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ESTUDO IN SITU DA RESISTENCIA À DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE 

DENTAL SUBMETIDO À IRRADIAÇÃO COM LASER Er,Cr:YSGG 

ASSOCIADA AO USO DE PRODUTOS FLUORETADOS 
Claudia Bianchi Zamataro 

 

RESUMO 

 A irradiação com o laser de Er,Cr:YSGG promove aumento da área de 

superfície do esmalte dental irradiado, o que pode resultar em uma maior retenção e 

um efeito prolongado do fluoreto (F-) presente em produtos fluoretados de diferentes 

concentrações. O produto formado na superfície de esmalte originado de uma única 

aplicação de flúor fosfato acidulado (FFA 12.300 µg F-/g) ou da frequente aplicação 

tópica de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g poderia ter seu efeito cariostático 

prolongado, pelo aumento de sua retenção na superfície do esmalte dental irradiado. 

Uma vez que o esmalte dentário livre de biofilme não sofre desmineralização na 

cavidade bucal, sugerimos um estudo in situ onde se possa avaliar o prolongamento 

do efeito do destas associações, também na presença de placa. As condições de 

irradiação do estudo in situ, foram determinadas, in vitro, com laser Er,Cr:YSGG no 

esmalte de maneira isolada ou combinada com as aplicações tópicas de: 1- dentifrício 

de concentração 1.100 µg F-/g ou 2- FFA, para posteriores análises da formação e 

retenção de CaF2. Foram realizadas análises morfológicas por microscopia eletrônica 

de varredura, determinação da concentração do flúor solúvel em álcali por meio do 

eletrodo íon específico e análise da microdureza em corte longitudinal. Os resultados 

por microscopia eletrônica de varredura verificaram qualitativamente a formação de 

produtos na superfície de esmalte na forma de CaF2. A análise bioquímica para 

determinação quantitativa do F- solúvel em álcali determinou como sendo 

estatisticamente diferentes (p≤0,05) os Grupos nos quais o laser foi utilizado 

previamente à aplicação tópica dos dois tipos de produtos fluoretados de diferentes 

concentrações (dentifrício e FFA), in vitro. Em seguida, foi realizado o estudo in situ 

quando voluntários utilizaram dispositivos palatinos, contendo blocos de esmalte 

humano, previamente tratados, com o objetivo de acúmulo da placa nativa sobre os 

mesmos. Durante a fase in situ, os voluntários permaneceram utilizando dentifrício F- 

para verificação da ação do mesmo na presença de biofilme sobre os blocos 

irradiados. Foram correlacionados os efeitos da formação de F-, decorrentes dos 

tratamentos propostos, na redução da desmineralização. A análise bioquímica para 

quantificação do F- solúvel em álcali determinou como sendo estatisticamente 

diferentes (p≤0,05) os Grupos nos quais o laser foi utilizado após a aplicação tópica 

dos dois tipos de produtos fluoretados de diferentes concentrações (dentifrício e FFA), 

in situ, sugerindo um efeito prolongado da sinergia dos tratamentos na diminuição da 

desmineralização. 

 

 

Palavras-chave: laser, esmalte dental, Er,Cr:YSGG, prevenção da cárie. 
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IN SITU STUDY OF DENTAL ENAMEL DEMINERALIZATION RESISTANCE 

WHEN IRRADIATED WITH Er,Cr:YSGG LASER ASSOCIATED TO 

FLUORIDATED PRODUCTS 

Claudia Bianchi Zamataro 

 

ABSTRACT 

The effect of the Er, Cr: YSGG laser promotes increased surface enamel area, 

which can result in increased retention and prolonged effects of Fluoride (F-) present in 

products with different concentrations of fluoride. The cariostatic effect from product 

formed in the enamel surface originated from a single application of acidulated 

phosphate fluoride (APF 12 300 µg F-/ g), or frequent topical application of dentifrice 

containing 1,100 µg F-/ g, could be prolonged by increasing its retention on irradiated 

enamel surface. Once the biofilm-free enamel does not suffer demineralization within 

the oral cavity, it is proposed an in situ study where we can evaluate the prolongation 

of the effect of these associations, also in the presence of plaque. The irradiation 

conditions of the in situ study were determined in vitro with Er, Cr: YSGG laser 

irradiation of enamel surface either alone or combined with one of the topical 

applications: 1 - dentifrice F-1,100 µg / g or 2 - APF For further analysis of the formation 

and retention of CaF2. Morphological analyzes were performed by scanning electron 

microscopy, determination of the concentration of alkali-soluble fluoride by specific ion 

electrode analysis and microhardness. The results of scanning electron microscopy 

verified qualitatively the formation of products in the enamel surface in the form of 

CaF2. Biochemical analysis for quantitative determination of F-soluble in alkali 

determined to be statistically different (p ≤ 0.05) Groups in which the laser was used 

prior to application of topical fluoride products of two types of different concentrations 

(APF and dentifrice) in vitro. Then, the study was conducted in situ when volunteers 

wore palatal appliances containing blocks of human enamel, pretreated aiming native 

plaque formation. During in situ experiment, the volunteers remained using F-dentifrice. 

Correlations with the effects of F-formation, resulting from treatments proposed in the 

reduction of demineralization were made. Biochemical analysis for quantitative 

determination of F- alkali soluble determined to be statistically different (p ≤ 0.05). 

Groups in which the laser was used after topical application of both types of different 

fluoride concentrations (APF and toothpaste), in situ, suggested an synergic effect, 

extending treatment efficiency in reducing demineralization. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: laser, dental enamel, Er,Cr:YSGG, caries prevention. 
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1- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 
 

O uso do laser tem sido uma alternativa viável para a prevenção da cárie, 

modificando a estrutura dos tecidos duros dentais e tornando-os menos solúveis, de 

maneira isolada [Featherstone et al., 1997] e em associação com produtos fluoretados 

[Ana et al., 2007; Ana et al., 2012].  

A redução da desmineralização do esmalte irradiado foi verificada pela 

primeira vez por meio da irradiação do esmalte com o laser de rubi, quando se 

observou decréscimo da permeabilidade de difusão dos íons. No primeiro estudo in 

vitro [Stern et al., 1972], foi realizada a irradiação com laser de CO2 em esmalte, sob 

densidade de energia de 10 e 15 J/cm2. Por meio de microscopia eletrônica de 

varredura, observou-se que as regiões irradiadas expostas ao ambiente ácido 

permaneceram mais íntegras morfologicamente, ao passo que as não irradiadas 

mostraram características de desmineralização. A perda de íons carbonato (CO3) da 

superfície dental pode estar correlacionada ao comprimento de onda do laser e da 

densidade de energia utilizada, ocorrendo absorção da radiação pelo componente 

mineral e sendo convertido em calor de superfície. De fato, pressupõe-se que deva 

ocorrer a decomposição térmica dos cristais de apatita carbonatada para uma forma 

menos solúvel. A irradiação laser pode possibilitar como coadjuvante ao tratamento 

convencional com produtos fluoretados, o aumento da formação, retenção e 

incorporação de flúor no esmalte. Dentre os lasers mais estudados para este fim, 

destacam-se os lasers de CO2 [Meuerman et al., 1992; Featherstone et al., 2012], 

Nd:YAG [Zezell et al., 2008, Harazaki et al., 2011], Argônio [Nammour et al., 2003]i, 

Ho:YLF [Stern et al., 1972], Er:YAG [Del Bem et al., 2003] e, mais recentemente, o 

laser Er,Cr:YSGG [Apel et al., 2003].  

Foi relatada, anteriormente [Ana et al., 2012], a associação de vários 

comprimentos de onda, com diferentes densidades de energia, ao flúor fosfato 

acidulado (FFA), e os resultados apresentaram-se promissores. Tem sido 

demonstrado que a utilização do laser associado à aplicação tópica de flúor pode 

reduzir potencialmente a progressão da lesão de cárie, sendo que a irradiação laser é 

capaz de aumentar a difusão do F, fazendo com que ocorra maior absorção do íon 

[Oho et al., 1990; Hicks et al., 2004]. Uma explicação para o mecanismo pelo qual o 

esmalte irradiado adquire resistência à desmineralização é a formação de 

microespaços devido à remoção de componentes orgânicos do esmalte por meio da 

irradiação (água e carbonato), os quais agiriam como sítios para deposição de íons 

liberados pela desmineralização [Caslavska et al., 1975]. Em acréscimo, o laser pode 
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propiciar a conversão de hidroxiapatita em fluorapatita, por meio de fusão e 

solidificação das camadas de cristais de hidroxiapatita combinadas com a camada de 

flúor incorporado pelo tratamento tópico, originando uma estrutura composta de 

fluorapatita mineral que seria mais resistente aos ácidos de origem bacteriana [Phan et 

al., 1999]. 

O laser de neodímio também tem sido amplamente estudado para 

prevenção da cárie, sendo reportado um aumento da resistência à desmineralização 

do esmalte e dentina quando irradiados com este comprimento de onda [Kwon et al., 

2003; White et al., 1996]. O potencial do laser Nd:YAG na prevenção da cárie dental 

também é demonstrado por estudos clínicos prévios, associadas ou não a aplicação 

tópica de flúor, contribuindo para uma diminuição da incidência de lesão inicial de cárie 

em crianças [Oho et al., 1990; Zezell et al., 2001; Harazaki et al., 2001]. 

A prevalência da cárie dental reduziu significativamente, tanto em países 

desenvolvidos [Rølla et al., 1991] como nos países em desenvolvimento [Fejerskov et 

al., 1994; Cury et al., 2004], nas últimas décadas do século XX. Apesar dos dados 

disponíveis na literatura referentes à redução de cárie serem segmentados, 

normalmente referentes a crianças em idade escolar, e os levantamentos utilizarem 

diferentes critérios [Rølla et al., 1991], as conclusões de redução significativa da 

doença não devem ser ignoradas. Esta redução foi notada em diversos países com 

diferentes métodos de prevenção de cárie, sendo um fator comum o uso de 

dentifrícios fluoretados que atualmente tem sido considerados como a principal forma 

de auto-aplicação de fluoreto [Marinho et al., 2006]. Portanto, o uso do dentifrício 

fluoretado tem sido apontado como a razão para a diminuição dos índices de cárie, 

uma vez que a disseminação de seu uso coincide com esta redução. Alguns autores 

defendem que o uso isolado de dentifrício fluoretado é o responsável por esta 

ocorrência enquanto outros sugerem um efeito sinérgico com outros fatores como, por 

exemplo, com a higiene oral que, se considerada individualmente, provavelmente não 

pode ser apontada como fator responsável para os índices de redução de cárie 

observados. Por outro lado, a redução do desafio cariogênico, por meio do uso 

consciente de carbohidratos fermentáveis, que tem ocorrido em determinados países 

desenvolvidos, também não parece ser fator determinante ou preponderante, uma vez 

que a redução da doença tem sido significativa também em países onde o consumo 

de carbohidratos fermentáveis aumentou [Rølla et al., 1991; Rølla & Øgaard, 1986].  

No Brasil, apesar de ter sido notada uma diminuição do desenvolvimento e 

progressão da doença, ela atinge de maneiras distintas as diferentes classes sócio-

econômicas. Em função de serem poucas as medidas preventivas que atinjam toda a 

extensão do país, três fatores têm sido considerados importantes para a redução de 
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cárie: fluoretação da água, programas preventivos em escolas públicas e 

disseminação do uso de dentifrícios fluoretados. Até o final da década de 80, apenas 

25% dos dentifrícios disponíveis no mercado eram fluoretados, havendo uma mudança 

neste quadro quando foi adicionado F aos dentifrícios mais consumidos. Assim, na 

década de 90, a porcentagem de dentifrícios fluoretados comercializados no país 

atingiu a proporção de 90%, beneficiando em termos de redução de cárie até mesmo a 

população sem acesso à água de abastecimento público fluoretada. Este benefício é 

possível, independente da presença ou não de água fluoretada, pois dentifrícios são 

amplamente utilizados, sendo o Brasil o terceiro maior consumidor de dentifrícios 

fluoretados, depois de Estados Unidos e Japão [Narvai, 2000]. Adicionalmente, este 

consumo de dentifrício tem aumentado desde o início da década de 80 [Cury et al., 

2004]. 

Dentifrícios podem apresentar variação na concentração de F presente em 

suas composições. Este fato é relevante para a recomendação clínica de um 

dentifrício levando-se em conta o balanço de riscos e benefícios, uma vez que a 

biodisponibilidade de F na saliva é similar quando é utilizado um dentifrício de 

concentração convencional de F seguido de enxágüe e dentifrício de baixa 

concentração de F sem enxágüe [Zamataro et al., 2008]. A eficiência anti-cárie dos 

dentifrícios contendo de 1.100 a 1.500 µg F/g está amplamente relatada na literatura 

[Marinho et al., 2007] e acredita-se que o efeito predominante do fluoreto é tópico, 

promovendo a remineralização de lesões de cárie incipientes e diminuindo a 

desmineralização do esmalte dentário [Featherstone, 1997].  

Este mecanismo do efeito cariostático dos dentifrícios fluoretados ocorre 

por meio da formação de partículas de fluoreto de cálcio na superfície do esmalte 

quando há presença de altas concentrações de fluoreto, conforme ilustra a Figura 1. 

Estas partículas são mantidas na superfície do dente e constituem um reservatório de 

liberação lenta de flúor que é mobilizado durante os ciclos de pH no biofilme [Rølla et 

al., 1991]. O efeito anti-cárie dos dentifrícios fluoretados está relacionado a um grande 

aumento na concentração de F na cavidade bucal imediatamente após a escovação, e 

à manutenção de concentrações acima das basais por cerca de 1 hora, em função da 

liberação de fluoreto dos “microreservatórios” [Duckworth, 1991; Paes Leme et al., 

2004; Cenci et al., 2008] e no fluido da placa até por 10 horas ou mais após a 

escovação [Cenci et al., 2008]. A reação do F presente no dentifrício com o esmalte 

dental, formando depósitos de fluoreto de cálcio [Cruz et al., 1992], também funciona 

como um importante reservatório do íon durante os ciclos de pH, como pode ser 

observado na Figura 1. 

 

http://cochrane.bireme.br/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=2428&id=&lang=pt&dblang=#O-10#O-10
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Figura 1 – Glóbulos de fluoreto de cálcio depositados no esmalte após a aplicação de 

suspensão de dentifrício contendo 1.000 µg F-/g pelo período de 1 hora. Extraído de 

Cruz et al., 1992 

 

Estudo recente [Tenuta et al., 2009] demonstrou que os produtos 

fluoretados formados no esmalte dentário, em decorrência da aplicação de dentifrício, 

aumenta a concentração de F- nas porções sólidas e líquidas da placa (estroma e 

fluido do biofilme) formada sobre o esmalte. Uma vez que o esmalte dentário livre de 

biofilme não sofre desmineralização na cavidade bucal e as trocas iônicas necessárias 

para os processos de desmineralização e remineralização ocorrem na parte líquida do 

biofilme, os resultados do estudo citado sugerem que o F- presente no fluido do 

biofilme (placa) dental, remanescente após a escovação, é o principal responsável 

pelo efeito anticárie dos dentifrícios fluoretados. Entretanto o efeito anticariogênico do 

produto formado no esmalte em decorrência do uso de dentifrícios associado à 

irradiação laser, na presença de biofilme dental, não tem sido explorado na literatura. 

Desta maneira, propomos que a combinação de uma única sessão de irradiação com 

o laser Er,Cr:YSGG associada ao uso doméstico de dentifrício fluoretado poderia 

potencializar a eficácia do dentifrício, em casos isolados de pacientes com altos 

índices de cárie. Desta maneira, casos clínicos indicados se beneficiariam de ambas 
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as técnicas, com a finalidade preventiva, por meio de intervenção profissional de 

sessão única associada a cuidados domésticos de higiene oral. 
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2- OBJETIVOS 
 
 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a sinergia da associação da 

irradiação com o laser de Er,Cr:YSGG, com dentifrício de concentração 1.100 µg F-/g, 

em comparação com a aplicação tópica de flúor fosfato acidulado de concentração 

12.300 µg F-/g, em esmalte dental também na presença de biofilme dental.  

 

Objetivos específicos: 

1- Avaliar in vitro e in situ a formação e retenção de produtos na superfície de 

esmalte (Flúor fracamente ligado, CaF2) decorrentes destas associações;  

2- Avaliar in vitro e in situ, quantitativamente, a formação de produtos solúveis 

em álcali (Flúor fracamente ligado, CaF2) decorrentes dos parâmetros 

utilizados; 

3- Correlacionar, in situ, a formação destes produtos na redução da 

desmineralização do esmalte dental, na presença de biofilme. 
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3- REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

O modelo in situ proposto de maneira pioneira por Kolourides e Volker em 

1964, e posteriormente modificado por Zero em 1992, consiste no estudo da cárie e da 

pesquisa aplicada do papel dos alimentos e do flúor nos processos de des-

remineralização em humanos sem causar interferência em sua dentição natural. O 

modelo envolve o uso de dispositivo intra oral que cria condições definidas na 

cavidade oral de humanos para simular o processo de cárie dental [Zero, 1995]. 

Modelos in situ têm sido utilizados, de maneira bem sucedida, para avaliar os 

processos de des-remineralização tanto em esmalte quanto em dentina, uma vez que 

as condições criadas neste modelo são semelhantes às condições de um ensaio in 

vivo, na medida em que utiliza a cavidade bucal como ambiente experimental. As 

limitações do modelo estão associadas à variação individual dos voluntários 

envolvidos e a adesão dos mesmos ao experimento. O dispositivo intra oral utilizado 

neste modelo pode ser palatal ou mandibular, também permitindo variação do 

substrato a ser analisado. Amostras de dentina ou esmalte, de origem humana ou 

bovina, têm sido utilizadas associadas ou não a materiais restauradores. 

 

O modelo in situ de curta duração, proposto por Brudevold e colaboradores 

em 1984, e posteriormente modificado por Zero e colaboradores em 1992, utiliza uma 

‘placa teste’ produzida a partir de estreptococos do grupo mutans. Apesar de não se 

tratar de um biofilme nativo, esta placa teste representa a resposta bacteriana aos 

ciclos de pH induzidos por desafio cariogênico, e seus efeitos sobre o substrato de 

escolha. Por ser de curta duração, apresenta uma resposta rápida e mais acurada do 

que ensaios in vitro. Quando Zero, em 1995, propõe um modelo in situ de longa 

duração, o dispositivo intra oral é utilizado por período de tempo suficiente para 

formação in vivo de placa bacteriana multicelular. O desafio cariogênico é realizado de 

maneira extra oral, de modo a não interferir na dentição do voluntário, porém pode-se 
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avaliar a capacidade tampão da saliva e demais variáveis que ocorrem em ambiente 

bucal. 

 

A formação de biofilme é necessária para a desmineralização, porém, 

somente sua formação não é suficiente para que ela ocorra. É necessário que o 

biofilme formado seja exposto à sacarose para que ocorra a produção de ácidos pela 

comunidade bacteriana, causando diminuição do pH na superfície dental. Atingindo 

níveis críticos de pH (em torno de 4,5 a 5,5 para o esmalte, e em torno de 5,5 a 6,5 

para dentina), ocorre o processo de desmineralização. Desta maneira, protocolos de 

desafios cariogênicos podem variar, de acordo com as proposições. Ccahuana-

Vásquez e colaboradores, em 2007, avaliaram o efeito da frequência da exposição de 

sacarose na composição microbiológica e bioquímica do biofilme dental formado e sua 

relação com a desmineralização do esmalte. Em um estudo in situ de longa duração 

de três fases, dez voluntários com fluxo salivar considerado normal, residindo em 

município com fluoretação ótima da água, utilizaram por 14 dias dispositivos palatinos 

contendo dentes humanos. O desafio cariogênico foi realizado na forma de 

gotejamento de solução de sacarose 20% e os voluntários utilizaram dentifrício 

fluoretado, 3 vezes ao dia, para escovação de sua dentição natural. A frequência do 

desafio cariogênico variou de 0 (controle), 2, 4, 6, 8 ou 10 vezes ao dia. Quando se 

tratou da frequência de 8 vezes ao dia, os horários de gotejamento foram 8:00, 9:30, 

11:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00 e 21:00 h. As escovações foram realizadas com 

dentifrício contendo 1.100 µg F/g na forma de NaF e sílica como abrasivo, após as 3 

principais refeições do dia. Foram realizadas análises microbiológica e bioquímica do 

biofilme dental formado sobre as amostras de esmalte dental, que por sua vez tiveram 

sua microdureza longitudinal avaliada. Mudanças microbiológicas e bioquímicas no 

biofilme foram observadas mesmo quando a solução de sacarose foi utilizada em 

frequência inferior a oito vezes ao dia. Foram observadas aumento da biomassa, 

aumento da produção de polissacarídeos intra e extra celulares no biofilme formado. 
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Um aumento significativo da desmineralização foi notado quando foi utilizada a 

solução de sacarose 20% em frequência maior do que 6 vezes ao dia, mesmo 

havendo sinergia da fluoretação da água de abastecimento público e do dentifrício, 

sugerindo desta maneira, que a alta frequência do consumo de sacarose seria a 

responsável pela perda mineral, a despeito do flúor utilizado. Levou-se em conta que o 

biofilme não foi desorganizado mecanicamente pela escovação, possivelmente 

reduzindo ou impedindo o efeito do dentifrício. 

 

O biofilme formado na presença de sacarose apresenta alterações 

microbiológicas e bioquímicas quando comparado ao biofilme formado na ausência de 

sacarose. Corroborando o citado anteriormente, na presença de sacarose ocorre a 

formação de um biofilme menos celular, isto é, com menor quantidade de 

microrganismos e com maior quantidade de polissacarídeos intra e extracelulares que 

funcionam como uma reserva energética para a comunidade bacteriana. 

Adicionalmente, pode haver redução da concentração de íons Ca, Pi e F no biofilme 

formado na presença de carbohidratos fermentáveis [Tenuta et al., 2006]. 

 

Com relação ao substrato das amostras utilizadas no modelo in situ, 

Ghaeth e colaboradores em 2011, realizaram revisão da literatura comparando o uso 

de dentes bovinos em substituição aos dentes humanos em estudos in vitro e in situ. 

Relatam como desvantagens e limitações do uso de dentes humanos: dificuldade de 

obtenção em quantidade e qualidade suficientes, uma vez que, atualmente, extrações 

são somente realizadas devido à grande destruição do elemento dental; padronização 

da fonte e origem da coleta do dente humano, que pode levar a grandes variações nas 

análises finais do estudo onde é utilizado; relativamente, a área do dente humano é 

pequena e a anatomia curva também pode limitar a obtenção de amostras de 

dimensões uniformes e regulares; risco de infecção cruzada ou contaminação do 

voluntário; limitações éticas de obtenção dos dentes humanos. Relatam que, na 
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literatura, foram propostos substratos não humanos em substituição. São eles: dentes 

de primatas, bovinos, suínos, equinos e de tubarão. O dente bovino tem sido o mais 

amplamente utilizado em substituição ao dente humano e seu uso tem aumentado nos 

últimos 30 anos, em função de sua relativa fácil obtenção em boas condições, com 

composição mais uniforme que o dente humano. Adicionalmente, a área de superfície 

do dente bovino, quando comparado ao dente humano, é maior e não tem lesões de 

cárie ou outros defeitos que possam afetar a análise nos estudos onde são utilizados. 

Entretanto, a validade do uso dos dentes bovinos e os resultados obtidos por meio de 

seu uso foram questionados, uma vez que sua estrutura e bioquímica não são 

idênticas ao dente humano. Desta maneira, foram revisados os seguintes aspectos: 

morfológico, composição química, propriedades físicas, cáries, erosão/abrasão dental, 

força de adesão/união, infiltração marginal tanto em estudos in vitro quanto em 

estudos in situ. Mais de 50% destes artigos revisados não mostraram diferença 

significativa entre os substratos humano e bovino para, pelo menos, um dos aspectos 

citados. 

 

De acordo com Wolf & Sika, os mecanismos de ablação a laser, na área do 

ultravioleta, em tecidos duros são de maneira geral, denominados de processos 

fototérmicos, muito embora, processos termomecânicos e processos fotoquímicos 

possam contribuir. Na área do espectro infravermelho, o mecanismo mais eficaz de 

remoção tecidual se dá por meio da explosão das moléculas de água contidas no 

tecido dental, quando utilizados comprimentos de onda de 3 a 10 µm. Desta maneira, 

pode ser realizada uma remoção tecidual muito mais acurada em comparação aos 

instrumentos rotatórios. As principais razões para utilização da ablação laser, em 

substituição aos instrumentos rotatórios na remoção de tecido duro dentário durante a 

prática clínica, são: diminuição da sintomatologia dolorosa possivelmente associada 

ao uso de instrumentos rotatórios; possibilidade de remoção tecidual selecionada, 

como por exemplo, remoção de tecido cariado em contraposição a tecido dentário 
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sadio; tratamentos minimamente invasivos com confecção de cavidades 

conservadoras ou ultra conservadoras; diminuição da insalubridade da prática clínica 

por meio da redução da emissão de ruídos causados por instrumentos rotatórios. É 

citada também a relação positiva entre custo benefício, uma vez que o equipamento 

laser para prática clínica tem se tornado mais acessível. 

 

A importância de uma intervenção mais conservadora, com especificidade 

de remoção tecidual e de selamento preventivo está em acordo com a redução dos 

índices da prevalência da cárie dental observados, tanto em países desenvolvidos 

[Rølla et al., 1991] como nos países em desenvolvimento [Fejerskov et al., 2005], nas 

últimas décadas do século XX. Lesões incipientes, na impossibilidade de serem 

tratadas com instrumentos rotatórios sem remoção de tecido sadio, são apenas 

‘acompanhadas’ clinicamente pelo dentista. A mesma filosofia pode ser aplicada, 

quando as condições de irradiação laser são apropriadamente escolhidas, para a 

remoção de cálculo dental sem ablação do tecido dental sadio adjacente. Apenas por 

esta aplicação, a utilização do laser na prática clínica diária já representa benefícios 

econômicos e de saúde publica. 

 

O entendimento dos processos de ablação, que ocorrem com diferentes 

parâmetros de irradiação, tem sido alvo de estudo na Literatura. Há uma intrincada 

correlação entre os parâmetros de irradiação e as características teciduais. Dentre os 

fatores que interferem nesta correlação estão o comprimento de onda do laser, o 

tempo de duração do pulso, a densidade de energia e a intensidade da irradiação. 

Com relação às características teciduais, os comportamentos mecânico, térmico e 

ótico do tecido podem influenciar a ablação por irradiação com laser. A composição do 

tecido a ser ablacionado também deve ser levada em consideração, uma vez que o 

conteúdo de água do mesmo representa papel fundamental no processo de ablação.  
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A remoção tecidual por meio da ablação mediada pela explosão das 

moléculas de água tem sido apontada como a maneira mais eficiente de remoção 

tecidual com mínima transferência de calor para o tecido adjacente. Esta característica 

da ablação laser corrobora o uso clínico, uma vez que diversos procedimentos 

odontológicos geram elevações de temperatura na estrutura dental, em especial 

quando são realizados com instrumentos rotatórios. A elevação de temperatura pode 

comprometer a integridade do delicado tecido pulpar que é extremamente sensível às 

variações térmicas. Estes procedimentos seriam potenciais causadores de danos 

pulpares reversíveis ou irreversíveis (a partir de 5,5 ºC), podendo levar à necrose 

[Zach, 1965]. 

 

Assim, a ablação mediada pela explosão das moléculas de água é 

considerada como o processo mais eficiente de remoção tecidual em termos de 

quantidade (espessura) de tecido removido por pulso. O rápido aquecimento da água 

subsuperficial, confinada no interstício do tecido duro dental, leva a um aumento da 

pressão subsuperficial que, facilmente, excede o módulo de resistência do tecido 

dental levando à remoção explosiva de material. A reduzida dimensão do interstício 

contendo água garante uma troca de calor eficiente (equalização da temperatura) 

entre a água e os componentes do tecido duro dental, em um período muito inferior a 

um microssegundo. Do ponto de vista prático, a informação importante no que diz 

respeito à ablação tecidual reside na taxa de ablação e a quantidade (ou fração) da 

energia do pulso laser residual no tecido não ablacionado. A eficiência da ablação é 

efeito secundário. A irradiação dos tecidos duros dentais resulta numa interação da luz 

laser com os componentes orgânicos e inorgânicos do tecido. Se absorvida, a energia 

irradiada é convertida diretamente em calor. Este efeito térmico é apontado como a 

causa de alterações microestruturais causando, em consequência, aumento da 

resistência dos tecidos duros dentais à dissolução ácida. Algumas teorias tentam 

explicar este aumento de resistência ácida. A mais amplamente difundida é a teoria de 
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redução da permeabilidade do esmalte dental pela remoção de sítios de carbonato 

pelo aquecimento da irradiação laser resultando em uma forma menos solúvel nos 

ciclos de pH [Featherstone et al., 1998]. Esta alteração da estrutura cristalográfica, de 

uma forma mais solúvel para uma forma menos solúvel, parece ser mais facilmente 

obtida quando utilizado o laser Er, Cr: YSGG na ausência de refrigeração com ar ou 

água [Martins et al., 2012]. Assim, pode-se pensar que a utilização do laser Er, Cr: 

YSGG no preparo de cavidades, ocasião em que há necessidade de refrigeração para 

evitar dano térmico pulpar, não oferece uma resistência adicional ao aparecimento de 

cáries secundárias por uma mudança cristalina do esmalte dentário. Com relação ao 

aumento da resistência ácida, não parece haver diferença entre cavidades preparadas 

com laser, quando comparadas àquelas preparadas com instrumento rotatório. Sob 

este aspecto, não parece haver vantagem do laser em termos de aumento de 

resistência ao aparecimento cárie secundária, na prática clínica [Apel et al, 2004]. 

 

A matriz mineral dos tecidos duros dentais (esmalte e dentina) é composta 

por uma estrutura cristalina de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] carbonatada. 

Substituições de radicais na estrutura cristalina possivelmente causam uma mudança 

de fase, alterando a solubilidade do cristal, quando comparado à hidroxiapatita pura. 

Entretanto, mesmo a incorporação inicial de carbonato na apatita biológica é um 

assunto controverso. A partir de estudo [Rabelo et al., 2010] por espectroscopia 

infravermelha transformada de Fourier (FTIR) acredita-se que o carbonato (tipo A) 

ocupe sítios de hidroxila [OH-] causando uma alteração na estrutura cristalina, ou que 

o carbonato (tipo B) ocupe os sítios de fosfato [PO4
3-] causando outro tipo de alteração 

no cristal. Assim, a incorporação do carbonato pode aumentar ou diminuir a 

solubilidade do cristal ao qual se incorpora por meio da mudança sua morfologia. 

Também é mencionado [Bachmann et al., 2005 e 2009] que a irradiação com laser Er, 

Cr:YSGG promove a formação de uma fase menor, menos solúvel, a partir de 

formação de Tetracálcio Fostato imerso em uma matriz de hidroxiapatita, também 
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confirmado por FTIR. Posteriormente [Bachmann et al., 2009], foi também observada a 

formação de Tricálcio Fosfato na fase alfa e Tricálcio Fosfato na fase beta. 

 

Apel e colaboradores, em 2005, realizaram um estudo com objetivo de 

investigar qualitativamente os efeitos da irradiação subablativa (sic) dos lasers de 

Érbio no esmalte dental humano. Foram utilizados os lasers Er:YAG (λ = 2.94) e 

Er:YSGG (λ = 2.79) em estudos in vitro e in situ. Por meio de microscopia de varredura 

confocal a laser, foram avaliadas as alterações morfológicas da superfície de esmalte. 

Foram observadas mudanças microscópicas, na forma de micro trincas na superfície 

de esmalte irradiado sugerindo regiões suscetíveis à desmineralização em ambiente 

ácido. 

 

O mesmo laser Er, Cr:YSGG que é utilizado para o corte de esmalte e 

dentina ou canais radiculares, pode ser considerado também para prevenção da cárie, 

na medida em pode tornar o esmalte dental menos solúvel em ambiente ácido. Para 

esta última aplicação, a irradiação deve promover mudanças microestruturais no 

esmalte induzidas pela ação térmica do pulso [Apel et al, 2002 e 2004]. Da Ana e 

colaboradores, em 2007, realizaram um estudo in vitro avaliando o aumento de 

temperatura da superfície e da câmara pulpar de dentes irradiados com laser Er, 

Cr:YSGG (λ = 2,79 µm), na presença e na ausência de fotosensibilizadores. Uma vez 

que este comprimento de onda é melhor absorvido pela água e OH- presentes na 

hidroxiapatita do esmalte dental, ocorre um aumento de, aproximadamente, 800°C na 

região de incidência do pulso. Assim, o comprimento de onda é altamente absorvido e 

sua energia é eficientemente convertida em calor, gerando mudanças cristalográficas 

no esmalte dental, podendo resultar num aumento da resistência aos ácidos. A 

despeito da resistência ácida do esmalte ser relacionada, in vitro, a maiores 

densidades de energia, o aumento da temperatura pulpar em função da dissipação de 

calor pode comprometer a vitalidade do elemento dental. Assim, o estudo citado 
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avaliou a determinação de parâmetro de irradiação, visando o máximo de benefício do 

aumento da resistência ácida com o mínimo risco de aquecimento pulpar. Para tanto, 

dentes terceiros molares humanos extraídos foram submetidos à irradiação com laser 

Er,Cr:YSGG (λ = 2,79) isoladamente, ou associada ao uso de fotossensibilizador. As 

densidades de energia utilizadas foram de 2,8; 5,6 e 8,5 J/cm2 sem refrigeração com 

ar ou água, por 30 segundos. Em seguida, os dentes foram avaliados com relação à 

alteração morfológica da superfície, temperatura da superfície e temperatura pulpar. 

Após a irradiação, a superfície observada no microscópio eletrônico de varredura 

mostrou morfologia típica de áreas de ablação apresentando crateras cônicas com 

exposição de prismas de esmalte, para todas as densidades de energia. Quando foi 

utilizada a densidade de energia de 8,5 J/cm2 associada ao uso de fotossensibilizador, 

sem refrigeração, não houve evidência de carbonização. A avaliação das temperaturas 

de superfície e pulpar foram avaliadas com auxílio de câmera termográfica. Na 

superfície, para amostras irradiadas com 8,5 J/cm2, foi observada a temperatura 

247.6±30.2°C quando não foi aplicado o fotossensibilizador e 211.8±22.6°C com 

aplicação de fotossensibilizador. Ao término da irradiação, as temperaturas de 

superfície apresentaram queda exponencial, retornando à temperatura inicial após, 

aproximadamente, 10 segundos da irradiação. Na câmara pulpar, para amostras 

irradiadas com 8,5 J/cm2, foram observados os maiores aumentos de temperatura, em 

relação às demais densidades de energias utilizadas. Houve um aumento de 

temperatura pulpar de 1.26±0.5°C com uso de fotossensibilizador e 2.11±0.9°C sem o 

uso de fotossensibilizador. Foi discutido o tempo de irradiação (30 segundos), e a 

espessura do esmalte e da dentina. Importante ressaltar que, na extrapolação para o 

uso clínico, a presença de lesão levaria a um aumento do conteúdo de água no tecido 

e à maior proximidade ao tecido pulpar podendo haver maior transferência de calor. 

Considerando a grande variação anatômica dos elementos dentais humanos, e 

levando-se em conta a baixa condutividade térmica da dentina, o operador deve julgar 

as condições do tecido dental para minimizar o risco de dano térmico em tecido pulpar. 
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Em 2010, Secilmis e colaboradores avaliaram o conteúdo mineral de 

esmalte dental humano irradiado com laser Er, Cr:YSGG (λ = 2,79). As amostras 

foram irradiadas com 80% de água e 90% de ar, em modo de não contato com 

densidade de energia de 17,68 J/cm2 e 1 W ou 35,36 J/cm2 e 2 W. Após a irradiação, 

as amostras foram analisadas morfologicamente por microscopia eletrônica de 

varredura e tiveram seu conteúdo de Cálcio, Potássio, Magnésio, Sódio e Fósforo 

determinados. Não foram notadas diferenças significativas com relação ao conteúdo 

mineral das amostras de esmalte dental humano, para ambas as densidades de 

energias, após a irradiação com laser Er, Cr:YSGG (λ = 2,79). A análise por 

microscopia eletrônica de varredura indicou que são observadas maiores alterações 

morfológicas quando utilizada uma maior densidade de energia (35,36 J/cm2 e 2 W).  

 

A irradiação laser tem sido apontada com um tratamento promissor também 

na prevenção de cárie, não só isoladamente, mas também quando associada ao uso 

de produtos fluoretados. O trabalho de Adrian et al. [1971], foi o primeiro a relatar os 

efeitos benéficos do laser na associação com o fluoreto de sódio, onde o laser 

promovera aumento na absorção de flúor e decréscimo na taxa de dissolução de 

cálcio em solução ácida.  

 

Estudo in vivo utilizando uma baixa densidade de energia (10,74 J/cm2) de 

laser de Argônio, associada à aplicação de flúor, mostrou que há um aumento 

significativo da retenção do flúor na superfície de esmalte, quando comparada com 

superfícies não irradiadas, por um período de tempo de até 6 meses [Nammour et al., 

2005]. 

 

Tagliaferro e colaboradores, em 2007, realizaram um estudo in vitro 

avaliando os efeitos do laser de CO2 (λ = 10,6 µm) utilizado isoladamente, ou 
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combinado com a aplicação de flúor fosfato acidulado (FFA), na inibição da 

desmineralização do esmalte de dentes decíduos submetidos às lesões artificiais de 

cárie. As amostras obtidas a partir de 30 dentes decíduos hígidos foram submetidas à 

indução de lesões artificiais de cáries e, em seguida, submetidas aos tratamentos 

isolados (FFA ou laser) ou à combinação dos tratamentos (FFA + laser ou laser + 

FFA). Após a ciclagem de pH, foi analisada a microdureza longitudinal. Os resultados 

mostraram que a irradiação laser isoladamente, assim como a combinação laser + 

FFA reduziu significativamente a progressão da desmineralização no esmalte de 

dentes decíduos. Entretanto, não houve evidências de um efeito adicional quando o 

esmalte foi tratado com a combinação dos tratamentos de laser CO2 (λ = 10,6 µm) e 

FFA. 

 

Em estudo in vitro realizado comparando o efeito na redução de 

desmineralização do esmalte dental humano por meio da irradiação com laser Er, 

Cr:YSGG (8,5 J/cm2) com o dentifrício fluoretado (NaF) foi possível observar que a 

irradiação laser leva a um aumento da resistência ácida comparável ao efeito 

cariostático obtido pelo uso do dentifrício fluoretado, para os parâmetros testados 

[Freitas et al., 2010]. 

 

Com relação às mudanças cristalográficas, no aumento da resistência do 

esmalte dental submetido à irradiação, quando foram comparados em estudos in situ 

[Apel et al., 2004], e in vitro [Zezell et al., 2010], os lasers de Neodímio (Nd:YAG) e 

Érbio (Er, Cr:YSGG e Er:YAG), foi observado que todos os lasers indicam uma 

tendência de diminuição significativa da desmineralização. Quando é aplicado o FFA 

previamente à irradiação com laser Er, Cr:YSGG ocorre um efeito sinérgico dos 

tratamentos, com aumento significativo da redução da desmineralização, confirmando 

prévios estudos in vitro [Moslemi et al., 2009; Zezell et al., 2010]. O aumento da 
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retenção de CaF2, formado a partir da aplicação de FFA, por meio da posterior 

irradiação com laser sugere um maior potencial anticárie. 

 

Estudo recente [Ana et al., 2012], sugere que irradiação com laser Er, 

Cr:YSGG no esmalte dental humano, quando utilizada uma densidade de energia de 

8,5 J/cm2, diminui a perda de dureza, porém não ocorre efeito sinérgico quando a 

irradiação laser é combinada a aplicação tópica de flúor fosfato acidulado (FFA). Nas 

amostras polidas de esmalte dental humano submetidas à aplicação de FFA, foi 

realizada análise pela espectroscopia de energia dispersiva de raio x (EDS), 

confirmando a formação de glóbulos de CaF2 em decorrência do tratamento fluoretado. 

Interessante notar que, quando avaliada a concentração de íon fluoreto fracamente 

ligado na superfície de esmalte, submetida à combinação dos tratamentos (FFA + 

laser Er, Cr:YSGG), há um aumento de formação e retenção do CaF2. 

 

O uso dos lasers na prática clínica diária já é uma realidade e a tendência é 

que ele seja usado também nos procedimentos de prevenção. Estudo in vivo utilizando 

o laser de Nd:YAG em pacientes ortodônticos [Harazaki et al., 2001] mostrou que a 

densidade de energia de 40 J/cm2 aumenta a resistência ácida da estrutura dental. 

Foram tratados 10 pacientes com o parâmetro citado e, em seguida, os mesmos foram 

submetidos à aplicação tópica de FFA. Após um ano, as lesões de manchas brancas 

reduziram significativamente nos pacientes irradiados, em comparação com os não 

irradiados. Quando o laser de Nd:YAG foi utilizado in vivo em dentes posteriores de 33 

pacientes, utilizando a densidade de energia de 84,9 J/cm2 seguida da aplicação de 

FFA, foi observada uma redução de manchas brancas após um ano [Zezell et al., 

2009]. O exame final foi realizado, de maneira cega por outro examinador calibrado, 

por meio de inspeção visual, inspeção tátil com auxílio de sonda exploradora e 

exames radiográficos. No estudo citado, foram também realizados testes de vitalidade 

pulpar, atestando a segurança clínica da densidade de energia utilizada. Estes 
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resultados corroboram o acompanhamento clínico realizado por White e colaboradores 

[1994] em pacientes que foram irradiados com Nd:YAG (100 mJ/pulso), com a 

finalidade de remoção de cáries, implicando numa maior proximidade ao tecido pulpar. 

O acompanhamento foi realizado até três anos após a irradiação e não houve 

sintomatologia ou evidências de pulpite irreversível ou necrose pulpar. No estudo in 

vivo de Zezell e colaboradores [2009], apesar de ter sido notada a redução de 

manchas brancas após um ano, não foi possível determinar a durabilidade dos efeitos 

do laser na retenção de fluoreto. Porém, foi concluído que a utilização do laser 

Nd:YAGG, nos parâmetros citados, seguida da aplicação de aplicação tópica de flúor, 

pode ser um tratamento clinicamente indicado para prevenção da cárie em dentes 

permanentes. Também foi recentemente relatado o uso pioneiro do laser de CO2 com 

a finalidade de prevenção [Rechmann et al., 2009]. No estudo citado, foi realizada a 

irradiação com o laser de CO2 de pulsos curtos (λ = 9,6 µm) combinada apenas com o 

uso de dentifrício fluoretado contendo 1.100 ppm F na forma de NaF. Os pacientes 

participantes do estudo citado residiam em região com água de abastecimento público 

otimamente fluoretada. Os resultados mostraram uma maior resistência à 

desmineralização nos dentes irradiados, quando comparados com os não irradiados. 

Estes resultados corroboram prévio estudo in situ, quando o laser de CO2 (λ = 9,6 µm), 

utilizado de maneira isolada ou combinado com o fluoreto, mostrou uma inibição da 

perda mineral em ambiente ácido [Rodrigues et al., 2006]. Neste estudo in situ citado, 

foi possível notar uma sinergia dos tratamentos no aumento da resistência mineral, 

mostrando que os parâmetros estudados seriam eficientes nos tratamentos de 

prevenção da cárie. 

 

Flúor fracamente ligado é, por definição, o fluoreto adsorvido na superfície 

do esmalte dental. Presume-se que este fluoreto é o principal responsável na 

prevenção de cárie, no que diz respeito à perda mineral, uma vez que ele atua na 

cinética da dissolução mineral do esmalte. A máxima inibição da dissolução da 
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superfície cristalina do esmalte, pelo fluoreto adsorvido, depende do aporte contínuo 

de fluoreto na forma líquida na cavidade bucal, uma vez que o flúor fracamente ligado 

é mobilizado nos ciclos de pH [Arends & Christoffersen, 1990]. Clinicamente, nos 

locais onde o biofilme não foi totalmente removido, o fluoreto terá ação, tanto ativando 

a remineralização por todo o período de tempo que o pH estiver neutro, como 

reduzindo a desmineralização quando o pH do biofilme cair pela exposição a 

açúcares.
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo está didaticamente descrito em duas etapas: 

experimento in vitro e experimento in situ. Na primeira etapa, após isenção do Comitê 

de Ética no Uso de Animais (106 CEUA–IPEN/SP), as amostras de esmalte obtidas a 

partir de dentes bovinos foram aleatorizadas entre 8 Grupos (n = 34 por grupo). O 

cronograma do delineamento experimental in vitro ilustra que os primeiros quatro 

Grupos são considerados controles e os outros quatro Grupos restantes são 

experimentais. O delineamento está reproduzido ao final desta seção. Após a 

aleatorização, as amostras foram submetidas aos respectivos tratamentos e em 

seguida o total de amostras de cada grupo foi dividido de maneira que metade deste 

total foi analisada morfologicamente por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

a metade restante deste total foi submetida a uma análise quantitativa do fluoreto (F-) 

solúvel em álcali, por meio do método de eletrodo íon específico.  

Na segunda etapa, foi realizado um experimento in situ de longa duração 

onde, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (34338 FO-USP), 15 

voluntários adultos utilizaram dispositivos palatinos contendo oito amostras, obtidas a 

partir de blocos de esmalte dental humano. As amostras, de microdureza de superfície 

previamente determinada, foram tratadas e submetidas ao uso in situ pelos 

voluntários. A seguir, foram analisadas para avaliar o efeito da sinergia dos 

tratamentos propostos, diante da ação tópica de solução de sacarose, na presença de 

biofilme dental formado in vivo. Para tanto, foram selecionadas, por meio da 

Microdureza de Superfície (MDS), amostras que foram esterilizadas e utilizadas no 

dispositivo palatino seguindo o modelo ‘boca dividida’, que possibilita a utilização 

simultânea de um controle (positivo ou negativo) e dos tratamentos experimentais. O 

dispositivo palatino foi utilizado por duas semanas, e sobre as amostras, foi gotejada 

extra oralmente uma solução de sacarose 8 vezes ao dia. A aplicação extra oral dos 

tratamentos nas amostras utilizadas no dispositivo palatino, não interferiu na dentição 

do voluntário quando o mesmo utilizou o dispositivo in situ. Após este período as 

amostras foram retiradas e analisadas por meio de Análise Morfológica por 

Microscopia Eletrônica de (MEV), Análise da Microdureza Longitudinal, Análise do 

fluoreto (F-) solúvel em álcali, por meio do método de eletrodo íon específico. 
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4.1- EXPERIMENTO IN VITRO 

 
Para o estudo in vitro, após isenção do Comitê de Ética no Uso de 

Animais-IPEN/SP (Anexo A), foi utilizado um delineamento cego utilizando dentes 

bovinos, previamente armazenados em água destilada e deionizada e mantidos sob 

refrigeração a 4° C.  

 De cada elemento dental foram obtidos, por meio de corte por disco 

diamantado, sob refrigeração, blocos de esmalte de dimensões aproximadas de 5 x 5 

x 2 mm. Os blocos foram posteriormente planificados e polidos, conforme descrito na 

literatura, e aleatorizados entre os Grupos descritos a seguir: 

 

Grupo 1 (Controle Negativo para CaF2): Amostras sem tratamento; 

 

Grupo 2 (Controle Positivo para CaF2): Amostras submetidas a aplicação de Flúor 

Fosfato Acidulado (FFA concentração 12.300 µg F-/g); 

 

Grupo 3 (Controle Positivo para CaF2 a partir da aplicação de dentifrício): 

Amostras submetidas a aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g; 

 

Grupo 4 (Controle laser Er, Cr: YSGG): Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 

8,5 J/cm2; 

 

Grupo 5: Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2  e submetidas a 

aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g; 

 

Grupo 6: Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2 e submetidos a 

aplicação tópica de FFA 12.300 µg F-/g; 

 

Grupo 7: Amostras submetidas a aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g e 

irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2; 

 

Grupo 8: Amostras submetidas a aplicação tópica de FFA 12.300 µg F-/g e irradiadas 

com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2. 

 

Os Grupos foram codificados por cores para evitar identificação dos 

tratamentos nas análises posteriores. Assim como os demais Grupos, os blocos do 

Grupo 1 (Controle Negativo para CaF2) foram armazenados em ambiente umidificado 
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com água destilada e deionizada e refrigerados a 4 C até serem submetidos às 

análises. Os blocos do Grupo 2 (Controle Positivo para CaF2) foram submetidos à 

aplicação de gel de flúor fosfato acidulado (12.300 µg F-/g de flúor, pH 3,6 – 3,9. DFL, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) [Featherstone et al., 1991] por 4 minutos. Decorrido este 

tempo, os blocos foram lavados com fluxo contínuo de água destilada e deionizada e, 

em seguida, secos com tira de papel absorvente. Os blocos do Grupo 3 (Controle 

Positivo para CaF2 a partir da aplicação de dentifrício) foram submetidos a imersão em 

uma suspensão 1:3 (p/p) de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g, na forma de NaF (Oral 

B Complete. Oral B, SP, Brasil), sob agitação por 10 minutos [Cruz et al., 1992]. As 

aplicações de dentifrício foram repetidas de 4 em 4 horas, num total de 3 aplicações 

no período de 12 horas. Após cada aplicação de dentifrício fluoretado, os blocos foram 

lavados por 10 segundos com fluxo contínuo de água destilada e deionizada e, em 

seguida, secos com tira de papel absorvente. As amostras do Grupo 4 (Controle laser 

Er, Cr: YSGG) foram irradiadas sob a forma de varredura sobre toda a superfície das 

amostras, de maneira uniforme, evitando-se a aplicação por duas vezes sobre o 

mesmo ponto com auxílio de deslocador micrométrico de passo X-Y-Z automatizado, 

que deslocou-se somente nos planos X-Y. Os demais Grupos foram tratados com a 

variável da aplicação dos produtos fluoretados ser feita antes da irradiação ou após a 

irradiação. Após os respectivos tratamentos, os Grupos foram armazenados em 

ambiente umidificado com água destilada e deionizada e refrigerados a 4 C até serem 

submetidos às análises. 

As amostras foram submetidas às analises quantitativa e qualitativa. Para 

esta finalidade, cada grupo de amostras foi dividido aleatoriamente em dois 

subgrupos, cada um contendo 50% do total das amostras. Foi realizada uma análise 

qualitativa, em 50% do total das amostras de cada grupo, por meio de análise 

morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para avaliar a formação e 

retenção de produtos na superfície de esmalte, verificando a formação de flúor 

fracamente ligado (CaF2) em decorrência das associações propostas nos tratamentos. 

Foi também realizada uma análise quantitativa, nos 50% remanescentes do total das 

amostras de cada grupo, por meio do método íon-específico para avaliar a 

concentração de produtos solúveis em álcali formados na superfície de esmalte (F- 

fracamente ligado) decorrente das associações propostas.  

O diagrama da metodologia aqui descrita está representado no 

delineamento in vitro a seguir. 
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4.1.1- Obtenção e Polimento das Amostras de Esmalte Dental Bovino 

 

As amostras de esmalte dental para o estudo in vitro foram obtidas a partir 

de dentes bovinos, pois de acordo com a literatura, substratos de tecidos duros (como, 

por exemplo, dentina e esmalte) humano e bovino são muito semelhantes do ponto de 

vista estrutural [Ogaard et al., 1990; Mellberg JR, 1999], podendo este último ser uma 

alternativa bastante aceitável para o estudo da des-remineralização tanto em modelos 

in vitro como em modelos in situ. Apesar do substrato de escolha ser o esmalte dental 

humano, deve-se levar em conta a dificuldade de obtenção de suprimento adequado e 

questões éticas envolvidas na utilização de dentes humanos. Levando-se em conta 

que a intenção deste estudo é mimetizar uma situação bastante próxima ao que ocorre 

na cavidade bucal, minimizando o grau de artificialidade [Shellis et al., 2011], porém 

mantendo a viabilidade de obtenção de amostras, o dente bovino foi a opção de 

escolha para esta etapa. Substratos artificiais como, por exemplo, hidroxiapatita em 

discos, apesar de evitar quaisquer questões éticas de obtenção, foram descartados, 

pois os resultados não podem ser inferidos para estudos in situ [Shellis et al., 2011] 

Todos os dentes foram obtidos no mesmo frigorífico na região da cidade 

de Bauru, Estado de São Paulo. Os dentes foram lavados com água e limpos para a 

remoção de resíduos grosseiros de material orgânico. Para o transporte, os dentes 

ficaram armazenados em água destilada e deionizada. Após a limpeza inicial, os 

dentes bovinos foram armazenados em solução de Timol (concentração 1 g/ L) e 

mantidos em refrigerador a 4o C, por 48 horas. Transcorrido este período, os dentes 

foram retirados da solução e exaustivamente lavados em água corrente. As raízes 

foram removidas com um disco diamantado (Struers série 641654H4, rotação máxima 

12.225 rpm. EUA) montado em uma cortadeira (Struers Accutom-5 rotação de 300 a 

3.000 rpm. EUA). Após a remoção das raízes, o tecido pulpar foi removido e as coroas 

foram examinadas visualmente de maneira macroscópica, apenas com auxílio de uma 

lupa estereoscópica provida de lâmpada fria (Ramsor Indústria e Comércio Ltda. SP, 

Brasil). Os dentes foram colocados em papel absorvente para remoção do excesso de 

umidade e selecionados. Foram utilizados somente aqueles com ausência de 

manchas, trincas ou defeitos visíveis, sendo os demais excluídos. Após o minucioso 

exame, os dentes selecionados foram colocados em um novo recipiente com água 

destilada e deionizada, para evitar possível desmineralização durante o 

armazenamento. Os dentes foram mantidos sob refrigeração a 4o C e foi realizada 

troca periódica da água de imersão, para evitar crescimento de microrganismos ou 

fungos. Por meio de corte com discos diamantados foram obtidos os blocos de 

esmalte (Figuras 2 e 3), para obtenção das amostras, conforme descrito a seguir. 
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Figura 2 - À esquerda: dente bovino com cortes realizados por meio de discos 

diamantados para remoção de bloco de esmalte de dimensões aproximadas de 5 x 5 x 

2 mm. À direita: blocos de dentes fixados em suportes planos de acrílico para 

obtenção das amostras polidas 

 

Figura 3 - Aumento dos blocos obtidos a partir de dentes bovinos antes da 

regularização de dentina (A) e polimento do esmalte (B) para obtenção das amostras 

 Os dentes foram fixados em suportes planos de acrílico com auxílio de 

cera pegajosa (Kerr, EUA), de maneira que a face lingual do dente ficasse em contato 
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com o suporte para possibilitar o corte da face vestibular. Dois discos diamantados 

foram montados paralelamente na cortadeira com auxílio de um espaçador com 

espessura de 5 mm posicionado entre eles. Os cortes foram realizados 

perpendicularmente, sob refrigeração com água. Foi obtido, de cada elemento dental, 

o maior número possível de blocos de esmalte com 5 x 5 mm de lado e com 

espessura média inicial de 3 mm.  

Após a obtenção, os blocos foram planificados e polidos conforme descrito 

na literatura [Cury et al., 2003]. Para facilitar o manuseio, cada um dos blocos obtidos 

foi fixado, individualmente, com auxílio de cera pegajosa, em um suporte de acrílico 

plano de maneira que o esmalte ficasse em contato com o suporte para possibilitar a 

regularização da dentina. A dentina foi previamente regularizada manualmente 

utilizando discos de lixa gramatura 400 umedecidos com água destilada e deionizada, 

para eliminação de pontas agudas. Após a prévia regularização manual, os blocos 

tiveram a dentina regularizada em politriz. O desgaste na politriz foi feito de 20 em 20 

segundos, sob refrigeração com água, utilizando disco de lixa gramatura 400 e 

velocidade reduzida de 100 rpm. A cada 20 segundos, os blocos foram medidos com 

paquímetro (Mitutoyo. Suzano, SP, Brasil) digital e as espessuras mensuradas foram 

de 2,04 mm (mínima) a 3,66 mm (máxima). Após a regularização da dentina, os blocos 

foram descolados dos suportes de acrílico e invertidos de maneira que a dentina 

regularizada ficasse justaposta em contato com o novo suporte acrílico limpo para 

possibilitar o polimento do esmalte dentário. O esmalte foi polido na politriz, sob 

refrigeração com água, com discos de lixa de granulação crescente (600, 1.200, 2.500 

e 4.000 grãos). O polimento inicial foi realizado com disco de lixa de gramatura 600 

por 15 segundos, aproximadamente. O exame visual de cada bloco foi feito, 

individualmente, após a secagem do mesmo com papel absorvente macio específico 

para este uso. Em seguida foi usado o disco de lixa de gramatura 1.200 por 

aproximadamente 10 segundos em cada bloco. O mesmo procedimento foi realizado 

para cada bloco com disco de lixa de gramatura 2.500 e 4.000. A seguir, sem 

refrigeração com água, foi feito o ultra polimento com disco de feltro (Polishing Cloth, 

METADI, Buehler 40-7618, IL, USA) e suspensão diamantada com partículas de 1 µm 

(METADI Diamond suspension, Color Polishing Water-spray base 40-6530, Buehler, 

IL, USA), por 1 minuto, em velocidade 300 rpm. Por meio de exame macroscópico 

cuidadoso foi verificada a qualidade do polimento e ausências de riscos em cada um 

dos blocos secos. Após o término do polimento, os blocos foram lavados em uma 

lavadora ultra-sônica (Thornton, Unique Ind. e Com. Ltda., São Paulo/ SP, Brasil) para 

total remoção de resíduos de sua superfície de esmalte, a ser submetida aos 

tratamentos propostos. Foi utilizada a lavadora por um período de 30 minutos em dois 
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ciclos de 15 minutos. Os blocos de esmalte fixos aos suportes de acrílico foram 

posicionados na cuba da lavadora contendo água destilada e deionizada. Entre os 

ciclos de lavagem de 15 minutos, os blocos foram retirados para a troca da água e 

lavagem do recipiente da lavadora, antes de serem recolocados para o segundo ciclo 

de lavagem de 15 minutos.   

Os blocos permaneceram fixos em seus respectivos suportes de acrílico 

que foram numerados de 01 a 274, para aleatorização entre os oito Grupos de 

tratamentos. A randomização dos blocos entre os Grupos foi feita por meio do 

programa de software Excel que utiliza números aleatórios. Em uma coluna foram 

colocados os números das amostras de 01 a 274, e na coluna vizinha o programa gera 

números aleatórios de zero a um. Em seguida, os números aleatórios foram 

organizados em ordem crescente, randomizando os números da primeira coluna 

referente às amostras. Cada um dos oito Grupos de tratamento recebeu 34 blocos de 

esmalte.  

 

4.1.2- Tratamento das Amostras de Esmalte Dental Bovino 

 

Neste estudo in vitro, foi utilizada a irradiação do esmalte dental bovino 

com laser Er, Cr: YSGG combinada com a aplicação tópica de FFA 12.300 µg F-/g, ou 

com a aplicação de dentifrício de concentração convencional de F contendo 1.100 µg 

F-/g. Para cada combinação da irradiação com laser, associada com a aplicação de 

produto fluoretado, há uma variável da aplicação do produto fluoretado ser realizada 

antes ou após a irradiação. As irradiações foram realizadas sob a forma de varredura 

sobre toda a superfície das amostras, evitando-se a aplicação por duas vezes sobre o 

mesmo ponto. 

Para as amostras submetidas às aplicações de produtos fluoretados, de 

acordo com designado para cada Grupo, foi utilizado um dos seguintes protocolos: 

-Aplicação tópica de gel de Flúor Fosfato Acidulado (FFA) com 

concentração de 12.300 µg F-/g de flúor e 0,1 M de ácido fosfórico, pH 3,6 – 3,9 (DFL, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil). A duração da aplicação foi de 4 minutos [Featherstone et 

al., 1991], conforme preconizado para o uso clínico.  

- Imersão em uma suspensão 1:3 (p/p) de dentifrício contendo 1.100 µg 

F/g, na forma de NaF (Oral B Complete. Oral B, SP, Brasil), em agitação por 10 

minutos [Cruz et al., 1992], a 36,5°C. As suspensões foram preparadas com 50 g de 

dentifrício fluoretado e 150 ml de água destilada e deionizada. As aplicações foram 

repetidas de 4 em 4 horas, num total de 3 aplicações, no período de 12 horas. 
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A aplicação tópica de gel de flúor fosfato acidulado foi realizada com 

auxílio de uma almotolia plástica totalmente limpa e previamente abastecida com o gel 

que foi dispensado diretamente sobre a amostra, mantendo uma quantidade excessiva 

de FFA pelo período de tempo determinado. Cada aplicação de dentifrício fluoretado 

foi realizada por meio da imersão das amostras em um recipiente contendo a 

suspensão, que permaneceu em mesa agitadora (Marconi Incubadora e 

Refrigeradora. Marconi Equipamentos para Laboratório. Piracicaba, SP, Brasil), com 

temperatura constante de 36,5°C, pelo período de tempo determinado. Após cada 

aplicação de ambos os produtos fluoretados, pelo tempo determinado, as amostras 

foram lavadas com fluxo contínuo de água destilada e deionizada por 10 segundos, e 

secas com tira de papel absorvente macio de 10,5 cm de comprimento. A lavagem e a 

secagem das amostras foram realizadas com intuito de evitar a contaminação por 

resíduos dos produtos. Desta forma, as análises avaliaram apenas os depósitos de 

fluoreto de cálcio formados e retidos na superfície do esmalte das amostras, assim 

como a sinergia destes depósitos formados e retidos em associação com a irradiação 

com laser Er, Cr: YSGG. 

As amostras do Grupo 4 (Controle laser Er, Cr: YSGG) foram irradiadas 

conforme o protocolo descrito a seguir e, imediatamente após as irradiações, 

armazenadas em ambiente umidificado com água destilada e deionizada, e refrigerado 

a 4 C, até serem submetidas às análises.  

 

4.1.3- Protocolo de Irradiação das Amostras 

 

 De acordo com o tratamento proposto, as amostras foram irradiadas com o 

laser de óxido de gálio, escândio e ítrio dopado com cromo e érbio, o Er,Cr:YSGG 

(Millenium, Biolase, San Clemente, EUA) do Laboratório de Biofotônica do 

IPEN/CNEN-SP – processo CEPID FAPESP 98/14270-8. Este laser apresenta 

comprimento de onda de 2,79 µm, largura de pulso temporal entre 140 e 200 µs, taxa 

de repetição de 20 Hz, com potência média ajustável entre 0 a 6 W e energia por pulso 

até 300 mJ. O sistema de entrega é composto por uma fibra ótica e peça de mão 

metálica com ponta de safira modelo S 75, de 750 µm de diâmetro e comprimento de 6 

mm, que possui uma luz guia vermelha que indica a focalização do feixe, que não 

opera em contato. No presente estudo foi empregada a densidade de energia de 8,5 

J/cm2 [Ana et al., 2012] em forma de varredura sobre toda a superfície da amostra. A 

energia emitida no feixe foi mensurada por um medidor de potência (powermeter, 

Coherent FieldMaster GS e Detetor LM-P10I. Coherent, CA, EUA).  
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O protocolo de irradiação deste estudo in vitro foi realizado com a variável 

da aplicação de produtos fluoretados ser feita antes da irradiação, ou após a 

irradiação, para análise do efeito das alterações cristalográficas promovidas pelo laser 

em sinergia com a presença de CaF2 formado e retido na superfície da amostra. As 

amostras foram irradiadas de maneira que os Grupos foram intercalados, 

sucessivamente, para aleatorização de possíveis alterações dos equipamentos ou viés 

do operador, conforme protocolo de randomização de análise. 

 As amostras foram removidas dos suportes de acrílico, toda a cera de 

fixação foi removida. Em seguida, foi utilizada fita dupla face para fixação em novos 

suportes acrílicos totalmente limpos. Esta manobra visou evitar o aquecimento da cera 

de fixação durante a irradiação e, consequentemente, possíveis respingos que 

poderiam deixar resíduos sobre a superfície irradiada. A peça de mão metálica do 

sistema de entrega do feixe de laser foi mantida fixa sobre mesa ótica por meio de um 

aparato específico com suporte metálico para que a sua ponta de safira fosse mantida 

imóvel em posição perpendicular a amostra. Cada suporte acrílico contendo uma 

amostra foi posicionado em um deslocador micrométrico (Model ESP 300, Newport 

Corporation, CA, EUA) em ângulo reto com relação à ponta de safira mantendo uma 

distância padrão menor de 1 mm da mesma, conforme ilustram as Figuras 4 e 5. O 

deslocador micrométrico de passo X-Y-Z automatizado foi especificamente 

programado para que as amostras fossem deslocadas de maneira padrão na razão da 

distância de 8 mm no eixo X por 8 mm no eixo Y a uma velocidade de 7,5 mm/s com 

distância entre as linhas de 0,375 mm percorrendo um total de 22 linhas por amostra. 

A distância entre as linhas foi determinada como sendo (1 – 1/e) do diâmetro do feixe 

laser. Desta forma, cada uma das amostras foi submetida à irradiação de toda sua 

superfície de esmalte de área de 25 mm2 evitando que o mesmo ponto fosse irradiado 

duas vezes ou que houvesse ‘pontos falhos’, não submetidos à irradiação. O laser foi 

ligado a um estabilizador de voltagem e programado para atuar com 1,25 W de 

potência média, correspondente a uma densidade de energia de 8,5 J/cm2 com 0% de 

água e 0% de ar. A cada 12 amostras irradiadas, a energia por pulso foi mensurada e 

aferida por um medidor de potência (powermeter), mantendo a média de energia por 

pulso (33,30 mJ/ pulso). A Figura 6 ilustra todo o equipamento utilizado para a 

irradiação das amostras. 
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Figura 4 - Aparato de fixação da peça de mão metálica do sistema de entrega do feixe 

de laser. A ponta de safira foi mantida imóvel, a 1 mm da amostra, durante a irradiação 

 

 

Figura 5 - Detalhe do aparato onde se observa o suporte de acrílico contendo amostra 

sobre deslocador micrométrico automatizado em ângulo reto em relação à ponta de 

safira 
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Figura 6 - À esquerda: laser de Er, Cr:YSGG Biolase. À direita abaixo: aparato de 

fixação do sistema de entrega do feixe posicionado sobre deslocador micrométrico 

automatizado e a direita acima: medidor de potência de energia.  

 

4.2- ANÁLISES DO EXPERIMENTO IN VITRO 

 

4.2.1- Análise Morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

A análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) possibilita a 

geração de uma imagem da superfície de esmalte das amostras por meio da emissão 

de um feixe de elétrons onde uma parte dos elétrons primários incidentes pode ser 

retida nos átomos da amostra deslocando simultaneamente elétrons das órbitas 

destes átomos. Os elétrons ejetados pelo feixe de elétrons primários são referidos 

como elétrons secundários que quando emitidos promovem um desequilíbrio 

energético, pois os elétrons secundários possuem um nível de energia inferior ao dos 

elétrons primários. Esta diferença de energia é dissipada em forma de Raios X, que é 

característico em termos de energia e de λ para cada elemento exposto ao feixe de 

elétrons primário. Porém deve-se levar em conta que a parte da amostra que emite 

elétrons secundários captados para a geração da imagem, é de superfície e restringe-
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se à área iluminada pelo feixe e que define a resolução da MEV (Kitajima e Leite, 

1999).    

Aproximadamente metade do total das amostras de cada Grupo (n = 17) 

foi submetida à análise por MEV. As amostras foram removidas dos suportes acrílicos 

e transferidas para início do preparo para análise morfológica por MEV. Após a fixação 

inicial em solução de glutaraldeído 2%, durante 2 horas, foram realizadas 3 lavagens 

de 5 minutos com solução de tampão fosfato 0,1 M e a seguir as amostras foram 

deixadas em solução de tampão tetróxido de ósmio por 20 minutos. Novamente as 

amostras foram submetidas a 3 lavagens de 5 minutos com solução de tampão fosfato 

0,1 M. A seguir, foram submetidas à desidratação progressiva em soluções de 

concentrações crescentes de álcool (25%, 50%, 70%, 90% e 100%), onde foram 

submersas por 15 minutos em cada solução. A desidratação progressiva evita a 

deformação dos glóbulos de CaF2 formados e retidos na superfície do esmalte das 

amostras, mantendo a fidelidade da imagem final obtida. Após a desidratação 

progressiva, as amostras foram fixadas em Hexamethyldisilazane (HMDS) por 20 

minutos e secas em capela por 2 horas e mantidas secas em dissecador por, no 

mínimo, 24 horas antes de serem submetidas ao início da metalização. Até o momento 

da obtenção das imagens, as amostras foram mantidas em dissecador com sílica para 

evitar alteração da superfície preparada. Os Grupos foram codificados por cores para 

evitar identificação nas análises, mantendo o delineamento cego de estudo. 

As amostras foram examinadas em dois diferentes Microscópios 

Eletrônicos de Varredura. Foi utilizado o microscópio Phillips XL 30 (Eindhover, 

Holland) do Centro de Caracterização de Materiais do IPEN-CNEN/SP, com tensão de 

20 K, e o microscópio TM 3000 Tabletop Microscope (Hitachi, Japan) do Centro de 

Lasers e Aplicações – IPEN-CNEN/SP, com tensão de 5 K.  

Quando foi utilizado o microscópio Phillips XL 30 foi necessária a 

metalização das amostras. Neste caso, após o término do processo de desidratação 

progressiva, cada uma das amostras foi fixada com fita adesiva condutora feita à base 

de carbono em suportes metálicos (stubs) também apropriados para condução de 

íons, e sobre elas foi depositado durante 120 segundos um filme fino de ouro com 

espessura aproximada de 10 μm. Para a metalização das amostras foi utilizado o 

equipamento Sputter Coater (TEC SCD050, Bal Tec, Zurich, Ge). Quando foi utilizado 

o microscópio TM 3000 Tabletop Microscope, não houve necessidade de metalização 

das amostras após a desidratação progressiva. 

As amostras foram analisadas de maneira que os Grupos previamente 

codificados foram intercalados sucessivamente para “aleatorização” de possíveis 
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alterações dos equipamentos de MEV ou viés do operador, conforme protocolo de 

randomização de análise. 

Para cada amostra analisada foram obtidas, no mínimo, quatro imagens 

em diferentes aumentos pré determinados: a primeira imagem foi realizada com a 

magnificação de 50 X para verificação da superfície da amostra, seguida por imagens 

de 700 X, 2.000 X e 4.000 X de aumento ou mais.  

Foram observados os aspectos estruturais e morfológicos do esmalte, 

decorrentes da irradiação com o laser de maneira isolada, e das combinações da 

irradiação com o FFA, ou com o dentifrício fluoretado.  

 

4.2.2- Análise de Flúor por Meio do Método do Eletrodo Íon Específico 

 

Há vários métodos que identificam a presença do flúor associado a outros 

elementos. O método íon específico aqui utilizado pode determinar somente a 

presença de fluoreto e também possui como vantagens a simplicidade da técnica e o 

menor custo operacional [Aguilar, 2002]. No presente estudo, em ambas as fases in 

vitro e in situ, foi avaliado o Flúor Fracamente Ligado ou Flúor Solúvel em Álcali.  

Assim, metade do total de amostras foi submetida à análise por este 

método para verificação da formação de flúor fracamente ligado (sob a forma de 

fluoreto de cálcio – CaF2), após a dissociação, de acordo com o modelo de extração 

proposto por Caslavska et al.em 1975. Cada amostra foi removida do suporte acrílico 

e isolada com “cera utilidade” em suas laterais e na superfície de dentina, ficando 

descoberta somente a superfície de esmalte. A amostra foi colocada em um tubo 

plástico contendo 0,5 ml de solução de KOH 1 M (pH 13-14) durante 24 horas sob 

agitação continua à temperatura ambiente. Após o período de 24 horas, a solução 

alcalina foi neutralizada e tamponada com 0,5 ml de solução TISAB II, pH 5,0 

contendo HCl 1 M. Foi realizada agitação, e as amostras foram retiradas dos tubos, 

secas, e novamente coladas em seus respectivos suportes acrílicos. As soluções 

extraídas das amostras de esmalte dental foram analisadas de maneira que os Grupos 

previamente codificados por cores foram intercalados sucessivamente para 

“aleatorização” de possíveis alterações dos equipamentos ou viés do operador, 

conforme protocolo de randomização de análise. 

Para a leitura da concentração de íons flúor presente nas soluções 

extraídas das amostras, foi utilizado um eletrodo íon específico (Orion 9609BNW. 

Thermo Scientific. EUA) que é constituído por um tubo oco que na sua extremidade 

possui um cristal de Fluoreto de Lantânio (LaF3). Dentro do eletrodo há uma solução 

de 10 ppm de íons flúor em KCl que atua como condutor de corrente elétrica. Este 
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eletrodo está acoplado a um analisador de íons (Orion DUAL STAR pH/ISE Meter. 

Thermo Scientific. Singapura) que realiza as leituras das amostras, conforme ilustra a 

Figura 7.    

 

 

Figura 7 - Esquematização do método íon específico. Componentes do eletrodo de 

flúor e analisador de íons 

  

 O funcionamento deste método se baseia no registro de uma diferença de 

potencial: quando o eletrodo entra em contato com a solução extraída das amostras, o 

cristal de fluoreto de lantânio, que possui condutividade para o íon flúor, acusa uma 

diferença de potencial entre a solução dentro do eletrodo e a solução extraída da 

amostra, que é registrada pelo analisador de íons em mV. A diferença de potencial 

(ΔmV) registrada pelo analisador de íons tem uma relação logarítmica com a 

concentração de flúor analisado. Para estabelecer uma relação linear entre estes 

fatores utilizou-se o logaritmo da concentração de flúor que tem uma relação inversa 

com a diferença de potencial, matematicamente expressa pela equação: 

 

Δ mV = S – log [F] 
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O estabelecimento de uma relação linear entre log [F] e ΔmV foi realizado 

por meio de uma curva de calibração, por meio da leitura do ΔmV de soluções de 

concentrações conhecidas de flúor nas concentrações de 0,25 a 16%. Esta relação 

linear é representada graficamente por uma reta, característica da relação logarítmica, 

que é decrescente no eixo x-y, característica da relação inversamente proporcional 

(Figura 8). Após a realização da curva de calibração com padrões de flúor conhecidos, 

foi realizada uma regressão linear. Esta função linear é matematicamente expressa 

pela equação: 

 

log [F] = a + b (mV) 

 

Onde a é o coeficiente linear da reta, também denominada de intercepção 

e b é o coeficiente angular (inclinação da reta). Portanto, o valor máximo e o valor 

mínimo obtidos em mV das concentrações padrões determinaram os limites de 

sensibilidade da curva de calibração. 

 

 

 

                

 

Figura 8 - Representação gráfica da relação linear Δ mV = S – log [F], utilizada na 

curva de calibração do eletrodo íon-específico 

 

 Os resultados estão expressos em µg F/cm2, de acordo com a área 

calculada da superfície de esmalte das amostras. A independência dos dados foi 

garantida pela forma como o experimento foi desenhado. A análise estatística será 

descrita em detalhes, a seguir, na seção 4.5. 

 

 

 

Log [F] 

mV 
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4.3- EXPERIMENTO IN SITU 

 

O modelo in situ proposto de maneira pioneira por Kolourides e Volker em 

1964 e posteriormente modificado e desenvolvido por Zero em 1995 consiste no 

estudo da cárie e da pesquisa aplicada do papel dos alimentos e do flúor nos 

processos de des-remineralização em humanos sem causar interferência em sua 

dentição natural. O modelo envolve o uso de dispositivo intra oral que cria condições 

definidas na cavidade oral de humanos para simular o processo de cárie dental [Zero, 

1995].  

Para o experimento in situ de longa duração foi utilizado um modelo duplo 

cego que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (CEP FO-USP/ Plataforma Brasil), cujo certificado se 

encontra reproduzido no Anexo B. Este delineamento in situ foi considerado adequado 

para avaliar o efeito tópico dos produtos fluoretados, aplicados extra-oralmente, e sua 

sinergia com a irradiação com o laser Er, Cr:YSGG, na presença de biofilme dental 

formado in vivo, e também o efeito dos tratamentos na redução da desmineralização 

do esmalte nas amostras.  

Quinze voluntários adultos receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), reproduzido no Anexo D, a fim de participarem do presente 

estudo. Os mesmos foram orientados com relação ao experimento e após a adesão 

assinaram o TCLE e utilizaram por 14 dias um dispositivo palatino contendo oito 

amostras de esmalte humano, com Microdureza de Superfície (MDS) pré-determinada 

[Cury et al., 2003]. À semelhança da etapa anterior, nesta etapa in situ foram testados 

o potencial anticárie de oito Grupos de tratamentos. São eles: 

 

Grupo 1 (Controle Negativo para CaF2): Amostras sem tratamento; 

 

Grupo 2 (Controle Positivo para CaF2): Amostras submetidas a aplicação de Flúor 

Fosfato Acidulado (FFA concentração 12.300 µg F-/g); 

 

Grupo 3 (Controle Positivo para CaF2 a partir da aplicação de dentifrício): 

Amostras submetidas a aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g; 

 

Grupo 4 (Controle laser Er, Cr: YSGG): Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 

8,5 J/cm2; 
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Grupo 5: Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2  e submetidas a 

aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g; 

 

Grupo 6: Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2 e submetidos a 

aplicação tópica de FFA 12.300 µg F-/g; 

 

Grupo 7: Amostras submetidas a aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F-/g e 

irradiadas com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2; 

 

Grupo 8: Amostras submetidas a aplicação tópica de FFA 12.300 µg F-/g e irradiadas 

com laser Er, Cr: YSGG 8,5 J/cm2. 

 

 O potencial anticárie destes tratamentos propostos foi avaliado, após o uso 

do dispositivo palatino por 14 dias, pela inibição da desmineralização da superfície de 

esmalte das amostras, obtidas a partir de esmalte dental humano. Os voluntários 

utilizaram o dispositivo palatino contendo oito amostras, previamente tratadas de 

acordo com o descrito acima, e escovaram os dentes com o mesmo dentifrício 

fluoretado utilizado no tratamento das amostras. As amostras foram distribuídas no 

dispositivo de maneira padronizada e receberam gotejamento de solução de sacarose 

20 %, que foi realizado extra oralmente, 8 vezes ao dia. Após o período de 14 dias de 

uso do dispositivo com formação de biofilme in vivo na presença de sacarose, as 

amostras foram retiradas do mesmo e analisadas. Para avaliar a formação de 

produtos de superfície de esmalte (F fracamente ligado, CaF2), decorrentes da sinergia 

da aplicação dos produtos fluoretados com a irradiação com o laser Er, Cr:YSGG, foi 

utilizado o método íon específico para quantificar o F- solúvel em álcali e a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). Para avaliar a desmineralização do esmalte das 

amostras, na presença de biofilme nativo, foi realizada análise de Microdureza em 

corte longitudinal do esmalte. 

A metodologia aqui descrita está representada no delineamento in situ, a 

seguir. 
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4.3.1- Obtenção e Preparo das Amostras de Esmalte Dental Humano 

 

Para o presente experimento in situ, foram utilizados 30 dentes terceiros 

molares humanos hígidos, cedidos pelo Banco de Dentes Humanos da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (BDH FO-USP). Esta doação foi 

protocolada na ocasião da submissão ao CEP FO-USP. Após a cessão, os dentes 

foram umedecidos com água destilada e deionizada e armazenados sob refrigeração a 

4o C. Para a descontaminação inicial das amostras, foi realizada a imersão em solução 

de timol (concentração 1 g/ L) por 48 horas [White, 1987]. Após este período, as raízes 

foram removidas com um disco diamantado (Struers) montado em uma cortadeira 

(Struers Accutom-5). O tecido pulpar foi removido, cuidadosamente, com uma cureta 

para dentina (S.S.White, EUA) de tamanho compatível com a cavidade pulpar. As 

coroas foram submetidas à profilaxia com escova de Robbins (Microdont Micro 

Usinagem de Precisão Ltda, Socorro, Brasil), utilizando uma pasta profilática composta 

de pedra pomes de uso odontológico e água destilada e deionizada. Para a profilaxia 

foi utilizado um instrumento rotatório composto de micro motor e um contra ângulo 

odontológico (Dabi Atlante, São Paulo, Brasil). Em seguida, as coroas foram 

submetidas à limpeza em lavadora ultra sônica (Lavadora Ultra Sônica Unique-

Thornton, Unique Ind. e Com. Ltda., São Paulo, Brasil), por um período total de 30 

minutos, para eliminação de possíveis resíduos orgânicos ou da pasta de pedra 

pomes utilizada na profilaxia. O ciclo de lavagem foi dividido em dois ciclos de 15 

minutos, para troca da água de imersão. As coroas foram imersas na cuba da 

lavadora, abastecida com água destilada e deionizada. Após o primeiro ciclo de 

lavagem de 15 minutos, foi feito o descarte da água destilada e a limpeza da cuba da 

lavadora, antes do início do segundo ciclo de lavagem. Após o segundo e último ciclo, 

a água do recipiente foi novamente desprezada, e as coroas foram deixadas por 5 

minutos em papel absorvente para remoção do excesso de umidade. Após estarem 

limpas e sem umidade excessiva, as coroas de dentes humanos foram submetidas a 

um exame com lupa estereoscópica a fim de verificar a integridade do esmalte. Foram 

selecionadas somente aquelas com ausência de manchas brancas ou defeitos 

visíveis, sendo as demais excluídas para utilização no presente experimento. Foi 

utilizada a lupa estereoscópica provida de lâmpada fria (Ramsor Indústria e Comércio 

Ltda, São Paulo, Brasil), conforme ilustra a Figura 9, onde também é possível notar a 

qualidade das coroas selecionadas. Após o minucioso exame, as coroas selecionadas 

foram, novamente, imersas em água destilada e deionizada, em recipiente limpo e 

tampado que foi mantido sob refrigeração a 4°C. 
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Após a descontaminação, limpeza e seleção, as coroas de dentes 

humanos foram cortadas para obtenção dos blocos de esmalte. Foi obtido o maior 

número possível de blocos de esmalte de dimensão aproximada de 3 x 3 x 1,5 mm. 

Após o corte, os blocos de esmalte foram polidos. Tanto o corte das coroas de dentes 

humanos quanto o polimento dos blocos de esmalte foram realizados de maneira 

semelhante ao que foi anteriormente descrito no protocolo de obtenção de amostras 

de dentes bovinos, no estudo in vitro. Assim, foi utilizado um disco diamantado novo e 

os cortes foram realizados perpendicularmente, sob refrigeração com água. 

Eventualmente, em casos de atresia pulpar ou variações anatômicas da coroa, foi 

necessário o uso de instrumentos rotatórios de alta rotação (Dabi Atlante, São Paulo, 

Brasil) com pontas diamantadas (S.S.White, EUA) para finalização dos cortes das 

coroas de dentes humanos. O corte realizado com instrumento rotatório foi realizado 

sob refrigeração com água destilada e deionizada. As pontas diamantadas e o 

instrumento rotatório de alta rotação foram previamente esterilizados e utilizados 

somente para a finalidade de corte dos dentes humanos. Após a obtenção do bloco, 

as dimensões da área (3 x 3 mm) foram aferidas com paquímetro digital (Mitutoyo. 

Suzano, SP, Brasil). A seguir, os blocos foram planificados e polidos conforme descrito 

na literatura [Cury et al., 2003]. A dentina foi previamente desgastada para eliminação 

de pontas agudas e da concavidade da câmara pulpar, com auxílio de instrumento 

rotatório e pontas diamantadas, sob refrigeração com água destilada e deionizada. Em 

seguida os blocos tiveram a dentina regularizada em politriz. As espessuras 

mensuradas foram de 1,60 mm (mínima) a 1,80 mm (máxima). Assim, após a 

regularização da dentina, foi realizado o polimento do esmalte dentário. O esmalte foi 

polido na politriz, sob refrigeração com água, com discos de lixa 600, 1.200, 2.500 e 

4.000 grãos. A seguir, sem refrigeração com água, foi feito o ultra polimento com disco 

de feltro (Polishing Cloth, METADI, Buehler 40-7618, IL, USA) e suspensão 

diamantada com partículas de 1 µm (METADI Diamond suspension, Color Polishing 

Water-spray base 40-6530, Buehler, IL, USA), por 1 minuto, em velocidade 300 rpm. 

Por meio de exame macroscópico cuidadoso foi verificada a qualidade do polimento e 

ausências de riscos em cada uma das amostras secas. Após o polimento, as amostras 

foram submetidas à lavagem em lavadora ultra sônica por um período de 40 minutos, 

divididos em cinco ciclos de 8 minutos, para eliminação de possíveis resíduos da 

solução diamantada. A cada ciclo, as amostras foram colocadas em recipiente 

contendo água destilada e deionizada e posicionados no centro da cuba da lavadora 

ultra sônica (Cristófoli Equipamentos de Segurança, São Paulo, Brasil) contendo água 

aquecida e mantida a 36,5°C. Após o primeiro ciclo de lavagem foi feito o descarte da 

água destilada e troca do recipiente dos blocos para o início do segundo ciclo de 
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lavagem, e assim sucessivamente. Após o último ciclo, as amostras foram secas e 

coladas em suportes acrílicos individuais com sua superfície de esmalte voltada para 

cima, numeradas e mantidas sob refrigeração a 4o C até a determinação da 

Microdureza de Superfície (baseline). 

Mesmo antes do procedimento de esterilização, foram observadas as boas 

práticas e cuidado extremo na limpeza e manuseio das coroas de dentes humanos foi 

necessário, uma vez que as amostras obtidas a partir das mesmas foram utilizadas no 

dispositivo palatino utilizado in situ pelos voluntários. 

 

 

Figura 9 - Aspecto das coroas de dentes terceiros molares humanos após a seleção 

com auxílio de lupa estereoscópica 

 

4.3.2- Determinação da Microdureza de Superfície Inicial (Baseline) 

  

 O teste de microdureza de superficie é um indicador indireto do conteúdo 

mineral presente na amostra e tem sido relacionado com o início do processo de cárie, 

podendo ser usado como um indicativo de mineralização, desmineralização e 

remineralização [Lazzari, 1976]. Sua maior vantagem é o controle da variação da 

dureza na própria amostra, aumentando a confiabilidade do dado obtido e diminuindo 
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o erro experimental. É um teste sensível, possível de ser feito em um curto período 

experimental em superfícies polidas que são mais reativas com relação aos 

fenômenos de des-remineralização. O princípio geral do teste de dureza está baseado 

em uma carga compatível com a resiliência do corpo de prova que, quando aplicada 

sobre ele, o deforma [Koulourides, 1966]. Esta deformação é mensurada e avaliada. 

Assim, o princípio do teste de dureza Knoop que foi utilizado neste experimento in situ 

está baseado em uma carga de 50 gf, compatível com a resiliência da amostra (em 

torno de 320 Kg/mm2 para o esmalte dental) que, quando aplicada perpendicularmente 

sobre a superfície da amostra, causa uma deformação. Durante todo este experimento 

in situ, a carga aplicada sobre as amostras foi constante. A deformação obtida foi 

mensurada por um software específico que calcula o número de dureza Knoop, de 

acordo com a carga aplicada de 50 gf e o comprimento da endentação obtida, e 

posteriormente avaliada. O número de dureza Knoop (KHN) obtido é 

matematicamente expresso pela equação: 

 

KHN = 14230 x C / l2 

 

 Onde C é carga em gf, l é comprimento da endentação em µm e 14230 é 

uma constante, um fator de correção. O resultado desta equação é obtido em gf.μm-2. 

Esta unidade de grandeza é dividida pela força da gravidade (G=9,80665 m.s-2) para 

obtenção do resultado em Mega Pascal. A carga aplicada foi determinada após o teste 

de cargas variáveis, compatíveis com a resiliência do esmalte dentário, por um mesmo 

tempo. Determinou-se a carga de 50 gf por causar endentações de tamanho 

compatível para uma boa visualização e, conseqüentemente, boas análises dos 

resultados, uma vez que endentações de tamanho muito reduzido seriam passíveis de 

grandes erros na leitura e endentações de tamanho muito grande seriam inviáveis de 

serem lidas no software (visualização da endentação em grande aumento). Foi 

utilizado para aplicação da carga de 50 gf, um penetrador com diamante piramidal que 

apresenta penetração média 3,5 µm de profundidade para uma endentação de 100 µm 

de comprimento em esmalte hígido sadio, conforme representa a Figura 10. 
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Figura 10 - Esquematização do diamante piramidal utilizado e da endentação obtida 

após aplicação da carga 

 

 A avaliação da MDS Inicial (Baseline) de cada amostra polida, obtida a 

partir do esmalte da coroa de dentes terceiros molares humanos, foi realizada tanto 

para garantir a homogeneidade do grupo de amostras biológicas a serem utilizadas no 

dispositivo in situ, como para o cálculo da porcentagem de perda de microdureza de 

superfície (%PDS) após a esterilização por radiação gama. Assim, para a análise de 

MDS e %PDS, foi utilizado um microdurômetro (Shimadzu HMV-2000, Japão) provido 

de endentador Knoop que foi programado para aplicar uma carga de 50 gf, por 5 

segundos em cada endentação, conforme ilustra a Figura 11. 

 

 

Figura 11 – À esquerda, vista panorâmica do equipamento do Laboratório de 

Biofotônica, CLA – IPEN/CNEN. À direita, endentador com diamante piramidal (A) 

aplicando a carga sobre a amostra posicionada perpendicularmente (B) 
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 Cada amostra foi posicionada no microdurômetro e mantida sem 

movimentação durante toda a avaliação. Para cada amostra foram realizadas 11 

endentações em distâncias crescentes a partir de uma borda regular, a qual foi 

previamente selecionada e marcada para futura referência. As endentações foram 

realizadas nas distâncias crescentes de 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 

2.000 e 2.500 µm, a partir da borda selecionada, conforme ilustra a Figura 12. Após 

estas endentações de baseline, foi calculada a média e desvio padrão das 11 

endentações de cada bloco para verificar se o mesmo era homogêneo com a 

finalidade de critério de inclusão. Foi calculado o coeficiente de variação da amostra 

para verificação da homogeneidade do conjunto de amostras. A seguir as amostras 

foram esterilizadas para serem submetidas aos tratamentos e uso no dispositivo in 

situ.  

 

 

Figura 12 – A figura representa, à esquerda, amostra submetida a endentações a 

partir da borda selecionada. Ao centro, o círculo representa aumento da região da 

amostra com endentações em distâncias crescentes. À direita, o círculo representa 

aumento da endentação (imagem do microdurômetro) 
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4.3.3- Esterilização das Amostras por Radiação Gama 

 

 As amostras foram esterilizadas para o uso in situ pelos voluntários. Foi 

utilizada a radiação gama produzida a partir do Cobalto-60 (Co60). Esta técnica foi 

selecionada em função do controle microbiológico, por meio da redução de 

organismos vivos, ou completa esterilização, a depender da dose utilizada. A 

penetração da radiação gama não deixa nenhum resíduo de contaminação na 

amostra, ao contrário de técnicas que utilizam materiais antimicrobianos. O hipoclorito 

de sódio é quelante e, se utilizado por um período superior a três dias, pode alterar as 

análises de micro dureza de superfície [Lippert et al., 2004]. A solução de digluconato 

de clorexidina pode reduzir o acúmulo de microrganismos para formação de biofilme in 

vivo [West et al., 1998] durante a utilização do dispositivo in situ pelos voluntários. 

Demais técnicas de imersão ou uso de pastilhas de formaldeído provêm uma 

descontaminação relativa [Borges et al., 2012]. A esterilização por autoclavagem altera 

as características do padrão cristalino da hidroxiapatita em função da pressão 

realizada durante o ciclo de esterilização [Preston et al., 2007], além da elevada 

temperatura promover desnaturação do conteúdo orgânico. O método de esterilização 

por micro ondas tem se mostrado uma técnica promissora [Viana et al., 2010], porém 

ainda incipiente e sem maiores estudos clínicos. 

 Dentre as técnicas existentes para utilização em tecidos duros, a 

esterilização por radiação gama, além de ser segura do ponto de vista de redução de 

microrganismos, não interfere na microdureza de superfície [Chandler, 1990; Amaechi 

et al., 1998, 1999]. Foi previamente relatado na literatura [Bachmann & Zezell, 2005] 

que a dose de irradiação com Co60 até 25 kGy não causa alteração na microdureza de 

superfície, apenas causando uma alteração cromática em função da deterioração de 

material orgânico presente no esmalte dentário, principalmente na forma de proteínas 

adsorvidas na superfície (menos de 3%), e também não parece interferir na formação 

de lesões de cárie [Amaechi et al., 1999 (a)] até a dose de irradiação utilizada  no 

presente estudo. Quando comparados aos efeitos adversos causados pelas outras 

técnicas, a irradiação gama parece ser o método mais adequado para esterilização de 

amostras biológicas para estudos in situ.  

 Foi utilizado o Irradiador Multipropósito de Co60 do Centro de Tecnologia 

das Radiações do IPEN, com capacidade total de 37 Pbq (1 milhão de Curies) que 

apresenta atividade inicial de operação de 3,7 Pbq (100 kCi) por meio do sistema de 

irradiação product overlapping source. O tempo de irradiação das amostras foi de 

aproximadamente 2 horas perfazendo um total de 2 ciclos de irradiação de 12,5 

kGy/ciclo. Antes da irradiação, cada amostra com microdureza de superfície 
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previamente determinada, foi embalada individualmente em tubos eppendorf com 

algodão umedecido com água destilada e deionizada para evitar desidratação e 

trincas das amostras. Foram adicionados dois dosímetros (Perspex Dosimeter. 

Harwell, UK) e um marcador biológico para esterilização, conforme ilustra a Figura 13. 

O primeiro dosímetro funciona na faixa de 1-30 kGy (Batch S. Harwell Amber), e o 

segundo na faixa de 5-50 kGy (Batch KZ. Harwell Red). O marcador acusou 

esterilidade pela alteração de coloração do amarelo para vermelho, após a irradiação, 

conforme o esperado. Os tubos numerados foram acondicionados em isopor com gelo 

para evitar o aquecimento durante a irradiação, o que também poderia causar trincas 

indesejáveis nas amostras. Não foi observada mudança de coloração nas amostras 

irradiadas, por se tratar de esmalte polido com reduzido conteúdo de material 

orgânico. Foram esterilizadas 189 amostras, quando foi emitido um certificado pelo 

CTR – IPEN, atestando o completo procedimento de irradiação até 25 kGy. Os ciclos 

de irradiação foram duplamente checados, também, pela mudança de cor dos 

marcadores biológicos utilizados durante a irradiação (Figura 14).  

  

 

 

Figura 13 - Amostras com microdureza de superfície determinada acondicionadas 

individualmente e marcadores biológicos para esterilização por irradiação gama 
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Figura 14 - Amostras após esterilização por irradiação gama com indicação positiva 

dos marcadores biológicos 

 

 As amostras submetidas à irradiação gama, que não foram selecionadas 

para o uso em dispositivo, foram submetidas à analise de % de perda de microdureza 

de superfície ou testes biológicos para aferir a integridade das amostras e segurança 

do método de esterilização para uso no presente modelo in situ. Assim, 49 amostras 

esterilizadas tiveram sua microdureza de superfície novamente determinada com o 

microdurômetro Shimadzu HMV-2000 (Japão). O cálculo da % de perda de 

microdureza superficial é matematicamente representado pela equação: 

 

% Variação de Dureza = MDS Inicial – MDS gama x 100 x (MDS Inicial)-1 

 

 A análise da MDS Final (pós irradiação gama) foi realizada a partir da 

borda selecionada quando foi realizada a MDS Inicial. As endentações foram 

realizadas nas mesmas distâncias crescentes a partir da borda da amostra, porém a 

100 µm de distância da linha de endentações iniciais, conforme ilustra a Figura 15. A 

determinação da % de perda de microdureza de superfície após a irradiação gama é 

um controle intra amostra, aferindo a segurança do método utilizado com relação à 

manutenção da homogeneidade, conforme ilustra o gráfico de dispersão (Gráfico 1).  
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Figura 15 - Endentações pós esterilização foram realizadas a 100 µm de distância das 

endentações iniciais (baseline) 

 

 

Gráfico 1 – Dispersão da %PDS das amostras submetidas à esterilização por radiação 

gama. Não houve mudança significativa da Microdureza de Superfície. 

 

 O Gráfico 2 ilustra que, dentro de um intervalo de confiança de 95%, 

podemos afirmar que a % de perda de microdureza de superfície das amostras de 

esmalte é compatível com zero. 

-0,008 

-0,006 

-0,004 

-0,002 

0 

0,002 

0,004 

0,006 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

%
 d

e
 p

e
rd

a 
d

e
 d

u
re

za
 

Amostras 



 

 50 

 

Gráfico 2 - Intervalo de Confiança (95%) para a porcentagem de perda de dureza após 

esterilização por irradiação gama. 

 

Finalmente, um lote de amostras foi submetido a testes biológicos em 

empresa terceirizada (MedLab Laboratório de Análises) para confirmar a eficácia do 

método de esterilização por irradiação gama, assegurando o uso in situ pelos 

voluntários. Para efeito de comparação, os testes biológicos foram realizados também 

em amostras antes da esterilização. Desta forma, antes da esterilização, foram 

realizados ensaios de contagem bacteriana, bolores e leveduras em três meios de 

cultura, respectivamente: TSA (Tryptic Soy Agar), SAB (Sabouraud Dextrose Agar), 

TSB (Tryptic Soy Broth). Foi realizada contagem bacteriana total após 72 horas a 35° 

C (1,5 x 105 UFC/g), e contagem de bolores e leveduras após 120 horas a 25° C (< 10 

UFC/g). Após a esterilização, foi realizado ensaio de esterilidade por filtração em 

membrana utilizando dois meios de cultura: TSB (Tryptic Soy Broth) a 20-25ºC e THIO 

(Fluid Thioglycollate) a 30-35ºC, por 14 dias, com ausência total de crescimento 

bacteriano em todos os dias. As análises pré irradiação tiveram um parecer 

satisfatório, e as amostras pós irradiação foram consideradas estéreis. Os laudos, 

referentes aos testes biológicos aqui descritos, encontram-se no Anexo C. Os mesmos 

foram emitidos pela empresa terceirizada independente, contratada para realização 

dos ensaios. 

 As amostras que foram selecionadas, por meio da microdureza de 

superfície previamente determinada, para uso in situ pelos voluntários, foram 

manipuladas apenas com instrumental e material estéril até a montagem dos 

dispositivos palatinos. Evidentemente, as amostras não permaneceram estéreis 

durante a manipulação, mas, visando a manutenção da segurança dos voluntários, 
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foram observados rígidos critérios de biossegurança para evitar a possível 

recontaminação de patógenos nas amostras. O tratamento das amostras e a 

montagem dos dispositivos palatinos são descritos a seguir. 

 

4.3.4-Tratamentos das Amostras de Esmalte Dental para o Uso no Dispositivo 

Palatino 

Para o experimento in situ, foi avaliada a sinergia da irradiação com o laser 

Er,Cr:YSGG combinada com produtos fluoretados de aplicação tópica. Os protocolos 

utilizados são descritos a seguir:  

 

 - Aplicação tópica de gel de Flúor Fosfato Acidulado com concentração de 

12.300 µg F-/g de flúor e 0,1 M de ácido fosfórico, pH 3,6 – 3,9 (Dentsply, Petrópolis, 

Brasil), por 4 minutos [Featherstone et al., 1991]. A aplicação tópica de gel de FFA foi 

realizada com auxílio de almotolia estéril mantendo uma quantidade excessiva de gel 

sobre a amostra, pelo período de tempo determinado. Na intenção de mimetizar uma 

aplicação realizada em paciente, foi utilizado FFA de uso odontológico, pelo período 

de tempo preconizado em prática clínica. 

 

- Imersão em uma suspensão 1:3 (p/p) de dentifrício contendo 1.100 µg 

F/g, na forma de NaF, em agitação por 10 minutos [Cruz et al., 1992]. As suspensões 

foram preparadas com 20 g de dentifrício fluoretado e 60 ml de água destilada e 

deionizada esterilizada e as aplicações foram repetidas de 4 em 4 horas, num total de 

3 aplicações no período de 12 horas. A aplicação de dentifrício fluoretado foi realizada 

por meio da imersão das amostras em tubos plásticos estéreis contendo a suspensão. 

As amostras imersas ficaram em mesa agitadora, pelo período de tempo determinado, 

em temperatura constante de 36,5°C para simular a temperatura corpórea. O intuito 

deste protocolo de tratamento foi mimetizar as escovações realizadas por um indivíduo 

em ambiente doméstico, num total de 3 escovações no período diurno. Apesar de, na 

prática diária, o número de escovações realizadas por um indivíduo e o tempo de 

duração das mesmas variar muito, foi selecionado um parâmetro que pudesse se 

aproximar de uma situação real e que permitisse a diferenciação nas posteriores 

análises. Entre as aplicações de suspensão de dentifrício, as amostras não foram 

lavadas, apenas o excesso da suspensão foi totalmente drenado colocando-se a 

amostra sobre peneira metálica estéril.  

Após o término da aplicação de ambos os produtos fluoretados, as 

amostras foram lavadas com água destilada e deionizada estéril por 10 segundos e 
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secas com tira de papel absorvente estéril de 10,5 cm de comprimento para evitar 

excessos de resíduos dos produtos. 

 As amostras foram irradiadas com o laser de óxido de gálio, escândio e 

ítrio dopado com cromo e érbio, o Er,Cr:YSGG (Millenium, Biolase, San Clemente, 

EUA), com características já descritas anteriormente. No presente experimento in situ 

foi empregada a densidade de energia de 8,5 J/cm2 em forma de varredura sobre toda 

a superfície da amostra. A peça de mão do sistema de entrega do feixe e a ponta de 

safira foram descontaminadas com álcool 70% e foram utilizados campos cirúrgicos 

estéreis no equipamento. A peça de mão metálica do sistema de entrega do feixe de 

laser foi mantida fixa sobre mesa ótica por meio de um aparato específico com suporte 

metálico para que a sua ponta de safira fosse mantida imóvel em posição 

perpendicular a amostra. Cada suporte acrílico numerado contendo uma amostra de 

dente humano polido e estéril, foi posicionado em um deslocador micrométrico em 

ângulo reto com relação a ponta de safira mantendo uma distância padrão menor de 1 

mm da mesma. O deslocador micrométrico de passo X-Y-Z automatizado foi 

programado para que as amostras fossem deslocadas de maneira padrão na razão da 

distancia de 4 mm no eixo X por 4 mm no eixo Y a uma velocidade de 7,5 mm/s com 

distância entre as linhas de 0,375 mm percorrendo um total de 10 linhas por amostra. 

Desta forma, cada uma das amostras foi submetida à irradiação de toda sua superfície 

de esmalte com área de 3 mm2, evitando sobreposição de pulso ou que houvesse 

‘pontos falhos’ não submetidos à irradiação. Foram utilizados campos cirúrgicos 

estéreis para isolamento do equipamento, evitando o contato das amostras. O laser foi 

ligado a um estabilizador de voltagem e programado para atuar com 1,25 W 

correspondente a uma densidade de energia de 8,5 J/cm2 com 0% de água e 0% de 

ar. A cada 12 amostras irradiadas, a potência do laser foi mensurada e aferida por um 

medidor de potência (powermeter, Coherent FieldMaster GS e Detetor LM-P10I. 

Coherent, CA, EUA) mantendo uma média de 33,60 mJ/ pulso. O protocolo de 

irradiação deste estudo in situ foi realizado com a variável da aplicação de produtos 

fluoretados ser feita antes da irradiação, ou após a irradiação, para análise do efeito 

das alterações cristalográficas promovidas pelo laser, em sinergia com a presença de 

CaF2 formado e retido na superfície da amostra. As amostras foram tratadas de 

maneira que os Grupos previamente codificados foram intercalados sucessivamente 

para “aleatorização” de possíveis alterações dos equipamentos ou viés do operador, 

conforme protocolo de randomização. Após os tratamentos, os Grupos foram mantidos 

umidificados e refrigerados a 4°C, em embalagens estéreis, até a montagem dos 

dispositivos palatinos. 
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4.3.5- Critérios de Inclusão dos Voluntários 

 

Quinze voluntários adultos saudáveis, de 22 a 42 anos de idade, foram 

recrutados a participarem do experimento. Todos os selecionados tinham fluxo salivar 

normal [Bardow et al., 2001] e possuíam dentição natural completa com ausência de 

manchas brancas ativas ou doença periodontal, após exame clínico bucal. Foram 

recrutados apenas residentes no município de São Paulo, que fornece água de 

abastecimento público fluoretada na concentração de 0,6- 0,8 µg F/ml. 

Para determinação do fluxo salivar, os possíveis voluntários ficaram em 

jejum pelo período de uma hora. Os indivíduos tiveram sua saliva coletada na 

ausência de estímulo após permanecerem sentados em repouso por 5 minutos. Nos 5 

minutos seguintes ao repouso, a saliva acumulada na boca foi dispensada em um tubo 

coletor graduado cada vez que o indivíduo sentia necessidade de deglutir (saliva total 

coletada por indivíduo ≥ 0,2 ml/min). Em seguida, os indivíduos mascaram goma base 

por 2 minutos, período durante o qual toda a saliva formada na boca foi dispensada 

em um tubo coletor graduado para determinação de fluxo salivar estimulado (≥ 1,0 

ml/min). Em ambas as coletas, os indivíduos permaneceram sentados com a cabeça 

inclinada para frente. Os tubos coletores graduados também foram pesados antes e 

após a coleta de saliva para dupla checagem do fluxo obtido. A Tabela 2 ilustra os 

valores obtidos dentro da normalidade.  

 

Tabela 2 – Fluxo salivar não estimulado (coletado por 5 minutos) ≥0,2 ml/min, e fluxo 

salivar estimulado (coletado por 2 minutos) ≥1,0 ml/min [Bardow et al., 2001]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLUNTÁRIO 

 
Fluxo Salivar 

Não Estimulado 
(ml/min) 

 
Fluxo Salivar 
Estimulado 

(ml/min) 
 

1 1,6 3,9 
2 0,4 2,1 
3 1,6 4,0 
4 0,3 1,8 
5 1,0 4,2 
6 1,4 1,6 
7 0,5 3,1 
8 0,3 5,9 
9 0,4 2,0 

10 1,0 2,9 
11 0,4 4,2 
12 0,9 5,0 
13 0,5 3,8 
14 0,6 1,6 
15 0,3 1,8 
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Para cada um dos indivíduos, foi realizada uma anamnese, que foi 

devidamente documentada. O exame clínico foi realizado com auxílio de espelho 

clínico plano número 5 (Duflex, EUA) e laser de diagnóstico por fluorescência 

(Diagnodent. Kavo, Germany) para atestar inatividade de possíveis manchas brancas. 

Adicionalmente, foi realizado exame com sonda periodontal milimetrada (Maileffer, 

EUA), para atestar ausência de doença periodontal. Os indivíduos que não cumpriram 

estes requisitos iniciais não foram recrutados a participarem do experimento.  

Os voluntários selecionados gozavam de boa saúde sistêmica com 

ausência de sintomas de doenças infecciosas, não participavam de nenhum outro 

experimento na ocasião, também não apresentavam alergia conhecida aos materiais 

odontológicos utilizados no experimento. No caso de voluntárias do gênero feminino, 

as mesmas negaram gestação ou intenção de engravidar durante o experimento. 

Todos os voluntários se julgaram capazes de realizar os procedimentos necessários 

para participação no experimento. Após a adesão ao experimento, os voluntários 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D).  

Na semana que antecedeu o uso in situ do dispositivo palatino (run in) e 

durante o experimento, os voluntários se abstiveram de substâncias antibacterianas 

tópicas e medicações sistêmicas antimicrobianas, ou outras que pudessem alterar o 

fluxo salivar. Os voluntários receberam dentifrícios contendo 1.100 ppm F, todos do 

mesmo lote de fabricação. No período de ‘run in’ e durante o experimento, os 

voluntários se comprometeram a utilizar para escovação da dentição natural apenas o 

dentifrício fluoretado designado e a escova dental macia fornecida.  

Neste experimento, a estimativa do tamanho amostral foi prevista a priori e 

este número de quinze voluntários (oito amostras por voluntários) foi calculado de 

acordo com o experimento in vitro, por meio da análise quantitativa de CaF2. As 

equações utilizadas para a estimativa são descritas a seguir: 

 

n = 1 + [2C*(DP/d)2] 

 

C = (zα + zβ)2 

 

Para a obtenção do valor de zα, foi considerado um intervalo de confiança 

de 0,95. O valos de zβ é baseado no poder estatístico a ser considerado, o qual no 

presente estudo foi considerado β = 0,05. Após o cálculo de C, foi calculado o número 

de amostras considerando DP e d (diferença mínima esperada). A confirmação destes 

cálculos foi realizada utilizando o Sample Power Software (IBM, Chicago, EUA). 
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4.3.6- Montagem dos Dispositivos Palatinos 

 

 Após a assinatura do TCLE, os voluntários foram moldados com alginato 

(OrthoPrint, Zhermack, Italy) para a confecção individual dos dispositivos palatinos em 

resina acrílica de uso protético. Após a confecção laboratorial, os dispositivos foram 

higienizados com álcool 70 % e receberam oito amostras, previamente tratadas extra 

oralmente. Os Grupos foram codificados para posicionamento no dispositivo, de 

maneira padronizada (Figura 16). As amostras foram fixas na resina acrílica com cera 

utilidade e recobertas por uma tela plástica estéril a 2 mm de distância da superfície da 

amostra para permitir o acúmulo de biofilme in vivo (Figura 17).  A fixação das 

amostras foi realizada mantendo sua face de esmalte voltada para o ambiente bucal. 

Foi observado também que a borda marcada, correspondente ao início das 

endentações da microdureza de superfície inicial, ficasse voltada para a linha media 

do dispositivo, no centro do palato do voluntário.  

 

 

 

 

Figura 16 - Distribuição das amostras dos oito Grupos no dispositivo palatino 
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Figura 17 - Dispositivo palatino. No aumento, esquematização ilustrando a disposição 

da amostra com recesso de 2 mm de distância da tela plástica, para acúmulo de 

biofilme 

 Após a montagem, os dispositivos foram entregues aos voluntários e, em 

caso de necessidade, foram feitos ajustes na resina acrílica. 

 

4.3.7- Uso do Dispositivo Palatino In Situ pelos Voluntários 

  

 Na entrega dos dispositivos aos voluntários, foram feitos os ajustes 

necessários. Em seguida, os voluntários receberam as orientações práticas de uso do 

dispositivo, de escovação e do gotejamento da sacarose. As amostras receberam 

gotejamento de solução de sacarose 20%, 8 vezes ao dia, durante os 14 dias de uso 

do dispositivo in situ pelos voluntários. Na primeira semana, foi fornecido a cada 

voluntário um kit com 10 frascos de solução de sacarose, a serem mantidos 

congelados, e um frasco foi descongelado por dia, para o uso. Ao término do período 

de 24 horas, o frasco em uso foi descartado. As trocas diárias de soluções foram feitas 

para evitar aparecimento de fungos ou outros microrganismos indesejáveis. Ao 

término do período de sete dias, foi fornecido um novo kit com 10 novos frascos de 

solução de sacarose, para os sete dias seguintes, juntamente com uma nova escova 

dental macia e novo suprimento de dentifrício fluoretado. Portanto, como medida de 

segurança, foi fornecido para cada voluntário um excedente de 3 frascos por semana 

para evitar possíveis falhas na aplicação da sacarose sobre as amostras. 

O gotejamento da solução de sacarose, sobre cada uma das amostras, de 

ambos os lados do dispositivo, foi realizado de maneira extra oral as 10:00; 13:00; 

14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30 e 22:00 horas. Após o gotejamento, o voluntário foi 

orientado a colocar o dispositivo novamente na boca. Durante as refeições o 
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dispositivo foi removido e mantido envolvido em gaze úmida dentro de seu estojo 

apropriado. Como instruções adicionais, os voluntários também foram orientados a 

secar delicadamente o dispositivo, antes do gotejamento, sem tocar a tela plástica de 

cobertura das amostras; utilizar apenas o dentifrício de 1.100 ppm F e a escova macia 

fornecidos para o presente experimento; não fazer uso de colutórios; beber água de 

abastecimento do município de São Paulo. O dispositivo foi removido ao dormir, 

devendo ser mantido úmido no estojo apropriado. Os dispositivos também foram 

escovados, sem haver contato com superfícies das amostras para não desorganizar o 

biofilme formado, in vivo, sobre as mesmas. Desta maneira, as amostras do dispositivo 

tiveram aporte constante de fluoreto em decorrência do uso de dentifrício fluoretado 

pelos voluntários.  

  

4.3.8- Retirada dos Blocos 

 

 Ao término do uso in situ dos dispositivos palatinos, a tela de recobrimento 

das amostras foi removida com auxílio de uma lâmina de bisturi cirúrgico estéril e o 

biofilme formado in vivo foi coletado e congelado em criotubos para possíveis estudos 

microbiológicos posteriores a este experimento, conforme autorização previamente 

concedida na ocasião da assinatura do TCLE.  

 Cada um dos oito Grupos contava com quinze amostras (15 voluntários) 

que foram divididas para análise da seguinte maneira: sete amostras, de cada Grupo, 

foram seccionadas longitudinalmente. Metade de cada uma das amostras seccionadas 

foi submetida à análise por Microscopia Eletrônica de Varredura, e outra metade da 

mesma amostra foi submetida à análise de Microdureza Longitudinal. As oito amostras 

restantes, de cada Grupo, foram submetidas à análise de Fluoreto pelo Método Íon 

Específico. 

 

4.4- ANÁLISES DO EXPERIMENTO IN SITU 

 

4.4.1- Determinação da Microdureza Longitudinal  

 

 A determinação da Microdureza Longitudinal é um indicador indireto do 

conteúdo mineral da amostra devido à alta correlação (0,91) existente entre a perda 

mineral medida por microrradiografia e a dureza do esmalte com lesão de cárie 

[Featherstone et al., 2003].  
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 As possíveis lesões ou manchas brancas foram identificadas com auxílio 

de lupa estereoscópica provida de lâmpada fria (Ramsor Indústria e Comércio Ltda, 

São Paulo, Brasil) para determinar o local da secção longitudinal das amostras. No 

caso de ausência de manchas brancas visíveis, a amostra foi seccionada 

longitudinalmente, em sua porção central, a 1,5 mm de distância da borda. Cada 

amostra destinada à secção foi fixada em suporte acrílico com cera pegajosa (Kerr 

Corporation, CA, EUA), para facilitar o corte longitudinal, que foi realizado com disco 

diamantado (Isomet, Buehler, IL, EUA), sob refrigeração (Figura 18). A seguir, as 

lesões seccionadas foram embutidas, com auxílio de embutidora metalográfica (PRE-

30. Arotec S.A. Ind. Com., SP, Brasil), em resina acrílica incolor termicamente ativada 

(VipiCril, SP, Brasil), produzindo discos de acrílico contendo as amostras. A face de 

esmalte foi posicionada de maneira que a lesão ficasse voltada para a superfície do 

disco, para permitir as endentações. A embutidora trabalhou com ciclos de, 

aproximadamente, 5 minutos, com pressão mantida entre 100-150 Kgf/cm2, seguidos 

por resfriamento com água. Os discos de acrílico produzidos, contendo as amostras 

seccionadas, tiveram sua superfície regularizada individualmente, em politriz, com lixa 

de gramatura 600, até a completa exposição das superfícies das amostras embutidas. 

O polimento foi realizado com lixas de gramatura 1.200, 2.500 e 4.000 grãos, sob 

refrigeração com água. Nesta fase, foram polidos, simultaneamente, quatro discos 

acrílicos contendo as amostras embutidas, graças a um dispositivo da politriz que 

permite o polimento simultâneo de até seis discos. Após o polimento dos oito discos 

(oito Grupos), foi realizado o ultra polimento, sem água, com solução diamantada com 

granulação de 1 μm (METADI Diamond suspension, Color Polishing Water-spray base 

40-6530, Buehler, IL, EUA) e disco de papel feltro auto-adesivo (Polishing Cloth, 

METADI, Buehler 40-7618, IL, EUA). Os discos foram examinados individualmente 

para verificação da qualidade do polimento e submetidos à limpeza em lavadora 

ultrassonica por 15 minutos. Para total remoção da solução de polimento, foi utilizado 

o detergente (Ultramet sonic cleaning solution 75-5000-032, Buehler, IL, USA) diluído 

em água, na proporção 1:20, conforme orientação do fabricante. Após este período, o 

reservatório da lavadora foi esvaziado e limpo e os discos foram enxaguados, em 

água destilada e deionizada, por mais 15 minutos. 
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Figura 18 – No quadro à esquerda, amostras fixas em suportes acrílicos para o corte 

com disco diamantado. À direita, após a secção longitudinal 

 

 A análise de Microdureza Longitudinal foi realizada com o microdurômetro 

(Shimadzu HMV-2000. Shimadzu, Japão) com endentador Knoop, que foi programado 

para trabalhar com carga de 25 gf aplicada durante 5 segundos, por endentação. 

Foram realizadas, em triplicata, 12 indentações em distâncias crescentes, a partir da 

borda da lesão. As endentações foram realizadas nas medidas de 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 100, 120, 140 e 160 µm, perfazendo uma linha de endentações, no sentido 

longitudinal. Eventualmente, foram realizadas mais duas endentações adicionais (180, 

200 µm), dependendo da profundidade da lesão sub superficial. A uma distância de 

100 µm desta primeira linha de endentações, foi realizada a segunda linha, e a 100 µm 

desta, foi realizada a terceira linha de endentações. O protocolo de triplicata da 

Microdureza Longitudinal está ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19 – Protocolo de Microdureza Longitudinal 

 

 Para cada amostra foi calculado um valor médio das triplicatas realizadas, 

em cada distância da superfície. Assim, o conteúdo mineral é calculado por meio da 

determinação da área sob a curva obtida. O cálculo da área correspondente à área da 

lesão é realizado por meio da projeção do perfil mineral da amostra considerada 

hígida, descontando a área sob a curva. Desta maneira foi calculada a % de perda de 

dureza de cada amostra. 

 

4.4.2- Análise Morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A outra metade das amostras seccionadas, de cada Grupo, foi submetida à 

análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), seguindo o protocolo descrito 

no experimento in vitro. As amostras tiveram o biofilme removido, foram imersas em 

banho térmico para a remoção dos resíduos (biofilme, cera pegajosa) e, em seguida, 

foram submetidas à imersão para desidratação progressiva, em soluções de 

concentrações crescentes de álcool (30%, 50%, 70%, 90%, 96% e 100%), por 15 

minutos em cada solução. As amostras foram examinadas em Microscópio Eletrônico 

de Varredura TM 3000 Tabletop Microscope (Hitachi, Japan) do Centro de Lasers e 

Aplicações – IPEN/CNEN- SP, com tensão de 5 kV, que dispensa a metalização das 
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amostras. As amostras foram analisadas de maneira que os Grupos previamente 

codificados foram intercalados sucessivamente para “aleatorização” de possíveis 

alterações do equipamento de MEV ou viés do operador, conforme protocolo de 

randomização de análise. Foi utilizada uma fita dupla face de carbono, condutora, para 

fixar a amostra ao porta amostras do MEV. 

Para cada amostra analisada foram obtidas, no mínimo, quatro imagens 

em diferentes aumentos pré determinados: a primeira imagem foi realizada com a 

magnificação de 50 X para verificação da superfície da amostra, seguida por imagens 

de 700 X, 2.000 X e 4.000 X de aumento ou mais. Foram observados os aspectos 

estruturais e morfológicos do esmalte decorrentes da irradiação com o laser de 

maneira isolada e das combinações da irradiação com o FFA ou com o dentifrício 

fluoretado, e a formação destes produtos no esmalte dental na presença de biofilme 

formado in vivo. As análises das imagens obtidas foram feitas por meio de software 

específico.  

 

4.4.3- Análise de Fluoreto por Meio do Método Íon Específico 

 

No restante das amostras de área padronizada, foi verificada a formação 

de flúor fracamente ligado (sob a forma de fluoreto de cálcio – CaF2) de acordo com o 

modelo proposto por Caslavska et al.em 1975. Cada amostra foi isolada com “cera 

utilidade” em suas laterais e na superfície de dentina, ficando descoberta somente a 

superfície de esmalte. A amostra foi colocada em um tubo plástico contendo 0,5 ml de 

solução de KOH 1 M (pH 13-14) durante 24 horas sob agitação continua à temperatura 

ambiente. Após o período de 24 horas, a solução alcalina foi neutralizada e 

tamponada com 0,5 ml de solução TISAB II, pH 5,0 contendo HCl 1 M. Foi realizada 

agitação e as amostras foram retiradas dos tubos, secas e novamente coladas em 

seus respectivos suportes acrílicos numerados. As soluções extraídas das amostras 

de esmalte dental foram analisadas de maneira que os Grupos previamente 

codificados por cores foram intercalados sucessivamente para “aleatorização” de 

possíveis alterações dos equipamentos ou viés do operador, conforme protocolo de 

randomização de análise. 

Para a leitura da concentração de íons flúor presente nas soluções dos 

tubos, foi utilizado um eletrodo específico (Thermo Scientific Orion DUAL STAR 

pH/ISE Meter)  que é constituído por um tubo oco que na sua extremidade possui um 

cristal de Fluoreto de Lantânio (LaF3). Dentro do eletrodo há uma solução de 10 ppm 

de íons flúor em KCl que atua como condutor de corrente elétrica. Este eletrodo está 
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acoplado a um analisador de íons (potenciômetro Orion 720 A+) que realiza as leituras 

das amostras, conforme descrito anteriormente. 

 
4.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
As análises foram realizadas utilizando-se os programas OriginPro 8 e o Prims 

5 for Windows. As variáveis de respostas analisadas foram: a concentração de flúor 

das amostras do experimento in vitro, a porcentagem de perda de dureza de superfície 

após esterilização com radiação gama, a concentração de flúor das amostras do 

experimento in situ, a perda de dureza longitudinal das amostras do experimento in 

situ 

Para cada variável resposta foi realizada uma analise estatística distinta. No 

estudo da concentração de flúor in vitro e in situ, os dados foram analisados de forma 

segmentada para aumentar a sensibilidade dos testes estatísticos realizados. A 

analise dos 8 Grupos estudados foram separados em: a) Grupos tratados com FFA; b) 

Grupos não tratados com FFA. 

Os testes estatísticos foram selecionados depois de testadas a normalidade 

dos dados, e a homogeneidade das variâncias. A independência dos dados foi 

garantida pelo desenho experimental. A normalidade dos dados foi avaliada com o 

teste de Shapiro-Wilk, e a homogeneidade ente as variâncias com o teste de Bartlett's, 

ambos com 5% de significância. 

Os dados que se encontravam dentro destas condições, foram analisados 

estatisticamente por analise de variância (ANOVA), com 5% de significância, sendo a 

comparação entre os Grupos realizadas com o teste de Tukey-Kramer, também 

considerando 5% de significância. 

Os dados que não se encontravam dentro dessas condições foram avaliados 

quanto à existência de dados potencialmente discrepantes (outliers), tendo sido 

realizada uma analise dos valores extremos, considerando os desvios, para a 

identificação e quando necessária a exclusão destes valores extremos. Se ainda 

assim as condições não eram alcançadas, foi verificada a possibilidade da 

transformação desses dados por função logarítmica de base 10. 

Se ainda assim os dados ainda assim não se encontravam dentro das 

condições de normalidade e homogeneidade, foram submetidas ao teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, sendo a comparação entre o grupo realizada com o 

teste de Dunn's, ambos com um nível de significância de 5%. 

Na análise da porcentagem de perda de dureza de superfície após 

esterilização com radiação gama, a normalidade dos dados foi testada pelo teste de 
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D'Agostino & Pearson Omnibus com 5% de significância, devido ao grande número de 

observações deste tratamento. Como neste caso o objetivo era verificar se a 

porcentagem de perda mineral após a irradiação era compatível com zero, foi utilizado 

o teste de Wilcoxon signed rank, com 5% de significância. 

 

5- RESULTADOS 
 
5.1- RESULTADOS DO EXPERIMENTO IN VITRO 

 
5.1.1- Análise Morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

No ensaio in vitro, foi analisado um total de 136 amostras, 

aproximadamente 17 amostras por grupo, e para cada amostra analisada foram 

obtidas no mínimo quatro imagens em diferentes aumentos pré determinados: a 

primeira imagem foi realizada com a magnificação de 50 X para verificação da 

superfície da amostra, seguida por imagens de 800 X, 2.000 X e 4.000 X de aumento 

ou mais.   

Nas imagens obtidas com aumento de 50 X, foi possível realizar uma 

observação panorâmica da superfície de esmalte, de cada amostra, para seleção da 

área de interesse dos maiores aumentos seguintes. Nesta primeira imagem, já é 

possível notar a diferença de padrões morfológicos decorrentes dos tratamentos 

propostos. Notou-se a qualidade do polimento das amostras, possível presença de 

trincas decorrentes da desidratação progressiva, uniformidade do padrão sub ablativo 

da irradiação nas amostras submetidas a irradiação com laser isoladamente ou 

presença de produtos formados na superfície de esmalte (glóbulos de CaF2) 

decorrentes dos tratamentos fluoretados na superfície de esmalte polido ou irradiado.  

 

  Para o Grupo 1 (Controle Negativo para CaF2 - Amostras sem 

tratamento) na magnificação de 800 X já é possível notar a estrutura prismática da 

hidroxiapatita do esmalte dentário dentário polido (Figura 20 G1). Foram observados 

‘sulcos’ no sentido do polimento e, no caso da presença de trincas em algumas 

amostras, os fragmentos trincados apresentavam diferença de altura no eixo vertical e 

continuidade dos sulcos do polimento, sugerindo que as trincas ocorreram após o 

polimento, possivelmente durante a desidratação progressiva em amostras com menor 

espessura. Nos aumentos seguintes, algumas regiões de imperfeições microscópicas 

ou de falhas no ultra polimento apresentaram presença de impurezas reforçando a 

necessidade de esterilização das amostras a serem utilizadas no experimento in situ. 
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Não houve alterações morfológicas na superfície das amostras do Grupo 1 e, como 

esperado, ausência de formação de produtos na superfície de esmalte. 

 

 Para o Grupo 2 (Controle Positivo para CaF2 - Amostras submetidas a 

aplicação de Flúor Fosfato Acidulado), a partir da magnificação de 700 X, já é 

possível notar a formação de produtos na superfície de esmalte (Figura 20 G2). A 

distribuição dos glóbulos observados sobre a superfície do esmalte polido variou de 

sítio para sítio em uma área de 25 mm2, apesar da padronização da aplicação tópica 

de Flúor Fosfato Acidulado (FFA). Houve formação de glóbulos isolados de morfologia 

bem variada ou aglomerados, em regiões de uma mesma amostra. A quantidade de 

produtos formados na superfície de esmalte parece ser compatível com a 

concentração e pH do gel de FFA utilizado. A superfície polida da amostra, à 

semelhança do que é observado no Grupo 1, evidenciou a organização da rede 

cristalina de hidroxiapatita. As superfícies das amostras do Grupo 2 apresentaram 

alterações morfológicas, na medida em que houve formação de produtos, na 

superfície de esmalte, na forma de glóbulos de CaF2. A despeito do CaF2 também ser 

denominado de  flúor fracamente ligado, estes glóbulos só podem ser considerados 

reservatórios de Fluoreto na medida em que apresentem uma retenção relativa na 

superfície de esmalte. As imagens demonstram que, os glóbulos de CaF2, formados 

em decorrência dos parâmetros selecionados para o Grupo, apresentam estabilidade 

química suficiente para resistirem as processos de desidratação progressiva, e 

também estabilidade mecânica uma vez que permaneceram retidos em uma superfície 

polida de esmalte dentário.  

 

 Para o Grupo 3 (Controle Positivo para CaF2 – Amostras submetidas a 

aplicação de dentifrício contendo 1.100 ppm  F) é possível notar a formação de 

produtos na superfície de esmalte (Figura 21 G3). As amostras do Grupo 3 

aparentavam uma maior quantidade de produtos na superfície de esmalte, em 

comparação com os observados no Grupo 2. Os glóbulos observados são mais 

isolados menores e de contorno mais irregular, com menor formação de agregados de 

glóbulos, porém com melhor distribuição superficial. Interessante notar a formação de 

glóbulos em micro irregularidades da superfície polida. Esta “penetração”, 

possivelmente, pode ser creditada à maior fluidez do veículo (suspensão aquosa) 

utilizado para carrear o flúor, quando comparado com o veículo utilizado na aplicação 

de flúor nas amostras do Grupo 2 (gel). Extrapolando para uma situação clínica, estas 

micro irregularidades podem ser comparadas a áreas de estagnação da cavidade 

bucal (sulcos oclusais ou regiões interproximais). Apesar de não ter sido notada, no 
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presente experimento, a presença de glóbulos em regiões de micro irregularidades 

nas amostras do Grupo 2, evidentemente, não está descartada a formação de 

produtos, em decorrência da aplicação de FFA, nestas áreas. A suspensão aquosa 

não possui o mesmo pH ou a mesma concentração da aplicação em gel. É possível 

notar a formação e retenção de produtos na superfície de esmalte na forma de 

glóbulos de CaF2, também denominado flúor fracamente ligado, em decorrência dos 

parâmetros utilizados.  

 

 Para o Grupo 4 (Controle laser Er, Cr: YSGG - Amostras irradiadas 

com laser Er, Cr: YSGG), em uma visão panorâmica da superfície (aumento de 50 X), 

é possível notar a regularidade do padrão de irradiação com densidade de energia 8,5 

J/cm2. Em comparação com os Grupos anteriores (Controles não irradiados), é 

possível notar a formação de uma ‘malha’ de micro ablações de dimensões regulares 

e semelhantes (Figura 21 G4), sugerindo uma superfície de área aumentada e mais 

reativa. A alteração da textura da superfície é, macroscopicamente, notada como 

perda de brilho. As regiões de incidência direta do feixe apresentam diâmetros 

semelhantes, com manutenção do padrão cristalino prismático da estrutura de 

hidroxiapatita do esmalte dentário. Não há indícios de danos estruturais como trincas, 

danos térmicos, carbonização ou remoção de quantidade expressiva de material 

(Figura 22). Portanto, a ação do feixe laser em profundidade parece remover apenas 

uma camada sub superficial de cristais de hidroxiapatita. Estas alterações 

morfológicas não mostraram formação de produtos na superfície de esmalte. 

 

 Para o Grupo 5 (Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG e 

submetidas a aplicação de dentifrício contendo 1.100 ppm F), é possível notar a 

formação da ‘malha’ de micro ablações  com aumento da área de superfície e sem 

perda significativa de tecido, semelhante ao observado no Grupo 4 (controle laser). 

Sobre a malha de ablação, pode ser observada a formação de produtos na superfície 

de esmalte (Figura 23). A partir do aumento de 800 X, já é possível verificar a 

presença de glóbulos tanto na região de esmalte polido quanto na região irradiada 

Figura 24 (A e B). Aparentemente, não houve maior quantidade de glóbulos formados 

sobre as regiões onde houve incidência do feixe laser. É possível notar a formação de 

glóbulos nos interstícios das crateras de micro ablação, entre os prismas de esmalte, 

conforme ilustra a Figura 24 (B). É possível notar a formação e retenção de produtos 

na superfície de esmalte na forma de glóbulos de CaF2, tanto na área polida quanto na 

área irradiada, em decorrência dos parâmetros utilizados.  
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 Para o Grupo 6 (Amostras irradiadas com laser Er, Cr: YSGG e 

submetidos a aplicação tópica de FFA), o padrão da ‘malha’ de micro ablação é 

muito semelhante ao observado nos Grupos 4 (controle laser) e 5 (laser + dentifrício). 

É possível notar a formação de produtos na superfície de esmalte na forma de 

glóbulos (Figura 25 G6), em decorrência dos parâmetros utilizados.  

 

 Para o Grupo 7 (Amostras submetidas a aplicação de dentifrício 

contendo 1.100 ppm F e irradiadas com laser Er, Cr: YSGG), é possível notar a 

formação de glóbulos de CaF2, e ‘malha’ de micro ablação em decorrência dos 

parâmetros utilizados. Na interface da região polida/ micro ablacionada, havia maior 

quantidade de glóbulos do que no interior da micro cratera, sugerindo que a energia do 

pulso tenha deslocado os glóbulos formados na superfície polida ou, até mesmo, os 

dissociado durante a irradiação (Figura 25 G7). 

 

 Para o Grupo 8 (Amostras submetidas a aplicação tópica de FFA e 

irradiadas com laser Er, Cr: YSGG), é possível notar a formação da ‘malha’ de 

ablação semelhante aos demais Grupos irradiados, e a formação de produtos de 

esmalte, de maneira regular e uniforme em toda a superfície, tanto nas áreas polidas 

quanto nas irradiadas. É observada a formação e retenção de glóbulos no interior das 

crateras de micro ablação. Estes glóbulos apresentavam-se íntegros com contorno 

regular e no interior da região de alteração cristalina da hidroxiapatita onde houve 

incidência direta do feixe de laser, demonstrando a estabilidade relativa do composto 

formado (Figura 26 A e B). Os glóbulos aparentam ter sido ‘empurrados’ pelo feixe de 

laser para o interior da micro cratera, em contato direto com os cristais de 

hidroxiapatita. Neste Grupo, o aumento da área de superfície das amostras pela 

irradiação com laser Er, Cr: YSGG está associado a formação de um composto em 

superfície de esmalte relativamente mais estável quando comparado do Grupo 7 

(dentifrício + laser), aparentemente. Em aumentos a partir de 800 X é possível 

observar a morfologia uniforme e regular dos glóbulos formados e retidos no interior 

das micro crateras de ablação, semelhante ao que é observado em superfícies polidas 

do Grupo 2 (controle FFA). Ao contrário do observado no Grupo 6 (laser + FFA), a 

região irradiada manteve a regularidade de glóbulos formados sugerindo que a 

concentração do FFA é, evidentemente, favorável para a formação de glóbulos porém 

seu veículo de apresentação (gel) não atinge tão facilmente áreas de micro 

irregularidades. Entretanto os glóbulos de CaF2 formados na superfície de esmalte a 

partir de FFA apresentam, aparentemente, uma maior estabilidade, quando 

comparados aos glóbulos formados nas amostras do Grupo 7 (dentifrício + laser). Os 
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glóbulos observados se assemelham aos observados nas amostras do Grupo 5 (laser 

+ dentifrício), na sua morfologia e na posição em relação aos cristais de hidroxiapatita 

(Figura 24). Nos aumentos de 10.000 X, é possível notar que os glóbulos de CaF2 

formados e retidos no interior das crateras de micro ablação estão justapostos aos 

cristais de hidroxiapatita da superfície irradiada (Figura 27), sem ter havido 

dissociação do composto ou aparente reação com a superfície, mantendo as mesmas 

características dos glóbulos observados em superfície polida das amostras do grupo 2 

(controle FFA). 

 Nas amostras do Grupo 8 é possível notar a formação de glóbulos de 

CaF2, em decorrência dos parâmetros utilizados.  
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Figura 20 – G1 (Superior) Estrutura cristalina prismática de hidroxiapatita da superfície 

da amostra de esmalte polido. É possível notar no quadro o sentido do polimento da 

amostra (superior esquerdo para inferior direito). MEV TM 3000 Tabletop Microscope, 

magnificação 800 X.  

G2 (Inferior) Produtos formados na superfície da amostra de esmalte polido, na forma 

de glóbulos de CaF2. Formação de conjunto de glóbulos de morfologias distintas a 

partir da aplicação de FFA 12.300 µg F/g por 4 minutos. MEV Phillips XL 30, 

magnificação 2.000 X 
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Figura 21 - G3 (Superior) Produto formado em micro irregularidades da superfície da 

amostra de esmalte polido, na forma de glóbulos de CaF2. Aplicação de dentifrício 

fluoretado 1.100 µg F/g por 10 minutos. Magnificação 2.000 X.  

G4 (Inferior) Formação da ‘malha’ de micro ablações de dimensões regulares em 

decorrência da irradiação com o laser Er, Cr: YSGG (8,5 J/cm2), sobre a superfície da 

amostra de esmalte polido. Magnificação 50 X. MEV TM 3000 Tabletop Microscope. 
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Figura 22 –G4 (Superior) Incidência do feixe de laser Er, Cr: YSGG (8,5 J/cm2) sobre 

superfície da amostra de esmalte onde é possível notar exposição dos prismas de 

esmalte sem perda tecidual significativa. MEV Phillips XL 30, magnificação 2.000 X. 

(Inferior) Região de interface da superfície da amostra polida/cratera de micro ablação. 

À esquerda do quadro, cristais de hidroxiapatita polidos. À direita do quadro, 

exposição dos prismas de hidroxiapatita na região da cratera de micro ablação. MEV 

TM 3000 Tabletop Microscope TM 3000, magnificação 2.000 X 
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Figura 23 – G5 Malha de micro ablação com produtos formados na superfície de 

esmalte da amostra (Er,Cr:YSCC + dentifrício 1.100 µg F/g por 10 minutos). Notar 

pontos brancos (glóbulos de CaF2) sobre a superfície, em visão panorâmica. 

Magnificação 50 X 

 

 

Figura 24 – G5 (A) Glóbulos de CaF2 (setas) formados na periferia da cratera de micro 

ablação a partir de suspensão de dentifrício fluoretado 1.100 µg F/g por 10 minutos. 

Magnificação 3.000 X.  (B) Glóbulo de CaF2 formado e retido (seta) no interior da 

cratera de micro ablação (dentifrício 1.100 µg F/g + Er, Cr:YSGG 8,5 J/cm2). 

Magnificação 3.000 X. MEV TM 3000 Tabletop Microscope 
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Figura 25 – G6 Glóbulos de CaF2 (setas) formados em decorrência da irradiação com 

laser Er, Cr: YSGG (8,5 J/cm2) seguida da aplicação de FFA 12.300 µg F/g por 4 

minutos. Notar aspecto morfológico do glóbulo de CaF2 formado em decorrência 

destes parâmetros e a distribuição na superfície. Magnificação 800 X. G7 Formação 

de produtos na superfície de esmalte na forma de glóbulos de CaF2 com concentração 

de aglomerados de glóbulos de CaF2 em sua periferia (setas). Amostras submetidas a 

aplicação de dentifrício contendo 1.100 µg F/g e em seguida irradiadas com laser Er, 

Cr: YSGG (8,5 J/cm2). Magnificação 3.000 X. MEV TM 3000 Tabletop Microscope, 
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Figura 26 – As setas indicam glóbulo de CaF2 formado e retido no interior da cratera 

de micro ablação. A partir da aplicação tópica de FFA (12.300 µg F/g por 4 minutos) 

antes da irradiação com laser Er, Cr: YSGG (8,5 J/cm2). MEV TM 3000 Tabletop 

Microscope, magnificação 2.000 X 

 

 

 

Figura 27 – G8 Glóbulo de CaF2 formado e retido no interior da cratera de micro 

ablação justaposto aos prismas de hidroxiapatita da superfície irradiada. A partir da 

aplicação tópica de FFA (12.300 µg F/g por 4 minutos) antes da irradiação com laser 

Er, Cr: YSGG (8,5 J/cm2). MEV TM 3000 Tabletop Microscope, magnificação 10.000 X 
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5.1.2- Análise de Flúor por meio do Método do Eletrodo Íon Específico 
  

Após os tratamentos, os Grupos foram submetidos à extração do flúor 

solúvel em álcali para determinar a formação de produtos na superfície de esmalte na 

forma de CaF2 (flúor fracamente ligado). A análise estatística está descrita em 

detalhes na seção 4.5. Como os dados não apresentaram uma distribuição 

paramétrica mesmo após a transformação dos dados, utilizou-se o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis para a análise estatística. 

Os dados dos Grupos sem associação de tratamentos (Grupos Controle) 

foram isolados. A comparação entre os Grupos (Figura 28), realizada com o teste de 

Dunn, mostrou diferença significativa entre G1 (sem tratamento) e G2 (FFA) (< 0.001). 

Entre G1 e G3 (aplicação de dentifrício) houve diferença significativa; em função de 

apenas 3 aplicações de suspensão de dentifrício terem sido realizadas, houve 

suficiente formação de produtos de esmalte para diferenciá-lo do Grupo Controle 

Negativo (de 0.001 a 0.01). Houve diferença significativa (0.01 - 0.05) entre as 

concentrações dos produtos fluoretados, na formação de CaF2. Evidentemente, não 

houve diferença significativa entre os Grupos Controle Negativo e Laser (G1 e G4). 

Quando comparado o Grupo G3 (dentifrício) com G4 (laser), apesar de ter sido 

encontrada uma maior concentração de flúor em G3, não houve diferença significativa. 

Possivelmente, Grupo 3 não recebeu o aporte de fluoreto necessário (apenas 3 

aplicações da suspensão de dentifrício) para formação expressiva de produtos na 

superfície de esmalte 
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Figura 28 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

com tratamentos isolados no experimento in vitro. As barras representam os intervalos 

de confiança (95%) 

 

Tabela 2 – Valores da média, desvio padrão e erro padrão da concentração de flúor 

nos Grupos com tratamentos isolados no experimento in vitro. 

 

 

Concentração de Flúor (µg F-) 

Tratamento C. NEG FFA DENT LASER 

Média 0.106 16.9 1.05 0.58 

Desvio Padrão 0.076 9.0 0.53 0.42 

Erro Padrão 0.022 2.6 0.14 0.11 

 
 
Tabela 3 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis e Dunn para a concentração de flúor 
nos Grupos com tratamentos isolados no experimento in vitro. Dados originais. 
 

Número de Grupos 4 

p (Kruskal-Wallis) < 0.001 

H 41.23 

Teste de Dunn's  P 

C. NEG vs FFA < 0.001 

C. NEG vs DENT 0.001 - 0.01 

C. NEG vs LASER Ns 

FFA vs DENT 0.01 - 0.05 

FFA vs LASER < 0.001 

DENT vs LASER Ns 
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Quando comparados os Grupos que não utilizaram o produto de alta 

concentração de flúor (FFA), na Figura 29, houve diferença significativa (< 0.001) entre 

o Grupo G1 e G5 (laser + dentifrício). Possivelmente, o aumento de superfície e 

reatividade no Grupo 5 foi importante para formação de produtos, a partir da aplicação 

de dentifrício. A ordem dos tratamentos, com irradiação antes ou após a aplicação de 

dentifrício apresentou diferença significativa (< 0.001). Possivelmente, quando 

irradiada após a aplicação do dentifrício ocorre vaporização ou o produto formado na 

superfície não é extraído por álcali por estar mais retido na estrutura cristalina da 

hidroxiapatita. 

 

 

Figura 29 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

tratados sem FFA no experimento in vitro. As barras representam intervalos de 

confiança (95%) 

 

Tabela 4 – Valor da média, desvio padrão, e erro padrão da concentração de flúor nos 

Grupos tratados sem FFA no experimento in vitro. 

 

 

Concentração de flúor (µg F-) 

Tratamento C. NEG DENT LASER L D D L 

Média 0.106 1.05 0.58 3.37 0.126 

Desvio Padrão 0.076 0.53 0.42 2.06 0.051 

Erro Padrão 0.022 0.14 0.11 0.53 0.015 
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Tabela 5 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis e Dunn para a concentração de flúor 

nos Grupos tratados sem FFA no experimento in vitro. Dados originais. 

 

Número de Grupos 5 

p (Kruskal-Wallis) < 0.001 

H 52.47 

Teste de Dunn's  p 

C. NEG vs DENT < 0.001 

C. NEG vs LASER ns 

C. NEG vs L D < 0.001 

C. NEG vs D L ns 

DENT vs LASER ns 

DENT vs L D ns 

DENT vs D L 0.001 - 0.01 

LASER vs L D 0.001 - 0.01 

LASER vs D L ns 

L D vs D L < 0.001 

 

Comparando os Grupos que utilizaram o FFA (Figura 30), G6 (laser + FFA) 

houve diferença significativa favorável ao G8 (FFA + laser). O aumento da área e 

reatividade da superfície de esmalte favoreceu a formação de produtos, havendo 

sinergia dos tratamentos. 

 

 

Figura 30 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

tratados com FFA no experimento in vitro. As barras representam intervalos de 

confiança (95%) 
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Tabela 6 – Valor da média, desvio padrão, e erro padrão da concentração de flúor nos 

Grupos tratadas com FFA no experimento in vitro. 

 

 

Concentração de flúor (µg F-) 

Tratamento FFA L FFA FFA L 

Média 16.9 131.2 12.1 

Desvio Padrão 9.0 31.1 6.2 

Erro Padrão 2.6 9.8 1.6 

 
 
Tabela 7 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis e Dunn para a concentração de flúor 

nos Grupos tratadas com FFA no experimento in vitro. Dados originais. 

 

Número de Grupos 3 

p (Kruskal-Wallis) < 0.001 

H 22,16 

Teste de Dunn p 

FFA vs L FFA 0.001 - 0.01 

FFA vs FFA L ns 

L FFA vs FFA L < 0.001 
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5.2- RESULTADOS DO EXPERIMENTO IN SITU 
 
5.2.1- Análise Morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

As imagens de MEV obtidas após o uso do dispositivo in situ, mostraram a 

formação de biofilme sobre as amostras em todos os Grupos. Não foi possível 

observar mais detalhes na superfície da amostra de esmalte dental. 

 

 

 

Figura 31 – Amostras após o uso in situ. Formação de biofilme sobre a superfície de 

esmalte dental nos Grupos onde não houve associação dos tratamentos 
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5.2.2- Análise de Flúor por meio do Método do Eletrodo Íon Específico 

 

Como os dados apresentaram distribuição paramétrica, a estatística foi 

realizada utilizando-se ANOVA, e a comparação entre os Grupos com o teste de 

Tukey. Os Grupos Controles (sem combinação de tratamentos) foram isolados (Figura 

32). Houve diferença significativa (< 0.001) entre os Grupos FFA e dentifrício, após 

uso in situ. 

 

Tabela 8 – Valores da média, desvio padrão e erro padrão da concentração de flúor 

nos Grupos com tratamentos isolados no experimento in situ. 

 

Concentração de flúor (µg F-) 

Tratamento C. NEG DENT LASER L D 

Média 0.150 2.92 0.393 0.131 

Desvio Padrão 0.084 1.30 0.129 0.039 

Erro Padrão 0.032 0.53 0.049 0.015 

 

 

 

Tabela 9 – Resultado do teste ANOVA e Tukey para a concentração de flúor nos 

Grupos com tratamentos isolados no experimento in situ. Dados originais. 

Número de Grupos 4 

p <0.001 

F 30.55 

Teste de Tukey p 

C. NEG vs FFA < 0.001 

C. NEG vs DENT ns 

C. NEG vs LASER ns 

FFA vs DENT < 0.001 

FFA vs LASER < 0.001 

DENT vs LASER ns 
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Figura 32 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

com tratamentos isolados após experimento in situ. As barras representam intervalos 

de confiança (95%) 

 

 

 Em seguida, os Grupos nos quais as amostras foram tratadas com 

dentifrício e em associação com laser, foram isolados (Figura 33). Foram analisadas 

em comparação com seus respectivos Grupos Controles. Não houve diferença 

significativa entre os Grupos onde o dentifrício foi utilizado isolamente e em 

associações. A ordem de irradiação, não mostrou diferença significativa, comparadas 

entre si. 

Tabela 10 – Valor da média, desvio padrão, e erro padrão da concentração de flúor 

nos Grupos tratados sem FFA no experimento in situ. 

 

Concentração de flúor (µg F-) 

Tratamento C. NEG DENT LASER L D D L 

Média 0.150 0.393 0.131 0.413 0.469 

Desvio Padrão 0.084 0.13 0.039 0.19 0.12 

Erro Padrão 0.032 0.049 0.015 0.068 0.047 
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Tabela 11 – Resultado do teste ANOVA e Tukey para a concentração de flúor nos 

Grupos tratadas sem FFA no experimento in situ – Dados originais. 

Número de Grupos 5 

p 0.0113 

F 10.76 

Teste de Tukey p 

C. NEG vs DENT 0.001 - 0.01 

C. NEG vs LASER ns 

C. NEG vs L D 0.001 - 0.01 

C. NEG vs D L < 0.001 

DENT vs LASER 0.001 - 0.01 

DENT vs L D ns 

DENT vs D L ns 

LASER vs L D 0.001 - 0.01 

LASER vs D L < 0.001 

L D vs D L ns 

 

 

Figura 33 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

tratados sem FFA no experimento in situ. As barras representam intervalos de 

confiança (95%) 
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 Em seguida, os Grupos nos quais as amostras foram tratadas com FFA e 

em associação com laser, foram isolados (Figura 34). Foram analisadas em 

comparação com seu Grupo Controle FFA. A ordem de irradiação, não mostrou 

diferença significativa, comparadas entre si. 

 

Tabela 12 – Valor da média, desvio padrão, e erro padrão da concentração de flúor 

nos Grupos tratadas com FFA no experimento in situ. 

 

Concentração de flúor (µg F-) 

Tratamento FFA L FFA FFA L 

Média 2.92 4.5 6.73 

Desvio Padrão 1.30 2.5 2.22 

Erro Padrão 0.53 1.0 0.91 

 

Tabela 13 – Resultado do teste ANOVA e Tukey para a concentração de flúor nos 

Grupos tratadas com FFA no experimento in situ. Dados originais. 

Número de Grupos 3 

p 0.0195 

F 5.178 

Teste de Tukey p 

FFA vs L FFA ns 

FFA vs FFA L 0.01 - 0.05 

L FFA vs FFA L ns 
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Figura 34 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

tratados com FFA no experimento in situ. As barras representam intervalos de 

confiança (95%) 

 

 

No Grupo onde as amostras foram irradiadas com FFA 12.300 µg F/g e, 

em seguida, irradiadas com laser Er, Cr:YSGG (8,5 J/cm2), houve maior concentração 

de flúor após o uso in situ, ocasião em que todos os Grupos receberam flúor 

proveniente da cavidade bucal dos voluntários que realizaram escovação com 

dentifríco fluoretado  

 

5.2.3- Análise de Microdureza Longitudinal 

 

Uma vez que as amostras incluídas no estudo in situ tiveram uma média de 

microdureza de superfície inicial de 290 a 350 KHN, houve necessidade de realizar a 

porcentualização dos dados de microdureza longitudinal. Assim, a média final dos 

valores de microdureza longitudinal foram diminuídos da média de microdureza inicial 

(baseline).Como os dados apresentaram distribuição paramétrica, a estatística foi 

realizada utilizando-se ANOVA, e a comparação entre os grupos com o teste de 

Tukey. 

Inicialmente, foram isolados os Grupos Controles, onde não há associação de 

tratamentos, conforme ilustra a Figura 35. 
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Tabela 14 – Valores da média, desvio padrão e erro padrão da % de perda de dureza 

nos Grupos com tratamentos isolados no experimento in situ. 

 

% de perda de dureza 

Tratamento CONT. NEG FFA DENT LASER 

Média 35,5 28,84 42,3 29,0 

Desvio Padrão 2,8 1,73 8,9 8,4 

Erro Padrão 1,2 0,71 3,6 3,8 

 

Tabela 15 – Resultado do teste ANOVA e Tukey para a % de perda de dureza nos 

Grupos com tratamentos isolados no experimento in situ. Dados originais. 

Número de Grupos 4 

p 0.001 - 0.01 

F 5.855 

Teste de Tukey p 

C. NEG vs FFA ns 

C. NEG vs DENT ns 

C. NEG vs LASER ns 

FFA vs DENT 0.001 - 0.01 

FFA vs LASER ns 

DENT vs LASER 0.01 - 0.05 

 

 

Figura 35 – Valores médios para a concentração de flúor na comparação dos Grupos 

com tratamentos isolados no experimento in situ. As barras representam intervalos de 

confiança (95%) 
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 Em seguida, os Grupos nos quais as amostras foram tratadas com 

dentifrício e em associação com laser, foram isolados (Figura 36). Foram analisadas 

em comparação com seus respectivos Grupos Controles.  

 

Tabela 16 – Valor da média, desvio padrão, e erro padrão da % de perda de dureza 

nos Grupos tratadas sem FFA no experimento in situ. 

 

 

% de perda de dureza  

Tratamento C. NEG DENT LASER L D D L 

Média 35,5 42,3 29,0 30,0 17,7 

Desvio Padrão 2,8 8,9 8,4 5,5 6,2 

Erro Padrão 1,2 3,6 3,8 2,5 2,8 

 

 

 

 

Tabela 17 – Resultado do teste ANOVA e Tukey para a % de perda de dureza nos 

Grupos tratadas sem FFA no experimento in situ. Dados originais. 

 

Número de Grupos 5 

p 0.2889 

F 9.478 

Teste de Tukey p 

C. NEG vs DENT ns 

C. NEG vs LASER ns 

C. NEG vs L D 0.001 - 0.01 

C. NEG vs D L 0.001 - 0.01 

DENT vs LASER 0.01 - 0.05 

DENT vs L D ns 

DENT vs D L < 0.001 

LASER vs L D ns 

LASER vs D L ns 

L D vs D L ns 
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Figura 36 – Valores médios para a % de perda de dureza na comparação dos Grupos 

tratados sem FFA no experimento in situ. As barras representam intervalos de 

confiança (95%) 

 

 

Em seguida, os Grupos nos quais as amostras foram tratadas com FFA e em 

associação com laser, foram isolados (Figura 37). Foram analisadas em comparação 

com seu Grupo Controle FFA. A menor concentração de flúor no Grupo onde a 

irradiação foi realizada após a aplicação de FFA ocorreu, possivelmente, pela maior 

adsorção dos produtos formados em superfície de esmalte que não foram extraídos 

pela técnica de dissolução em álcali. 

 

Tabela 18 – Valor da média, desvio padrão, e erro padrão da % de perda de dureza 

nos Grupos tratadas com FFA no experimento in situ. 

 

% de perda de dureza 

Tratamento FFA L FFA FFA L 

Média 28,84 26,3 14,9 

Desvio Padrão 1,73 7,4 10,1 

Erro Padrão 0,71 3,7 4,5 
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Tabela 19 – Resultado do teste ANOVA e Tukey para a % de perda de dureza nos 

Grupos tratadas com FFA no experimento in situ – Dados originais. 

Número de Grupos 3 

p 0.01 - 0.05 

F 5.853 

Teste de Tukey p 

FFA vs L FFA ns 

FFA vs FFA L 0.01 - 0.05 

L FFA vs FFA L ns 

 

 

 

 

Figura 37 – Valores médios para a % da perda de dureza dos Grupos tratados com 

FFA no experimento in situ. As barras representam intervalos de confiança (95%) 
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6- DISCUSSÃO  

 

 Por razões didáticas o presente estudo foi descrito em duas etapas: 

experimento in vitro e experimento in situ, porém ambos são indissociáveis do ponto 

de vista experimental. A primeira etapa utilizou dentes bovinos, pela facilidade de sua 

obtenção e a similaridade com o dente humano [Yassen et al., 2011]. As amostras de 

esmalte bovino obtidas foram divididas em 8 Grupos (n= 35, em cada grupo). Os 

primeiros quatro Grupos são Grupos de controles e os outros quatro Grupos restantes 

são experimentais. Os parâmetros de tratamento (controles e tratamentos) foram 

transpostos para um modelo in situ de longa duração [Zero et al., 1995], utilizando 

dentes humanos. A quantidade de amostras utilizadas no dispositivo intra oral do 

modelo in situ, depende da área da amostra a ser analisada. O modelo in situ, aqui 

proposto, acumula as vantagens de proporcionar um acúmulo de biofilme em 

quantidade suficiente para realização de todas as análises sugeridas, se aproximando 

muito do modelo in vivo. Tempo também é fator indispensável para a análise de um 

biofilme maduro, o que implica em comunidades microbianas distintas de um biofilme 

jovem. Outra vantagem deste modelo in situ é a utilização simultânea de um controle 

(positivo ou negativo) e um dos tratamentos, conferindo maior controle ao 

experimento. Ainda que o modelo in vivo seja mais adequado em simular o real 

comportamento da depuração salivar do açúcar, ele apresenta limitações como o 

tempo, tipo de biofilme, impossibilidade de análise de microdureza além, 

evidentemente, dos aspectos éticos. Este modelo in situ permitiu a aplicação extra oral 

dos tratamentos que, apesar de não simular a depuração salivar imediata do açúcar, 

se aproxima mais de um modelo in vivo que o modelo in vitro. Adicionalmente, o 

tratamento extra oral não interfere sobre a dentição do voluntário, evitando questões 

éticas desta natureza. Do ponto de vista da análise estatística, este modelo também 

se aproxima do modelo in vivo, uma vez que o voluntário é considerado como unidade 

experimental. O biofilme formado in vivo, na presença de sacarose, pode apresentar 
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maior ‘permeabilidades’ devido à presença de polissacarídeos intra e extra celulares 

além da seleção da comunidade bacteriana [Tenuta et al., 2006], podendo interferir 

nas análises finais. O presente estudo utilizou desafio cariogênico por meio do 

gotejamento da solução de sacarose 20%, oito vezes ao dia [Ccahuana-Vásquez et 

al., 2007], para aproximação com um situação real quando são realizadas várias 

pequenas refeições contendo carbohidratos fermentáveis. Como não houve 

desorganização do biofilme por escovação, as lesões de cárie não permitiram 

diferenciação entre os Grupos. A análise de microdureza longitudinal, quando 

comparados os Grupos, não mostrou diferença significativa. Foi realizado o cálculo de 

perda mineral, de cada amostra, em comparação com a média de sua microdureza de 

superfície inicial (baseline), para a análise estatística final. Esta ‘porcentualização’ foi 

realizada para diminuir a variabilidade entre as amostras biológicas. 

 Flúor fracamente ligado é, por definição, o fluoreto adsorvido na superfície 

do esmalte dental. A ação do flúor na diminuição da desmineralização, possivelmente 

ocorre na medida em que os produtos fluoretados se precipitam na superfície de 

esmalte quando a hidroxiapatita carbonatada desmineraliza [ten Cate et al., 2008]. No 

presente estudo in vitro, os tratamentos experimentais visaram verificar se realmente 

ocorria a formação de produtos na superfície de esmalte (CaF2 ou flúor fracamente 

ligado) em decorrência das associações propostas, e qual destas associações 

formava maior quantidade de produtos fluoretados na superfície de esmalte, inferindo 

um maior potencial anticariogenico na presença de placa dental.  

 Atualmente, a utilização de dentifrício (aplicação doméstica) abrange uma 

população mais numerosa [Marinho et al., 2004] do que aquela que é submetida à 

aplicação de Flúor Fosfato Acidulado (aplicação profissional). Neste estudo, especial 

interesse foi despertado pelos Grupos onde houve associação do uso de dentifrício 

fluoretado com a irradiação laser. Conforme descrito anteriormente, a aplicação de 

dentifrício fluoretado foi realizada em forma de imersão das amostras em suspensão 

por 3 vezes, em um período de 12 horas, na intenção de simular uma situação real 
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onde o indivíduo passaria a fazer 3 escovações diárias, introduzindo a utilização de 

produto fluoretado de uso doméstico na sua rotina. O NaF do dentifrício sofre 

ionização e dissociação em contato com a água, liberando o fluoreto para que o 

mesmo entre em contato com o Cálcio da superfície de esmalte, formando glóbulos de 

CaF2. A eficácia do fluoreto gerado a partir da dissociação do CaF2, pode ser 

observada quando ele diminui a desmineralização, na diminuição do pH, ou quando 

ele ativa a remineralização, no pH neutro, potencializando o efeito remineralizador da 

saliva. Ambos os aspectos deste equilíbrio dinâmico foram contemplados no estudo in 

situ. 

 O dentifrício de concentração convencional de F, quando ingerido 

constantemente, pode causar um grau moderado de fluorose que compromete 

minimamente a estética dental, entretanto tem alta eficiência anticariogênica. Assim, 

no presente trabalho o dentifrício de concentração convencional de F (1.100 µg F-/g) 

foi o escolhido quando foram estudados aspectos relacionados ao efeito 

anticariogênico na associação à irradiação com laser de Er,Cr:YSGG.  

 Relembrando a revisão de literatura, a revisão sistemática de Marinho e 

colaboradores (2004) relata que ‘como todos os meios de utilização de F controlam 

cárie por um mesmo mecanismo de ação, não se deve esperar sinergismo de efeito 

quando eles são combinados. De fato, quando o efeito anticárie isolado de uso de 

creme dental fluoretado é comparado com o uso combinado a bochecho ou aplicação 

profissional, a somatória de efeito é modesta quando comparada com o efeito de 

apenas usar o dentifrício. Por outro lado, o efeito anticárie do creme dental fluoretado 

é observado independente de haver ou não água fluoretada. Assim, considerando que 

a alta atividade de cárie está associada não apenas ao consumo desregrado de 

açúcar, mas também ao acúmulo de biofilme e consequentemente uma diminuição da 

exposição ao F pelo dentifrício fluoretado, os meios adicionais de utilização de F 

(bochechos, produtos de aplicação profissional e materiais liberadores de F) estão 

perfeitamente indicados’.  
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Recentemente, a OMS reiterou a recomendação de uso de fluoretos para 

prevenir cáries e que a fluoretação de águas é a principal tecnologia a ser empregada, 

devendo ser priorizada (THE SIXTIETH WORLD ASSEMBLY, 2007). Assim, é 

indicada a fluoretação visando um máximo de benefício com mínimo de risco (balanço 

risco/ benefício). O efeito do fluoreto na redução da desmineralização é sempre tópico, 

o modo de aplicação pode ser sistêmico (como, por exemplo, a água e o sal 

fluoretados), mas o efeito é sempre tópico. Cruz e colaboradores (2008) citam que o 

uso diário de dentifrícios fluoretados, provem a concentração de fluoreto suficientes 

para manter níveis apropriados na saliva e na placa bacteriana (biofilme) durante os 

ciclos de pH, nos processos de des-remineralização. Portanto, a disseminação do uso 

de dentifrícios fluoretados é, provavelmente, a maior razão para a redução de cárie 

nos países industrializados. 

 Sob este aspecto, a aplicação profissional de Fluoreto na forma de gel, 

espuma, vernizes e similares poderia ser encarada como uma terapia auxiliar para 

pacientes com elevado índice de cárie. Pacientes sindrômicos, com perda de 

motricidade; dieta rica em sacarose; pacientes longamente acamados; desmotivação 

ou prolongados períodos de depressão sistêmica são fatores que podem levar o 

paciente ao alto índice de cárie, na contra mão das tendências observadas 

mundialmente na atualidade. Assim, a chamada terapia profissional com uso de 

produtos de alta concentração, contemplada neste estudo pelo uso do FFA 12.300 µg 

F/g, é realizada no intuito de prolongar o efeito anticariogênico do fluoreto por um 

maior período de tempo. O tempo de permanência e a solubilidade do FFA na 

cavidade bucal dependem de um aporte contínuo (alta frequência de uso) em baixa 

concentração (uso doméstico do dentifrício), ou de um aporte de maior concentração, 

com menor frequência de uso, realizada por profissional juntamente com 

acompanhamento da dieta e motivação do paciente. Uma vez que aplicação de FFA é 

realizada em ambiente clínico, sugerimos a associação com a irradiação laser no 

intuito de prolongar o efeito do produto fluoretado de aplicação profissional. Não há um 
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consenso com relação ao tempo de duração após a aplicação de fluoreto em âmbito 

clínico. Evidentemente, há a preocupação de toxicidade quando realizado 

equivocadamente um aporte maciço de fluoreto em regime de uso frequente. A maior 

preocupação é o risco de ingestão, causando intoxicação aguda. A menor frequência 

de uso de FFA, pelo prolongamento de seu efeito quando associado à irradiação laser, 

diminui o risco de toxicidade. Apesar, de não serem encontrados relatos de casos 

adversos causados pela combinação de tratamentos fluoretados de aplicação 

profissional com o uso doméstico de dentifrício de concentração convencional de flúor 

(1.100 µg F/g), não há um aumento expressivo no potencial anticárie quando utilizados 

em sinergia.  

 Modelos in situ utilizado já foi previamente empregados com sucesso na 

avaliação do potencial anticárie de componentes abrasivos de dentifrícios fluoretados 

[Cury et al., 2003], e no presente estudo se mostrou adequado para avaliar diferentes 

concentrações de produtos fluoretados. O Flúor Fosfato Acidulado 12.300 µg F/g 

(FFA) utilizado no presente estudo, apresenta baixo pH, o que o torna mais reativo 

com a superfície da amostra e, adicionalmente, o dentifrício fluoretado utilizado no 

presente estudo é de baixa abrasividade e pH alcalino. Ambos os produtos 

fluoretados, utilizados isoladamente ou associados à irradiação laser formaram 

produtos (CaF2 também denominado de flúor fracamente ligado) na superfície do 

esmalte. Quando há um aumento na concentração de F na placa, após a escovação 

com os dentifrícios, a dissolução do CaF2, fornecendo F, não foi suficiente para 

impedir a perda mineral. No entanto, a deposição desse reservatório pode ser 

importante quando se considera a frequência diária de uso do dentifrício, repondo 

esses reservatórios a cada escovação. A sinergia com o laser de Er,Cr:YSGG parece 

ser promissora uma vez que ocorre o aumento da área de superfície pela irradiação 

laser propiciando novos sítios para formação de micro reservatórios de fluoreto a 

serem liberados nos ciclos de pH. Outrossim, foi relatado na literatura que quando 

ocorre porosidade do esmalte, o CaF2 se mantém na superfície, não havendo 
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penetração [Bodde et al., 1985], muito embora este efeito não tenha sido observado 

nos resultados. 

 De acordo com o proposto no presente estudo, para a finalidade de 

prevenção de cárie dental, a densidade de energia utilizada não deve promover 

alterações morfológicas clinicamente prejudiciais ao esmalte irradiado. As alterações 

que poderiam ser consideradas potencialmente danosas são: ablação do tecido de 

esmalte em profundidade, carbonização ou indução de trincas, aumento da 

temperatura pulpar, por serem situações que seriam não condizentes, em especial, 

com o proposto para estudo de prevenção [Apel et al., 2002]. Trabalhos anteriores, 

desenvolvidos no Laboratório de Biofotônica do Centro de Lasers e Aplicações do 

IPEN-CNEN/SP [Ana et al.,2007; 2009; 2010; 2010 (a); 2012], concluiu que a 

densidade de energia de 8,5 J/cm2 promove discretas ablações na superfície de 

esmalte dental, visíveis a olho nu, aumentando a área da superfície disponível para 

reação. Esta densidade de energia promove um aumento de temperatura na superfície 

de esmalte dental e na câmara pulpar, entretanto, este aumento de temperatura pulpar 

está abaixo do limiar de dano e é considerado potencialmente seguro [Ana et al., 

2007]. Adicionalmente, este aumento de temperatura promove alterações 

cristalográficas na superfície do esmalte dental proporcionando aumento do efeito 

cariostático do CaF2 formado a partir da aplicação de produtos fluoretados [Bachmann 

& Zezell, 2005; Ana et al., 2012]. No presente estudo, notou-se que esta densidade de 

energia, promove alterações morfológicas macroscópicas, perceptíveis a olho nu como 

a diminuição do brilho do esmalte polido, na superfície da amostra seca. Esta perda de 

brilho já não é perceptível quando a amostra é hidratada ou umidificada sugerindo que 

as alterações na superfície de esmalte em função desta irradiação não seriam visíveis 

no ambiente bucal, na presença de saliva. Então, a densidade de energia proposta de 

8,5 J/cm2, assim como ocorre com o uso de produtos fluoretados, apresenta um 

balanço positivo em termos de risco e benefício. 
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 Com relação à análise por eletrodo íon específico realizada no presente 

estudo, como o KOH extrai todo o flúor solúvel em álcali da superfície da amostra 

(flúor fracamente ligado, CaF2), foi previamente realizada a remoção de resíduos após 

a aplicação dos produtos fluoretados através da lavagem e secagem das amostras. O 

controle do pH  da solução de  KOH foi observado pois a partir de pH < 12 pode ser 

realizada também a remoção de flúor fortemente ligado na forma de fluorapatita 

levando a um aumento da concentração de flúor extraído das amostras. 

A presença de trincas observadas no MEV deve-se provavelmente a 

desidratação progressiva com álcool ou glutaraldeído realizada no preparo das 

amostras, e também à natureza friável do esmalte dentário. Na primeira fase in vitro, 

apesar do cuidado com a higiene e manipulação das amostras através da imersão dos 

dentes bovinos em solução de timol 1 g/l, ultra polimento da superfície e lavagem da 

amostras em lavadora ultrassônica, ainda foi possível observar a presença de 

microrganismos em algumas amostras quando observadas no MEV. Após o 

experimento in situ, a despeito das amostras terem sido escovadas, não foi possível 

visualização da superfície de esmalte por causa do acúmulo de biofilme. 

A morfologia dos glóbulos observados no experimento in vitro, em todos os 

Grupos tratados com produtos fluoretados, está em acordo com a Literatura [Nelson, 

1983]. Os microrradiografias eletrônicas deste trabalho permitiam a mensuração 

aproximada da circunferência dos glóbulos de CaF2 a partir de uma barra dimensional. 

No experimento in vitro foi observada diferença significativa entre os 

Grupos irradiados em associação com as duas formas de aplicação de produtos 

fluoretados, sendo a concentração de CaF2 maior no Grupo que recebeu aplicação 

tópica de FFA após a irradiação. A aplicação de FFA resultou em uma maior 

quantidade significativa de CaF2, quando comparado aos Grupos tratados com 

dentifrício. Este resultado é esperado, uma vez que as amostras submetidas à 

exposição de dentifrício receberam menor concentração total de fluoreto. Assim, in 

vitro, ocorre maior formação de produtos de superfície de esmalte (CaF2) quando  a 
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superfície de esmalte é irradiada antes da aplicação de FFA. Quando a superfície foi 

irradiada após na aplicação de FFA, houve grande formação de produtos de 

superfície, porém sem diferença significativa com o controle FFA. Isso ocorre, 

possivelmente, por evaporação do FFA durante a ação térmica ou a técnica de 

extração não avaliou a concentração total por ter havido uma maior adsorção dos 

produtos formados na superfície de esmalte. 

A sinergia da associação de irradiação laser com FFA ocorre quando a 

irradiação é realizada antes da aplicação tópica, in vitro. O aumento da área e da 

rugosidade de superfície de esmalte resulta em maior formação de CaF2. Este 

resultado in vitro é compatível com a diferença favorável, em relação à formação de 

produtos em superfície de esmalte, para o grupo onde o dentifrício foi aplicado após o 

laser quando comparado com o dentifrício isolado, embora não tenha havido diferença 

estatisticamente significativa. Isso ocorre, possivelmente, pelo aumento da área, 

rugosidade e reatividade da superfície com exposição de sítios de hidroxila [OH-]. 

No estudo in situ, a radiação gama, para esterilização das amostras de 

esmalte utilizadas no dispositivo, não interferiu na diminuição da desmineralização ou 

na ativação da remineralização, como prevê a literatura [Kielbassa et al., 2006]. Os 

ensaios de esterilidade confirmaram a eficácia do protocolo e os ensaios in vitro de 

microdureza não mostraram mudança significativa na microdureza de superfície.  

O achado que nos pareceu mais promissor foi o fato de, não só haver 

sinergia dos tratamentos laser Er, Cr:YSGG com o FFA, mas a possibilidade de 

manter o efeito anti cárie da sinergia por um maior período de tempo mesmo com 

aplicação única. O flúor formado é do tipo fracamente ligado, pois não houve 

substituição do radical hirdoxila [OH-] na estrutura cristalina da hidroxiapatita. O efeito 

de tendência de diminuição da desmineralização observado foi em função do flúor 

fracamente ligado, adsorvido na superfície de esmalte, porém fortemente retido em 

função da densidade de energia (8,5 J/cm2) aplicada sobre ele. Esta retenção 

mecânica do glóbulo na rede cristalina e a mudança de fase para uma menos solúvel 
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nos parece um efeito promissor da sinergia proposta no presente estudo. Este 

resultado corrobora os achados de Ana e colaboradores [2010; 2010(a)] que 

verificaram, por difração de raio X sob a luz sincrontron, a formação de tetracálcio 

fosfato e tricálcio fosfato nas fases α e β, adicionalmente à hidroxiapatita. Mas, 

principalmente constataram o aumento das dimensões dos cristais (em largura e 

comprimento) da rede cristalina de hidroxiapatita.  

 Na fase in situ, foi possível verificar maior retenção dos produtos de 

superfície de esmalte, quando comparados com o estudo in vitro. No Grupo onde a 

superfície foi irradiada antes da aplicação tópica de FFA, os glóbulos são dissolvidos 

durante os desafios cariogênicos. A extração do flúor solúvel em álcali acusa menos 

concentração neste Grupo in situ, pois os glóbulos de CaF2 foram solicitados. 

Semelhante pode ser observado no Grupo controle FFA (G2). No Grupo onde a 

superfície foi irradiada após a aplicação tópica de FFA, o CaF2 está mais adsorvido à 

superfície. Esta formação foi estatisticamente significante superior aos demais Grupos 

onde houve aporte contínuo de fluoreto proveniente da escovação diária com 

dentifrício fluoretado. 

 Desta maneira, a maior adsorção causa um efeito prolongado da aplicação 

profissional (FFA + laser), em ambiente clínico. O uso de dentifrício, em ambiente 

doméstico, mantém o contínuo aporte de fluoreto para a formação de produtos de 

superfície de esmalte, solicitados nos ciclos de pH. Este parece ser um protocolo 

promissor indicado para pacientes com alto índice de cárie.  
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7- CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que: 

Ocorreu a formação e retenção de produtos na superfície do esmalte 

(CaF2), quando esta foi tratada com produtos fluoretados de diferentes 

concentrações (1.100 µg F-/g ou 12.300 µg F-/g) em associação da irradiação 

com o laser de Er,Cr:YSGG, nos estudos in vitro e in situ. 

 

A irradiação laser promoveu maior formação de CaF2 na superfície do 

esmalte quando esta foi tratada com produtos fluoretados após a irradiação, no 

estudo in vitro. 

 

No estudo in situ, a irradiação laser promoveu maior formação de 

produtos na superfície de esmalte (CaF2) quando esta foi tratada com Flúor 

Fosfato Acidulado (12.300 µg F-/g), antes ou após a irradiação, em comparação 

a todos os Grupos, sendo estatisticamente significante favorável para 

irradiação antes da aplicação do produto fluoretado. 

 

A irradiação laser Er, Cr:YSGG, com densidade de energia 8,5 

J/cm2, potencializa a formação de CaF2 na superfície de esmalte em 

decorrência da aplicação de produtos fluoretados. Esta sinergia promove uma 

maior adsorção do CaF2 quando a superfície é irradiada após a aplicação de 

fluoreto de alta concentração (FFA 12.300 µg F-/g), sugerindo uma maior 

redução da desmineralização na presença de biofilme, e um efeito mais 

prolongado nesta redução. 
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8- ANEXOS 

 
ANEXO A- Certificado do Comitê de Ética no Uso de Animais-IPEN/SP 
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ANEXO B- Certificado do Comitê de Ética em Pesquisa FO-USP 
(Plataforma Brasil) 
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ANEXO C- Laudos de testes biológicos das amostras (esmalte humano) 
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ANEXO D: Termo de consentimento livre e esclarecido 
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