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INTRODUÇÃO:
A erosão dentária é um fenômeno ocasionado pela perda progressiva de estrutura dental por

processos químicos que não envolvem a presença e ação bacteriana; atualmente, acomete grande parte da
população, sendo cada vez mais frequente em pacientes jovens (Aguiar YP et al; 2014). É uma doença
considerada multifatorial, podendo ser induzida por fatores intrínsecos ou extrínsecos (Schlueter N et al; 2012).
Entre os fatores extrínsecos que promovem a erosão dental, estão os alimentos e bebidas de baixo pH (ácidas)
como suco de frutas, vinho, refrigerante, vinagre, café, entre outros. A erosão dental causada por fatores
intrínsecos, por sua vez, pode ser provocada por doenças sistêmicas como distúrbios gastro-esofágicos e bulimia
(Almeida e Silva JS et al; 2011). 

Os dentifrícios contendo agentes remineralizadores têm sido primariamente indicados como forma
de prevenir, retardar ou minimizar as perdas estruturais do esmalte e da dentina em pacientes que apresentam
processos erosivos em estágio inicial. O íon flúor, presente em diversos dentifrícios, auxilia o processo de
remineralização e previne a desmineralização nos casos de abrasão de esmalte e dentina , fato comprovado por
diversos estudos (Magalhães AC et al., 2011; Buzalaf MA et al., 2012; Zanatta RF., et al 2018). 

Além do flúor, outros componentes podem ser encontrados em dentifrícios comercialmente
disponíveis que se propõem a manter o componente mineral do esmalte apresentando capacidade de
remineralização. Este é o caso do trifosfato de cálcio (TCP), que possui natureza bioativa e pode auxiliar na
modificação da hidroxiapatita (Mohammad NS et al; 2022). Há disponível no mercado dentifrício contendo TCP e
carvão ativado (Gel Dental Bianco Carbon). O carvão ativado tem a suposta capacidade de remover manchas
superficiais do esmalte, como as causadas por pigmentações exógenas e é indicado como dentifrício para
prolongar os efeitos do clareamento realizado em consultório (Viana et al; 2021). Entretanto, há preocupação
sobre o uso do carvão ativado por longos períodos, especialmente em relação ao seu potencial erosivo no
esmalte, somado ao fato deste dentifrício em particular não conter flúor (Viana et al; 2021).

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do uso de dentifrício contendo TCP associado ao flúor
(Bianco Pro Clinical) e TCP associado ao carvão ativo (Bianco Carbon), por períodos de escovação simulada por
1 e 6 meses, na remineralização de lesão erosiva induzida em superfície de esmalte bovino, pela avaliação de
rugosidade, microdureza e microscopia eletrônica de varredura (MEV).

METODOLOGIA:

4.1 Obtenção e Preparo dos blocos
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Incisivos bovinos foram extraídos e limpos com lâmina de bisturi (nº15) e pasta de pedra pomes e
água, aplicados com escova tipo Robinson em baixa rotação; em seguida, armazenados em solução de timol
0,1% sob refrigeração por período não superior a 60 dias. Trinta e oito dentes sem trincas, fraturas e defeitos de
esmalte foram selecionados. As coroas foram separadas das raízes com auxílio de um disco diamantado dupla
face (KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil) em peça reta sob constante irrigação. Em seguida, foram obtidos 3
blocos de esmalte (4 mm x 4 mm) de cada coroa, em cortadeira metalográfica de precisão (Isomet-Buehler, Lake
Bluff, IL, EUA), a partir de cortes no sentido mésio-distal e inciso-cervical da área central da face vestibular das
coroas. Em seguida, esses blocos foram fixados com cola quente em placas de acrílico, com a superfície do
esmalte em contato com a placa, e a dentina foi planificada com lixas de óxido de alumínio (granulação #600),
sob refrigeração com água, em Politriz Aropol E (AROTEC, Cotia, SP, Brasil), até a amostra atingir a espessura
de 4mm, previamente estipulada com uso de paquímetro digital (Mitutoyo South American, Suzano, SP, Brasil).
Após a planificação da dentina, as amostras foram novamente fixadas nas placas de acrílico, com a dentina
voltada para a placa, e a superfície do esmalte foi planificada com lixas de óxido de alumínio nas granulações #
800, #1200, e polidas por disco de feltro embebido com solução diamantada (6µ). Entre cada lixa utilizada neste
processo, os blocos foram submetidos a banho ultrassônico (Ultrassom T7, Thornton) com água purificada por 5
minutos, para remoção das partículas do óxido de alumínio, feltro e da solução diamantada. Os blocos de
esmalte foram armazenados imersos em água destilada, em recipientes plásticos fechados, sob refrigeração. 

Todos os 75 blocos obtidos tiveram sua microdureza inicial determinada utilizando um
microdurômetro, conforme descrito no item 4.4. Quarenta e oito blocos foram então selecionados para este
estudo de acordo com a sua microdureza de superfície, sendo excluídos os que apresentaram valores altos e
baixos em relação à média geral entre os blocos; também foi avaliada a variabilidade intra-blocos, sendo
excluídos aqueles que apresentaram desvio padrão maior do que 10% de sua média de dureza individual. Os
blocos foram então distribuídos aleatoriamente por sorteio em 4 grupos (n=12) (tabela 1), de acordo com o
tratamento prévio das amostras e o dentifrício utilizado (tabela 2).

A partir da seleção e distribuição, os blocos foram armazenados em água destilada em estufa a
37ºC. Em seguida, a rugosidade média de superfície inicial foi determinada em rugosímetro, conforme descrito no
ítem 4.5.  

Os blocos do grupo de controle negativo passaram a ser armazenados em saliva artificial, em estufa
a 37°C, enquanto os demais grupos foram então submetidos à ciclagem erosiva. 

4.2 Ciclagem Erosiva
Os blocos foram fixados em stubs com cola quente envolvendo e protegendo todas as superfícies

laterais dos blocos, com auxílio de um planificador para garantir que somente a superfície do esmalte ficasse
exposta ao processo erosivo, e paralela às suas bases.

A ciclagem erosiva empregada foi de 4 exposições ao dia por 4 dias consecutivos (Viana et al.,
2021). Em cada exposição, os blocos foram mergulhados em soluções de ácido cítrico (47,6 mM , pH 2,5 - 2,5
mL/mm2 de área exposta de esmalte dental) por um período de 1 minuto. Em seguida, foram imersos em saliva
artificial (Cacl₂; KH₂PO₄; Kcl; Nacl e solução Tampão Tris - 2,5 mL/mm2 de área exposta de esmalte dental), onde
permaneceram por 1 hora sem agitação, nos intervalos entre os desafios erosivos. As soluções de ácido cítrico e
saliva foram renovadas a cada banho de cada bloco. Após a ciclagem diária, os blocos foram armazenados
imersos em saliva artificial (Figura 1). 

Após 24h do último ciclo erosivo, as medidas de microdureza e rugosidade dos grupos erodidos
foram novamente anotados, sob a mesma metodologia citada nos itens 4.4 e 4.5, previamente ao início das
escovações.

4.3 Escovação Simulada
 A escovação mecânica foi realizada de forma a simular o período de 1 mês (825 ciclos) e 6 meses

(4.950), seguindo o protocolo de Palandi et al (2020). Foram utilizadas escovas de cerdas macias (Bianco
Colorcare; Lima & Pergher Indústria e Comércio), uma para cada corpo de prova, acopladas ao dispositivo
porta-escova da máquina de escovação MSet (Marcelo Nucci ME, São Carlos, SP, Brasil), de modo que a cabeça
da escova dental ficasse paralela e em contato centralizado com a superfície do corpo de prova. Cada corpo de
prova foi continuamente embebido pelo slurry preparado a partir do dentifrício testado (diluído em água destilada
- 1:3 v/v), durante a ciclagem. Os ciclos de escovação foram realizados com frequência de 4 Hz, sob carga de
200g, simulando a força empregada durante os procedimentos de higiene bucal. Ao final de cada um dos ciclos
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(825 ou 4.950) os corpos de prova foram lavados em água corrente, secados com papel absorvente e
armazenados imersos em saliva artificial em estufa a 37°C. Após 24h da simulação de 1 mês e 6 meses, os
blocos tiveram novamente registrados seus valores de microdureza e rugosidade de superfície.

4.4 Microdureza de Superfície do Esmalte
A microdureza da superfície do esmalte bovino dos blocos foi obtida por meio de 3 indentações na

região central do bloco, com penetrador tipo Knoop (HMV-2000, Shimadzu, Tokyo, Japan), com carga estática de
25 g por 5 s, a 100 µm de distância entre elas. As análises de microdureza de superfície foram realizadas em 4
momentos:
T0 - Inicial (usado como critério de seleção);
T1 - Pós ciclagem erosiva;
T2 - 24h após simulação de 1 mês de escovação;
T3 - 24h após simulação de 6 meses de escovação.

4.5 Rugosidade média de superfície (Ra)
A rugosidade média de superfície (Ra) foi avaliada nos mesmos 4 momentos descritos na

microdureza. A avaliação do T0 foi feita após a seleção dos blocos e distribuição nos grupos experimentais. Foi
utilizado o rugosímetro (Surfcorder SE 1700, Kosalab), com cut-off de 0,25 mm e velocidade de 0,2 mm/s em três
direções distintas. Os corpos de prova foram posicionados paralelamente à superfície do equipamento, para
contato com a ponta medidora. Três leituras foram realizadas por amostra, rotacionando o corpo de prova em 45º
e a média por corpo de prova, obtida.

4.6 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura
Duas amostras de cada grupo foram sorteadas ao final dos experimentos e analisadas em

microscópio eletrônico de varredura (MEV) (JEOL-JSM, 6460LV, Tokyo, Japão). Para este fim, as amostras foram
cobertas com fina camada de ouro (MED 010, Balzers, Leichtenstein) e avaliadas em diferentes magnificações
de 5.000x e 10.000x, operada a 20kV com elétrons retroespalhados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1. Média (desvio padrão) da rugosidade (Ra, µm) em função do grupo e do tempo.

Grupo Tempo
Inicial Após erosão 1 mês de

escovação
6 meses de
escovação

Saliva artificial 0,056 (0,019) Ba - 0,085 (0,021) Ab 0,060 (0,012) ABb
Oral B Pró-Saúde 0,057 (0,012) Ca 0,097 (0,023) Ba 0,161 (0,030) Aa 0,083 (0,015) BCab
Bianco Pro Clinical 0,059 (0,022) Ca 0,117 (0,050) Ba 0,167 (0,031) Aa 0,072 (0,013) Cb
Bianco Carbon 0,059 (0,012) Ca 0,099 (0,023) Ba 0,188 (0,030) Aa 0,106 (0,035) Ba

p(grupo)<0,0001; p(tempo)<0,0001; p(interação)<0,0001. Letras distintas (maiúsculas na horizontal e minúsculas
na vertical) indicam diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05).

Na tabela 1, podemos verificar que os grupos apresentavam valores de rugosidade iniciais e após
ciclagem erosiva semelhantes entre si. Após um mês de escovação simulada, ocorreu um aumento dos valores
de rugosidade em todos os grupos. Depois de seis meses de escovação simulada, houve redução dos valores
para todos os dentifrícios, tendo o Bianco Carbon apresentado  o maior valor, comparado aos demais grupos.

Tabela 2. Média (desvio padrão) da microdureza de superfície Knoop (KHN) em função do grupo e do tempo.

Grupo Tempo
Inicial Após erosão 1 mês de escovação 6 meses de

escovação
Saliva artificial 418,14 (73,01) Aa - 334,00 (68,99) Ba 415,03 (47,28) Aa
Oral B Pró-Saúde 422,67 (71,45) Aa 149,47 (21,28) Da 239,28 (52,20) Cb 331,92 (35,48) Bb
Bianco Pro Clinical 428,97 (74,66) Aa 142,63 (32,45) Da 200,03 (42,80) Cc 302,78 (30,32) Bc
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Bianco Carbon 451,08 (89,18) Aa 148,39 (17,96) Ca 147,53 (25,75) Cd 297,22 (18,95) Bc
p(grupo)<0,0001; p(tempo)<0,0001; p(interação)=0,0007. Letras distintas (maiúsculas na horizontal
e minúsculas na vertical) indicam diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05).

Na tabela 2, verificamos que os valores iniciais de microdureza não apresentavam diferença entre os
grupos. Todos os grupos submetidos à ciclagem erosiva sofreram redução da microdureza. Após um mês de
escovação simulada, todos os dentifrícios, exceto o Bianco Carbon, apresentaram aumento significativo dos
valores de microdureza. Depois de seis meses, os três dentifrícios apresentaram aumento da microdureza, com
valores estatisticamente semelhantes entre o Bianco Pro Clinical e o Bianco Carbon, porém inferiores ao Oral B
Pró Saúde. Nenhum dos três dentifrícios foi capaz de recuperar a microdureza aos valores iniciais.

Figura 1. A: Representação da microscopia eletrônica de varredura (MEV), do grupo de controle negativo em
ampliação 1000x; B: Maior ampliação da imagem do grupo controle negativo em ampliação 5000x; C: Maior
ampliação da imagem do grupo controle negativo em ampliação 10000x; D: Representação da microscopia
eletrônica de varredura (MEV) do grupo de controle positivo em ampliação 1000x; E: Maior ampliação da imagem
do grupo controle positivo em ampliação 5000x; F: Maior ampliação da imagem do grupo controle positivo em
ampliação 10000x; G: Representação da microscopia eletrônica de varredura (MEV) do grupo tricálcio fosfato em
ampliação 1000x; H: Maior ampliação da imagem do grupo tricálcio fosfato em ampliação 5000x; I: Maior
ampliação da imagem do grupo tricálcio fosfato em ampliação 10000x; J: Representação da microscopia
eletrônica de varredura (MEV) do grupo tricálcio fosfato com carvão ativado em ampliação 1000x; K: Maior
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ampliação da imagem do grupo tricálcio fosfato em ampliação 5000x; L: Maior ampliação da imagem do grupo
tricálcio fosfato com carvão ativado em ampliação 10000x.

O aumento dos valores de rugosidade, quando analisados conjuntamente com os valores de
microdureza e com as imagens obtidas pelo MEV, podem estar associados à precipitação mineral na superfície
do esmalte, comprovando uma capacidade remineralizante pela ação dos dentifrícios estudados. De acordo com
os resultados de microdureza, os dentifrícios Bianco (Pro Clinical e Carbon) se mostraram eficazes, porém não
alcançaram a performance do Oral B Pró Saúde, e nenhum deles foi capaz de restaurar os valores de
microdureza iniciais.

CONCLUSÕES:
O uso prolongado de dentifrício contendo carvão ativo foi capaz de promover remineralização na

superfície do esmalte erodido.
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