dr. Marcio Paraizo e Drª Lucianne Cople Maia por tão
gentilmente aceitarem participar da banca de minha defesa, compartilhando e
enriquecendo este momento com seus conhecimentos.
Ao Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade Federal
Fluminense pela oportunidade a mim concedida de me formar como Mestre e Doutor.
À professora e amiga Renata Nogueira Barbosa que participou ativamente da
primeira etapa de nosso experimento, sua ajuda foi fundamental.
Aos colegas do ISNF que sempre foram voluntários em me prestar auxílio
durante as atividades laboratoriais, não poderia deixar de lembrar de Stella Martins,
Rafael Mendonça, Giulia Ornellas, Victória Sá, Andressa Fioresi, Sthefane Brandão e
Hallef Batista. Muitos foram ex-alunos, hoje são amigos queridos.
Ao professor Dr. Luiz Augusto Poubel, irmão e parceiro nessa jornada de mais
de 20 anos de docência, sempre disposto a ajudar todos que estão a sua volta.
Ao eterno diretor do ISNF Dr. Amauri Favieri, sempre me incentivando em
minha carreira profissional, confirma minha ideia de que a vida te apresenta grandes
amizades e algumas vezes eles se tornam irmãos.

A querida Viviane Buarque, por sempre torcer e me incentivar com palavras de
apoio nos momentos mais difíceis.
A todos meus futuros e ex-alunos, espero sempre corresponder da melhor
forma possível às suas solicitações, vocês são a energia que motiva um professor a
buscar sempre o seu melhor.
A todos aqueles que de forma direta ou indireta participaram de mais esta etapa
importante em minha vida e que porventura não foram citados aqui.

RESUMO
Hidalgo R. Efeito de dentifrícios remineralizantes associado à escovação no esmalte
dental bovino submetido a desafio erosivo na microdureza e na resistência de união
por microcisalhamento de resinas compostas [tese]. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020.

Objetivo: Avaliar in vitro, por meio de testes de resistência adesiva por
microcisalhamento (RAM) e microdureza superficial (MDS), o efeito da ação de
dentifrícios remineralizantes, sobre a resistência adesiva de resinas compostas (tendo
como variáveis dois adesivos e três diferentes protocolos adesivos) e na efetividade
protetora no esmalte dental bovino submetido a desafios erosivos associados à
escovação, respectivamente. Metodologia: Foram selecionados 150 incisivos bovinos,
divididos aleatoriamente em 30 grupos (n=5), denominados: CT1 a CT6 (NaF +
arginina - Colgate Total 12 Clean Mint / Colgate-Palmolive Company), MX1 a MX6
(nanohidroxiapatita - Megasonex / Goldspire Group) , EX1 a EX6 (AmF - Elmex® /
GABA International AG), MP1 a MP6 (fosfato de cálcio e fosfopeptídeos da caseína Mi Paste One / GC AMERICA INC) e o grupo controle CO1 a CO6 (água destilada),
sendo os espécimes (grupos de 4 a 6) submetidos a desafio erosivo (ERO), realizado
por imersão em solução de ácido cítrico a 0,3%, pH de aproximadamente 2,6 por 2
min simulando erosão, seis vezes ao dia, durante 5 dias e os grupos de 1 a 3 sem
erosão com esmalte hígido (EH). O tratamento com os dentifrícios foi realizado duas
vezes/dia, após os primeiros e últimos desafios erosivos e os espécimes foram
mantidos em estufa, a 36,5°C. Foi utilizado um dispositivo de escovação simulada e
realizadas duas sessões diárias de escovação simulando 5 s de escovação,
totalizando 10 s/dia, o mesmo procedimento foi realizado nos espécimes hígidos,
exceto o desafio erosivo. Os procedimentos restauradores ocorreram 30 min após a
última escovação, sendo: SBUa – Adper Single Bond Universal (3M) com
condicionamento prévio do esmalte (grupos com final 1 e 4), SBUs - Adper Single
Bond Universal (3M) sem condicionamento prévio do esmalte (grupos com final 2 e 5)
e SB2 - Adper Single Bond 2 (3M) (grupos final 3 e 6). Após aplicação dos sistemas
adesivos, 5 cilindros (2 mm de altura X 0,76mm de diâmetro) foram posicionados
sobre a superfície e a resina composta (Opallis flow / FGM) inserida e fotopolimerizada
por 40s. Resultados/Conclusão: CT, MX e EX apresentaram um melhor efeito protetor
em relação a perda de MDS quando comparados a MP e a CO (p < 0,05); não houve

diferença estatisticamente significante na RAM em ERO ou EH em cada grupo dos
adesivos testados entre os diferentes grupos experimentais e CO; SBUa e SB2
apresentaram RAM, significantemente maior em relação a SBUs no grupo EX de EH
(p<0.05); SBUs apresentou RAM significantemente maior em relação a SBUa e SB2
no grupo MX de ERO (p<0.01). Comparando os grupos ERO e EH: a RAM foi
estatisticamente superior em espécimes restaurados com SBUs e escovados com CT,
MX e MP; restaurados com SB2 e escovados com CT, EX, MP e CO, e os restaurados
com SBUa e escovados com CT e CO após ERO. Os resultados do estudo sugerem
que o uso de dentifrícios remineralizantes em EH não irterferem na RAM de
restaurações adesivas diretas e que houve perda de MDS em todos os grupos
testados. Entretanto, o ácido cítrico pode comprometer as características da
superfícies do esmalte e que a escovação associada aos adesivos podem apresentar
desempenhos distintos após desafio erosivo.

ABSTRACT
Hidalgo R. Effect of the action of dentifrices with remineralizing proposals on the
bond strength by micro-shear of composite resins in bovine dental enamel subjected
to erosive challenge associated with brushing friction [tese]. Niterói: Federal
Fluminense University, Dentistry College; 2020.

The main purpose of this research was to do an in vitro characterization of the
adhesive resistance by microshear tests (RAM) and surface microhardness (MDS) of
composite resins on bovine tooth, previously submitted to remineralizing dentifrices
(having as variables two adhesives and three different adhesive protocols), and also
investigate its protective effectiveness in bovine dental enamel, submitted to erosive
challenges associated with brushing, respectively. An amount of 150 bovine incisor
teeth were selected and randomly divided on 30 groups (n=5), denominated: CT1 to
CT6 (sodium fluoride + arginine – Colgate Total 12 Clean Mint / Colgate-Palmolive
Company), MX1 to MX6 (nanohydroxyapatite – Megasonex / Goldspire Group), EX1
to EX6 (amine fluoride - Elmex® / GABA International AG), MP1 to MP6 (calcium
phosphate and casein phosphopeptides – Mi Paste One / GC AMERICA INC) and
control group CO1 to CO6 (distilled water), with half the specimens (groups 4 to 6)
subjected to an erosive challenge (ERO), carried out by immersion in 0.3% citric acid
solution, pH of approximately 2.6 to 2 min, simulating erosion, six times a day, for 5
days and groups 1 to 3 without erosion, higid enamel (EH). The treatment with
dentifrices was performed twice a day, after the first and last erosive challenges, and
the specimens were kept in an oven at 36.5ºC. A simulated brushing device was used
to brush the samples two times/day, simulating 5 seconds of brushing, totaling 10
seconds per day, the same procedure was performed in the in healthy specimens,
except for the erosive challenge. The restorative procedures happened 30 minutes
after the last brushing, being: SBUa – Adper Single Bond Universal (3M/ESPE) with
previous enamel conditioning (groups with end 1 and 4), SBUs – Adper Single Bond
Universal (3M/ESPE) without previous conditioning of the enamel (groups with end 2
and 5) and SB2 – Adper Single Bond 2 (3M/ESPE) (groups with end 3 and 6). After
the adhesive systems application, 5 cilinders (2mm high X 0.76mm diameter) were
positioned on a surface and the composite resin (Opallis flow/FGM) was inserted and

photopolymerized for 40 s. Results/conclusion: CT, MX and EX showed a better
protective effect in in relation to loss of MDS when compared to MP and CO (p < 0,05);
there was no statistically significant difference for RAM in ERO or EH for each group
of tested adhesives between the different experimental groups and CO; SBUa and
SB2 presented RAM, significantly higher than SBUs in the EX group of EH (p<0.05);
SBUs presented RAM significantly higher than SBUa and SB2 in the MX group of ERO
(p<0.01). Comparing the ERO and EH groups: RAM was statistically higher in
specimens restored with SBUs and brushed with CT, MX and MP; restored with SB2
and brushed with CT, EX, MP and CO, and those restored with SBUa and brushed
with CT and CO after ERO. The results of the study suggest that the use of
remineralizing dentifrices in EH does not affect the RAM of direct adhesive restorations
and that there was loss of MDS in all groups tested. However, citric acid can
compromise the characteristics of the enamel surfaces and that the brushing
associated with the adhesives can present different performances after an erosive
challenge.
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1.INTRODUÇÃO
Com a redução da prevalência de cárie dentária,1 devido ao acesso aos meios
preventivos, especialmente ao uso do flúor e à escovação, outros problemas de saúde
pública da área odontológica, como a erosão dentária, têm suscitado maior atenção
da comunidade científica.2,3 Frente a alterações nos hábitos dietéticos da população
com o aumento da quantidade e frequência do consumo de bebidas e alimentos
potencialmente erosivos,5,6,7 a ocorrência de desgastes dentais patológicos,8,9 como a
erosão10,11 e a abrasão tem se tornado cada vez mais frequentes.12
Estima-se que em todo o mundo 30-50% dos dentes decíduos e 20-45% dos
dentes permanentes são afetados com erosão.13 A erosão resulta da interação entre
a degradação química e movimentos da supefície. A superfície fica prejudicada devido
a degradação química e depois é removida por uma ação mecânica contra uma
superfície oposta.14,15,16,17,18 Na erosão dental, o contato das superfícies dentais com
ácidos de origem não-bacteriana resulta em uma perda irreversível das estruturas
dentárias.19
Um pré-requisito importante, no que diz respeito à prevenção, relaciona-se à
identificação dos pacientes sob risco de erosão, a fim de iniciar as medidas primárias
de prevenção. E nesse caso é importante avaliar os diferentes fatores etiológicos que
podem levar à erosão dental.3
Além dos defeitos clinicamente visíveis, o resultado da constante exposição
ácida leva a alterações nas propriedades físicas da superfície dentária. A
desmineralização reduz significativamente a microdureza do esmalte, tornando a
superfície amolecida (dissolução dos cristais) em que há perda ou quebra de algumas
ligações atômicas (P-O-Ca), expondo os prismas de esmalte,20,21 tornando-o mais
propenso às agressões mecânicas.22,23,24 Esta perda de mineral tem uma progressão
lenta e gradual. Uma vez que inicialmente está limitada ao esmalte, raramente é
observado hipersensibilidade.25,26
Apesar do grande número de pesquisas, existem poucas alternativas eficientes
de tratamento e prevenção dessa condição. Para a erosão de origem extrínseca,
existe a possibilidade de a fonte ácida causadora ser eliminada ou controlada. No
entanto, para a erosão de origem intrínseca, o controle é muito mais complexo, já que
não há como remover os ácidos do aparelho digestivo.27 Em muitos casos resta ao
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clínico restaurar a perda de estrutura dental, sendo necessário buscar métodos que
possam controlar ou prevenir a evolução da lesão28,29.
Há muitos anos, pesquisadores têm investigado o efeito do fluoreto na
prevenção da erosão dental. Os dentifrícios convencionais que apresentam flúor em
sua composição não parecem ser capazes de proteger de forma eficiente o crescente
processo de desafio erosivo. No entanto, parece que há um crescente mercado para
desenvolvimento de novos produtos com o objetivo de prevenir e/ou retardar a perda
de estrutura mineral por erosão dentária10.
A caseína, uma proteína derivada do leite, e, alguns de seus derivados, como
os fosfopepitídeos de caseína (CPP), são amplamente pesquisados com relação a
sua ação protetora em volta dos tecidos dentais duros, protegendo-os contra a
desmineralização.30,31,49,53,161
A hidroxiapatita (HAP) é um dos materiais bioativos mais biocompatíveis e é
amplamente utilizado para revestir áreas de exposição dentinária radicular. As
nanopartículas têm similaridade com os cristais de hidroxiapatita do esmalte dentário
em estrutura morfológica e estrutura cristalina.32 Utilizada em tamanhos nanométricos
para remineralização e tratamento da hipersensibilidade dentinária, a HAP associada
ao fluoreto, parece penetrar com maior facilidade no interior das microtrincas em
esmalte, promovendo um selamento de qualidade e restaurando a microestrutura e a
composição superficial do dente.33 Embora já se tenham algumas informações sobre
o efeito da nanohidroxiapatita sobre a estrutura dentária, pouco se sabe sobre o
resultado deste efeito no que tange à modificações de superfície, textura, cor,
polimento, brilho, e ainda, modificações na composição mineral da estrutura dentária
(esmalte e dentina), que poderiam acarretar em maior ou menor capacidade de
prevenção e tratamento da erosão, mas também poderiam acarretar em alterações
que poderiam dificultar ou aumentar a adesão de materiais restauradores.34
A HAP nanoparticulada também já vem sendo utilizada na odontologia para
tratamento de hipersensibilidade dentinária,35 remineralização de lesões de cárie em
esmalte,36,37,38 reparação e prevenção de lesões iniciais de erosão39 e na formulação
de adesivos resinosos.40,41 Os estudos citados anteriormente apresentam a utilização
de partículas de hidroxiapatita pura e além disso, poucos estudos mostram aplicação
de nanopartículas de hidroxiapatita para remineralização de lesões em dentina.42,43,44
Mesmo que diversos estudos in vitro e in situ relatem a eficácia de diferentes
produtos fluoretados em diferentes concentrações e formas de apresentação, na
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proteção e remineralização de lesões de erosão em esmalte dental, a estabilidade da
camada de fluoreto de cálcio é muito baixa. 46,65
Dentifrícios contendo nanohidroxiapatita (Megasonex / Goldspire Group ),
fluoreto de amina (Elmex® / GABA International AG), fluoreto de sódio + arginina
(Colgate Total 12 Clean Mint / Colgate-Palmolive Company) ou a base de fosfato de
cálcio e fosfopeptídeos da caseína (Mi Paste One / GC AMERICA INC.) que são
capazes de ligar íons cálcio e fosfato, estabilizando-os na forma de fosfato de cálcio
amorfo: tem demonstrado eficácia na prevenção de lesões cariosas e manchas
brancas, tratamento de hipersensibilidade dentinária e sensibilidade ao clareamento,
controle de erosão dentária/desgaste78 e cura de doenças periodontais.66,68,69.161.162.163
A progressão da lesão por erosão, devido a desafios ácidos subsequentes,
associados ou não a desafios mecânicos, resulta em perda superficial do esmalte em
altura e exposição de uma nova camada desmineralizada.14,15,16,17,18 Atribuido ao fato
do diagnóstico clínico da lesão de erosão em esmalte ser difícil,70,71 em várias
situações clínicas poderão ocorrer restaurações de compósitos em superfícies com
lesão de erosão3. Nesses casos, pouco se sabe sobre o impacto da alteração
superficial do esmalte pela erosão sobre a adesão das resinas compostas.21,72,73,74
Especialmente quando o esmalte é previamente erodido e tratado com estes
dentífricos pouco se sabe sobre as implicações nos procedimentos restauradores,
principalmente no que diz respeito a adesão do material restaurador.
Portanto, este estudo teve por objetivo avaliar in vitro, por meio de diferentes
testes, o efeito da ação de dentifrícios remineralizantes sobre a resistência de união
por microcisalhamento de resinas compostas ao esmalte dental bovino hígido e ao
erodido (tendo como variáveis dois adesivos e três diferentes protocolos adesivos),
ambos associados à escovação simulada de forma intermitente. Em uma segunda
etapa foi avaliada a resistência física do esmalte erodido por meio do teste de
microdureza, para avaliar o efeito protetor dos dentifrícios avaliados associados a
escovação.
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2. PROPOSIÇÃO

2.1 Objetivo geral

O objetivo deste estudo foi comparar in vitro, as propriedades físicas e
adesivas do esmalte bovino submetido à ação de agente erosivo ou não associado à
escovação com dentifrícios remineralizantes por meio de testes de microcisalhamento
e microdureza.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Comparar os valores de resistência de união por microcisalhamento de
três

diferentes

protocolos

adesivos,

Adper

Single

Bond

Universal

(com

condicionamento ácido prévio e sem condicionamento) e Adper Single Bond 2, no
esmalte dental bovino hígido e erodido submetido a um protocolo de escovação
associado aos dentifrícios.

2.2.2 Avaliar a propriedade física do esmalte erodido, mediante teste de
microdureza superficial, submetido à um protocolo de escovação associado aos
dentifrícios avaliados.

2.3 Hipótese nula a ser testada:

2.3.1 Não haverá diferença estatisticamente significativa entre os diferentes
protocolos adesivos testados e diferentes tratamentos prévios no esmalte com relação
à resistência adesiva por microcisalhamento.

2.3.2 Não haverá diferença estatisticamente significativa na microdureza
superficial do esmalte erodido submetido a escovação com os diferentes dentifrícios
testados.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Delineamento experimental
O presente estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa avaliou-se o
efeito dos dentifrícios testados, associado a escovação, na adesão de diferentes
protocolos adesivos em esmalte bovino erodido e hígido. Desse modo, o estudo
apresentou duas variáveis relacionadas ao substrato (EH – esmalte hígido não
erodido + escovação com dentifrício; ERO – esmalte erodido + escovação com os
dentifrícios). A variável resposta quantitativa foi a resistência a união do esmalte por
meio de teste de microcisalhamento, com resposta em Mpa, utilizando três protocolos
adesivos distintos.
A segunda etapa avaliou a resistência física do esmalte, mediante análise de
variação percentual da microdureza superficial, tendo como substrato o esmalte
bovino submetido a erosão e escovação (ERO). As variáveis de resposta quantitativa
foram a microdureza Knoop, com reposta microdureza superficial - MDS, e a análise
de mudança de dureza, com resposta em percentual.

3.2 Preparo dos corpos-de-prova de esmalte bovino

Foram utilizados 180 incisivos bovinos extraídos recentemente de gado da raça
Nelore, abatidos para consumo no Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda., em Bauru. Após
as extrações, os dentes foram analisados após limpos e polidos com escova Robinson
e mistura de pedra-pomes e água destilada em baixa rotação (Kavo do Brasil S.A.),
armazenados em solução de Timol a 0,1% e congelados, até a época da utilização.
Após lavados com água destilada e secos foram escolhidos 150 dentes obedecendo
aos seguintes critérios: ausência de trincas ou defeitos macroscópicos ou qualquer
outra alteração de esmalte. Com a utilização de uma máquina de corte de precisão
ISOMET 1000 (Buehler) foi realizado um corte para separar a coroa da raiz. Uma vez
obtidas as coroas, estas foram fixadas pela sua face vestibular com cera em placas
de acrílico cristal (40 mm X 40 mm X 5 mm), a qual foi parafusada em um aparelho
ISOMET 1000 (Buehler) utilizando um disco dupla face diamantado (Diamond

16

Wafering Blades 1/2”, diâmetro 4” x 0,012” 7 – ref. 11-4244, Buehler) e seccionadas
para seleção da área a ser utilizada no estudo conforme (área mais plana da porção
vestibular). Em seguida, os fragmentos foram fixados em resina epóxi com o auxílio
de uma lâmina de cera de maneira que a face vestibular ficasse paralela ao plano
horizontal da bancada e ficaram contidas em dispositivos de tubo de PVC
padronizados. Para obtenção de superfície plana em esmalte, realizou-se polimento
da superfície em uma politriz metalográfica TEcLago (PL02E) com lixas #400, #600,
#1000, #1200 (Arotec), #2400 e #4000 (Presí) durante 2 minutos em velocidade baixa
e polidas com disco de feltro (TEXMET C, Buehler, ref. 40-1108) e alumina 1µm (ref.
40-6530, Buehler) durante 3 minutos em velocidade alta até obter-se uma superfície
de aspecto vítreo, e desta forma, feita a padronização pela planificação da superfície.
A seguir, o teste de microdureza Knoop foi realizado e os blocos foram
selecionados com microdureza média de 238,57 KHN com desvio padrão máximo de
40,92. Dando sequência, os 150 blocos de esmalte bovinos foram aleatoriamente
divididos em 30 grupos (n=5), de acordo com a presença ou não de erosão e três
diferentes protocolos adesivos descritos nos quadros 1 e 2.

Grupo

Colgate Total 12

Megasonex

(CT)

(MX)

Elmex®
(EX)

Mi Paste One

Água
Destilada

(MP)

Controle Negativo

(CO)
EH - esmalte hígido não erodido + escovação
SBUa
com ácido
SBUs
sem ácido
SB 2

CT1

MX1

EX1

MP1

CO1

CT2

MX2

EX2

MP2

CO2

CT3

MX3

EX3

MP3

CO3

ERO - esmalte erodido + escovação
SBUa
com ácido
SBUs
sem ácido
SB 2

CT4

MX4

EX4

MP4

CO4

CT5

MX5

EX5

MP5

CO5

CT6

MX6

EX6

MP6

CO6

Quadro 1. Grupos experimentais e controle (n=5). Siglas: COLGATE TOTAL 12 (CT); MEGASONEX
(MX); ELMEX (EX); MI PASTE ONE (MP) e GRUPO CONTROLE - ÁGUA DESTILADA (CO).
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ADESIVOS UTILIZADOS NO
TESTE DE RESISTÊNCIA
ADESIVA

GRUPOS
GRUPOS COM ESCOVAÇÃO (EH)

SBUa SBUs SB2

CT1, CT2, CT3

CT1

CT2

CT3

MX1, MX2, MX3 EH - Megasonex

MX1

MX2

MX3

EX1, EX2, EX3

EX1

EX2

EX3

MP1, MP2, MP3 EH - Mi Paste One

MP1

MP2

MP3

CO1, CO2, CO3 EH - Água destilada

AD1

AD2

AD3

GRUPOS COM ESCOVAÇÃO + DESAFIO EROSIVO (ERO)

SBUa SBUs SB2

CT4, CT5, CT6

CT4

CT5

CT6

MX4, MX5, MX6 ERO - Megasonex

MX4

MX5

MX6

EX4, EX5, EX6

EX4

EX5

EX6

MP4, MP5, MP6 ERO - Mi Paste One

MP4

MP5

MP6

CO4, CO5, CO6 ERO - Água destilada

AD4

AD5

AD6

EH - Colgate Total 12

EH - Elmex

ERO - Colgate Total 12

ERO - Elmex

Quadro 2. Divisão por dentifrícios, técnica adesiva e desafio erosivo
SBUa - Adper Single Bond Universal (3M) com condicionamento prévio do esmalte
SBUs - Adper Single Bond Universal (3M) sem condicionamento prévio do esmalte
SB 2 -

Adper Single Bond 2 (3M) seguindo as orientações do fabricante

3.3 Ciclagem erosiva prévia à restauração

3.3.1

Protocolo

1-

Desafio

Erosivo

e

tratamento

com

os

produtos

remineralizantes associado à escovação

O desafio erosivo (figuras 2 e 3) foi realizado com solução de ácido cítrico a
0,3%, pH natural de aproximadamente 2,6 (aferido por pHmetro calibrado), obtido pela
adição de aproximadamente 2,62675 gr de ácido cítrico em pó (medida em balança
analítica) a 250 ml de água ultrapura. O ácido cítrico foi escolhido como solução
erosiva no esmalte por ser comumente encontrado em bebidas à base de frutas e em
refrigerantes e apresentar maior potencial erosivo em relação a outros ácidos, como
ácido fosfórico.75,76 O desafio consistiu em imergir as amostras no ácido cítrico por
2min, seis vezes ao dia (com intervalos de 1 hora entre eles) em 250 ml de solução
trocada a cada vez. O tratamento com os dentifrícios foi realizado duas vezes ao dia,
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após o primeiro e último (sexto) desafios erosivos.77Os dentes permaneceram por 30
min em solução salina após a primeira e última sessão (sexta) de desafio erosivo
antes da primeira e segunda etapa de escovação, ao término deste último
procedimento as amostras foram levadas nesta solução e armazenados em estufa a
37ºC (18 horas).
A solução salina balanceada foi preparada usando a seguinte fórmula

•
•
•
•

Cloreto de Sódio ............ 0,86 gramas.
Cloreto de Cálcio ........... 0,513 gramas.
Cloreto de Potássio ....... 0,6 gramas.
Sorbitol .........................17,15 ml.

• CMC (CARBOXI METILCELULOSE) ...6,0 gramas.
• Nipagin ................................................. 0,1 gramas
• Água purificada ........................ q.s.p 1.000 ml

Foram realizadas duas sessões diárias de escovação, 5 segundos cada,
totalizando 10 segundos/dia durante 5 dias81,156,157,158. Os ensaios foram realizados
com carga axial constante em 270g, movimentos oscilatórios de 180 graus sobre a
superfície dos espécimes. Uma solução de dentifrício e água destilada (2:1) foi
liberada em pequenas porções na proporção de 4,6 mg x 1ml a cada 5 segundos. Ao
final de cada ensaio diário, os espécimes eram lavados em água destilada, e
armazenados a 36,5ºC em solução salina balanceada e estufa. Os dentifrícios
utilizados estão descritos no quadro 3.
Para realizar a escovação foi utilizado um dispositivo de escovação simulada
simplificado (figura 1), portátil, e dobrável, confeccionado em acrílico, possibilitando
assim o contato corpo de prova, com capacidade de suporte para uma escova elétrica
modelo Oral-B Professional Care 5000 (Procter & Gamble, Cincinnati, Ohio, EUA).

Figura 1. Dispositivo desenvolvido para o ensaio mecânico de escovação.

No período noturno, os espécimes foram mantidos em estufa, a 36,5°C. O
total deste ciclo de 24 horas, sendo 6 de ciclos erosivos e de escovação e 18 em
estufa, foi repetido durante 5 dias.
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3.3.2 Protocolo 2 - Sem desafio erosivo, tratamento com os produtos
remineralizantes associado à escovação
O ensaio de escovação seguiu a mesma padronização utilizada no protocolo 1
(dispositivo de escovação simulada, proporcionamento dos dentifrícios, tipos de
dentifrícios e armazenamento em solução salina / estufa).

3.4 Protocolo de adesão

Na etapa anterior os grupos identificados com os números de 1 a 3 que não
sofreram o desafio erosivo (Esmalte Hígido – EH, quadros 1 e 2) e os grupos 4 a 6
que sofreram desafio erosivo (Esmalte Erodido – ERO, quadros 1 e 2), foram
escovados com os dentifrícios descritos no quadro 3. Todos corpos-de-prova
receberam procedimentos restauradores 30 minutos após a última escovação e para
as restaurações de resinas compostas foram utilizados como variáveis 3 diferentes
protocolos adesivos (quadro 2.1) e dois tipos de adesivo (Adper Single Bond
Universal (3M) com condicionamento ácido - SBUa; Adper Single Bond Universal
(3M) sem condicionamento ácido -SBUs e Adper Single Bond 2 (3M) - SB2.
Para confecção dos corpos-de-prova, foram utilizados os materiais descritos no
quadro 4, um único operador calibrado confeccionou todos os corpos-de-prova,
desconhecendo qual grupo estava sendo restaurado, cinco matrizes cilíndricas e
transparentes (Tygon tubing, TYG-30, Saint-Gobain Performance Plastic, Maime
Lakes, FL, EUA) foram posicionadas sobre cada um dos substratos de esmalte hígido
e esmalte erodido, preenchidas em seu volume interno com o compósito Opallis flow
(FGM) com uma sonda exploradora n° 5. Após fotopolimerização de 40 segundos, as
matrizes foram removidas com lâminas afiadas (Gillette, SP, Brasil), para expor os
pequenos cilindros de compósito (2 mm de altura X 0,76mm de diâmetro) unidos às
superfícies do substrato. Todos os procedimentos de fotoativação foram realizados
com o aparelho fotopolimerizador LED Radii Cal (SDI), com emitância de 1.200
mW/cm2. Os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada, e após 24 h os
cilindros foram removidos.21,67
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Os três protocolos adesivos utilizados conforme as instruções do fabricante.
foram:
•

SBUa – com condicionamento prévio do esmalte com ácido fosfórico a
37% (Condac 37 - FGM) e uma camada de adesivo (aplicada
ativamente) sendo fotopolimerizada;

•

SBUs – realizada sem condicionamento prévio do esmalte, uma única
camada de adesivo (aplicada ativamente) sendo fotopolimerizada;

•

SB2 - com condicionamento prévio do esmalte com ácido fosfórico a
37% e duas camadas de adesivo (aplicadas ativamente), sendo que
somente a segunda camada foi fotopolimerizada aguardando 30 seg
após sua aplicação.

ADESIVO
SBUa
SBUs
SB2

CONDICIONAMENO
ÁCIDO FOSFÓRICO

LAVAR

37%
15``
X
30``

30``
X
60``

SECAR

CAMADA
DE
ADESIVO

SECAR

2``
X
5``

20``
20``
20``

5``
5``
2``

2ª
CAMADA
DE
ADESIVO

X
X
20``

SECAR
E
AGUARDAR

X
X
2``e 30``

POLIMERIZAÇÃO

RESINA
FLOW

20``
20``
20``

40``
40``
40``

Quadro 2.1 Medidas de tempo nos três protocolos adesivos.

3.5 Ensaio mecânico de Microcisalhamento (RAM)

O ensaio foi realizado por um único operador que desconhecia qual grupo
estava sendo avaliado. A máquina utilizada foi de ensaio universal (EMIC –
Equipamentos e Sistemas de ensaio LTDA., São José dos Pinhais – PR – Brasil),
utilizando fio ortodôntico com diâmetro de 0,2 mm, a uma velocidade de 0,5 mm/min
e célula de carga de 100 N. Os valores obtidos em Kgf foram convertidos em Mpa
para posterior análise estatística. A resistência adesiva ao microcisalhamento (RAM)
de cada cilindro foi calculada e expressa (MPa) por um computador ligado à máquina
de ensaios, por meio do Programa MTest 2.00, e fez-se a média de três leituras para
cada corpo-de-prova.21,67
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3.6 Ensaio mecânico de Microdureza Superficial (MDS)

As alterações em esmalte foram avaliadas por meio do teste de microdureza,
com os seguintes parâmetros - 100 gF por 10 segundos, 6 indentações por um
indentador de diamante Knoop com distância linear de 100 micrômetros,53,61 sendo
realizadas em: esmalte hígido sem tratamento (KNH0) - para seleção dos dentes que
tivessem uma microdureza incial média de 238,57 ± 40,92 , após o primeiro desafio
erosivo (KHN1) e após o segundo desafio erosivo (KHN2).

3.6.1 Porcentagem de mudança de microdureza

Realizadas as medidas de microdureza, o efeito protetor das soluções contra o
desafio erosivo associado à escovação foi determinado por meio da Porcentagem de
Alteração da Microdureza (% KHNalt), utilizando a fórmula:79
% KHNalt = [(KHN2-KHN1) / KHN1] * 100

3.7 Análise estatística

Os dados apresentaram uma distribuição normal e os valores de resistência ao
microcisalhamento e de microdureza obtidos foram

tabulados e tratados

estatisticamente por ANOVA e teste de múltiplas comparações de Tukey e
Bonferroni/Holm (p<0,05) em software estatístico (SPSS for Windows v.16).
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DENTIFRÍCIO

COMPOSIÇÃO

LOTE

Colgate Total 12

Fluoreto de Sódio (1450 ppm de Flúor), Triclosan

(Colgate-Palmolive

0,3%, Arginina, Água, Glicerina, Sorbitol, Sílica

Company)

Hidratada, Lauril Sulfato de Sódio, Copolímero

5109BR
123J
032635

PVM/MA, Aroma, Carragema, Sacarina Sódica,
Hidróxido de Sódio, Corante Branco CI 77891
Ingrediente ativo: fluoreto de sódio 0,32%
Megasonex
(Goldspire Group)

Nano-hidroxiapatita, sorbitol, glicerina, água,
sílica, xilitol, pirofosfato tetrassódico, metil cocoil
taurato de sódio, mica, dióxido de titânio,
12443292

carboximetilcelulose de sódio, ácido cítrico,
sacarina de sódio e aroma.
Elmex®
(GABA International AG)

Água,

Sílica

Hidratada,

Sorbitol,

Hidroxietilcelulose, Olaflur, Aroma, Sacarina, CI
8182 PL

77891, Limoneno. Contém dihidrofluoruro de 3-

1114

(N-hexadecil-N-2-hidroxietilamônio) propil bis (2hidroxietil) fluoreto de amina (1400 ppm de
Flúor)
Ingrediente inativo:
Mi Paste One

água pura, glicerol, RECALDENTTM (CPP-ACP)

Clean & Protect

fosfopeptídeo de caseína e fosfato de cálcio

(GC AMERICA INC.)

amorfo,

sorbitol,

CMC-Na,

propilenoglicol,
328450

dióxido de silício, dióxido de titânio, xilitol, ácido
fosfórico, aromatizante, salicilato de metila, etil
p-hidroxibenzoato, propil p -hidroxibenzoato,
butil

p-hidroxibenzoato,

sarcosinato.
Ingrediente ativo:
fluoreto de sódio 0,24%
Nitrato de potássio 5%
Quadro 3. Dentifrícios utilizados no estudo.

.

sódio-N

lauroil

181218 B
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Microdureza
inicial

Primeiro desafio
erosivo dos CPs
por 2 minutos

Segunda
Microdureza

Solução
salina balanceada
por 30 min

Segundo desafio
erosivo dos CPs
por 2 minutos

Solução
salina balanceada
por 30 min

Primeira
escovação

Terceiro desafio
erosivo dos CPs
por 2 minutos

Solução
salina balanceada
por 1 hora

Quarto desafio
erosivo dos CPs
por 2 minutos

Sexto desafio
erosivo dos CPs
por 2 minutos

Solução
salina balanceada
por 1 hora

Quinto desafio
erosivo dos CPs
por 2 minutos

Solução
salina balanceada
por 1 hora

Solução
salina balanceada
por 30 min

Segunda
escovação

Terceira
Microdureza

Solução
salina balanceada
por 1 hora

Lavagem
abundante com
água destilada por
1 minuto

Figura 2. Desenho esquemático do ciclo de desafio erosivo

Armazenado em
solução salina
balanceada na
estufa
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COMPOSIÇÃO
Ácido fosfórico

Água, ácido fosfórico a 37%

a 37%

LOTE
67117
150616

Condac 37(FGM)

674418
28016
120717

Sistema adesivo

Ingredientes Ativos:

Adper Single

10-MDP, HEMA, (BisGMA), Decametileno

Bond universal

dimetacrilato, Etanol, Sílica tratada de

(3M)

silano, Água, copolímero de metacrilato de

643238

ácidos poliacrílicos e ácido polialcenóico
(CAP), iniciadores, ácido etacônico, CQ,
NDimetilbenzocaína.

Sistema adesivo

Álcool etílico, Bisfenol A diglicidil éter

Adper Single

dimetacrilato (BisGMA), Sílica tratada, 2-

Bond 2

hidroxietil metacrilato (HEMA), dimetacrilato,

(3M)

Copolímero de ácido acrílico e ácido

N846514

itacônico, Água, Diuretanodimetacrilato
(UDMA), Difeniliodôniohexafluorofosfato, Etil
4-dimetil aminobenzoato (EDMAB)

Resina

Compósito microhibrido (matriz monomérica

SC/090218

composta

BisGMA, BisEMA, UDMA e TEGDMA,

SC/020218

Opallis flow

silicato silanizado, nanopartículas de

SC/201117

(FGM)

alumínio de dióxido de sílica,

SC/090218

canforoquinona como
fotoiniciador,aceleradores, estabilizadores,
e pigmentos
Quadro 4. Materiais restauradores utilizados.
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150 incisivos bovinos = 30 grupos

cortes em busca da superfície mais plana

1º ensaio de escovação
Segundo teste de
microdureza

Lavagem
abundante com
água destilada
por 1 minuto

Microdureza
Inicial

Primeiro desafio
erosivo dos CPs por 2
min

Terceiro teste de
microdureza

30 min

Segundo desafio
erosivo dos CPs por 2
min

2º ensaio de escovação
Terceiro, quarto, quinto e sexto
desafios erosivos dos CPs por 2
min, intercalados por imersão em
solução salina balanceada por 1
hora

Ensaio mecânico de
microcisalhamento

Lavagem
abundante com
água destilada
por 1 minuto

Estufa 36,5 ºC

Figura 3. Desenho da metodologia dos grupos que sofreram desafio erosivo
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4. RESULTADOS

4.1 Comparação entre os dentifrícios (RAM)

4.1.1 Dentes sem desafio erosivo:

O uso dos dentifrícios em dentes que não sofreram o desafio erosivo não
alterou a resistência de união ao cisalhamento. A comparação entre os grupos, não
apresentou diferenças estatísticas significantes.
Resultados numéricos e estatísticos descritos nos quadros 5, 6 e 7:
SBU com ácido
Média (MPa)
Desvio Padrão

CT 1

MX 1

EX 1

MP 1

CO 1

12,03a

12,33a

14,56a

14,39a

12,95a

2,45

3,41

4,84

6,03

5,42

Anova

p = 0,3884
Não houve diferença CT1=MX1=EX1=MP1=CO1

Quadro 5. Grupos sem desafio erosivo e com adesivo universal com condicionamento ácido prévio ao
adesivo. Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças
estatísticas.

SBU sem ácido

CT 2

MX 2

Média (MPa)

a

9,13

10,08

Desvio Padrão

3,11

2,90

a

Anova

EX 2
10,53

a

2,59

MP 2
11,13

a

4,05

CO 2
11,52a
2,93

p = 0,1889
Não houve diferença CT2=MX2=EX2=MP2=CO2

Quadro 6. Grupos sem desafio erosivo e com adesivo universal sem condicionamento ácido prévio ao
adesivo. Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças
estatísticas.

SB 2

CT 3

MX 3

EX 3

MP 3

CO 3

Média (MPa)

13,65a

12,94a

15,17a

14,41a

12,31a

Desvio Padrão

5,02

4,80

3,21

5,60

3,80

Anova

p = 0,3706
Não houve diferença CT3=MX3=EX3=MP3=CO3

Quadro 7. Grupos sem desafio erosivo e com adesivo convencional. Letras iguais significam
semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

27

4.1.2 Dentes após desafio erosivo:

Alguns grupos que sofreram o desafio erosivo apresentaram diferenças
estatísticas significantes da resistência de união ao cisalhamento após uso dos
dentifrícios. Podemos destacar o baixo desempenho dos grupos EX5 (com o uso do
SBUs) e MX6 (com o uso do SB2) quando comparado aos demais grupos.
Resultados numéricos e estatísticos descritos nos quadros 8, 9 e 10:
SBU com ácido

CT 4

Média (MPa)

16,38

Desvio Padrão

6,24

a

Anova

MX 4
14,13

EX 4

a

14,12

6,04

MP 4

a

15,17

7,36

7,49

p > 0,05
Não houve diferença

a

CO 4
18,19a
6,82

p = 0,1808

CT4=MX4=EX4=MP4=CO4

Quadro 8. Grupos com desafio erosivo e com adesivo universal com condicionamento ácido prévio ao
adesivo. Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças
estatísticas.

SBU sem ácido

CT 5

MX 5

EX 5

MP 5

CO 5

Média (MPa)

19,35aA

18,31aA

12,87aB

16,15a

14,55a

Desvio Padrão

6,26

4,41

4,91

6,43

7,06

Anova

p = 0,0006

TUKEY

CT5 ≠ EX5

p < 0,05
MX5 ≠ EX5

Porém, nenhum grupo foi estatisticamente diferente de CO5.
Quadro 9. Grupos com desafio erosivo e com adesivo universal sem condicionamento ácido prévio ao
adesivo. Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças
estatísticas.

SB 2

CT 6

MX 6

EX 6

MP 6

CO 6

Média (MPa)

18,51a

11,46b

18,24a

19,23a

17,89a

Desvio Padrão

4,52

4,14

4,79

5,56

5,19

Anova
TUKEY

p < 0,01
MX6 ≠ CT6

MX6 ≠ EX6
p < 0,01

MX6 ≠ MP6

MX6 ≠ CO6

0,0010053

Quadro 10. Grupos com desafio erosivo e com adesivo convencional. Letras iguais significam
semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.
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4.2 Comparação do desempenho entre os sistemas adesivos (RAM)

Foi realizada uma avaliação comparativa do desempenho entre cada uma das
três

técnicas

adesivas

baseada

nos

valores

de

resistência

adesiva

ao

microcisalhamento (RAM) em cada grupo de dentifrício e também para o grupo
controle (água destilada). As análises foram feitas nos grupos que não sofreram o
desafio erosivo e nos que sim, quadros de 11 a 20.
Cabe ressaltar o pior desempenho de CT (SBUs) quando comparado a CT
(SB2) e EX (SBUs) quando comparado com EX (SBUa e SB2) em grupos sem desafio
erosivo; e o melhor desempenho de MX (SBUs) quando comparado com MX (SBUa
e SB2) e EX (SB2) em comparação a EX (SBUa e SBUs) em grupos após o desafio
erosivo.

4.2.1 Dentes sem desafio erosivo:

COLGATE TOTAL 12 - (Colgate-Palmolive Company)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

12,0250a

9,1300aA

13,6512aB

Desvio Padrão

2,4472

3,1121

5,0166

Anova

TUKEY

p = 0,0016
SBUa = SBUs

p= 0,0746087

SBUa = SB2

p = 0,3687844

SBUs ≠ SB2

p = 0,0010401

Quadro 11. Desempenho dos adesivos no grupo sem desafio erosivo escovado com CT. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras maiúsculas distintas significam diferenças estatísticas.
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MEGASONEX - (Goldspire Group)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

12,3345a

11,1811a

12,9432a

Desvio Padrão

3,4144

4,1789

4,7996

Anova

p = 0,4422
SBUa = SBUs = SB2

Quadro 12. Desempenho dos adesivos no grupo sem desafio erosivo escovado com MX. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

ELMEX® - (GABA International AG)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

14,5577a

10,5337b

15,1732a

Desvio Padrão

4,8423

2,5892

3,2058

Anova

p = 0,0009

TUKEY

SBUa ≠ SBUs

p= 0,0108732

SBUa = SB2

p = 0,8709599

SBUs ≠ SB2

p = 0,0010511

Quadro 13. Desempenho dos adesivos no grupo sem desafio erosivo escovado com EX . Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

Mi PASTE ONE - (GC AMERICA INC.)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

14,3889a

11,1285a

14,4130a

Desvio Padrão

6,0274

4,0517

5,6025

Anova

p = 0,0702
SBUa = SBUs = SB2

Quadro 14. Desempenho dos adesivos no grupo sem desafio erosivo escovado com MP. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.
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ÁGUA DESTILADA
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

12,9496a

11,5244a

12,3080a

Desvio Padrão

5,4193

2,9318

3,7957

Anova

p = 0,5744
SBUa = SBUs = SB2

Quadro 15. Desempenho dos adesivos no grupo sem desafio erosivo escovado com AD. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

4.2.2 Dentes após desafio erosivo:
COLGATE TOTAL 12 - (Colgate-Palmolive Company)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

16,3829a

19,3464a

18,5136a

Desvio Padrão

6,2422

6,2627

4,5178

Anova

p = 0,1901
SBUa = SBUs = SB2

Quadro 16. Desempenho dos adesivos no grupo com desafio erosivo escovado com CT. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

MEGASONEX - (Goldspire Group)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

14,1336a

18,3060b

11,4552a

Desvio Padrão

6,0366

4,4126

4,1381

Anova

TUKEY

p = 8,9517 e-06
SBUa ≠ SBUs

p= 0,0053972

SBUa = SB2

p = 0,1271170

SBUs ≠ SB2

p = 0,0010053

Quadro 17. Desempenho dos adesivos no grupo com desafio erosivo escovado com MX. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.
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ELMEX® - (GABA International AG)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

14,1212a

12,8680a

18,2420b

Desvio Padrão

7,3556

4,9131

4,7932

Anova

p = 0,0044
SBUa = SBUs

TUKEY

p= 0,7087520

SBUa ≠ SB2

p = 0,378272

SBUs ≠ SB2

p = 0,0046324

Quadro 18. Desempenho dos adesivos no grupo com desafio erosivo escovado com EX. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

Mi PASTE ONE - (GC AMERICA INC.)
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

15,1725a

16,1492a

19,2284a

Desvio Padrão

3,4927

6,4297

5,5628

Anova

p = 0,0824
SBUa = SBUs = SB2

Quadro 19. Desempenho dos adesivos no grupo com desafio erosivo escovado com MP. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

ÁGUA DESTILADA
Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

Média (Mpa)

18,1858a

14,5474a

17,8936a

Desvio Padrão

6,8221

7,0572

5,1897

ANOVA

p = 0,1324
SBUa = SBUs = SB2

Quadro 20. Desempenho dos adesivos no grupo com desafio erosivo escovado com AD. Letras iguais
significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.
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4.3 Comparação entre grupos com e sem desafio erosivo (RAM)
Foi realizada uma avaliação comparativa dos valores de resistência adesiva ao
microcisalhamento em cada grupo de dentifrício para dentes submetidos a mesma
técnica adesiva, apresentando como diferencial ter ou não sofrido o desafio erosivo
(ERO ou EH). Pode-se constatar aumento dos valores de resistência adesiva nos
grupos que sofreram o desafio erosivo, com destaque para: CT nas três técnicas, MX
quando usado SBUs, EX usando SB2, MP quando usados SBUs e SB2 e finalizando
com o grupo controle (CO) ao uso de SBUa e SB2.
Resultados numéricos e estatísticos representados nos quadros de 21 a 25.

COLGATE TOTAL 12 - (Colgate-Palmolive Company)

Média (Mpa)/D.

Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

a

12,03 (2,45)

9,13 a (3,11)

13,65 a (5,02)

EH

16,38 b (6,24)

19,35 b (6,26)

18,51 b (4,52)

ERO

p = 0,0079

p = 1,3154 e-07

p = 0,0010

CT 1 ≠ CT4

CT 2 ≠ CT5

CT 3 ≠ CT6

Padrão
Média (Mpa)/D.
Padrão

ANOVA

Quadro 21. Desempenho dos adesivos no grupo escovado com CT antes e após desafio erosivo. Letras
iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

MEGASONEX - (Goldspire Group)

Média (Mpa)/D.

Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

a

12,33 (3,41)

11,18 a (4,18)

12,94 a (4,80)

EH

14,13 a (6,04)

18,31 b (4,41)

11,46 a (4,14)

ERO

p = 0,3599

p = 1,4972 e-06

p = 0,2597

MX 1 = MX 4

MX 2 ≠ MX 5

MX 3 = MX6

Padrão
Média (Mpa)/D.
Padrão

ANOVA

Quadro 22. Desempenho dos adesivos no grupo escovado com MX antes e após desafio erosivo.
Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.
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ELMEX® - (GABA International AG)

Média (Mpa)/D.

Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

a

14,56 (4,84)

10,53 a (2,59)

15,17 a (3,21)

EH

14,12 a (7,36)

12,87 a (4,91)

18,24 b (4,79)

ERO

p = 0,8483

p = 0,0886

p = 0,0205

EX 1 = EX 4

EX 2 = EX 5

EX 3 ≠ EX6

Padrão
Média (Mpa)/D.
Padrão

ANOVA

Quadro 23. Desempenho dos adesivos no grupo escovado com EX antes e após desafio erosivo. Letras
iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

Mi PASTE ONE - (GC AMERICA INC.)

Média (Mpa)/D.

Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

14,39 a (6,03)

11,13 a (4,05)

14,41 a (5,60)

EH

15,17 a (7,49)

16,15 b (6,43)

19,23 b (5,56)

ERO

p = 0,2085

p = 0,0042

p = 0,0024

MP 1 = MP 4

MP 2 ≠ MP 5

MP 3 ≠ MP 6

Padrão
Média (Mpa)/D.
Padrão

ANOVA

Quadro 24. Desempenho dos adesivos no grupo escovado com MP antes e após desafio erosivo.
Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

ÁGUA DESTILADA

Média (Mpa)/D.

Single Bond universal

Single Bond universal

Single Bond 2

com condicionamento

sem condicionamento

(SB2)

ácido prévio (SBUa)

ácido prévio (SBUs)

12,95 a (5,42)

11,52 a (2,93)

12,31 a (3,80)

EH

18,19 b (6,82)

14,55 a (7,06)

17,89 b (5,19)

ERO

p = 0,0041

p = 0,1011

p = 0,0009

CO 1 ≠ CO 4

CO 2 = CO 5

CO 3 ≠ CO 6

Padrão
Média (Mpa)/D.
Padrão

ANOVA

Quadro 25. Desempenho dos adesivos no grupo escovado com AD antes e após desafio erosivo. Letras
iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.
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4.4 Teste de Microdureza Superficial do Esmalte (MDS)
Penetrador Knoop (KHN)

CT

MX

EX

MP

CO

Média (KHN)

- 3,56a

- 13,04a

- 9,09a

- 30,42b

- 28,30b

Desvio Padrão

2,02

1,92

2,51

3,23

2,46

ANOVA

p < 0,05
CT ≠ MP
MX ≠ CO

TUKEY
BONFERRONI

CT ≠ CO

CT ≠ CO
EX ≠ MP

MX ≠ CO

MX ≠ MP
EX ≠ CO
EX ≠ CO

p < 0,01

Quadro 26. Resultados do teste de microdureza superficial do esmalte (MDS) para os grupos avaliados.
Letras iguais significam semelhança estatística e letras distintas significam diferenças estatísticas.

Pelo teste Tukey foram encontradas diferenças estatisticamente significantes
da porcentagem de alteração de dureza entre os grupos escovados com o dentifrício
Mi Paste One e CO em relação aos demais grupos (p>0,05), em todos ocorreu perda
de dureza, entretanto, nos demais grupos experimentais houve menor perda.
Para o teste de Bonferroni encontramos diferenças estatisticamente
significantes da porcentagem de alteração de dureza entre os grupos escovados com
CO em relação aos grupos dos dentifrícios Colgate Total 12, Megasonex e
Elmex (p < 0,01).
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5. DISCUSSÃO

Nos últimos anos ocorreu um aumento significativo da prevalência de erosão
dentária e do uso de dentífricos com capacidade remineralizantes e protetoras para
prevenir e/ou impedir a progressão da erosão dentária. Entretanto, o uso destes
produtos poderia comprometer a eficácia da adesão à estrutura dentária, uma vez que
a proteção de áreas erodidas e/ou restaurações podem ser necessárias. Em uma
análise sucinta do presente estudo, pode-se concluir que, a escovação com os
dentífricos testados, em esmalte hígido, não demonstrou alteração na resistência
adesiva significativa, mas mostraram diferenças entre produtos. Outros estudos
avaliaram o pré-tratamento com produtos remineralizantes e a sua relação com a
adesão,

entre eles, os dentifrícios contendo CPP-ACP.49,113 O seu efeito

remineralizador tem sido demonstrado em alguns estudos,78,124 entretanto quando
avaliamos o dentifrício como pré-tratamento à adesão, os resultados mostram não ter
interferência na colagem de braquetes ortodônticos.113 Todavia, Keçik et al159
observaram que o pré-tratamento com CPP-ACP aumentou a força de adesão após
colagem de bráquetes. Estes resultados conflitantes podem ser devido aos diferentes
protocolos adesivos utilizados. No presente estudo, em esmalte hígido não foi
observado nenhuma alteração de RAM (resistência adesiva por microcisalhamento)
entre os dentifrícios testados. Vale ressaltar que o teste de mircrocisalhamento
realizado nesta pesquisa difere das pesquisas anteriores citadas, que utilizaram
cisalhamento. Os valores médios encontrados em alguns estudos 131,159 com CPPACP são superiores aos encontrados em nosso experimento por não utilizarem
microcisalhamento o que pode justificar esta diferença. Cisalhamento tem sido mais
utilizado e no presente estudo,131 o microcisalhamento foi escolhido por permitir
avaliar pequenas áreas, ser uma técnica mais fácil e requerer menor número de
espécimes.
Ao analisarmos as resistências médias de união dos adesivos universais no
modo com e sem condicionamento, diferença estatística foi observada apenas no
grupo EX em EH . Embora valores semelhantes de união sejam encontrados em todos
os grupos de esmalte hígido e sem diferença com o controle, o condicionamento ácido
poderia ser uma etapa requerida quando os dentífricos EX são utilizados em EH. Com
resultados semelhantes aos do presente estudo, porém sem tratamento com
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dentifricios, Demirbuğa et al mostraram ter valores mais altos de RAM quando o
esmalte era condicionado previamente ao adesivo universal (SBUa). Vale ressaltar
que Anusavice126 também observou que valores de resistência adesiva a partir de 20
Mpa em esmalte humano seriam um valor mínimo requerido para uma adesão efetiva,
contudo os valores mais baixos encontrados na presente pesquisa podem ser devido
ao substrato utilizado (esmalte bovino), que segundo Ruttermann127, pode apresentar
valores menores do que valores encontrados em esmalte humano.
Entretanto, os grupos que sofreram o desafio erosivo (ERO) apresentaram
diferenças estatísticas significantes da resistência de união de RAM após uso dos
dentifrícios e escovação. Estes resultados podem ser justificados por alguns estudos:
em uma avaliação in vitro utilizando dentes bovinos foi avaliada a influência do
condicionamento ácido prévio na RAM de um sistema adesivo universal
autocondicionante em esmalte e dentina, submetidos ou não a desafio erosivo. Os
resultados mostraram aumento significante da resistência de união dos adesivos
universais ao esmalte exposto ao desafio erosivo e ao condicionamento ácido prévio;
o mesmo não aconteceu com a dentina73. Os resultados foram similares no
experimento de Barkmeier145, no qual a resistência de união ao esmalte foi
significativamente maior nas superfícies condicionadas com ácido fosfórico quando
comparadas às superfícies tratadas com sistemas adesivos autocondicionantes,
todavia o aumento do tempo de tratamento com ácido fosfórico proporcionou maior
rugosidade superficial, mas não resultou em forças de união significativamente mais
altas149,150 Na presente experimento MX apresentou aumento significativo de RAM
sem condicionamento prévio ao uso do adesivo universal (SBUs) de esmalte erodido.
Similar aos nossos resultados, Loguercio et al

135

avaliaram técnicas de uso de sete

diferentes adesivos universais concluindo que quando aplicados ativamente no modo
autocondicionante, o condicionamento seletivo do esmalte com ácido fosfórico pode
não ser crucial para sua adesão. De outra forma, Wang L. et al. (2014)134, testou a
adesão de resina composta ao esmalte artificialmente erodido, abrasionado e a
combinação entre erosão e abrasão. Os resultados demonstraram que as lesões de
erosão e fricção isoladas criadas artificialmente na etapa in situ não alteraram a
capacidade de adesão ao esmalte, porém a combinação de erosão com fricção
reduziu a força de adesão; em nosso experimento, essa redução ficou mais
evidenciada após utilização do dentifrício EX e restaurações de resina associadas ao
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SBUs em comparação aos dentes escovados com CT e MX. Essa diminuição da
capacidade de adesão ao esmalte também foi notada com relevância estatística
quando escovados com MX e restaurados utilizando SB2 em comparação aos demais
dentifrícios e ao grupo controle. A erosão dentária em seus estágios iniciais apresenta
uma desmineralização da superfície do esmalte, e com a continuidade do desafio o
esmalte fica mais susceptível ao desgaste pela abrasão. 14,15 Assim podemos
especular que as diferenças encontradas com relação aos dentifrícios e adesivos
podem ser devido a diferença de desmineralização da superfície erodida.
Alguns estudos recentes concluem que os adesivos universais usados com a
estratégia autocondicionante, devido à sua menor agressividade, reduz o seu
potencial para desmineralizar totalmente o esmalte, resultando em microporosidades
retentivas inadequadas. Por outro lado, os mesmos estudos comprovam que a adesão
com estratégia do condicionamento prévio tem características de ligação a longo
prazo significativamente melhores133,136,137. Em nosso experimento, quando
comparamos estatisticamente o desempenho de RAM entre os adesivos universais
testados, encontramos diferenças estatísticas somente em dentes EH, que foram
escovados com o dentifrício EX e apresentaram o melhor desempenho para o SBUa
e; entre os dentes ERO, foram escovados com o dentifrício MX, tendo como melhor
desempenho desta vez, o grupo SBUs.
No presente experimento, os dentes ERO que foram escovados com o
dentifrício MX e restaurados utilizando-se os adesivos SBUa e SB2 apresentaram
valores de resistência adesiva estatisticamente inferiores ao grupo SBUs sob as
mesmas condições. Podemos sugerir que o dentifrício a base de NHA e sem fluoreto,
formou uma fina e superficial camada mineral que foi parcialmente removida pelo
condicionamento com ácido fosfórico a 37%, promovendo diminuição dos valores da
resistência adesiva devido ao prejuízo do embricamento micromecânico ao esmalte.
O mesmo grupo apresentou melhores resultados de resistência adesiva quando do
uso do adesivo universal na técnica autocondicionante pela ação de seus monômeros
específicos, entre estes, o mais notável é o 10-MDP (metacriloiloxidecil dihidrogeno
fosfato), isso pode ser atribuído a sua composição química, pois além de conter em
sua composição o 10-MDP, possui o copolímero de ácido polialcenóico (CAP)
modificado com metacrilato, o qual apresenta características semelhantes de adesão
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química

à

hidroxiapatita,

aumentando

assim

a

resistência

de

união.136,138,139,140,141,142,143, 151,152,153
Por meio dos resultados de nosso estudo, levando em consideração o protocolo
de escovação,81,156,157,158 pode-se constatar aumento dos valores de RAM nos grupos
que sofreram o desafio erosivo, com destaque para: grupos ERO que foram
escovados com CT, MX, MP e restaurados com SBUs; assim como nos grupos
escovados com CT, EX, MP e CO restaurados com SB2. Também apresentaram
valores de RAM estatisticamente superiores os grupos ERO que foram escovados
com CT e CO sendo restaurados com a técnica adesiva de SBUa. Esses resultados
são contrários aos encontrados por Cavalheiro J.P.,144 verificou que o desafio erosivo
diminuiu a resistência ao cisalhamento. Entretanto, na presente pesquisa valores mais
altos foram observados nos grupos ERO. Como citado anteriormente, na presente
pesquisa a abrasão realizada após cada desafio erosivo e associada a diferentes
dentifrícios pode ter contribuído para os resultados encontrados. Estes resultados
demonstram que a superfície alterada estruturalmente pode apresentar-se variável
para receber o condicionamento ácido ou não e resultar em uma adesão maior ou
semelhante ao esmalte hígido.
Em sua segunda etapa o presente estudo avaliou a proposta remineralizante
de diferentes princípios bioativos disponíveis comercialmente:84 na Megasonex
(nanohidroxiapatita de cálcio), na Mi Paste One (CPP-ACP, fosfopeptídeo de caseína,
fosfato de cálcio amorfo, fluoreto de sódio 0,24% e nitrato de potássio 5%) e Elmex®
(fluoreto de amina 1400 ppm) em dentes submetidos ao desafio erosivo. Nossos
resultados mostraram que houve perda de microdureza superficial em todos os grupos
testados. Nesta fase, verificamos diferença com relação ao controle dos grupos CT,
MX e EX, dentro do protocolo utilizado, foram capazes de inibir a desmineralização.
Na superfície desmineralizada, a microdureza do esmalte é reduzida, tornandoo mais suscetível aos desgastes abrasivos.22,82,83,85,86 No entanto, mesmo após
esforços físicos como a escovação dentária, que possam remover a superfície de
esmalte desmineralizada, estudos com microscópico eletrônico de varredura (MEV)
demonstram a persistência de um padrão de estrutura de esmalte condicionado,
apresentando os sinais da desmineralização.87,88
Em nosso experimento foi realizada uma avaliação da efetividade protetora
mineral por meio da análise da superfície do esmalte dental bovino submetido a
desafio erosivo simulando erosão dental associado à fricção provocada pela
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escovação simulada de forma intermitente por testes de microdureza superficial. Após
a interação dos ácidos e/ou quelantes com a superfície dental, ocorre uma espécie de
amolecimento superficial e diminuição da microdureza do tecido. 89,102Dessa forma,
fato que a estrutura dentária em questão, o esmalte, está mais exposto à fricção e
atrição, além do próprio desgaste erosivo.23 A técnica da durometria possibilitou
verificar qualitativamente a desmineralização dentária, visto que não se tem como
determinar, por meio dela, a quantidade de mineral perdido ou recuperado neste
processo. Contudo, sabe-se que o conteúdo mineral do esmalte está diretamente
relacionado com o valor da sua dureza, sugerindo que, quanto maior for este valor,
mais mineralizado se encontra o esmalte.116,117
Estudos demonstram a eficácia da ação remineralizante e do efeito antierosivo
do AmF (fluoreto de amina).63,90,107 Compostos fluoretados monovalentes, como o
fluoreto de sódio (NaF) e fluoreto de amina (AmF), vem sendo estudados como
agentes antierosivos, em diferentes veículos e concentrações. Eles provavelmente
protegem o substrato dentário por meio da formação de precipitados que atuariam
como uma camada a ser dissolvida primeiramente durante o desafio erosivo, evitando,
de imediato, a dissolução do tecido dentário subjacente.97,98,99
A avaliação do potencial remineralizante no estudo de Wierichs, et
al.91apresentou como resultado: para amostras tratadas com AmF e NaF, foi
observado um ganho mineral acentuado após o ciclo de pH e após a segunda
desmineralização em comparação com os tratamentos SnF2 / NaF. No teste MDS em
nosso estudo, o dentifrício a base de AmF avaliado (EX) não apresentou diferença
estatística significante quando comparado aos dentifrícios MX e CT e foi
estatisticamente superior ao dentifrício MP e ao grupo controle.
Porcelli et al. (2015) avaliaram a MDS do esmalte dental após erosão com ácido
cítrico e tratamento com dentifrícios contendo nanohidroxiapatita (NHA) e arginina. Os
autores verificaram que o grupo tratado com arginina apenas atrasou o
desenvolvimento de lesões erosivas ao passo que com NHA remineralizou as lesões
erosivas em esmalte.58 Em nosso experimento os resultados não foram similares,
nenhum dos dentifrícios apresentou valores que correspondessem a remineralização.
Apesar de diversos estudos in vitro33,45,46,47,48,49,50,52,53,54,100 e in situ
57,58,59,60,62,63,64

terem relatado a eficácia de uma variedade de produtos fluoretados,

em diferentes concentrações e formas de apresentação, na proteção e
remineralização de lesões de erosão em esmalte dental, a estabilidade da camada de
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fluoreto de cálcio é muito baixa diante de desafios ácidos agressivos e seus glóbulos
são rapidamente dissolvidos frente a uma redução significativa de pH, como acontece
durante os desafios erosivos, em que o pH do meio é geralmente inferior a 4,5.

46,101

Evidências mostram que o envolvimento de processos abrasivos aumenta a perda de
estrutura em dentes susceptíveis à erosão, e mostram ainda que dentes erodidos são
mais susceptíveis à abrasão e atrição do que os hígidos.23,102 Baseado nesses estudos
podemos justificar, em nosso experimento, o pior desempenho do dentifrício Mi Paste
One (pasta a base de fosfato de cálcio e fosfopeptídeos da caseína, com ingrediente
ativo: fluoreto de sódio 0,24% e nitrato de potássio 5%). Vale ressaltar que entre as
reações dos componentes da Mi Paste One: fluoreto de sódio (NaF) e fosfato de cálcio
(Ca3 (PO4)2) apresenta como resultado o fluoreto de cálcio (3 CaF2) e fosfato de sódio
(2 Na3PO4).
Estudos mostram que dentifrícios fluoretados tem um efeito benéfico contra a
erosão dental,92,95,96,102,103 no entanto a prevalência da erosão tem aumentado mesmo
com o uso desses dentifrícios.104,105 Um estudo utilizando dentifrícios fluoretados com
proposta antierosiva mostraram que os cremes dentais convencionais com NaF
reduziram a perda de tecido por erosão mesmo sob condições erosivas relativamente
severas mas com eficácia limitada em relação à abrasão por escovação. As
formulações antierosivas não tiveram desempenho superior, e alguns foram ainda
menos eficazes em comparação a produtos convencionais.106 A arginina exibe efeito
protetor quando adicionada a um dentifrício, complementando a ação do carboneto de
cálcio108,109,148. Experimentos in situ utilizando arginina no esmalte erodido mostraram
15% de aumento da dureza da superfície, comparados a 9% de aumento por
dentifrícios com NaF (fluoreto de sódio) somente.110,111 A incorporação de arginina a
2% no creme dental com NaF aumentou significativamente a remineralização da lesão
de cárie no esmalte quando comparado ao creme dental somente com NaF. 112
Podemos destacar que em nosso experimento o único dentifrício convencional,
CT (fluoreto de sódio - 1450 ppm de Flúor + arginina), apresentou o melhor valor no
desempenho em relação a porcentagem de alteração da microdureza quando
comparado aos tres dentifrícios com propostas antierosivas e ao grupo controle. Esse
dentifrício apresentou diferença estatística significante ao grupo controle e ao grupo
escovado com MP.
A hidroxiapatita é um fosfato de cálcio hidratado do grupo de matérias das
apatitas, de formula química Ca10 (PO4)6 (OH)2. 114,115,146 Em nosso estudo, o dentifrício
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a base de NHA (MX), na avaliação de recuperação da microdureza, apresentou
desempenho satisfatório e estatisticamente superior quando comparado ao grupo
controle e ao grupo escovado com MP contendo fosfopeptídeos da caseína, uma
molécula naturalmente presente no leite, que é capaz de ligar íons cálcio e fosfato,
estabilizando-os na forma de fosfato de cálcio amorfo que, em condições apropriadas,
trabalha com precursor da hidroxiapatita (HAP) promovendo a remineralização da
estrutura dentária.
Um estudo147 avaliando o uso de dentifrícios fluoretados concluiu que o F nos
grupos fluoreto e a saliva artificial nos grupos não fluoreto foram ambos capazes de
induzir remineralização do esmalte, indicando o efeito protetor da película salivar
contra a desmineralização mesmo na ausência de flúor. A saliva forma a película
adquirida, uma membrana de proteção sobre a estrutura dental, além de reduzir a taxa
de desmineralização e aumentar a de remineralização, fornecendo cálcio, fosfato e
flúor tanto necessários à superfície erodida de esmalte quanto para as de
dentina,93,118,119 esta previne o contato direto entre o ácido e a superfície de
esmalte.98,120,121,122 Contudo a proteção salivar por si só não é suficiente para a
prevenção da erosão dentária.18,24,120,123,124,125 Podemos sugerir que em nosso
experimento o grupo escovado com o dentifrício Mi Paste One, a base de fosfato de
cálcio e fosfopeptídeos da caseína e com ingrediente ativo: fluoreto de sódio 0,24% e
nitrato de potássio 5%, teve seu desempenho semelhante ao controle. Assim, ambos
nas condições estudadas não foram capazes de prevenir a erosão. Quando o
fosfopeptideo de caseína com fosfato de cálcio amorfo (cpp-acp) é aplicado no meio
bucal ele se liga ao biofilme, hidroxiapatita e a mucosa, formando reservatórios que
irão atuar na remineralização. Desse modo, por se tratar de um estudo in vitro este
mecanismo de ação pode não ter ocorrido.
Podemos concluir que os processos erosivos e abrasivos associados a
diferentes dentifrícios podem alterar a superfície do esmalte e podem alterar a adesão
com diferentes protocolos adesivos. Dentre as limitações do presente estudo
poderíamos ressaltar a não observação da falha na interface dentes/restauração. A
observação de falhas coesivas em esmalte poderia nos revelar a fragilidade do
substrato, de outro modo, como tem sido demonstrado quando a abrasão é associada
a escovação. Nesta condição, menor fratura coesiva pode ocorrer após remoção da
superfície desmineralizada, expondo um esmalte não desmineralizado. Uma outra
análise que poderia elucidar algumas dúvidas com relação aos resultados
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encontrados seria avaliar microscopicamente a interface da adesão. Assim, a
associação de dados qualitativos revelaria aspectos importantes para adesão em
superfícies erodidas e tratadas com dentifrícios. A restauração adesiva em estágios
precoce pode ser útil na prevenção da erosão em esmalte. Assim, nossos resultados
avaliaram o mecanismo de adesão em estágios iniciais de erosão e este fato deve ser
levado em consideração. Vale ressaltar que a maioria dos estudos são realizados em
dentina e poucos são os estudo que avaliaram o esmalte como substrato e associado
a dentifrícios remineralizantes e escovação.
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6. CONCLUSÕES

Finalizada a análise dos resultados obtidos nas condições experimentais deste
trabalho in vitro pode-se concluir que:
- Após a escovação simulada com os dentifrícios remineralizantes, o dentifrício
convencional e a água destilada; não houve diferença estatisticamente significante na
resistência de união ao microcisalhamento em esmalte hígido entre os grupos
testados com mesmo adesivo e protocolo de uso;
- Processos erosivos e abrasivos associados a diferentes dentifrícios podem
alterar a superfície do esmalte e podem alterar a adesão com diferentes protocolos
adesivos.
- Os resultados do estudo sugerem que não há contra indicações para o uso de
pastas com propostas remineralizantes em esmaltes hígidos que necessitem
restaurações adesivas;
- O protocolo adesivo com SBUa e o utilizado com o adesivo SB2 apresentaram
valores de resistência ao microcisalhamento, significantemente maiores em relação
ao uso do SBUs no grupo com esmalte hígido escovado com dentifrício Elmex®;
- O protocolo adesivo SBUs apresentou valores de RAM significantemente
maiores em relação ao uso do SBUa e SB2 no grupo com esmalte submetido ao
desafio erosivo e escovado com dentifrício Megasonex;
- Quando comparamos estatisticamente os grupos EH quanto aos valores de
desempenho de RAM para cada adesivo testado e escovados com o mesmo
dentifrício, podemos afirmar que em nenhum dos grupos houve superioridade dos
espécimes;
- Quando comparamos os grupos ERO e EH quanto a RAM dos espécimes
restaurados com SBUa e escovados com CT e CO, podemos afirmar que houve
melhores resultados e diferença estatística significante para os grupos após desafio
erosivo;
- Comparando os grupos ERO e EH quanto a RAM dos espécimes restaurados
com SBUs e escovados com CT, MX e MP; e as restaurados com SB2 e escovados
com CT, EX, MP e CO, podemos afirmar que houve melhores resultados e diferença
estatística significante para os grupos após desafio erosivo;
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- Houve perda de microdureza superficial em todos os grupos;
- Após o desafio erosivo, o grupo controle e o grupo que realizou a escovação
com o dentifrício Mi Paste One apresentaram uma perda da microdureza superficial
considerada severa;
- Após as análises estatísticas de Tuckey e Bonferroni para o ensaio de
microdureza superficial em esmalte erodido, podemos concluir que os dentifrícios
Colgate Total 12, Megasonex e Elmex® apresentaram um melhor efeito protetor em
relação a manutenção da microdureza do esmalte quando comparados ao dentifrício
Mi Paste One e ao grupo controle (água destilada).
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