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RESUMO 

 O objetivo deste estudo foi de avaliar  o uso do dentifrício com flúor e sem 

flúor e a escovação diária na reversão do esmalte dentário condicionado pelo 

ácido. Outro objetivo foi de avaliar se a colagem de acessórios ortodônticos com 

ionômero de vidro auxilia na reversão do esmalte dentário condicionado pelo 

ácido. 

 Foram selecionados 120 dentes com extração indicada de 30 voluntários 

que foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos. Um grupo utilizou dentifrício 

sem flúor e o outro com flúor. Os dentes foram condicionados pelo ácido. Um dos 

dentes condicionados permaneceu na boca e sofreu ação da abrasão pela 

escovação, noutro foi colada uma tela de proteção com ionômero de vidro, noutro 

a tela foi colada com resina composta, num quarto dente (controle) só foi 

condicionado após as extrações, 60 dias depois. Todos os dentes foram avaliados 

através do DIAGNOdent, MEVA e EDS.  

 Nos resultados obtidos foi possível observar que não houve diferença 

estatisticamente significativa em nenhuma comparação, tanto no grupo que não 

teve acesso ao flúor no dentifrício como no que teve. Porém, foi observado que 

houve uma melhora na topografia do esmalte em todos os dentes. 

A realização desse trabalho foi facilitada devido à participação de 

pesquisadores das áreas da saúde (odontologia), engenharia dos materiais, física 

e química. Os pesquisadores foram oriundos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e da University of Queensland, na Austrália.  Essa 

multidisciplinaridade foi decisiva na realização desse estudo. 

 Com esse estudo pode-se concluir que o esmalte tende a retornar o seu 

aspecto inicial, mesmo que o paciente não tenha acesso ao flúor. Isso se deve 

provavelmente a ação da abrasão pela escovação e mastigação. Também foi 

possível concluir que o flúor liberado pelo ionômero de vidro da colagem do 

acessório ortodôntico não foi suficiente para proporcionar uma diferença 



significativa no esmalte condicionado pelo ácido. Tanto no grupo que não utilizou 

flúor no dentifrício como no grupo que usou.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A colagem de acessórios ortodônticos deve ser resistente o bastante para 

suportar as cargas mastigatórias e forças ortodônticas. Isso pode ser alcançado 

com o condicionamento ácido do esmalte dentário que, além de remover 

impurezas superficiais, cria microporos intraprismáticos e interprismáticos que 

atuam como micro retenções no processo de colagem1. Isso foi verificado por 

Buonocore2, quando descreveu o aumento da aderência com condicionamento 

ácido, procedimento que se tornou corriqueiro na terapia ortodôntica. 

No entanto, uma grande preocupação em relação às áreas quimicamente 

alteradas pelo condicionamento ácido tem sido evidenciada, principalmente 

àquelas não englobadas na colagem. Muitos estudos3, 4, 5, 6, 7 sugerem que, após a 

remoção dos acessórios ortodônticos, ocorre a remineralização dessas áreas que 

foram submetidas ao condicionamento, principalmente quando expostas a 

fluoretos1. O trabalho de Head , em 1912, é tido como o pioneiro nesse campo8. 

Estudos posteriores feitos com Microscopia Eletrônica de Varredura (M.E.V.) 

observaram que algum tempo depois, no ambiente bucal, o esmalte condicionado 

não apresentava a lisura normal, não restituindo totalmente sua condição original9, 

10 11 citam que além do dentifrício fluoretado, o uso do 

bochecho com flúor auxilia no processo de remineralização. Outros autores 

sustentam a idéia de que essas áreas são reparadas por processos de abrasão e 

não de remineralização1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Num estudo in vivo, Praxedes Neto16, 

observou a topografia do esmalte pós-condicionamento ácido em relação ao uso 



do bochecho diário de fluoreto de sódio. Nesse estudo foi observado, também, 

que houve uma tendência ao nivelamento das porosidades, independente do uso 

ou não do bochecho com o fluoreto. 

Estudos recentes mostraram que pacientes que usam bochecho com 

fluoreto de sódio têm a incidência de cárie diminuída17, embora se necessite da 

cooperação do mesmo. Existem no mercado materiais que liberam flúor e que, 

portanto, reduzem a necessidade da colaboração do paciente, aumentando, dessa 

forma, o potencial de remineralização do esmalte condicionado18, 19, 20. 

Muitos autores6, 21, 22, 23 têm a opinião que essa reestruturação do esmalte 

ocorre devido aos dois fatores: abrasão e remineralização. Eles citam em seus 

trabalhos que tanto o acesso ao flúor como à abrasão pela escovação e pela 

mastigação, promovem a recuperação daquele esmalte desmineralizado. 

Essas fundamentações são importantes no sentido de se buscar elucidar o 

real papel do flúor no processo de remineralização do esmalte. 

A Microscopia Eletrônica de Varredura tem sido a técnica padrão utilizada 

para visualizar a morfologia da superfície do esmalte dentário em pesquisas que 

envolvem o processo de desmineralização e remineralização. Os requisitos para o 

uso dessa técnica envolvem a secagem da amostra e sua metalização.  

Para esse trabalho foi utilizado a Microscopia Eletrônica de Varredura 

Ambiental (MEVA), conjugada com a Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS), 

o que possibilita a análise da amostra sem necessitar de sua metalização. 

Possibilitando futuras analises da mesma amostra. 



Destarte, considerando que o conhecimento acerca do processo de 

remineralização do esmalte dentário é, ainda, controverso, este trabalho objetivou, 

através de um estudo in vivo avaliar se o uso de material de colagem com flúor na 

sua composição (ionômero de vidro) é mais indicado para recuperar a condição 

normal do esmalte dentário, ou a abrasão pela escovação e mastigação são 

suficientes para essa recuperação e também a necessidade de um adicional de 

flúor, além do contido no dentifrício, para o esmalte dentário renivelar sua 

superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Após a irrupção na cavidade oral, a superfície do esmalte dentário pode ser 

modificada pelos contatos com os elementos químicos e físicos do novo ambiente, 

levando à sua reestruturação e equilíbrio dinâmico com o fluido oral24. 

 A superfície do esmalte dentário pode ser dividida em quatro zonas, 

segundo Mjör e Fejerskov24: a) Zona cervical; b) Zona Supra cervical; c) Zona 

Central e; d) Zona Oclusal. 

De acordo com Medeiros25, na zona cervical as camadas de esmalte se 

arranjam justapostas conferindo à superfície um aspecto ondulado apresentando 

depressões rasas, onde cada camada se encontra separada da seguinte pelo 

início das estrias de Retzius. A Zona Supra cervical se apresenta por bandas 

 

semelhantes a crateras) e depressões, as quais estabelecem o padrão das 

desenvolvimental. A superfície da Zona Central é caracterizada por um padrão 

distinto de periquimáceas e apresenta uma quantidade variável de protrusões 

adamantínicas que se assemelham a pequenos vulcões, o que visualmente 

conferem à superfície um aspecto poroso, semelhante a uma peneira. Na Zona 

Oclusal são ocasionalmente encontradas hipoplasias circulares profundas que 

podem apresentar diâmetros variados. 



O esmalte dentário se trata de um tecido acelular altamente mineralizado, 

consistindo de cristais de hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, firmemente unidos com 

a aparência semelhante ao vidro, composta por 96% de substâncias inorgânicas e 

4% de orgânicas. 

A composição química do esmalte varia muito de indivíduo para indivíduo, 

de dente para dentes e até mesmo dentro de um único dente e de uma dada 

porção do esmalte  

Desde o estudo de Buonocore2 em 1955, o protocolo padrão de remoção 

da camada de smear layer para colagem tem sido o condicionamento ácido do 

esmalte dentário. A superfície irregular do esmalte criada pela dissolução dos 

cristais de hidroxiapatita permite a penetração dos componentes do sistema 

adesivo (tags de resina), providenciando a retenção micro-mecânica que pode 

variar de 5 a 50µm26, 27 

 A partir do estudo de Newman28, os acessórios ortodônticos têm sido 

colados nos dentes com resinas, após o condicionamento ácido do esmalte. No 

entanto, a técnica de condicionamento ácido possui várias seqüelas indesejáveis, 

dentre as quais a desmineralização da superfície do esmalte29. 

Com todos os sistemas adesivos disponíveis atualmente, o grau de 

profundidade de penetração do ácido durante o condicionamento depende do tipo 

e concentração do ácido, duração do condicionamento e composição química da 

superfície do esmalte30. 



A perda permanente do cálcio durante o procedimento de condicionamento 

pode causar uma maior desmineralização durante e após o tratamento 

ortodôntico31. O condicionamento ácido pode causar até 10µm de perda de 

esmalte superficial. 

Muitos estudos têm demonstrado que a aplicação tópica de flúor aumenta a 

resistência às cáries ou desmineralização do esmalte após a colagem 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39. 

 O flúor ao se combinar com o esmalte provoca o surgimento da fluorapatita 

um composto mais resistente que a hidroxiapatita. A manutenção do flúor nos 

fluidos orais em concentrações ideais corrobora a remineralização dentária. Desta 

forma, após a dissolução da hidroxiapatita pelo condicionamento ácido, os íons de 

cálcio e fosfato são reintegrados ao esmalte sob a forma de fluorhidroxiapatita ou 

fluorapatita. 

 Os dentifrícios fluoretados têm sido bastante destacados nas duas últimas 

décadas, uma vez que é colocado como um dos responsáveis pelo declínio na 

prevalência de cárie em nível mundial. São compostos de sabor agradável, os 

quais possuem diversos ingredientes e são usados em conjunto com a escova 

dentária. Atualmente, os dentifrícios além de sua função cosmética apresentam-

se, também, como agentes terapêuticos, a partir da incorporação do fluoreto na 

sua composição. 

De acordo com Silva Filho et al40, o papel desempenhado pelos cimentos 

de ionômero de vidro na prevenção da integridade do esmalte dentário tem 



colaborado para o desenvolvimento de uma Ortodontia mais preventiva. Segundo 

Freitas41 o Cimento de Ionômero de Vidro é substituto eficiente e com menos 

efeitos adversos que às resinas compostas, nas colagens, recolagens e retiradas 

do aparelho ortodôntico. A colagem dos aparatos ortodônticos pode ser feita em 

campo úmido e sem necessidade de condicionamento ácido no esmalte, e 

também ao metal e à porcelana. 

 O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de alta magnitude (até 300.000 x) e resolução. As imagens 

fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no 

monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons. 

 O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de 

elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a 

aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. Essa 

variação de voltagem permite a alteração da aceleração dos elétrons, e também 

provoca o aquecimento do filamento. A parte positiva em relação ao filamento do 

microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando 

numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. 

 A Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS) é um acessório essencial no 

estudo de caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de elétrons 

incide sobre um mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons 

constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para 

sua posição inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em comprimento 



de onda no espectro de raios-x. Um detector instalado na câmara de vácuo do 

MEV mede a energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um 

determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência 

do feixe, determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local e 

assim identificar que mineral está sendo observado.  

 O uso em conjunto do EDS com o MEV é de grande importância na 

caracterização da superfície do esmalte dentário. Enquanto o MEV proporciona 

nítidas imagens, o EDS permite sua imediata identificação e mapeamento da 

distribuição dos elementos químicos, gerando gráficos quantitativos dos elementos 

desejados. 

 Com a associação do MEV com o EDS é possível a identificação pontual (1 

µm) das diversas fases do material examinado, que passa a ser rápida e precisa. 

Pode-se inclusive determinar a distribuição espacial de elementos químicos com 

massa atômica superior ao do bório e que estejam presentes em concentração 

superior a 1%.  A acurácia do EDS pode ser afetada por muitas variantes. A 

abertura do detector pode absorver baixa energia de Raio-X, porém ele não é 

capaz de detectar, precisamente, a presença de oxigênio, carbono, bório e 

principalmente flúor, que é muito eletronegativo42. 
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SUMMARY 

The objective of this clinical study was to evaluate if the use of the 

toothpaste with fluoride and without fluoride and the daily tooth brushing are 

effective in the reversion of the dental enamel conditioned by acid. One hundred 

and twenty teeth were selected with suitable extraction by orthodontics reasons or. 

The 30 volunteers were divided, randomly, in two groups. A group used toothpaste 

without fluoride and the other with fluoride. The teeth of the sample were shuffled 

and, in each volunteer, one of them was conditioned and stayed in the mouth for 

60 days and other tooth was conditioned after the extraction. All the teeth were 

appraised through DIAGNOdent, MEVA and EDS. In the obtained results it was 

possible to observe that there were not statistic significant differences in any 

comparison, even in the group that didn't have access to the fluoride in the 

toothpaste as in the other that had. However, it was observed that there was an 

improvement in the topography of the enamel in all the teeth. It can be concluded 

that the enamel tends to return to its initial aspect, even if the patient doesn't have 

access to fluoride. That is probably due the action of the abrasion for the tooth 

brushing and mastication. In spite of it not being significant, it is suggested that the 

conditioned enamel was more resistant to the abrasion in the group that had 

access to fluoride. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

- Objetivos: 

 O objetivo deste estudo clínico foi avaliar a efetividade do dentifrício com 

flúor associado à escovação diária na reversão das microporosidades criadas pelo 

condicionado pelo ácido no esmalte dentário. 

- Método: 

 Foram selecionados 120 dentes com extração indicada por motivos 

ortodônticos. Os 30 voluntários foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos. 

Um grupo utilizou dentifrício sem flúor e o outro com flúor. Os dentes foram 

aleatorizados e, em cada voluntário, um deles foi condicionado e permaneceu na 

boca por 60 dias e o outro dente foi condicionado após a extração. Todos os 

dentes foram avaliados através do DIAGNOdent, MEVA e EDS.  

- Resultados: 

 Nos resultados obtidos foi possível observar que não houve diferença 

estatisticamente significativa em nenhuma comparação, tanto no grupo que não 

teve acesso ao flúor no dentifrício como no que teve. Porém, foi observado que 

houve uma melhora na topografia do esmalte em todos os dentes. 

- Conclusões: 

 Com esse estudo pode-se concluir que o esmalte tende a retornar o seu 

aspecto inicial, mesmo que o paciente não tenha acesso ao flúor. Isso se deve 

provavelmente a ação da abrasão pela escovação e mastigação. Apesar de não 

ter sido significativo, sugere-se que o esmalte condicionado ficou mais resistente à 

abrasão no grupo que teve acesso ao flúor. 

 

 



1) INTRODUÇÃO 

 A colagem de acessórios ortodônticos deve ser resistente o bastante para 

suportar as cargas mastigatórias e forças ortodônticas. Isso pode ser alcançado 

com o condicionamento ácido do esmalte dentário que, além de remover 

impurezas superficiais, cria microporos intraprismáticos e interprismáticos que 

atuam como micro-retenções no processo de colagem 1. Isso foi verificado por 

Buonocore 2 (1955), quando descreveu o aumento da aderência com 

condicionamento ácido, procedimento que se tornou corriqueiro na terapia 

ortodôntica. 

 No entanto, uma grande preocupação em relação às áreas quimicamente 

alteradas pelo condicionamento ácido tem sido evidenciada, principalmente 

àquelas não englobadas na colagem. Muitos estudos 3, 4, 5, 6, 7 sugerem que, após 

a remoção dos acessórios ortodônticos, ocorre a remineralização dessas áreas 

que foram submetidas ao condicionamento, principalmente quando expostas a 

fluoretos 1. O trabalho de Head 8, em 1912, é tido como o pioneiro nesse campo. 

Estudos posteriores feitos com Microscopia Eletrônica de Varredura (M.E.V.) 

observaram que algum tempo depois, no ambiente bucal, o esmalte condicionado 

não apresentava a lisura normal, não restituindo totalmente sua condição original 
9, 10 eatherstone 11 citam que além do dentifrício fluoretado, o uso do 

bochecho com flúor auxilia no processo de remineralização. Outros autores 

sustentam a idéia de que essas áreas são reparadas por processos de abrasão e 

não de remineralização 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 

 Num estudo in vivo, Praxedes Neto 16, observou a topografia do esmalte 

pós-condicionamento com ácido ortofosforico a 37% em relação ao adicional do 

uso do bochecho diário de fluoreto de sódio. Nesse estudo foi observado, também, 

que houve uma tendência ao nivelamento das porosidades, independente do uso 

ou não do bochecho com o fluoreto. 

Alguns estudos mostraram que pacientes que usam bochecho com fluoreto 

de sódio têm a incidência de cárie diminuída 17, embora se necessite da 



cooperação dos mesmos. Existem no mercado materiais que liberam flúor e que, 

portanto, reduzem a necessidade da colaboração do paciente, aumentando, dessa 

forma, o potencial de remineralização do esmalte condicionado 18, 19, 20. 

 Muitos autores 6, 11, 21, 22, 23 têm a opinião que essa reestruturação do 

esmalte ocorre devido aos dois fatores: abrasão e remineralização. Eles citam em 

seus trabalhos que tanto o acesso ao flúor como a abrasão pela escovação e pela 

mastigação, promovem a recuperação daquele esmalte desmineralizado. Outros 

autores24, 25, 26 salientam a papel da saliva nesse processo. A saliva mantém o 

equilíbrio mineral do esmalte dentário pela ação de limpeza, capacidade tampão e 

ação remineralizadora27. 

 Essas fundamentações são importantes no sentido de se buscar elucidar o 

real papel do flúor no processo de remineralização do esmalte. 

 A fluorescência a laser (DIAGNOdent®) tem sido utilizada para se 

diagnosticar, in vivo,  cárie precoce de esmalte, onde há perda mineral28, 29, 30, 31, 32. 

Nesse trabalho foi usada para avaliar a perda mineral no esmalte dentário 

condicionado.  

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é a técnica padrão utilizada 

para visualizar a morfologia da superfície do esmalte dentário, em pesquisas que 

envolvem o processo de desmineralização e remineralização9, 13, 15, 16. Em virtude 

do esmalte não ser um bom condutor elétrico, é necessário fazer uma metalização 

prévia, o que pode vir a descaracterizar amostras biológicas não resistentes a 

grandes diferenças de pressão. 

  O MEV foi modificado para amostras biológicas e atualmente se tem a 

Microscopia Eletrônica de Varredura Ambiental (MEVA), que avalia a morfologia 

da superfície do esmalte estudada. Outra técnica é a Espectrometria de Energia 

Dispersiva (EDS) que verifica a composição química do esmalte dentário. Ambas 

permitem a análise da amostra sem necessitar de sua metalização. 



 Perante o exposto, pode-se constatar que a literatura é contraditória no que 

diz respeito ao processo de remineralização do esmalte dentário após seu 

condicionamento por ácido. Outro fator a ser considerado é que a maioria dos 

trabalhos constitui-se de estudos in vitro, os quais não refletem as reais influências 

exercidas pelo meio ambiente oral. 

 Destarte, considerando que o conhecimento acerca do processo de 

remineralização do esmalte dentário é, ainda, controverso, este trabalho objetivou, 

através de um estudo in vivo, avaliar se a reversão do esmalte dentário 

condicionado pelo ácido se deve ao processo de abrasão pela escovação e 

mastigação ou à ação do flúor no dentifrício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) MÉTODO 

 Para avaliar o destino das microporosidades criadas pelo condicionamento 

ácido na superfície do esmalte dentário foram utilizados os seguintes métodos: 

para o estudo da perda mineral no esmalte condicionado foi utilizada a 

Fluorescência a Laser (DIAGNOdent®), a avaliação da  topografia do esmalte 

dentário condicionado foi feita através Microscopia Eletrônica de Varredura 

Ambiental (MEVA) e a composição química da superfície do esmalte, através da 

Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS). Para isso foi realizado um ensaio 

clínico, onde foi avaliada a efetividade do flúor e da abrasão na reversão da 

morfologia do esmalte dentário condicionado pelo ácido. 

 

ENSAIO CLÍNICO DA EFETIVIDADE DO FLÚOR E DA ABRASÃO NA 

REVERSÃO DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 

A 37%. 

 Este estudo foi um ensaio clínico, controlado, randomizado e triplo cego. 

Nele foram selecionados 32 pacientes voluntários do Curso de Especialização em 

Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia  RN, que tinham indicação 

ortodôntica de extrações de quatro pré-molares. Os critérios de inclusão foram as 

quatro extrações e ter a face vestibular de tais dentes hígida. Todos os 

participantes da pesquisa ou seus respectivos responsáveis leram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este trabalho foi previamente 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e obteve sua aprovação 

com registro número: 86/03. (Anexo 1 - A e B ). 

 Os pacientes foram divididos em 2 grupos aleatoriamente, através de 

sorteio simples, onde um Grupo utilizou dentifrício sem flúor (Grupo I) e o outro 

grupo, utilizou dentifrício contendo flúor (0,05%) (Grupo II). Durante toda pesquisa, 

foi controlado o acesso aos fluoretos em ambos os grupos. Em se tratando de 

uma pesquisa realizada na cidade do Natal-RN, os pacientes da amostra não 

tiveram acesso ao flúor, pois a água de abastecimento não é fluoretada. A única 



fonte de flúor existente era no dentifrício dos pacientes que foram sorteados para 

isso. 

Após a determinação aleatória dos Grupos (I e II), os dentes envolvidos na 

pesquisa foram aleatorizados em 4 tipos de tratamento. Cada indivíduo da 

pesquisa recebeu os 4 tratamentos (A, B, C e D). Para este trabalho foram 

utilizados os tratamentos A e D. Foi utilizada a face vestibular dos referidos pré-

molares envolvidos para o condicionamento ácido. 

 Utilizando-se um afastador de lábios para melhor visualização da área e 

para evitar contaminação pela saliva, foi feita a profilaxia da face vestibular com 

taça de borracha (uma para cada paciente) e pasta de pedra pomes de 

granulação fina (Herjos  Vigodent AS Ind. E Com.  Rio - Brasil), por 

aproximadamente 10 segundos. Após a profilaxia, o dente em questão foi lavado 

com jato de ar e água e depois seco com jato de ar. 

 Nessa etapa, foi feita a primeira medida pelo DIAGNOdent (DIAGNOdent® - 

KAVO  BIBERACH  GERMANY) no dente hígido. Essa aferição foi efetuada na 

superfície central da face vestibular dos dentes selecionados. O aparelho de 

fluorescência a laser foi previamente calibrado de acordo com as especificações 

do fabricante e foi utilizada a sonda B para as aferições. Os valores referentes aos 

picos aparecem no visor do aparelho e esses números são registrados. Essa 

medição foi repetida 3 vezes para cada dente e a média desses valores foi 

registrada numa tabela. 

 Depois de aferido pelo DIAGNOdent, foi selecionado aleatoriamente um 

dente (Tratamento A) para ser feito o condicionamento com o ácido ortofosfórico 

(Alpha Acid  DFL Indústria e Comércio SA  Rio de Janeiro - Brasil) a 37%, por 

30 segundos. (Figura 1 e 2). Depois de condicionados os dentes do Tratamento A, 

estes foram lavados e secos, e uma nova aferição foi efetuada pelo DIAGNOdent, 

seguindo o mesmo protocolo inicial e sendo registrado na mesma tabela. O outro 

dente (Tratamento D) foi selecionado aleatoriamente para servir de controle. 



 O esmalte dos dentes condicionados pelo ácido ficou exposto ao meio 

ambiente oral, possibilitando a abrasão da superfície pela ação da escova e 

mastigação. 

 Ao terminar esses procedimentos, foi distribuído com os voluntários, 

dentifrício confeccionado em uma farmácia de manipulação (Ao Pharmacêutico  

Natal-RN), onde o Grupo I recebeu o dentifrício sem flúor na composição e o 

Grupo II o dentifrício contendo fluoreto de sódio ( 0,05%) (Anexo 2 ) 

 Os voluntários dos 2 grupos foram instruídos a utilizar apenas aquele 

dentifrício no período de 2 meses. Nessa mesma sessão, foi realizada orientação 

de escovação para todos e instrução para a utilização de escovas com cabeça 

pequena e cerdas macias. Qualquer outra fonte de flúor foi evitada, explicando-se 

ao voluntário que eles não poderiam fazer uso de bochechos ou outros 

dentifrícios.  

 Partindo do princípio de não interferir no andamento do tratamento 

ortodôntico, foi estabelecido um período de 64 dias para permanência dos dentes 

na boca, em média, quando foram executadas as exodontias dos pré-molares 

envolvidos. Essas extrações foram efetuadas com alavancas para evitar possíveis 

danos à face vestibular. Após as exodontias, foi feita a eliminação dos tecidos 

moles presentes, lavados em água corrente e mergulhados por 5 minutos numa 

solução de hipoclorito de sódio a 5,25% para remoção de alguma matéria orgânica 

presente na superfície trabalhada. Nessa etapa foram removidas as telas de 

proteção.  

Após as extrações foi feito condicionamento ácido nos dentes do 

Tratamento D e realizada nova aferição com o DIAGNOdent. Essa aferição foi 

registrada na tabela citada anteriormente.  

Os dentes foram armazenados em solução de formol tamponado a 4%, a 

temperatura ambiente. Cada dente foi armazenado em um recipiente, previamente 

identificado.  



Os valores do DIAGNOdent ficaram registrados, na tabela, três medidas do 

Tratamento A: uma do esmalte hígido, outra depois do condicionamento e a última 

após os 64 dias. O Tratamento D(controle) teve duas aferições registradas: uma 

do dente hígido e outra após o condicionamento. 

Depois de registradas as medidas, foi construído um banco de dados no 

Software SPSS® para Windows, versão 13.0, e posteriormente feito as analises 

estatísticas. 

  

 AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA DO ESMALTE CONDICIONADO ATRAVÉS DO 

MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA AMBIENTAL E DO 

ESPECTRÔMETRO DE ENERGIA DISPERSIVA.  

 As amostras foram então preparadas para serem levados ao MEVA e ao 

EDS, onde foram obtidas as eletromicrografias da superfície dos dentes e uma 

leitura gráfica dos elementos químicos predominantes nessa superfície, sem 

danificá-la.  

 O primeiro procedimento efetuado na preparação para levar a amostra ao 

MEVA e ao EDS (JEOL JSM 6460 LA) foi a desidratação dos dentes. Essa 

desidratação seguiu o padrão do Laboratório Hawken do Centro de Microscopia e 

Microanálise (CMM) da University of Queensland em Brisbane na Austrália. Após 

a eliminação do formol a amostra foi lavada em água corrente e em seguida 

mergulhada numa seqüência de alcoóis com diferentes concentrações: 30, 70, 96 

e 100%.  

 A secagem propriamente dita se iniciou quando os dentes foram deixados 

em uma superfície protegida por papel absorvente. Depois de secos, os dentes 

foram armazenados em seus respectivos recipientes identificados. 

 Todo esse processo teve como objetivo, diminuir a probabilidade do 

aparecimento de trincas/fendas no esmalte dentário durante o processo do vácuo 

gerado no MEVA. 



 O passo seguinte, antes da avaliação no MEVA e no EDS, foi colocar todos 

os dentes numa câmara de pressurização para agilizar o processo do vácuo no 

microscópio.  

 As amostras foram adaptadas em um suporte do MEVA em grupos de seis 

dentes previamente identificados e inseridos na câmara de vácuo. Através de um 

programa específico para o aparelho MEVA, localizou-se cada um dos seis dentes 

dentro do microscópio em baixo vácuo. (Figuras 3). Com um aumento de 

aproximadamente 45X foi localizada a área de trabalho e aumentado para 2.000X. 

Com esse aumento foram feitas as eletromicrografias dos 120 dentes. As 

eletromicrografias de quatro dentes hígidos, que não fizeram parte da amostra, 

porém obtidos com os mesmos critérios, foram realizadas para se ter um 

parâmetro de um dente sem condicionamento ácido. 

Foi feita uma avaliação da topografia do esmalte hígido e do esmalte 

condicionado, através das eletromicrografias, a fim de que se conhecessem os 

aspectos relacionados a cada uma dessas condições. Em seguida, realizou-se a 

avaliação de todas as eletromicrografias de cada um dos dentes e seus 

respectivos controles, a fim de se estabelecer os escores do MEVA. Essa aferição 

foi realizada por um avaliador previamente calibrado e foi estabelecido o grau de 

concordância através do Kappa ponderado, obtendo-se o valor de concordância 

de 0,89, que é caracterizado como bom. 

 No sentido de avaliar os dados coletados através das eletromicrografias, 

foram atribuídos, pelo pesquisador, valores à topografia do esmalte dos dentes da 

amostra, sendo Grau 0 (zero) para quando houve uma piora na aparência da 

topografia do esmalte em relação ao controle desmineralizado, Grau 1 (um) 

quando o esmalte permaneceu similar ao controle desmineralizado, Grau 2 (dois) 

quando houve uma reversão parcial da topografia do esmalte e Grau 3 (três) 

quando houve uma reversão total na aparência do esmalte. A comparação foi feita 

avaliando-se cada dente da amostra com seu respectivo controle (Tratamento D) e 

com o dente hígido (não participante da pesquisa). (Quadro 1) 



 Após a localização da área significativa e realizada a eletromicrografia, foi 

acionado o EDS para se avaliar a distribuição de alguns elementos químicos que 

estavam presentes na superfície do esmalte em estudo. Para tanto, foi 

padronizada uma área no centro de um prisma do esmalte condicionado. Os 

elementos avaliados foram cálcio, fósforo, oxigênio e carbono. O flúor não pode 

ser avaliado nesse método por se tratar do elemento químico mais eletronegativo, 

segundo a tabela periódica, portanto o EDS não tem a capacidade de aferi-lo. A 

partir dos dados coletados com o EDS, foi obtida a proporção (ratio) Ca/P. Os 

demais elementos químicos não foram avaliados. 

 Nos dados coletados no EDS não foi feita a correção ZAF, portanto os 

resultados quantitativos podem sofrer variações, muito embora exista uma 

variação intrínseca de cada dente. O fato de não ter sido feito a correção ZAF não 

invalida os resultados. 

 De posse dos dados obtidos com a avaliação das eletromicrografias pelo 

avaliador previamente calibrado e dos dados obtidos com o EDS, foi construído 

um banco de dados no Software SPSS® para Windows, versão 13.0 e foram feitos 

testes estatísticos específicos. 

 Para a avaliação dos resultados do DIAGNOdent, dos Grupos I e II, foram 

utilizados os testes estatísticos Wilcoxon para comparação dos dentes antes e 

após o condicionamento ácido; Mann Whitney para comparação entre os grupos I 

e II, nos três momentos do estudo, para todos os dentes; e Friedman para 

comparação, nos três momentos, para o grupo sem flúor e com flúor em separado. 

A comparação entre os Grupos I e II em relação aos valores obtidos no MEVA, 

para cada um dos tratamentos foi realizada através do teste Mann Whitney. Para a 

para amostras independentes. Para todos os testes foi utilizado um nível de 

significância de 5%.  

 

 



 

Quadro 1  Valores atribuídos da topografia do esmalte condicionado. Natal/RN 
2008. 

GRAU  0 (zero) Piora na aparência 

GRAU 1 (um) Similar ao controle 

GRAU 2 (dois) Reversão parcial 

GRAU 3 (três) Reversão total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) RESULTADOS 

 Trinta e dois pacientes foram arrolados para o estudo. Destes, dois deles 

não concluíram o período estipulado. Permaneceram, portanto, 30 pacientes 

(93,75%) que tinham indicação de extração de quatro pré-molares por razões 

ortodônticas, perfazendo um total de 120 dentes. Desses trinta voluntários, 15 

eram do gênero masculino (50%) e 15 do gênero feminino (50%). Suas idades 

variaram entre 11 e 36 anos, com idade média de 14,96 ± 5,46 anos. 

 Os dentes envolvidos na amostra permaneceram na boca por um período 

que variou de 60 a 88 dias, com média de 64,95 ± 5,47 dias.  

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO DIAGNOdent. 

 Com os resultados obtidos no DIAGNOdent foi possível avaliar a perda 

mineral nos dentes condicionados pelo ácido. Na Tabela 1 encontram-se os 

valores obtidos através do Diagnodent®, dos dentes hígidos e após 

condicionamento com ácido ortofosfórico a 37% por 30 segundos.  

 

Tabela 1. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do DIAGNOdent®, dos 

dentes hígidos e após condicionamento com ácido ortofosfórico a 37% por 30 

segundos. Natal/RN 2008. 

 

Condição do 
dente 

n Mediana Q25  Q75 p 

Hígido 120 3,00 2,60  3,67 0,046 

Condicionado 120 3,00 2,60  4,00  

 



Os resultados do teste revelaram que houve diferença estatisticamente 

significativa entre os dentes antes e após o condicionamento ácido. 

 

 Na Tabela 2 observam-se os valores de fluorescência a laser, obtidos 

através do Diagnodent®, para os grupos com e sem flúor nos diferentes 

momentos da análise.  

 

Tabela 2. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do DIAGNOdent®, 

para os grupos com e sem flúor nos diferentes momentos da análise (linha base, 

após o condicionamento ácido e após o tempo submetido ao tratamento). 

Natal/RN 2008. 

 

Grupo a que 
pertence o 

dente 
n Mediana Q25  Q75 

Média dos 
postos p 

Linha Base 

Sem flúor 60 3,00 2,77  3,60 65,03 0,148 

Com flúor 60 3,00 2,30  3,70 55,98  

Após o condicionamento ácido 

Sem flúor 60 3,30 2,77  4,00 66,03 0,078 

Com flúor 60 3,00 2,60  3,90 54,98  

Após o tempo submetido ao tratamento 

Sem flúor 15 3,60 2,00  5,00 16,77 0,428 

Com flúor 15 2,30 2,00  4,30 14,23  
  

 



 Segundo a Tabela 2 não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos em nenhum dos momentos estudados.  

 Na Tabela 3 encontram-se os valores de fluorescência a laser, obtidos 

através do Diagnodent®, para os grupos com e sem flúor nos diferentes 

momentos de análise para os dentes do Tratamento A.  

 

Tabela 3. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do DIAGNOdent®, 

para os grupos com e sem flúor nos diferentes momentos de análise (linha base, 

após o condicionamento ácido e após o tempo submetido ao tratamento). 

Natal/RN 2008. 

 

Momentos de 
análise n Mediana Q25  Q75 

Média dos 
postos p 

Sem flúor 

Linha base 15 3,60 2,00  5,00 1,70 0,311 

Após o 
condicionamento 

ácido 
15 3,00 3,00  3,30 2,10  

Após o tempo 
submetido ao 

tratamento 
15 3,30 3,00  4,00 2,20  

Com flúor 

Linha base 15 2,30 2,00  4,30 2,00 0,390 

Após o 
condicionamento 

ácido 
15 3,00 2,60  4,00 2,23  

Após o tempo 
submetido ao 

tratamento 
15 3,00 3,00  3,30 1,77  

 



Na tabela 3 foi observado que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos sem e com flúor. 

 

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO 

DE VARREDURA AMBIENTAL. 

O exame ao Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental (MEVA) 

possibilitou avaliar a superfície do esmalte dentário e forneceu dados através das 

eletromicrografias que foram comparadas com as obtidas com o dente controle 

(Tratamento D) de cada um dos indivíduos e com uma eletromicrografia de um 

dente hígido. (Figura 4 e 5).  

 Inicialmente foi realizada uma análise, em separado para o Grupo que não 

usou flúor (I) e, em seguida, para o Grupo que usou flúor (II). Comparou-se, 

portanto, os dentes que receberam os dois Tratamentos (A e D), nos dois grupos. 

Essa comparação pode ser observada na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Medianas, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística 

dos escores MEVA para os dentes submetidos ou não à ação do flúor no 

dentifrício. Natal/RN 2008. 

 

Condição do 
dente 

n Mediana Q25  Q75 
Média dos 

postos 
p 

Sem flúor 15 2,00 2,00  3,00 17,03 0,289 

Com flúor 15 2,00 2,00  3,00 23,93  

 

 



 De acordo com a tabela 4, pode-se observar que não houve diferença 

significativa entre o grupo que usou e o grupo que não usou flúor, havendo 

sempre uma melhora da topografia do esmalte para todas as condições avaliadas. 

 Os dentes que sofreram condicionamento ácido e ficaram expostos à ação 

da escovação (A), nos 2 grupos, tiveram uma melhora nas microporosidades 

criadas pelo ácido, porém esse resultado encontrado independeu da ação do uso 

do flúor no dentifrício.  

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESPECTRÔMETRO DE 

ENERGIA DISPERSIVA. 

 Através do exame no Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS) foi 

possível fazer uma avaliação semiquantitativa de alguns elementos químicos na 

superfície do esmalte dentário e determinada a proporção (ratio) Ca/P. (Figura 6) 

 Na Tabela 5 observa-se a proporção Ca/P para o grupo sem flúor (I) e com 

flúor (II).  

 

Tabela 5. Médias, desvios padrões, intervalos de confiança (95%) e significância 

estatística para a proporção Ca/P nos dentes submetidos ou não à ação do flúor 

no dentifrício. Natal/RN 2008. 

Condição do 
dente 

n Média±dp IC (95%) p 

Sem flúor 15 1,28±0,10 1,22  1,34 0,07 

Com flúor 15 1,37±0,15 1,28  1,45  

 

 

determinou-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre eles. 



4) DISCUSSÃO  

 Muitos estudos têm sido realizados para se analisar a topografia do esmalte 

dentário após o condicionamento ácido que não foram envolvidas na colagem 9, 10, 

16 . Porém, existem algumas dificuldades para se comparar os resultados dos 

mesmos em virtude dos desenhos dos estudos, do tamanho da amostra e, 

principalmente, do controle do acesso ao flúor pelos pacientes. 

 A preocupação com o destino das microporosidades criadas pelo 

condicionamento ácido vem desde que Buonocore 2 descreveu que esse método 

aumenta a retentividade nas colagens. Muitos trabalhos vêm sendo feitos no 

sentido de estudar o que ocorre com as áreas desmineralizadas não envolvidas na 

colagem de acessórios ortodônticos. Alguns autores sugerem que ocorre 

remineralização 3, 4, 5, 6, 7, outros que ocorre abrasão da superfície condicionada 6, 9, 

11, 12, 13, 14, 15 e, por fim, outros autores são da opinião que ocorre uma associação 

dos dois fatores: abrasão e remineralização 4, 6, 14, 33, 34. Existem outros trabalhos 

que têm a preocupação com o surgimento de cáries nessas áreas que estão mais 

porosas 35, 36 e o papel do flúor nessa recuperação do esmalte 35, 37, 38, 39. A maioria 

desses trabalhos, no entanto, são estudos in vitro. 

 Nesse trabalho clínico procurou-se elucidar essas dúvidas utilizando-se um 

desenho de pesquisa adequado, onde foi controlado o acesso dos pacientes ao 

flúor. A fim de se avaliar as alterações estruturais do esmalte, foi utilizado o 

método da Fluorescência a laser (DIAGNOdent) que avalia a perda mineral na 

superfície do esmalte40, 30. Outros autores têm estudado esse problema e a técnica 

padrão para esses pesquisadores têm sido o MEV, que faz uma avaliação da 

superfície do dente 9, 13, 41. Outra técnica muito utilizada pelos pesquisadores têm 

sido o EDS 42, 43, 44 que quantifica os elementos químicos na superfície do esmalte. 

O DIAGNOdent, o MEVA e o EDS foram selecionados por se tratarem de métodos 

que não danificam a amostra, possibilitando futuras avaliações. 

 Por se tratar de um estudo in vivo, a maior preocupação desta pesquisa foi 

o controle do acesso ao flúor. Esse trabalho foi realizado na Cidade do Natal/RN, 



onde a água de abastecimento não é fluoretada e as demais fontes de flúor foram 

controladas. Apenas um grupo teve acesso ao flúor, que foi feita através do 

dentifrício distribuído.    

 O DIAGNOdent nos forneceu dados da perda mineral na superfície de 

esmalte dentário condicionado pelo ácido. Porém não existem muitos estudos 

fazendo avaliação em esmalte condicionado40. Nesse trabalho, quando foi 

avaliada a perda mineral em todos os dentes envolvidos na pesquisa (120 dentes) 

foi encontrado valor significativo, apesar de estar no limiar de significância. Esse 

dado pode significar que a perda mineral foi muito superficial e o aparelho não foi 

capaz de aferir essa variação. A contento, Górniak40, cita que o esmalte é afetado 

no condicionamento ácido e que os valores da fluorescência a laser aumentam 

depois do condicionamento. 

 Quando foram comparados os valores nos Grupos I e II, nas três aferições 

do DIAGNOdent, observa-se que em nenhum deles houve diferença significativa, 

mostrando que o flúor não foi capaz de proporcionar alterações nos valores da 

fluorescência a laser. 

 Ao ser feita a comparação dos dentes que sofreram abrasão (Tratamento 

A) para cada um dos grupos em separado, nas três etapas da avaliação pelo 

DIAGNOdent, foi possível confirmar que não houve diferença significativa nos dois 

grupos. Isso corrobora os dados anteriores, onde foi revelado que nem o flúor nem 

a abrasão alteraram os valores nesse método. 

 Dessa forma é lícito afirmar que o DIAGNOdent não detectou nenhuma 

melhora na reversão da perda mineral que tenha sido causada pelo flúor do 

dentifrício ou pela abrasão da escovação e mastigação. 

Conhecendo-se os padrões de condicionamento citados por Diedrick 21, foi 

possível observar que na maioria dos dentes avaliados foi encontrado o padrão de 

condicionamento central, onde houve uma dissolução da porção central dos 

prismas, ficando com aspecto de favos de mel. 



 Com os resultados encontrados no MEVA, podemos observar que a 

topografia do esmalte dentário condicionado, nos dois grupos, alterou sua 

aparência quando comparadas com o grupo controle (condicionamento feito após 

a extração do dente) e com o dente hígido. Foi observado uma tendência do 

esmalte dentário a voltar às suas características originais, sendo encontrada uma 

mediana do Grau 2, que significa uma reversão parcial da topografia.  

Apesar de ter havido uma melhora na aparência na topografia do esmalte 

nos dois grupos, essas alterações não foram estatisticamente significativas. Esse 

resultado se deve provavelmente ao fato da abrasão pela escovação e mastigação 

ter efetuado desgaste no esmalte dentário condicionado, deixando àquela 

superfície menos porosa. Ficou pouco evidenciado o papel do flúor do dentifrício 

nesse processo, apesar da média dos postos ter dado um valor ligeiramente maior 

no grupo que usou o flúor, porém não significativo.  

Os resultados encontrados na análise do MEVA observaram que houve um 

maior nivelamento no grupo que usou flúor no dentifrício, apesar de não ser 

estatisticamente significativo. A explicação para esse fato pode ser a de o flúor ter 

preenchido parte das microporosidades criadas pelo condicionamento ácido. 

Porém é importante salientar que a reversão das microporosidades aconteceu nos 

dois grupos, indicando que a abrasão teve papel importante nesse processo. 

 A outra técnica utilizada para avaliar o desfecho foi o EDS, nela foi 

observada a composição química da superfície do esmalte nos três tratamentos e 

no tratamento controle. No EDS foi feita uma avaliação semiquantitativa de alguns 

elementos químicos presentes no esmalte dentário 21. Nesse método foi avaliada a 

proporção entre cálcio e fósforo (ratio Ca/P).   

 O tratamento A, que correspondem aos dentes que sofreram abrasão pela 

mastigação e escovação se aproximaram da significância (p = 0,07), 

apresentando uma média levemente maior nos dentes do grupo que recebeu flúor, 

sugerindo que o flúor deixou esse esmalte mais resistente à abrasão da 

escovação, apesar de não significativo35, 36, 38, 39. 



 Os resultados do EDS corroboram os encontrados no MEVA. Neles 

observa-se que a proporção de Ca/P foi ligeiramente maior no grupo II, apesar de 

não ser estatisticamente significativo, esse fato se deve provavelmente a 

incorporação de flúor, tornando a superfície mais resistente a abrasão. Por se 

tornar mais resistente, o esmalte perderia menos cálcio no processo de abrasão. 

Da mesma forma, é válido observar que a reversão ocorreu nos dois grupos, 

portanto a abrasão também participou do processo. 

 Com os dados obtidos é possível explicar que as alterações ocorridas no 

esmalte dentário condicionado não se deveram exclusivamente pela ação do flúor, 

pois não houve diferença estatisticamente significativa em nenhuma das 

comparações. Ademais, observou-se que houve uma tendência do flúor de 

proteger o esmalte, deixando ele mais resistente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) CONCLUSÕES 

 De acordo com a metodologia empregada, com os resultados obtidos e com 

a discussão dos dados, pode-se concluir que: 

 

1) O grupo com flúor no dentifrício não teve um desempenho superior ao grupo 

sem flúor, porém em ambos os grupos o esmalte melhorou sua topografia. 

 

2) Foi observada que a abrasão pela escovação e mastigação foi eficaz na 

reversão do esmalte a sua topografia inicial. 

 

 Dessa forma, pode-se concluir que as microporosidades criadas no esmalte 

dentário condicionado pelo ácido recuperam parte de sua condição original após 

dois meses de permanência na boca, com auxílio da abrasão pela escovação. É 

sugestivo que o flúor participa desse processo deixando o esmalte mais resistente, 

porém em ambos os casos os resultados não foram significativos. A importância 

clínica desses achados se deve ao fato de saber que as áreas condicionadas e 

não envolvidas na colagem, revertem à situação original. 
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7) FIGURAS E ANEXOS 

 

 

Figura 1  Condicionamento ácido. 

 

 

 

Figura 2  Dente Condicionado. 

 

 

 

Figura 3  Suporte do MEVA/EDS para seis dentes. 
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SUMMARY 

The objective of this clinical study was to evaluate if the positioning of 

orthodontic accessories with glass ionomer cement helps in the reversion of the 

dental enamel conditioned by acid, when compared to the composed resin. One 

hundred and twenty teeth were selected with indication of extraction by orthodontic 

reasons. The 30 volunteers were divided, randomly, in two groups I and II. A group 

used toothpaste without fluoride and the other with it. The teeth of the sample were 

shuffled, in each volunteer. The teeth were conditioned by the 37% 

orthophosphoric acid. In one of the teeth a stainless steel mesh protection was 

positioned with glass ionomer cement, in another tooth the screen was glued with 

composed resin, in a fourth tooth (the control) was only conditioned after the 

extractions, 60 days later. All the teeth were appraised through DIAGNOdent, 

MEVA and EDS. According with the used methodology, it was possible to observe 

too that there was not statistic significant differences in any comparison, even in 

the group that had the stainless steel mesh positioned with glass ionomer cement 

as in the group that the stainless steel mesh was positioned with composed resin. 

However, it was observed that there was an improvement in the topography of the 

enamel in all the teeth. It can be concluded that the fluoride liberated by the glass 

ionomer was not enough to provide a significant difference in the enamel 

conditioned by the acid, when compared with the composed resin, even in the 

group that didn't use fluoride in the toothpaste as in the group that used. 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

- Objetivos: 

 O objetivo deste estudo clínico foi de avaliar a eficácia do cimento ionômero 

de vidro e da resina composta para a colagem de acessórios ortodônticos na 

reversão das microporosidades criadas pelo condicionamento ácido no esmalte 

dentário, assim como o efeito adicional do flúor no dentifrício como auxiliar nesse 

processo. 

- Método: 

 Foram selecionados 120 dentes com extração indicada por motivos 

ortodônticos. Os 30 voluntários foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos. 

Um grupo utilizou dentifrício sem flúor e o outro com flúor. Já os dentes foram 

aleatorizados em quatro tipos de tratamentos. Todos os dentes foram 

condicionados pelo ácido ortofosfórico a 37%, por 30 segundos. Em um dos 

dentes foi colada um tela de proteção com ionômero de vidro, noutro dente a tela 

foi colada com resina composta e num terceiro dente (controle), o 

condicionamento só foi realizado após as extrações, 60 dias depois. Todos os 

dentes foram avaliados através do DIAGNOdent, MEVA e EDS.  

- Resultados: 

 De acordo com a metodologia utilizada, foi possível observar que não 

houve diferença estatisticamente significativa quando se comparou o cimento 

ionômero de vidro e a resina composta para colagem, tanto no grupo que usou 

flúor como no que não usou. Porém, foi observado que houve uma melhora na 

topografia do esmalte em todos os dentes. 

- Conclusões: 

 Com os resultados desse estudo pode-se concluir que o flúor liberado pelo 

ionômero de vidro da colagem do acessório ortodôntico não foi suficiente para 

proporcionar uma maior reversão nas microporosidades criadas no esmalte, 



quando comparado com o outro material de colagem (a resina composta). Do 

mesmo modo, o flúor presente no dentifrício não trouxe uma melhora adicional à 

escovação sem flúor no processo de reversão das microporosidades criadas pelo 

condicionamento ácido no esmalte dentário na área protegida pela tela e cujo 

acessório fora colado com cimento ionômero de vidro e resina composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) INTRODUÇÃO 

A colagem de acessórios ortodônticos deve ser resistente o bastante para 

suportar as cargas mastigatórias e forças ortodônticas1,2. Isso pode ser alcançado 

com o condicionamento ácido do esmalte dentário que, além de remover 

impurezas superficiais, cria microporos intraprismáticos e interprismáticos que 

atuam como micro-retenções no processo de colagem3, 4, 5. Isso foi verificado por 

Buonocore 6, quando descreveu o aumento da aderência com condicionamento 

ácido, procedimento que se tornou corriqueiro na terapia ortodôntica. 

No entanto, uma grande preocupação em relação às áreas quimicamente 

alteradas pelo condicionamento ácido tem sido evidenciada, principalmente 

àquelas não englobadas na colagem. Muitos estudos 7, 8, 9, 10, 11 sugerem que, após 

a remoção dos acessórios ortodônticos, ocorre a remineralização dessas áreas 

que foram submetidas ao condicionamento, principalmente quando expostas a 

fluoretos 5. O trabalho de Head 12 é tido como o pioneiro nesse campo. Estudos 

posteriores feitos com Microscopia Eletrônica de Varredura (M.E.V.) observaram 

que algum tempo depois, no ambiente bucal, o esmalte condicionado não 

apresentava a lisura normal, não restituindo totalmente sua condição original 13, 14. 
15 citam que além do dentifrício fluoretado, o uso do 

bochecho com flúor auxilia no processo de remineralização. 

Num estudo in vivo, Praxedes Neto 16, observou a topografia do esmalte 

pós-condicionamento ácido em relação ao uso do bochecho diário de fluoreto de 

sódio. Nesse estudo foi observado, também, que houve uma tendência ao 

nivelamento das porosidades, independente do uso ou não do bochecho com o 

fluoreto. 

Estudos recentes mostraram que pacientes que usam bochecho com 

fluoreto de sódio têm a incidência de cárie diminuída 17, embora se necessite da 

cooperação dos mesmos. Existem no mercado materiais que liberam flúor e que, 

portanto, reduzem a necessidade da colaboração do paciente, aumentando, dessa 

forma, o potencial de remineralização do esmalte condicionado 18, 19, 20. 



Outros autores21, 22, 23 salientam a papel da saliva nesse processo. A saliva 

mantém o equilíbrio mineral do esmalte dentário pela ação de limpeza, capacidade 

tampão e ação remineralizadora2, 24. 

 Essas fundamentações são importantes no sentido de se buscar elucidar o 

real papel do flúor no processo de remineralização do esmalte. 

A fluorescência a laser (DIAGNOdent®) tem sido utilizada para se 

diagnosticar, in vivo,  cárie precoce de esmalte, onde há perda mineral25, 26, 27, 28, 29. 

Nesse trabalho foi usada para avaliar a perda mineral no esmalte dentário 

condicionado.  

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é a técnica padrão utilizada 

para visualizar a morfologia da superfície do esmalte dentário, em pesquisas que 

envolvem o processo de desmineralização e remineralização13,16,30,31,32. Em 

virtude do esmalte não ser um bom condutor elétrico, é necessário fazer uma 

metalização prévia, o que pode vir a descaracterizar amostras biológicas não 

resistentes a grandes diferenças de pressão. 

  O MEV foi modificado para amostras biológicas e atualmente se tem a 

Microscopia Eletrônica de Varredura Ambiental (MEVA), que avalia a morfologia 

da superfície do esmalte estudada. Outra técnica é a Espectrometria de Energia 

Dispersiva (EDS) que verifica a composição química do esmalte dentário. Ambas 

permitem a análise da amostra sem necessitar de sua metalização. 

 Perante o exposto, pode-se constatar que a literatura é contraditória no que 

diz respeito ao processo de remineralização do esmalte dentário após seu 

condicionamento por ácido. Outro fator a ser considerado é que a maioria dos 

trabalhos constitui-se de estudos in vitro, os quais não refletem as reais influências 

exercidas pelo meio ambiente oral. 

Dessa forma, considerando que o conhecimento acerca do processo de 

remineralização do esmalte dentário é, ainda, controverso, este trabalho objetivou, 

através de um estudo in vivo, avaliar a eficácia do cimento ionômero de vidro e da 



resina composta para a colagem de acessórios ortodônticos na reversão das 

microporosidades criadas pelo condicionado pelo ácido no esmalte dentário, assim 

como o efeito adicional do flúor no dentifrício como auxiliar nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) MÉTODO 

 Para avaliar o destino das microporosidades criadas pelo condicionamento 

ácido na superfície do esmalte dentário foram utilizados os seguintes métodos: 

para o estudo da perda mineral no esmalte condicionado foi utilizada a 

Fluorescência a Laser (DIAGNOdent®). A avaliação da  topografia do esmalte 

dentário condicionado foi feita através da Microscopia Eletrônica de Varredura 

Ambiental (MEVA) e a composição química da superfície do esmalte, através da 

Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS). Para isso, foi realizado um ensaio 

clínico, onde foi avaliada a eficácia de dois materiais de colagem de acessórios 

ortodônticos (ionômero de vidro e resina composta) na reversão da morfologia 

criada no esmalte dentário pelo condicionamento ácido, assim como o efeito 

adicional do flúor no dentifrício como auxiliar nesse processo. 

 

2.1) ENSAIO CLÍNICO DA EFICÁCIA DO CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO E 

DA RESINA COMPOSTA NA REVERSÃO DAS MICROPOROSIDADES 

CRIADAS NO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO A 

37% E O EFEITO DO ADICIONAL DO FLÚOR NESSE PROCESSO. 

 Este estudo foi um ensaio clínico, controlado, randomizado e triplo cego. 

Nele foram selecionados 32 pacientes voluntários do Curso de Especialização em 

Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia  RN, que tinham indicação 

ortodôntica de extrações de quatro pré-molares. Os critérios de inclusão foram as 

quatro extrações e ter a face vestibular de tais dentes hígida. Todos os 

participantes da pesquisa ou seus respectivos responsáveis leram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este trabalho foi previamente 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e obteve sua aprovação 

com registro número: 86/03. (Anexo 1 - A e B ). 

 Os pacientes foram divididos em 2 grupos aleatoriamente, através de 

sorteio simples, onde um Grupo utilizou dentifrício sem fluoreto de sódio (Grupo I) 



e o outro grupo, utilizou dentifrício contendo fluoreto de sódio (0,05%) (Grupo II). 

Durante toda pesquisa, foi controlado o acesso aos fluoretos em ambos os grupos. 

Após a determinação aleatória dos Grupos (I e II), os dentes envolvidos na 

pesquisa foram aleatorizados em quatro tipos de tratamento. Cada indivíduo da 

pesquisa recebeu os quatro tratamentos (A, B, C e D). Para este trabalho foram 

utilizados os tratamentos B, C e D. Tais Tratamentos foram realizados na face 

vestibular dos referidos pré-molares envolvidos para os procedimentos. 

 Utilizando-se um afastador de lábios para melhor visualização da área e 

para evitar contaminação pela saliva, foi feita a profilaxia da face vestibular com 

taça de borracha (uma para cada paciente) e pasta de pedra pomes de 

granulação fina (Herjos  Vigodent AS Ind. E Com.  Rio - Brasil), por 

aproximadamente 10 segundos. Após a profilaxia, o dente foi lavado com jato de 

ar e água e depois seco com jato de ar. 

 Nessa etapa, foi feita a primeira medida pelo DIAGNOdent (DIAGNOdent® - 

KAVO  BIBERACH  GERMANY) no dente hígido. Essa aferição foi efetuada na 

superfície central da face vestibular dos dentes selecionados. O aparelho de 

fluorescência a laser foi previamente calibrado de acordo com as especificações 

do fabricante e foi utilizada a sonda B para as aferições. Os valores referentes aos 

picos das leituras apareceram no visor do aparelho e foram, então, registrados. 

Essa medição foi repetida três vezes para cada dente e a média desses valores foi 

registrada num banco de dados. 

 Depois de aferido pelo DIAGNOdent, foram selecionados aleatoriamente 

dois dentes (Tratamento B e C) para ser feito o condicionamento com o ácido 

ortofosfórico (Alpha Acid  DFL Indústria e Comércio SA  Rio de Janeiro - Brasil) 

a 37%, por 30 segundos. Depois de condicionados, os dentes do Tratamento B e 

C, foram lavados e secos, e uma nova aferição foi efetuada pelo DIAGNOdent, 

seguindo o mesmo protocolo inicial e sendo registrado no mesmo banco. O outro 

dente (Tratamento D) foi selecionado aleatoriamente para servir de controle. 



 Após a aferição do DIAGNOdent foram coladas as telas de proteção (TELA 

ORTODONTICA PARA BASE  MALHA 80  10 X 10 cm  DA DENTAL 

MORELLI LTDA  SOROCABA/SP-BRASIL). Nos dentes do tratamento B elas 

foram coladas com Ionômero de Vidro e nos dentes do tratamento C, com resina 

composta. (Figuras 1 e 2). 

 Ao terminar esses procedimentos, foi distribuído com os voluntários, 

dentifrício confeccionado em uma farmácia de manipulação (Ao Pharmacêutico  

Natal-RN), onde o Grupo I recebeu o dentifrício sem flúor na composição e o 

Grupo II, o dentifrício contendo fluoreto de sódio (0,05%) (Anexo 2 ) 

 Os voluntários dos dois grupos foram instruídos a utilizar apenas aquele 

dentifrício no período de dois meses. Nessa mesma sessão, foi realizada 

orientação de escovação para todos e instrução para utilização de escovas com 

cabeça pequena e cerdas macias. Qualquer outra fonte de flúor foi evitada, 

explicando-se ao voluntário que eles não poderiam fazer uso de bochechos ou 

outros dentifrícios.  

 Partindo do princípio de não interferir no andamento do tratamento 

ortodôntico, foi estabelecido um período de 64 dias para permanência dos dentes 

na boca, em média, quando foram executadas as exodontias dos pré-molares 

envolvidos. Essas extrações foram efetuadas com alavancas para evitar possíveis 

danos à face vestibular. Após as exodontias, foi feita a eliminação dos tecidos 

moles presentes, lavados em água corrente e mergulhados por 5 minutos numa 

solução de hipoclorito de sódio a 5,25% para remoção de alguma matéria orgânica 

presente na superfície trabalhada. Nesta etapa foram retiradas as telas de 

proteção. 

Após as extrações, foi feito condicionamento ácido nos dentes do 

Tratamento D e realizada nova aferição com o DIAGNOdent. Essas aferições 

foram registradas no banco de dados citado anteriormente. 



Os dentes foram armazenados em solução de formol tamponado a 4%, a 

temperatura ambiente. Cada dente foi armazenado em um recipiente, previamente 

identificado.  

Dessa forma, foram registrados, no banco de dados, três medidas do 

Tratamento B e C: uma do esmalte hígido, outra após o condicionamento e a 

última após os 64 dias. O Tratamento D (controle) teve duas aferições registradas: 

uma do dente hígido e outra após o condicionamento. 

Depois de registradas as medidas, foi construído um banco de dados no 

Software SPSS® para Windows, versão 13.0, e posteriormente feito as analises 

estatísticas. 

  

2.2) AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA DO ESMALTE CONDICIONADO ATRAVÉS 

DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA AMBIENTAL E DO 

ESPECTRÔMETRO DE ENERGIA DISPERSIVA.  

 As amostras foram então preparadas para serem levadas ao MEVA e ao 

EDS, onde foram obtidas as eletromicrografias da superfície dos dentes e uma 

leitura gráfica dos elementos químicos predominantes nessa superfície, sem 

danificá-la. 

 O primeiro procedimento efetuado na preparação para levar a amostra ao 

MEVA e ao EDS (JEOL JSM 6460 LA) foi a desidratação dos dentes. Essa 

desidratação seguiu o padrão do Laboratório Hawken do Centro de Microscopia e 

Microanálise (CMM) da University of Queensland em Brisbane na Austrália. Após 

a eliminação do formol, a amostra foi lavada em água corrente e em seguida 

mergulhada numa seqüência de alcoóis com diferentes concentrações: 30, 70, 96 

e 100%.  

 A secagem propriamente dita se iniciou quando os dentes foram deixados 

em uma superfície protegida por papel absorvente. Depois de secos, os dentes 

foram armazenados em seus respectivos recipientes identificados. 



 Todo esse processo teve como objetivo diminuir a probabilidade do 

aparecimento de trincas/fendas no esmalte dentário durante o processo do vácuo 

gerado no MEVA. 

 O passo seguinte, antes da avaliação no MEVA e no EDS, foi colocar todos 

os dentes numa câmara de pressurização para agilizar o processo do vácuo no 

microscópio.  

 As amostras foram adaptadas em um suporte do MEVA em grupos de seis 

dentes, previamente identificados, e inseridas na câmara de vácuo. Através de um 

programa específico para o aparelho MEVA, foram localizados cada um dos seis 

dentes dentro do microscópio em baixo vácuo. (Figuras 3). Com um aumento de 

aproximadamente 45X foi localizada a área de trabalho e aumentada para 2.000X. 

Com esse aumento foram feitas as eletromicrografias dos 120 dentes. As 

eletromicrografias de quatro dentes hígidos, que não fizeram parte da amostra, 

porém obtidos com os mesmos critérios, foram realizadas para se ter um 

parâmetro de um dente sem condicionamento ácido. 

Foi feita uma avaliação da topografia do esmalte hígido e do esmalte 

condicionado, através das eletromicrografias, a fim de que se conhecessem os 

aspectos relacionados a cada uma dessas condições. Em seguida, realizou-se a 

avaliação de todas as eletromicrografias de cada um dos dentes e seus 

respectivos controles, a fim de se estabelecer os escores do MEVA. Essa aferição 

foi realizada por um avaliador previamente calibrado e foi estabelecido o grau de 

concordância através do Kappa ponderado, obtendo-se o valor de concordância 

de 0,89, que é caracterizado como bom. 

 No sentido de avaliar os dados coletados através das eletromicrografias, 

foram atribuídos valores à topografia do esmalte dos dentes da amostra, sendo 

Grau 0 (zero) para quando houve uma piora na aparência da topografia do 

esmalte em relação ao controle desmineralizado, Grau 1 (um) quando o esmalte 

permaneceu similar ao controle desmineralizado, Grau 2 (dois) quando houve uma 

reversão parcial da topografia do esmalte e Grau 3 (três) quando houve uma 



reversão total na aparência do esmalte. A comparação foi feita avaliando-se cada 

dente da amostra com seu respectivo controle (Tratamento D) e com o dente 

hígido (não participante da pesquisa). 

 Após a localização da área significativa e realizada a eletromicrografia, foi 

acionado o EDS para se avaliar a distribuição de alguns elementos químicos que 

estavam presentes na superfície do esmalte em estudo. Para tanto, foi 

padronizada uma área no centro de um prisma do esmalte condicionado. Os 

elementos avaliados foram cálcio, fósforo, oxigênio e carbono. O flúor não pode 

ser avaliado nesse método por se tratar do elemento químico mais eletronegativo, 

portanto o EDS não tem a capacidade de aferi-lo. A partir dos dados coletados 

com o EDS, foi obtida a proporção (ratio) Ca/P. Os demais elementos químicos 

não foram avaliados. 

 Nesse trabalho não foi feita a correção ZAF dos dados do EDS, no entanto 

isso não invalida os resultados. Os dados quantitativos podem ter variações, 

embora exista uma variação intrínseca de cada dente. 

 De posse dos dados obtidos com a avaliação das eletromicrografias pelo 

avaliador previamente calibrado e dos dados obtidos com o EDS, foi construído 

um banco de dados no Software SPSS® para Windows, versão 13.0 e foram feitos 

testes estatísticos específicos. 

 Para a avaliação dos resultados do DIAGNOdent, dos Grupos I e II, foram 

utilizados os testes estatísticos Wilcoxon para comparação dos dentes antes e 

após o condicionamento ácido; Mann Whitney para comparação, nos três 

momentos, da colagem com cimento ionômero de vidro e com resina composta, 

no grupo sem flúor e no grupo com flúor. Para a comparação, nos três momentos, 

para o tratamento com cimento ionômero de vidro nos grupos I e II, foi utilizado o 

teste de Friedman. Esse mesmo teste foi usado na comparação com a resina 

composta. Para todos os testes foi utilizado um nível de significância de 5%. 

 



3) RESULTADOS 

Trinta e dois pacientes foram arrolados para o estudo. Destes, dois deles 

não concluíram o período estipulado. Permaneceram, portanto, 30 pacientes 

(93,75%) que tinham indicação de extração de quatro pré-molares por razões 

ortodônticas, perfazendo um total de 120 dentes. Desses trinta voluntários, 15 

eram do gênero masculino (50%) e 15 do gênero feminino (50%). Suas idades 

variaram entre 11 e 36 anos, com idade média de 14,96 ± 5,46 anos. 

 Os dentes envolvidos na amostra permaneceram na boca por um período 

que variou de 60 a 88 dias, com média de 64,95 ± 5,47 dias.  

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO DIAGNOdent. 

Com os resultados obtidos no DIAGNOdent foi possível avaliar a perda 

mineral nos dentes condicionados pelo ácido. Na Tabela 1 encontram-se os 

valores obtidos através do Diagnodent®, dos dentes hígidos e após 

condicionamento com ácido ortofosfórico a 37% por 30 segundos.  

 

Tabela 1. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do DIAGNOdent®, dos 

dentes hígidos e após condicionamento com ácido ortofosfórico a 37% por 30 

segundos. Natal/RN 2008. 

Condição do 
dente 

n Mediana Q25  Q75 p 

Hígido 120 3,00 2,60  3,67 0,046 

Condicionado 120 3,00 2,60  4,00  

 

 

  



Os resultados do teste de Wilcoxon revelaram que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os dentes antes e após o condicionamento 

ácido. 

Na Tabela 2 observa-se os valores do DIAGNOdent para o Grupo sem flúor 

quando feita a comparação nos Tratamentos B e C, nos três momentos.  

 

Tabela 2. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do Diagnodent®, para 

o grupo sem flúor e com colagem da tela com ionômero de vidro e resina nos 

diferentes momentos de análise (linha base, após o condicionamento ácido e após 

o tempo submetido ao tratamento). Natal/RN 2008. 

Tratamento 
dado aos 

dentes 
n Mediana Q25  Q75 

Média dos 
postos p 

Linha Base 

Colagem com 
ionômero de 

vidro 
15 3,00 

2,70  4,00 14,77 0,639 

Colagem com 
resina 15 3,00 3,00  3,60 16,23  

Após o condicionamento ácido 

Colagem com 
ionômero de 

vidro 
15 3,00 

3,00  4,00 15,63 0,933 

Colagem com 
resina 15 3,00 3,30  4,00 15,37  

Após o tempo submetido ao tratamento 

Colagem com 
ionômero de 

vidro 
15 4,00 

2,30  5,00 15,77 0,868 

Colagem com 
resina 15 4,30 2,00  4,60 15,23  

 



Nas três aferições, nenhum resultado foi estatisticamente significativo. 

 Na Tabela 3 foi feita a mesma comparação da Tabela 2, porém no Grupo 

que teve acesso ao flúor no dentifrício.  

 

Tabela 3. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do Diagnodent®, para 

o grupo com flúor e com colagem da tela com ionômero de vidro e resina nos 

diferentes momentos de análise (linha base, após o condicionamento ácido e após 

o tempo submetido ao tratamento). Natal/RN 2008. 

Tratamento 
dado aos 

dentes 
n Mediana Q25  Q75 

Média dos 
postos p 

Linha Base 

Colagem com 
ionômero de 

vidro 
15 3,00 

2,00  4,00 15,53 0,983 

Colagem com 
resina 15 3,00 2,30  3,60 15,47  

Após o condicionamento ácido 

Colagem com 
ionômero de 

vidro 
15 3,00 

2,00  4,00 14,70 0,614 

Colagem com 
resina 15 3,00 2,60  3,30 16,30  

Após o tempo submetido ao tratamento 

Colagem com 
ionômero de 

vidro 
15 2,00 

2,00  5,60 14,03 0,357 

Colagem com 
resina 15 3,00 2,30  4,00 16,97  

 

 



 Nessa tabela o resultado foi semelhante ao anterior, onde não houve 

diferença estatisticamente significativa. 

Foi feito uma comparação com os valores obtidos nos Tratamentos B, nos 

três momentos de análise, para os Grupos sem e com flúor. Os resultados dessa 

comparação podem ser encontrados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do Diagnodent®, para 

os grupos com e sem flúor e colados com ionômero de vidro nos diferentes 

momentos de análise (linha base, após o condicionamento ácido e após o tempo 

submetido ao tratamento). Natal/RN 2008. 

Momentos de 
análise n Mediana Q25  Q75 

Média dos 
postos p 

Sem flúor 

Linha base 15 3,00 2,70  4,00 1,67 0,133 

Após o 
condicionamento 

ácido 
15 3,00 

3,00  4,00 1,97  

Após o tempo 
submetido ao 

tratamento 
15 4,00 

2,30  5,00 2,37  

Com flúor 

Linha base 15 3,00 2,00  4,00 2,03 0,668 

Após o 
condicionamento 

ácido 
15 3,00 

2,00  4,00 2,13  

Após o tempo 
submetido ao 

tratamento 
15 2,00 

2,00  5,60 1,83  

 

 

  



Tanto no grupo que não teve acesso ao flúor como no grupo que teve 

acesso, não foi encontrado diferença estatisticamente significativa quando foi 

usado o ionômero de vidro na colagem da tela. 

Da mesma maneira, foi feita a comparação dos Grupos I e II, nos três 

momentos de análise, para os Tratamentos C e os resultados são semelhantes ao 

encontrado no tratamento B.  

 

Tabela 5. Valores de fluorescência a laser, obtidos através do Diagnodent®, para 

os grupos com e sem flúor e colados com resina composta nos diferentes 

momentos de análise (linha base, após o condicionamento ácido e após o tempo 

submetido ao tratamento). Natal/RN 2008. 

Momentos de 
análise n Mediana Q25  Q75 

Média dos 
postos p 

Sem flúor 

Linha base 15 3,00 3,00  3,60 1,70 0,081 

Após o 
condicionamento 

ácido 
15 3,30 

3,00  4,00 1,87  

Após o tempo 
submetido ao 

tratamento 
15 4,30 

2,00  4,60 2,43  

Com flúor 

Linha base 15 3,00 2,30  3,60 1,77 0,296 

Após o 
condicionamento 

ácido 
15 3,00 

2,60  3,30 2,30  

Após o tempo 
submetido ao 

tratamento 
15 3,00 

2,30  4,00 1,93  

 

 



Foi constatado que não houve diferença estatisticamente significativa 

quando foi utilizada a resina composta na colagem do acessório ortodôntico. 

 

 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO 

DE VARREDURA AMBIENTAL. 

O exame ao Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental (MEVA) 

possibilitou avaliar a superfície do esmalte dentário e forneceu dados através das 

eletromicrografias que foram comparadas com as obtidas com o dente controle 

(Tratamento D) de cada um dos indivíduos e com uma eletromicrografia de um 

dente hígido. (Figura 4 e 5). 

Na Tabela 6 encontram-se os dados da comparação, no Grupo I, para os 

Tratamentos B e C.  

  

TABELA 6  Medianas, quartis 25 e 75, média dos postos e significância 

estatística dos escores do MEVA em cada uma das condições estudadas no 

Grupo que NÃO usou Flúor. Natal/RN 2008. 

TRATAMENTOS MEDIANA Q 25  Q 75 MÉDIA DOS POSTOS p 

Äcido + Ionômero (B) 2 2-2 17,20 0,244 

Ácido + Resina (C) 2 1-2 13,80  

 

Nela observou-se que não houve diferença estatisticamente significativa. 

 Na comparação dos resultados para os resultados do Grupo II, nos 

Tratamentos B e C, também, não foi encontrado nenhuma significância. Tabela 7. 

 



TABELA 7  Medianas, quartis 25 e 75, média dos postos e significância 

estatística dos escores do MEVA em cada uma das condições estudadas no 

Grupo que usou Flúor. Natal/RN 2008. 

TRATAMENTOS MEDIANA Q 25  Q 75 MÉDIA DOS POSTOS p 

Äcido + Ionômero (B) 2 1-3 16,70 0,437 

Ácido + Resina (C) 2 1-2 14,30  

 

 Quando foram comparado os escores do MEVA nos dois Grupos (I e II) e 

também os valores dos Tratamentos B e C, não foi encontrado nenhum valor 

significativo. Tabela 8. 

TABELA 8  Medianas, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística 

dos escores do MEVA em cada uma das condições estudadas nos Grupos 

Tratados B e C. Natal/RN 2008. 

TRATAMENTOS MEDIANA Q 25  Q 75 MÉDIA DOS POSTOS p 

ÁCIDO + IONÔMERO (B) 

Sem flúor 2 2-2 15,40 0,946 

Com flúor 2 1-3 15,60  

ÁCIDO + RESINA (C) 

Sem flúor 2 1-2 15,60 0,948 

Com flúor 2 1-2 15,40  

 

 



 De uma maneira geral, houve uma melhora na topografia do esmalte 

condicionado pelo ácido, independente do grupo ou do tipo de tratamento, apesar 

de não ter existido nenhum resultado estatisticamente significativo. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESPECTRÔMETRO DE 

ENERGIA DISPERSIVA. 

 Através do exame no Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS) foi 

possível fazer uma avaliação semiquantitativa de alguns elementos químicos na 

superfície do esmalte dentário e determinada a proporção (ratio) Ca/P. (Figura 6 e 

7). 

TABELA 9  Médias, desvios padrões, intervalos de confiança (95%) e 

significância estatística para a proporção Ca/P nas diversas condições estudadas 

no grupo que NÃO usou flúor. Natal/RN 2008. 

TRATAMENTOS  ±  dP IC (95%) p 

ÁCIDO + IONÔMERO       1,36 ± 0,10 1,30-1,42 0,195 

ÁCIDO + RESINA           1,42 ± 0,23 1,29-1,55  

ÁCIDO PÓS-EXTRAÇÃO  1,51 ± 0,28 1,36-1,67  

 

 Na Tabela 9 observa-se a comparação da proporção de Ca/P dos 

Tratamentos B, C e D no Grupo que utilizou o dentifrício sem flúor.  Nela pode-se 

notar que não houve diferença estatisticamente significante. Da mesma maneira, 

foi observado, na Tabela 10, que o grupo que teve acesso ao flúor no dentifrício 

não obteve resultados significativos. 

 

x



TABELA 10  Médias, desvios padrões, intervalos de confiança (95%) e 

significância estatística para a proporção Ca/P nas diversas condições estudadas 

no grupo que usou flúor. . Natal/RN 2008. 

TRATAMENTOS  ± dP IC (95%) p 

ÁCIDO + IONÔMERO 1,38 ± 0,20 1,27-1,49 0,835 

ÁCIDO + RESINA 1,36 ± 0,09 1,31-1,41  

ÁCIDO PÓS-EXTRAÇÃO 1,39 ± 0,14 1,31-1,47  

 

 

 Na Tabela 11, observa-se que não houve diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos, tanto no Tratamento que utilizou o ionômero de 

vidro como no que usou resina composta na colagem dos acessórios ortodônticos. 

 

TABELA 11  Médias, desvio padrão, intervalo de confiança (95%) e significância 

para a proporção Ca/P nos tratamentos B e C nos grupos com e sem flúor. 

Natal/RN 2008. 

TRATAMENTOS  ± dP IC (95%) p 

ÁCIDO + IONÔMERO (B) 

Sem flúor  1,36 ± 0,10 1,30-1,42 0,74 

Com flúor  1,36 ± 0,20 1,27-1,49  

ÁCIDO + RESINA (C) 

Sem flúor  1,42 ± 0,23 1,29-1,55 0,35 

Com flúor  1,36 ± 0,09 1,31-1,41  

x

x



4) DISCUSSÃO  

 A preocupação com o destino das microporosidades criadas pelo 

condicionamento ácido vem desde que Buonocore 6 descreveu que esse método 

aumenta a retentividade nas colagens. Muitos trabalhos vêm sendo feitos no 

sentido de estudar o que ocorre com as áreas desmineralizadas não envolvidas na 

colagem de acessórios ortodônticos. Alguns autores sugerem que ocorre 

remineralização 7, 32, 8, 9, 10,33, 34, 11. Existem outros trabalhos que têm a 

preocupação com o surgimento de cáries nessas áreas que estão mais porosas 37, 

38 e o papel do flúor nessa recuperação do esmalte 35, 36, 37, 39. A maioria desses 

trabalhos são estudos in vitro. 

Muitos estudos têm sido realizados para se analisar a topografia do esmalte 

dentário após o condicionamento ácido que não foram envolvidas na colagem 13, 

14, 16, porém existem algumas dificuldades para se comparar os resultados em 

virtude dos desenhos dos estudos, do tamanho da amostra e, principalmente, do 

controle do acesso ao flúor pelos pacientes. 

Nesse trabalho clínico procurou-se elucidar essas dúvidas utilizando-se um 

desenho de pesquisa adequado, onde foi controlado o acesso dos pacientes ao 

flúor. A fim de se avaliar as alterações estruturais do esmalte, foi utilizado o 

método da Fluorescência a laser (DIAGNOdent) que avalia a perda mineral na 

superfície do esmalte40, 27. Outros autores têm estudado esse problema e a técnica 

padrão para esses pesquisadores têm sido o MEV, que faz uma avaliação da 

superfície do dente 41, 13, 30. Outra técnica muito utilizada pelos pesquisadores têm 

sido o EDS 42, 43, 44 que quantifica os elementos químicos na superfície do esmalte. 

O DIAGNOdent, o MEVA e o EDS foram selecionados por se tratarem de métodos 

que não danificam a amostra. 

 Por se tratar de um estudo in vivo, a maior preocupação desta pesquisa foi 

o controle do acesso ao flúor. Esse trabalho foi realizado na Cidade do Natal/RN, 

onde a água de abastecimento não é fluoretada e as demais fontes de flúor foram 



controladas. Apenas um grupo teve acesso ao flúor, que foi feita através do 

dentifrício distribuído.  

 O DIAGNOdent nos forneceu dados da perda mineral na superfície de 

esmalte dentário condicionado pelo ácido. Porém não existem muitos estudos 

fazendo avaliação em esmalte condicionado40. Nesse trabalho, quando foi 

avaliado a perda mineral em todos os dentes envolvidos na pesquisa (120 dentes) 

foi encontrado valor significativo, apesar de estar no limiar de significância. Esse 

dado pode significar que a perda mineral foi muito superficial e o aparelho não foi 

capaz de aferir essa variação. Diferente disso, Górniak40 cita em seu estudo que o 

esmalte é afetado no condicionamento ácido e que os valores da fluorescência a 

laser aumentam depois do condicionamento. 

Nos resultados do DIAGNOdent foi verificado que não houve diferença 

significativa entre os dois materiais utilizados para colagem das telas, apesar da 

presença do flúor na composição co cimento ionômero de vidro. Esse achado se 

deve, provavelmente, ao fato do flúor ter sido liberado pelo ionômero de vidro 

apenas nos primeiros dias, e essa quantidade ter sido insuficiente para causar 

diferenças. Além disso a presença da tela colada, que protegeu da abrasão, pode 

ter facilitado o aparecimento do biofilme e dessa forma criado uma área de risco. 

Porém, é válido salientar que, apesar de não ter sido significativo, observa-se que 

nos dentes onde as telas foram coladas com o cimento ionômero de vidro, o 

desempenho foi ligeiramente melhor. Esses dados estão corroborando com outros 

estudos 9, 31. 

Observa-se, também, que nos dentes que as telas foram coladas com 

resina composta, o resultado ficou próximo da significância (p = 0,08), indicando 

que houve uma piora dos resultados. Esses dois fatos parecem indicar que o flúor 

pode ter protegido o esmalte de maiores danos. 

Conhecendo-se os padrões de condicionamento citados por Diedrick 45, foi 

possível observar que na maioria dos dentes avaliados foi encontrado o padrão de 



condicionamento central, onde houve uma dissolução da porção central dos 

prismas, ficando com aspecto de favos de mel.  

Com os resultados encontrados no MEVA, podemos observar que a 

topografia do esmalte condicionado, nos dois grupos, alterou sua aparência 

quando comparadas com o grupo controle (condicionamento feito após a extração 

do dente) e com o dente hígido. Foi observada uma tendência do esmalte dentário 

a voltar às suas características originais, sendo encontrada uma mediana do Grau 

2, que significa uma reversão parcial da topografia. 7, 8, 9, 10, 11 

Apesar de ter havido uma melhora na aparência na topografia do esmalte 

nos diversos tratamentos e nos dois grupos, essas alterações não foram 

estatisticamente significativas. Isso indica, também, que o flúor não foi o maior 

responsável pela melhora desses resultados. Apesar do ionômero de vidro conter 

flúor na sua composição esse adicional de flúor não contribuiu para um melhor 

resultado, como afirmam alguns autores 5, 15. 

Essa reversão das microporosidades foi observada tanto nos dentes que 

tiveram acesso ao flúor do cimento ionômero de vidro e do dentifrício, como nos 

que não tiveram o flúor presente. Os resultados encontrados nesse método 

corroboram os encontrados no DIAGNOdent, que dizem que o papel do flúor não 

foi de suma importância, porém, da mesma forma, obteve melhor desempenho. A 

reversão das microporosidades, provavelmente se deva ao preenchimento delas 

pelos íons de flúor e de outros íons presente no fluídos bucais 24. 

A outra técnica utilizada para avaliar o desfecho foi o EDS, nela foi 

observada a composição química da superfície do esmalte nos dois tratamentos e 

no tratamento controle. No EDS foi feita uma avaliação semiquantitativa de alguns 

elementos químicos presentes no esmalte dentário 43. Nesse método foi avaliada a 

proporção entre cálcio e fósforo (ratio Ca/P).   

Os tratamentos B e C, que correspondem aos dentes que receberam as 

telas coladas com ionômero de vidro e resina composta, respectivamente, não 

obtiveram diferença estatisticamente significativa na proporção Ca/P, 



demonstrando que o flúor do ionômero de vidro não interferiu na composição 

química do esmalte dentário condicionado pelo ácido. Semelhante aos resultados 

encontrados pelo DIAGNOdent e o MEVA. 

O EDS avaliou que elementos químicos estavam presente na superfície do 

esmalte. Em todas as comparações não foi encontrado nenhum dado significativo, 

indicando que em todos os dentes a proporção de cálcio e fósforo foi semelhante, 

não impostando se teve ou não acesso ao flúor. Essa padronização dos 

resultados ocorreu em virtude desse aparelho não ter capacidade de aferir o flúor, 

portanto a superfície avaliada tem os mesmos elementos químicos de uma 

superfície hígida. O condicionamento ácido realizado expôs uma camada mais 

interna do esmalte que possui os mesmos elementos químicos avaliados (Ca e P). 

Os dentes condicionados após a extração obtiveram valores ligeiramente 

superiores aos dentes com as telas coladas com os dois materiais e nos dois 

grupos (I e II). Esse resultado, mesmo não sendo significativo e parecer 

contraditório, indica que as microporosidades criadas pelo ácido nos dentes que 

permaneceram na boca por dois meses, foram parcialmente preenchidas por 

outros íons (Mg, K) e mascarou a leitura do EDS. Semelhante ao estudado por 

Mahoney 43. 

Com os dados obtidos é possível explicar que as alterações ocorridas no 

esmalte dentário condicionado não se deveram exclusivamente pela ação do flúor 

do dentifrício ou do ionômero de vidro, pois não houve diferença estatisticamente 

significativa em nenhuma das comparações. Ademais, observou-se que houve 

uma tendência do flúor de proteger o esmalte, deixando ele mais resistente.  

 

 

 

 



 

5) CONCLUSÕES 

 De acordo com a metodologia empregada, com os resultados obtidos e com 

a discussão dos dados, pode-se concluir que: 

 

1) Os dentes onde foram colados os acessórios ortodônticos com ionômero de 

vidro não tiveram desempenho superior àqueles que receberam o acessório 

colado com resina composta. 

 

2) O adicional de flúor do dentifrício nos dentes que tiveram os acessórios 

ortodônticos colados com ionômero de vidro e com resina composta, tiveram 

resultados semelhantes àqueles que não utilizaram o flúor no dentifrício. 

 

 Assim, pode-se concluir que as microporosidades criadas pelo ácido no 

esmalte dentário, recuperaram parte de sua condição original após dois meses de 

permanência na boca. Porém, ficou evidenciado que nem o flúor contido no 

material de colagem (ionômero de vidro), nem o flúor do dentifrício foram capazes 

de causar alterações significativas.  A importância clínica desses achados se deve 

ao fato de saber que as áreas condicionadas e não envolvidas na colagem, 

tendem reverter à situação original.  
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7) FIGURAS  

 

Figura 1  Posicionamento da tela de proteção. 

 

 

Figura 2  Tela de proteção colada. 

 

 

Figura 3  Suporte do MEVA/EDS para seis dentes. 

 

 



 



 



 



 



4.COMENTÁRIOS CRÍTICAS E SUGESTÕES. 

 

 Ao concluir meu Curso de Mestrado na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, onde desenvolvi um trabalho que pesquisei o esmalte dentário 

condicionado pelo ácido, alguns questionamentos persistiram. 

 Voltando para Natal, iniciei minha carreira como Ortodontista e 

posteriormente como professor. Os muitos afazeres do cotidiano acadêmico e do 

consultório, foram postergando meu anseio de esclarecer os questionamentos que 

ainda persistiam. 

 É de rotina na montagem de um aparelho ortodôntico, fazer o 

condicionamento ácido no esmalte dentário onde vai ser colado o acessório 

ortodôntico. Porém nem toda área desmineralizada do esmalte dentário é 

envolvida pela colagem. A minha pergunta era: O que acontece com essas 

microporosidades, criadas pelo condicionamento ácido no esmalte dentário, que 

não foram envolvidas na colagem? 

 No ano de 2002 tive conhecimento do Doutorado em Ciências da Saúde na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Chegou à hora de tirar minhas 

dúvidas. Era um curso na cidade onde morava e não precisava me afastar do 

trabalho nem da família. Outro fator importante era o fato da água de 

abastecimento da cidade do Natal não ser fluoretada, isso iria possibilitar o 

controle do acesso do flúor pelos voluntários, durante a pesquisa. Além disso, o 

Curso era organizado e coordenado por uma equipe de professores de renome no 

estado do Rio Grande do Norte, o que me dava à tranqüilidade de estar 

ingressando num curso sério. 

 Procurei me informar o que seria necessário para o ingresso no curso. O 

necessário era ter um projeto elaborado com a orientação de um professor do 

quadro, e esse projeto ser aprovado pela comissão julgadora. 



 A idéia do que fazer, eu já tinha. Procurei o Prof. Kenio Costa Lima, 

expliquei o que tinha em mente e o que queria elucidar. Ele, prontamente, aceitou 

ser meu orientador. Montamos o projeto, que foi aprovado pela comissão. 

 Procuramos uma metodologia que elucidasse as dúvidas oriundas do 

trabalho anterior e definimos metas para iniciar o trabalho. 

 A primeira dificuldade era o tamanho da amostra. Precisávamos de, no 

mínimo, 120 dentes. Esses dentes seriam de pacientes que tivessem indicação 

ortodôntica de quatro extrações, pois cada um desses quatro dentes seria feito um 

procedimento diferente e teriam de permanecer na boca por um tempo mínimo de 

60 dias. 

 Como sou professor de um curso de especialização em Ortodontia na 

Associação Brasileira de Odontologia (ABO-RN), esse problema seria minimizado, 

porém na mesma época da minha coleta de amostra, havia mais dois colegas 

fazendo pesquisa utilizando dentes com indicação de exodontias. Hoje em dia a 

ortodontia já obteve grandes avanços e os tratamentos estão cada vez menos 

extracionistas, portanto houve uma demora muito grande para finalizar a coleta da 

amostra. 

 A segunda dificuldade foi o tipo de exame que pretendíamos fazer para 

esclarecer aquelas dúvidas. O principal aparelho que queríamos utilizar não era 

encontrado com facilidade, e o que tinha não estava disponível para amostras 

grandes como a minha. Através de conhecimentos do Prof. Kenio, entramos em 

contato com um Professor na Escócia que nos disponibilizou, em seu laboratório, 

o aparelho que queríamos  o Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental 

(MEVA). Porém no decorrer do processo, ao procurar saber dos valores a serem 

pagos, chegamos à conclusão que seria financeiramente inviável. Foi orçado em 

doze mil libras esterlinas. 

 Buscamos na internet outras opções e foram localizadas cinco 

universidades que tinham aquele aparelho. Duas nos Estados Unidos da América, 

uma na África do Sul, uma no Canadá e uma na Austrália. Escrevi para as cinco 



universidades explicando meu projeto e perguntando a disponibilidade de uma 

parceria. Apenas três universidades me responderam, aceitando meu projeto. 

Duas nos Estados Unidos da América e uma na Austrália. 

 Negociei com as três universidades e a que me ofereceu melhores 

condições em tudo (inclusive o clima foi avaliado) foi a University of Queensland, 

em Brisbane, no estado de Queensland na Austrália. Ela me ofereceu tudo que 

precisava e a custo zero. 

 Escrevi para as outras duas universidades nos Estados Unidos da América 

e agradeci a disponibilidade de me aceitar como pesquisador, porém não poderia 

ir desenvolver aquela pesquisa lá, que ficaria para outra oportunidade. 

 Na University of Queensland, mais especificamente no Centro de 

Microscopia e Microanálises (CMM), o Prof. John Drennan foi o responsável pelo 

meu aceite e ficou como meu co-orientador nesta pesquisa. 

 Com o aceite do Prof. John Drennan e da Universidade na Austrália, iniciei 

a batalha pela concessão de bolsa sanduíche concedida pela CAPES. Nessa 

época o Doutorado de Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Saúde da 

UFRN ainda não tinha sido avaliado pela CAPES e eu teria de concorrer à bolsa 

do processo o doutorado foi avaliado e por ter recebido uma boa avaliação meu 

projeto só teria de concorrer com projetos do próprio programa. Esse fato 

aumentou muito minhas chances. Porém, não foi fácil, pois como fui o primeiro 

aluno do programa concorrendo à bolsa sanduíche para o exterior, tive de 

desbravar muita coisa. Nessa fase tive muita ajuda da coordenação do curso e do 

pessoal da secretaria. 

 Preenchi todos os pré-requisitos exigidos pela CAPES e o projeto foi 

aprovado. Nele estava previsto passar seis meses na Austrália examinando minha 

amostra. 



 Aprovado o projeto, tinha de organizar meu afastamento do consultório e da 

vida acadêmica. No consultório, coloquei uma ex-aluna do curso de 

especialização em ortodontia para continuar os tratamentos dos meus pacientes. 

Na faculdade, onde lecionava graduação, solicitei um afastamento por seis meses. 

E por fim na especialização, também, foi solicitado um afastamento pelo mesmo 

período. 

 Perto da viagem, conclui a coleta da amostra e já havia organizado minha 

ida para Austrália, com minhas duas filhas. Minha esposa, hoje ex-esposa, só 

pode ir, nos dois últimos meses, por motivos do trabalho dela. 

 Chegamos a Brisbane em Julho de 2006, após 30 horas de viagem e com o 

fuso horário de 13 horas de diferença. Fomos recebidos pelo Prof. John Drennan. 

Ele foi uma pessoa extremamente atenciosa e disponibilizou tudo que precisei em 

seu laboratório. No laboratório do CMM (Hawken Laboratory), toda equipe 

procurou me ajudar de maneira que não me faltasse nada para os procedimentos 

da minha pesquisa. 

 Antes de iniciar os trabalhos na Universidade, temos de fazer um curso de 

segurança para Universidade e depois para o laboratório, sem eles não se pode 

trabalhar lá. Em seguida, fiz os cursos de capacitação para utilização dos 

microscópios, do mais básico até chegar ao que eu precisava. É importante 

lembrar que todas as informações eram dadas na língua nativa (inglês). Eu era o 

único pesquisador da área de saúde e único brasileiro. 

 Examinei toda minha amostra (120 dentes) no prazo pré-determinado (seis 

meses) e voltei para o Brasil em Janeiro de 2007, com os dados coletados para 

avaliação e conclusão dos trabalhos. 

 É importante registrar que foram abertas portas na University of 

Queensland e que o Prof. Drennan disponibilizou seu laboratório para futuros 

trabalhos. 



 Com os dados obtidos em dois métodos feitos na Austrália e mais outro 

método realizado aqui em Natal, foi construído banco de dados e feitos testes 

estatísticos adequados, onde se chegou a conclusões que esclareceram dúvidas. 

 A avaliação desses dados e a busca da revista bibliográfica foram feitas na 

volta da Austrália, já tendo retomado todas as tarefas referentes a consultório e 

academia (graduação e pós-graduação). Esse fato não nos possibilitou uma maior 

dedicação à conclusão dos trabalhos, fato que foi agravado pelas muitas revisões 

exigidas pelas revistas a serem feitas as publicações. 

 

como foi nosso caso, sejam iniciadas a coleta de amostra o mais cedo possível, e 

que o aluno só passe a aluno regular quando a amostra estiver completa. 

 É importante salientar o papel do orientador, Prof. Kenio, em todo esse 

processo. Ele foi uma pessoa extremamente competente na orientação, em todas 

as etapas desse trabalho. Todas as dificuldades foram melhor vencidas com seu 

auxílio seguro. 

 Esse trabalho me possibilitou crescimento técnico e científico na área 

estudada, fato que me auxiliará na minha vida acadêmica, pois já oriento trabalhos 

de conclusão de curso de graduação e especialização. 

 Esse trabalho de Doutorado, além de esclarecer as dúvidas persistentes do 

mestrado, ele me possibilitou um amadurecimento como pesquisador, assim 

poderei contribuir melhor nos trabalhos por mim orientados. 

 Por tudo isso exposto e também por ter me proporcionado a oportunidade 

de ter convivido seis meses com um povo tão hospitaleiro e prestativo como o 

Australiano, tenho uma eterna gratidão com o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a certeza 

que poderei contribuir para o desenvolvimento da pesquisa no nosso estado e 

região para uma melhor condição de saúde oral de nossos pacientes. 
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Anexo 1-A  Comitê de Ética  UFRN. 

 



Anexo 1-B  Comitê de Ética  UFRN. 

 

 



Anexo 2  Composição Química dos Dentifrícios  Ao Pharmacêutico. 
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7.ABSTRACT 

The objectives of this clinical study was to evaluate the use of the toothpaste 
with fluoride and without fluoride and the daily tooth brushing are effective in the 
reversion of the dental enamel conditioned by acid. Another objective of this clinical 
study was to evaluate if the positioning of orthodontic accessories with glass 
ionomer cement helps in the reversion of the dental enamel conditioned by acid, 
when compared to composed resin.   

 One hundred and twenty teeth were selected with indication of extraction by 
orthodontic reasons. The 30 volunteers were divided, randomly, in two groups. A 
group used toothpaste without fluoride and the other with it. The teeth of the 
sample were shuffled, in each volunteer. The teeth were conditioned by the 37% 
orthophosphoric acid. One of the conditioned teeth stayed in the mouth and 
suffered action of the abrasion for the tooth brushing, in another teeth a stainless 
steel mesh protection was positioned with glass ionomer cement, in another tooth 
the screen was glued with composed resin, in a fourth tooth (the control) was only 
conditioned after the extractions, 60 days later. All the teeth were appraised 
through DIAGNOdent, MEVA and EDS.    

 In the obtained data it was possible to observe that there were not statistic 
significant differences in any comparison, even in the group that did not have 
access to the fluoride in the toothpaste as in the other that had. According with the 
used methodology, it was possible to observe too that there was not statistic 
significant differences in any comparison, even in the group that had the stainless 
steel mesh positioned with glass ionomer cement as in the group that the stainless 
steel mesh was positioned with composed resin. However, it was observed that 
there was an improvement in the topography of the enamel in all the teeth. 

 The accomplishment of this study was facilitated due to the participation of 
the researchers' of the health area (dentistry), materials engineer, physics and 
chemistry. The researchers were originating from the Federal University of Rio 
Grande do Norte and of the University of Queensland, in Australia.  This 
interdisciplinary group was decisive in the accomplishment of the study. 

 It can be concluded that the enamel tends to return to its initial aspect, even 
if the patient does not have access to fluoride. That is probably due the action of 
the abrasion for the tooth brushing and mastication. In spite of it not being 
significant, it is suggested that the conditioned enamel was more resistant to the 
abrasion in the group that had access to fluoride. It was also possible to conclude 
that the fluoride liberated by the glass ionomer was not enough to provide a 
significant difference in the enamel conditioned by the acid, when compared with 



the composed resin, even in the group that did not use fluoride in the toothpaste as 
in the group that used. 

 

 

 


