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Determinar o pH da saliva após exposição a soluções com diferentes 

pHs e graus de acidez titulável (tamponadas com distintas 

concentrações de ácido cítrico). 

•O consumo frequente de bebidas ácidas está associado com a 

erosão dental, a dissolução química dos minerais dentais sem 

envolvimento bacteriano (Imfeld and ten Cate, 1996; Lussi et al., 

2004).  

•Não somente o pH baixo de bebidas interferem neste processo, 

mas sua habilidade de manter o pH baixo dado pela presença de 

tampões (acidez titulável)  em suas composições (Larsen 

and Nyvad, 1999; Lussi et al., 2004). 

•A saliva também tem capacidade tampão que neutraliza ácidos 

presentes na cavidade bucal. Além disso, o fluxo salivar ajuda a 

eliminar os ácidos devido ao clearance salivar (Edgar et al., 

2004). 

•No entanto a capacidade de neutralização dos ácidos pela saliva, 

na cavidade bucal, após o uso de bebidas com diferentes pHs e 

graus de acides titulável não é conhecido. 

INTRODUÇÃO 

RESULTADOS 

Os resultados sugerem que tanto o pH (durante a 

manutenção de bebidas ácidas na boca) quando o grau de 

acidez titulável (mantendo o pH bucal ácido por periodo 

maior de tempo) devem ser importantes para o potencial 

erosivo de bebidas ácidas. 

OBJETIVO 

MATERIAIS E MÉTODOS 

CONCLUSÃO 

 Aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba - UNICAMP (protocolo #119/2010) 

 Estudo in vivo, cruzado, duplo cego, conduzido em seis fases 

experimentais 

 20 voluntários adultos 

 Fatores sob estudo: 

 pH: 2.5 or 3.5 

 Acidez titulável: Ácido cítrico a 0, 25 ou 100 mM 

 Seis soluções testes foram preparadas com as combinações de pH 

e acidez tituláveis descritos acima, contendo 20% de solução de 

sacarose para evitar diferenças no fluxo salivar (Brandão et al., IADR 

2010), e testadas a cada fase experimental.  

RESUMO 

Embora a relação entre o pH e a acidez titulável de bebidas ácidas e seu 

potencial erosivo seja conhecido, não se sabe qual a capacidade de 

neutralização dos ácidos pela saliva, na cavidade bucal, após o uso de 

bebidas com diferentes pHs e graus de acidez titulável. O presente trabalho 

teve como objetivo determinar o pH da saliva após exposição a soluções com 

diferentes concentrações de ácido cítrico (0, 25 e 100 mM), com pH 2,5 ou pH 

3,5.  Vinte voluntários, adultos jovens (fluxo salivar estimulado: 2.0±1.0 

mL/min, não estimulado: 0.8±0.4 mL/min, capacidade tampão da saliva 

estimulada: 4.3±1.0), mantiveram 15 mL de cada uma das 6 soluções com 

diferentes concentrações de ácido cítrico e pHs na boca por 10 s. A mistura de 

saliva e solução foi expectorada e o seu pH determinado. Em seguida, 

alíquotas de saliva foram coletadas nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 s 

para determinação do pH, utilizando um microeletrodo. Análise de variância 

demonstrou que, nas soluções expectoradas, o efeito do pH foi significativo, 

com valores de pH salivar mais baixos nos grupos com pH inicial de 2,5 

(p<0.05). Após 15 e 30 s, pH salivar mais baixo foi observado nos grupos que 

utilizaram a maior concentração de ácido cítrico, e mais alto nos grupos sem 

esse tampão (p<0.05). A partir de 60 s, não houve diferença entre os grupos 

(p>0,05), e todos as médias de pH salivar estiveram acima de 6,5.  Os 

resultados sugerem que tanto o pH (durante a manutenção de bebidas ácidas 

na boca) quando o grau de acidez titulável (mantendo o pH ácido por mais 

tempo após sua ingestão) são importantes para seu potencial erosivo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Figura 1:  Parâmetros salivares dos voluntários participantes.  

(Média ± DP, n=20) 

Figura 2: pH salivar durante 120 segundos após uso das soluções 

testadas, com diferentes pHs (2,5 ou 3,5) e concentração de ácido 

cítrico (0 (controle), 25 ou 100 mM). 

 Em soluções contendo 0 mM 

de ácido cítrico, o pH foi 

ajustado usando HCl, e nos 

que continham 25 e 100 mM, 

usando NaOH. 

 Antes de cada teste, uma 

amostra de saliva foi coletada 

para determinar o pH salivar 

inicial 
Coleta de saliva 

 Os voluntários mantiveram 15 mL de cada 

solução a ser testada na boca por 10 s e 

expectoraram  

  Após expectoração da solução, saliva foi 

coletada a cada 15 s até completar 1 min e 

a cada 30 s até completar 2  min, e o pH 

determinado, usando um microeletrodo, 

(Accumet, Cole Parmer), acoplado a um 

peagômetro (SA720, Procyon) 

 O microeletrodo foi calibrado com padrões 

de pH 4,00 e 7,00  

 Resultados foram analisados por ANOVA e 

teste Tukey , com nível p fixado a 5%.  Determinação do pH 

usando o microeletrodo 


