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RESUMO 

O objetivo desse estudo clínico foi avaliar a efetividade da escovação com e sem 
dentifrício fluoretado e o enxaguatório bucal fluoretado na forma de bochecho diário 
(NaF 0,05%) associado a escovação com dentifrício fluoretado  sobre as lesões 
brancas de esmalte produzidas in vivo. Este estudo se constituiu em um ensaio 
clínico controlado e randomizado. Para tanto, foram selecionados 32 pacientes do 
Curso de Especialização em Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia – 
Secção do Estado do Rio Grande do Norte, que necessitavam como parte do 
tratamento de exodontias. Os cento e vinte e oito dentes receberam anéis 
ortodônticos, cimentados com cimento de policarboxilato, com espaço padronizado 
na superfície vestibular, “Sítio Cariogênico”. Os quatro premolares de cada 
paciente foram aleatorizados individualmente, em dente A, B, C e D, com a 
finalidade de se determinar a seqüência das exodontias e os tipos de 
procedimentos a serem realizados para cada dente. Todos os pacientes foram 
submetidos à escovação com dentifrício sem flúor por um período de 35 dias. Após 
esse período, o dente A de cada paciente foi extraído para servir como controle. Os 
demais dentes B, C e D foram extraídos após uma, duas e três semanas, 
respectivamente. Os espécimes foram analisados através do exame clínico e da 
fluorescência a laser (DIAGNOdent®) antes da cimentação dos anéis ortodônticos, 
28 dias após o desafio cariogênico e  07 dias após ter sido submetido a um dos 
três tratamentos (escovação com dentifrício sem flúor, dentifrício com flúor e 
bochecho com enxaguatório bucal fluoretado associado a escovação com 
dentifrício com flúor) instituídos nesse estudo. Clinicamente, a lesão branca foi 
formada em todos os elementos dentários analisados após 28 dias do desafio 
cariogênico. Observou-se que não houve diferença estatísticamente significativa 
entre as medianas para os valores do DIAGNOdent® e para os valores dos 
escores relacionados ao exame clínico entre os grupos de tratamentos após 07 
dias. Quando comparou-se os três grupos tratados, o grupo dentifrício sem flúor 
apresentou um número de lesões brancas ativas maior que os grupos dentifrício 
com flúor e bochecho com flúor, nos quais ocorreu um predomínio do número de 
lesões brancas inativas. No entanto, não houve associação significativa entre o 
número de lesões brancas ativas e inativas e o tipo de tratamento que os dentes 
receberam. A desmineralização do esmalte subjacente aos anéis ortodônticos mal 
adaptados é um processo rápido e ocorre dentro de poucas semanas. A exposição 
das lesões brancas de esmalte, ativas ao meio bucal, resulta em uma rápida 
inativação das mesmas, mas não o suficiente para retornar aos valores da linha 
base, seja por distúrbios mecânicos da escovação e/ou a utilização de 
enxaguatório bucal fluoretado associado ao dentifrício fluoretado. Os dentifrícios a 
base de flúor e os enxaguatórios bucais fluoretados têm mostrado reduzir a 
incidência de desmineralização do esmalte, mas nenhum parece ser superior ao 
outro tomando como base o modelo de cárie “in vivo”.  

Descritores - 1. Dentifrício – 2. Esmalte dentário – 3. Escovação dentária – 4. 
Enxaguatórios bucais –5. Lesões brancas de esmalte - 6. Flúor – 7. Laser 
DIAGNOdent®. 
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ABSTRACT 
The objective of this clinical study was to evaluate the effectiveness of the 
toothbrushing with and without fluoride and the daily fluoride rinse (NaF 0.05%) on 
produced white spot, in vivo. This was a clinical study, controlled, randomized and 
triple blind. Thirty patients were selected for orthodontics reasons from Orthodontics 
Specialization Course at the Brazilian Dental Association - Section of Rio Grande 
do Norte. In this study it was used 4 bicuspid – upper and lower. They had 
orthodontic reason for extractions, in 35 days, at least. The sample had one 
hundred and twenty teeth that received orthodontic bands. The bands were fixed 
with polycarboxylate cement, and there was a space standardized between bands 
and one surface of teeth. The four bicuspid of each patients were randomized and 
nominated as A, B, C and D. These nominations determinated the sequence of the 
extractions and what was done in each tooth. All the patients had been submitted to 
the toothbrushing with or without fluoride for 35 days. After this period, the A tooth 
of each patient was extracted to serve as control. The others teeth (B, C and D) 
were extracted one by each week. The entire sample was analyzed through the 
clinical examination and by laser fluorescence (DIAGNOdent®) in three different 
times: before orthodontic bands, 28 days after fixed and then removed the bands 
and, the last one, 07 days after one of the three treatments (toothbrushing with or 
without fluoride, tooth paste with fluoride and mouth rinse with fluoride). At the 
beginning all groups (A, B, C and D) had the same conditions, no significant 
difference was found. The same situation was found in a clinical examination. The 
results of the DIAGNOdent® for the groups that used tooth paste without fluoride, 
with fluoride and mouth rinse with fluoride, after 28 days, there was no significant 
difference. Clinically, the white spot was formed in all teeth after 28 days. When it 
was compared the three treated groups, the group without fluoride in tooth paste 
had worst result than the others groups. But there was no significant association 
between the number of active and inactive white spots and the type of treatment 
that the teeth had received. The demineralization of the enamel surface, under the 
orthodontic bands, it happened in a few weeks. The exposition of the white spots in 
oral environmental resulted in an improvement, but it was not enough to return to 
the values from the base line, either for the toothbrushing and/or the use of fluorite 
mouth rinse. Mouth rinse and toothpaste with fluoride have showed to reduce the 
incidence of demineralization in the enamel, but none seems to be superior to 
another one in an in vivo study.  

Key Words: Dentifrice, DIAGNOdent® laser, Enamel, Toothbrush, 
Mouthrinse, Fluoride, White spots lesions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. INTRODUÇÃO 

                    Desde 1962, quando Keyes1 utilizou um diagrama para esquematizar a 

complexa etiologia da cárie dentária, os pesquisadores vêm buscando respostas 

para numerosas dúvidas acerca do desenvolvimento e prevenção dessa doença. A 

aparente simplicidade na identificação dos fatores etiológicos envolvidos no 

desenvolvimento da cárie, segundo a tríade de Keyes1, tem se mostrado envolta 

por mecanismos complexos, ainda não totalmente entendidos.  

Embora a cárie possa ser vista como o resultado da ação de microrganismos 

acidogênicos, nutridos por uma dieta rica em açúcares, sobre um hospedeiro 

susceptível 1,2,3,4,5,6, outras abordagens do seu entendimento sugerem a alternância 

de períodos de desmineralização e remineralização, durante o contato íntimo do 

esmalte dentário com um biofilme de natureza complexa, que sofre influência de 

fatores do ambiente bucal, como a dieta e a saliva 4,78,9,10 . 

   A partir de observações clínicas nas quais se verificou que lesões de 

mancha branca são remineralizáveis, a remineralização destas tem sido muito 

estudada clínica e laboratorialmente, objetivando sua prevenção e, 

conseqüentemente, a redução na prevalência de cárie 11,12,13,14,15.   

Muitos fatores devem ser considerados no processo de remineralização. 

Dentre eles, a secreção salivar normal em termos quantitativos e qualitativos por 

auxiliar a via natural de remineralização tem destaque nesse processo 13. Do 

mesmo modo, também o são os dentifrícios, bochechos e géis fluoretados, que 

disponibilizam flúor para o ambiente. Além desses, o controle mecânico do biofilme 

é de fundamental importância nesse processo, uma vez que o biofilme é o fator 

etiológico primário para o desenvolvimento da cárie 16,17. 

               Com a mudança do paradigma cirúrgico-restaurador para o de 

promoção da saúde, uma das metas da Odontologia é a preservação das 



 
 
estruturas dentárias, e a detecção de lesões de cárie incipientes é indispensável 

para a atuação eficaz do cirurgião-dentista, nesta nova concepção. 

                O conhecimento dos mecanismos envolvidos na multifatoriedade 

da cárie pode ajudar na detecção de tais lesões de cárie, assim como no 

estabelecimento de medidas preventivas eficazes. Apesar do flúor vir sendo 

utilizado maciçamente nas últimas décadas, devido à sua comprovada ação 

anticariogênica, a ocorrência de cárie em indivíduos que têm acesso diário a este 

agente sugere que outras abordagens preventivas sejam desenvolvidas. No 

entanto, a literatura continua escassa em estudos clínicos que avaliem as 

alterações no esmalte alguns dias após o estabelecimento do desafio cariogênico.  

                         Sendo assim, o controle do biofilme com enxaguatórios bucais à 

base de flúor e a escovação com dentifrícios fluoretados desempenham importante 

papel preventivo, tanto pelo controle dos microrganismos envolvidos no início e na 

progressão das lesões de cárie, quanto por possibilitar a manutenção de um 

equilíbrio dinâmico entre a saliva e a superfície do dente 7 . No entanto, existem 

alguns autores que acreditam que o simples controle mecânico do biofilme 

realizado pela escovação dentária é suficiente para eliminar o desafio cariogênico 

e, consequentemente, a inativação das lesões incipientes de cárie 18,19.      

                      Tendo em vista a importância do biofilme dentário como fator 

etiológico primário da cárie e das doenças periodontais e sua aumentada 

patogenicidade durante o tratamento ortodôntico com aparelhos fixos, somado ao  

 

 

 

 

 



 
 
fato que pouca ênfase tem sido dada para o aspecto da prevenção e controle do 

mesmo, antes e durante a terapêutica ortodôntica com aparelhos fixos, o presente 

estudo foi realizado, visando contribuir no esclarecimento da questão de qual dos 

métodos testados (Escovação com dentifrício sem flúor, Escovação com dentifrício 

fluoretado e Escovação com dentifrício fluoretado associado ao Bochecho com 

enxaguatório bucal fluoretado) é mais efetivo no controle de lesões brancas 

produzidas in vivo. 



 
 

 

  2. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura foi dividida em 03 sub-itens, de maneira que facilite a 

compreensão do leitor dos conteúdos abordados, assim como ao tipo de revisão 

realizada. No primeiro serão abordados aspectos gerais relacionados às lesões 

brancas de esmalte, seus fatores etiológicos, patogênese, além das características 

clínicas e histológicas. O segundo é referente aos trabalhos que utilizaram modelos 

de estudo de cárie “in vivo”, em condições semelhantes às que foram propostas por 

esse trabalho. E o terceiro, está relacionado aos trabalhos que utilizaram o exame 

clínico e a fluorescência a laser como parte do diagnóstico de lesões brancas de 

esmalte em superfícies lisas livres. A primeira e a terceira parte são compostas por 

uma revisão da literatura informativa, mais tradicional, e a segunda será composta 

por uma revisão sistemática da literatura. 



 
 

 

2.1. FORMAÇÃO DAS LESÕES BRANCAS DE CÁRIE 

Apesar da Cariologia ser uma área da Odontologia relativamente com pouco 

tempo de estudo, a cárie dentária existe há aproximadamente 20 milhões de anos. 

Nossos ancestrais primitivos, os hominídeos, tinham uma prevalência de cárie 

dentária estimada em 1 % 20. A ocorrência da cárie dentária nas populações 

modernas tem sofrido inúmeras variações com o passar dos anos. Nos períodos 

posteriores à Revolução Industrial, portanto, a partir do século XVI até a metade do 

século XX, a população mundial apresentou índices crescentes de cárie dentária 21, 

culminando em uma prevalência de 90 a 95 % na população dos países 

desenvolvidos por volta do ano de 1950 20,22,23. Nesse período, os cirurgiões 

dentistas estimavam a idade das crianças através do número de lesões de cárie 

presentes na cavidade bucal 20.  

Depois dessa época, a cárie dentária começou a sofrer uma queda marcante 

nos países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento 20,21,22,23. Esse 

declínio foi relacionado a um melhor entendimento dos seus fatores etiológicos e a 

uma melhor compreensão da atuação do flúor no seu tratamento 7,20,21,23. Hoje em 

dia, na maioria dos países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento, 

a cárie dentária apresenta um padrão polarizado de ocorrência, ou seja, cerca de 

20% da população é portadora de aproximadamente 80% das lesões de cárie 23.  

A cárie dentária é uma doença que acomete indivíduos em qualquer faixa 

etária. O seu entendimento como doença é um fator importante no correto 

diagnóstico e planejamento do tratamento para os pacientes e para população de 

um modo geral 7. Diferente do que se pensava, a idéia de “cáries dentárias”, da 

forma como eram abordadas, é um conceito equivocado, pois muitos só se 

preocupavam em detectar as cavidades e manchas brancas, e conseqüentemente, 

só se preocupavam em tratar essas lesões. Na verdade, essas são as 



 
 
manifestações clínicas da doença, e não a doença em si. Dessa forma, o 

diagnóstico deve ser realizado previamente à detecção ao tratamento das lesões 

7,24.  

Essa patologia pode ser descrita como um processo dinâmico que ocorre 

sob depósitos microbianos, resultando em alteração no equilíbrio entre a superfície 

dentária e o fluido do biofilme que, com o passar do tempo, leva à perda mineral. 

Uma série de fatores interagindo ao mesmo tempo são necessários para causar a 

doença 7,21,25. 

Inicialmente, a compreensão etiológica a respeito da cárie era a de uma 

interação entre um hospedeiro suscetível, microrganismos específicos capazes de 

produzir ácido e substrato adequado para esses microrganismos, agindo num 

intervalo de tempo. Esse modelo bastante conhecido foi difundido por muitos anos, 

e é conhecido como diagrama de Keyes 7,20,21.  Atualmente, sabe-se que muitos 

outros fatores estão relacionados à cárie dentária em humanos, tanto biológicos, 

como ambientais 21. Uma série de outras causas foi incluída no modelo de fatores 

etiológicos da cárie dentária, tais como parâmetros salivares, acesso ao flúor, dieta, 

bem como aspectos sociais, econômicos e comportamentais 7,20. Muitos outros 

fatores adicionais, que ainda nem foram elucidados, devem desempenhar papel na 

etiologia da cárie dentária 20. Portanto, a tão enfatizada multifatorialidade atribuída 

à etiologia da cárie parece ser inadequada, uma vez que todas as patologias 

acabam tendo múltiplos fatores causais. 

A formação das lesões de cárie se inicia, na maioria das vezes, no esmalte 

dentário, cujo componente mineral principal é a apatita. As apatitas encontradas 

nos organismos vivos geralmente são as hidroxiapatitas cálcicas, com fórmula 

representada por Ca10(PO4)6OH2 
26. No esmalte do dente humano, há uma grande 

incorporação de elementos menores, principalmente o carbonato 27. Deste modo, 

as apatitas biológicas são descritas como hidroxiapatitas carbonatadas.  



 
 

Na faixa normal de pH da cavidade bucal, a superfície do dente tem uma 

predominância de cargas negativas. Isso se deve à estrutura da hidroxiapatita, na 

qual os grupamentos fosfato permanecem próximos à superfície do cristal. A 

hidroxiapatita com essa carga atrai íons positivos, principalmente íons cálcio, que 

formam uma camada de hidratação ao redor dos cristais. Essa camada de 

hidratação só é removida com altas temperaturas. As cargas nessa camada são 

distribuídas irregularmente, mas há uma maior proporção de cargas positivas, 

principalmente devido ao cálcio. Essa característica dos cristais de hidroxiapatita 

irá determinar a adsorção de moléculas que irão formar a película adquirida 27, que 

apresenta funções protetora e de alicerce para microrganismos que constituirão os 

biofilmes dentários.  

Apesar do esmalte dentário ser um tecido acelular, ele não é um material 

inerte na cavidade bucal, e sim um sistema químico ativo, em constante troca 

iônica entre seus constituintes e o meio ao redor 25,28,29. Essa hidroxiapatita, que 

está no esmalte na forma de cristais firmemente unidos entre si, apresentam finos 

espaços intercristalinos, preenchidos por água e matéria orgânica. Esses espaços 

servem como vias de difusão primárias para a dissolução ácida inicial, que resulta 

na lesão de cárie 21,28.  

Em um pH próximo ao neutro, o ambiente saliva e fluído do biofilme ao redor 

do dente permanece supersaturado (Ca,PO4 e OH)  em relação à hidroxiapatita do 

esmalte dentário. Dessa forma, ocorre uma incorporação de íons cálcio e fosfato 

pelo esmalte. Com a queda de pH, que ocorre após a metabolização da sacarose e 

outros açúcares por microrganismos e conseqüente formação de ácido lático, a 

direção de equilíbrio da reação se inverte, fazendo com que o meio adjacente se 

torne subsaturado em relação aos minerais do dente. Isso faz com que haja uma 

saída de íons do esmalte para o meio subjacente 21,25,28,29 , caracterizando a 

desmineralização. Esse valor de pH em que ocorre a inversão da direção do 



 
 
transporte de íons é denominado de pH crítico. Esses valores dependem da 

concentração de cálcio, fosfato e flúor no meio bucal, e das propriedades de 

solubilidade do mineral nas diferentes regiões do dente, e estão em torno de 5,3 e 

5,5 21,30. 

A formação da lesão de cárie, portanto, se deve a um desequilíbrio entre os 

minerais do esmalte e o fluido que o circunda, onde a reprecipitação mineral é 

menor do que a perda. O processo de cárie pode ser descrito considerando D a 

quantidade de íons do esmalte perdido e R a quantidade de mineral depositado. 

Quando D = R, temos um equilíbrio. Nos casos em que D > R, ocorre uma 

desmineralização pronunciada, levando eventualmente à formação de lesão de 

cárie no esmalte. Em estágios mais avançados, segue-se à formação de cavidade. 

Quando temos D < R, os defeitos presentes no esmalte são remineralizados pelos 

íons presentes na saliva 28.  

Esse déficit que favorece a perda mineral pode levar meses e até anos para 

se manifestar clinicamente. Inicialmente, a perda mineral só é observada 

ultraestruturalmente. Com a progressão da perda mineral, ocorre a manifestação 

clínica. Essa primeira manifestação recebe o nome de lesão de  



 
 
mancha branca ou lesão de cárie incipiente 21,29,31. Essa aparência se deve às 

propriedades ópticas do esmalte dentário. O índice de refração da hidroxiapatita é 

de 1,62. Apesar da água contida nos espaços intercristalinos, que possui índice de 

refração mais baixo (1,33), essa quantidade é pequena e não interfere no aspecto 

óptico do esmalte sadio. No entanto, quando ocorre aumento desses espaços 

devido à progressão da lesão de cárie, aumenta a quantidade de água. Quando 

esse aumento é considerável, nas regiões onde há um aumento da porosidade do 

esmalte, este adquire uma aparência mais esbranquiçada, por causa da diferença 

do índice de refração entre água e hidroxiapatita. Quando se seca essa região, a 

água é substituída por ar, que possui índice de refração ainda menor (1,00), e o 

esmalte fica ainda mais esbranquiçado 21,31.  

Portanto, a desmineralização que ocorre no esmalte decorrente da cárie 

dentária provoca alterações ópticas no tecido. Essas alterações são a base 

diagnóstica para a maioria dos métodos de detecção das lesões incipientes de 

cárie 31,32,33,34.  



 
 
2.2 MODELOS DE ESTUDO DE CÁRIE “in vivo” 

No sentido de analisar os estudos clínicos, onde foram desenvolvidas lesões 

brancas de esmalte, utilizando anéis ortodônticos especialmente desenhados com 

a finalidade de criar um “sítio cariogênico” sobre as superfícies vestibulares do 

esmalte sadio “in vivo”, foi realizada uma revisão sistemática da literatura tomando 

como referência as bases de dados MEDLINE e LILACS (Literatura Internacional 

em Ciências da Saúde), BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia) e Cochrane 

Library, acessadas através da Bireme (Centro Latino-Americano e Caribenho de 

Informações de Ciências e Saúde – www.bireme.br).  

Os critérios de seleção dos artigos abrangeram estudos clínicos, podendo 

ser estes estudos de casos, série de casos ou ensaios clínicos controlados e 

randomizados, que utilizaram pacientes de qualquer idade submetidos a tratamento 

ortodôntico, que necessitassem de exodontias de premolares como parte do 

tratamento, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol e que 

investigassem o desenvolvimento de lesões brancas de esmalte, associadas com a 

desmineralização “in vivo”, produzidas artificialmente através do modelo ortodôntico 

de cárie. Além desses critérios, determinou-se o período de publicação dos 

mesmos, considerando-se aqueles estudos que foram realizados entre os anos de 

1966 – 2008. Como critérios de exclusão foram adotados o fato de o estudo ter 

sido realizado “in vitro” ou “in situ”. 

Utilizou-se como estratégia de busca para a base MEDLINE: 

ORTHODONTICS OR (CARIOSTATIC AGENTS) OR (FLUORIDES-TOPICAL) OR 

(DENTAL-ENAMEL-SOLUBILITY) OR (TOOTH-DEMINERALIZATION) OR 

(DEMINERALIZATION OR REMINERALIZATION DESCALCIFICATION) OR ( 

WHITE-SPOTS) AND (VIVO) [Palavras] AND “ESPANHOL” OR “INGLES” OR 

“PORTUGUES” [IDIOMA] AND “HUMANO” [LIMITES]. Para as bases LILACS e 

BBO: ORTHODONTICS OR (CARIOSTATIC AGENTS) OR (FLUORIDES-

http://www.bireme.br/


 
 
TOPICAL) OR (DENTAL-ENAMEL-SOLUBILITY) OR (TOOTH-

DEMINERALIZATION) OR (DEMINERALIZATION OR REMINERALIZATION OR 

DESCALCIFICATION) OR (WHITE-SPOTS) AND (VIVO) [Palavras]. Já para a 

busca na Chochrane Library foi utilizada apenas a palavra FLUORIDES. 

A busca eletrônica e manual foi realizada independentemente por 02 

pesquisadores, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Após a seleção das 

referências pelos examinadores, foi realizada a avaliação dos artigos e a coleta de 

dados, baseado nos critérios do Journal of the American Medical Association 

(Jama) 35.  

Inicialmente foram classificados e identificados 63 resumos que avaliaram a 

desmineralização do esmalte dentário. Desses, foram selecionados 23 estudos 

cuja hipótese era investigar o desenvolvimento de lesões brancas de esmalte, 

associadas com a desmineralização “in vivo”, produzidas artificialmente através do 

modelo ortodôntico de cárie. Dos 23 estudos selecionados, que investigavam o 

desenvolvimento de lesões brancas de esmalte “in vivo”, em diferentes grupos 

etários, foram localizados na sua íntegra, 08 artigos que tinham como estratégia a 

desmineralização do esmalte e a avaliação do desenvolvimento e progressão da 

lesão, 11 artigos que avaliaram a interferência de alguns métodos na formação da 

lesão e 04 artigos que utilizaram métodos para controle das lesões brancas de 

esmalte após a remoção dos “sítios cariogênicos”. 

Os estudos foram classificados de forma independente conforme os critérios 

de rigor metodológico propostos. Os artigos selecionados foram classificados em 

três grupos de hipótese: 

1. Estudos que avaliaram o desenvolvimento e a progressão de 

cáries de esmalte induzidas artificialmente através de anéis ortodônticos, 

tendo como pressuposto que o acúmulo de biofilme na superfície 



 
 

dentária por um determinado período de tempo sem sofrer distúrbios 

mecânicos, promoveria a desmineralização. 

2. Estudos que avaliaram a interferência de alguns métodos no 

desenvolvimento e progressão das lesões de esmalte, levando em 

consideração que esses métodos conseguem inibir as sucessivas 

desmineralizações mesmo em áreas de difícil higienização. 

3. Estudos que avaliaram a influência da escovação sobre as 

lesões brancas de esmalte, e o efeito do flúor sobre o desenvolvimento e 

estabilização das lesões, acreditando que a escovação promoveria uma 

abrasão da superfície da lesão e, conseqüentemente, a inativação da 

mesma e que a formação de fluoreto de cálcio é o maior responsável 

pelo efeito cariostático do flúor. 



 
 
2.2.1 ESTUDOS QUE AVALIARAM A FORMAÇÃO DAS LESÕES 

A pesquisa realizada para avaliar o desenvolvimento e a progressão de 

lesões brancas de esmalte produzidas artificialmente através do modelo 

ortodôntico de cárie, obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: Estudos 

experimentais (in vivo) realizados na dentição permanente em humanos e que 

utilizaram anéis ortodônticos especialmente desenhados com a finalidade de criar 

uma área de acúmulo de biofilme -“sítio cariogênico” - sobre as superfícies 

vestibulares de premolares hígidos. Todos os pacientes desses estudos foram 

instruídos a não participarem de nenhum programa preventivo envolvendo o uso de 

flúor e manter sua dieta e higiene oral normais. Os critérios de exclusão 

estabelecidos foram: Estudos do tipo “in vitro”, “in situ”, em animais ou aqueles 

realizados na dentição decídua.  

Dos 08 trabalhos encontrados que avaliaram os estágios de progressão das 

lesões brancas de esmalte, 02 trabalhos, Arends et. al. (1987) 36 e Ogaard et. al. 

(1988a) 37, utilizaram na análise dos espécimes Microradiografia e Microscopia 

eletrônica de varredura, 02 trabalhos, Holmen et. al., (1985a) 38 e Thylstrup et. al. 

(1990) 39 ,utilizaram Microscopia de luz polarizada e Microscopia eletrônica de 

varredura, 02 trabalhos, Boyar et. al. (1989) 40  e Arneberg et. al. (1984) 41, 

avaliaram a microbiologia do biofilme acumulado embaixo dos anéis ortodônticos e 

02 trabalhos, Holmen et. al. (1985b) 42 e Melrose et. al. (1996) 43, utilizaram apenas 

a Microscopia eletrônica de varredura.  

Boyar et. al (1989) 40 e Arneberg et.al (1984) 41 avaliaram os aspectos 

microbiológicos do biofilme coletado sob os “sítios cariogênicos” após um período 

que variou de 1,2,4,8,14 e 28 dias. No estudo de Arneberg et al  (1984) 41, foram 

submetidos ao desafio cariogênico 21 premolares de 09 pacientes na faixa etária 

de 11 a 15 anos. Todos os espécimes após 28 dias desenvolveram lesões brancas 

de esmalte, e nas amostras de biofilme coletadas das lesões foram encontrados 



 
 
8,0% de Streptococcus mutans e 0.1% de Lactobacillus, ambos sendo 

significativamente maiores do que a porcentagem encontrada nas superfícies 

dentárias que serviram de controle.   

Boyar et al (1989) 40, no entanto, analisando o biofilme coletado quanto à 

presença de Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, 

Actinomyces viscosus, Actinomyces naeslundii, Actnomyces odontolyticus, 

Lactobacillus  e Veillonella em 34 premolares de 11 pacientes na faixa etária de 14 

a 16 anos, por um período de 1,2,4,8 e 14 dias,  encontrou que o Streptococcus 

mutans pode colonizar a área subjacente ao anel ortodôntico após o primeiro dia, 

mas a colonização foi somente 100% em 14 dias. Os Lactobacillus foram isolados 

em dois dos oito espécimes de 4 dias e em 4 dos oito espécimes de 14 dias. Os 

Streptococcus sanguinis e Streptococcus mitis foram isolados regularmente em 

todos os períodos em que os dentes permaneceram anelados. O Actinomyces 

viscosus foi o mais comum Actinomyces isolado. O número de Streptococcus e 

Veillonella isolados no1º dia foi significativamente maior do que no 14º dia (p<0.05). 

O Streptococcus mutans e Actinomyces viscosus foram isolados mais 

freqüentemente no 14º dia do que no 1º dia (p<0.01). O exame histológico revelou 

que a desmineralização do esmalte embaixo dos anéis ortodônticos pode ocorrer 

no 2º dia, mas sempre está presente após o 14º dia. A desmineralização foi 

observada em áreas não colonizadas pelo Streptococcus mutans, embora o 

mesmo também estivesse presente em áreas desmineralizadas.  

             Boyar et. al (1989) 40 e Arneberg et al (1984) 41, puderam verificar 

que não houve correlação significativa entre o número de bactérias e a 

desmineralização do esmalte. Do mesmo modo, correlação entre a 

desmineralização e o número de Streptococcus mutans, todavia, a freqüência de 

isolamento do mesmo esteve associada com desmineralização (p<0.05). Os 

resultados sugerem que existem fatores associados ao paciente que influenciaram 



 
 
a composição da microbiota, como foi evidenciado pela presença de Lactobacillus 

em todas as amostras de um paciente após 14 dias, enquanto foi negativa para os 

outros pacientes 40.  

Arends et. al. (1987) 36 e Ogaard et. al. (1988a) 37 utilizaram como 

metodologia para avaliação histológica dos espécimes a Microradiografia e 

Microscopia eletrônica de Varredura. No estudo de Arends et. al. (1987) 36, que 

avaliou cáries de esmalte induzidas através de anéis ortodônticos por um período 

de 28 dias “in vivo”, foram avaliados 10 premolares de 10 pacientes com idade que 

variou de 11 a 13 anos. Após esse período, a avaliação dos espécimes através da 

Microradiografia e Microscopia eletrônica de Varredura revelaram que a porosidade 

observada é perceptível em nível dos prismas, mas pouco evidente em nível 

cristalino. A morfologia do esmalte desmineralizado em menor aumento não foi 

diferente do esmalte sadio. Em maiores aumentos, contudo, a superfície porosa 

torna-se visível.  

Utilizando a mesma metodologia do estudo anterior, Ogaard et al. (1988a) 37, 

realizaram um ensaio clínico com a finalidade de avaliar o desenvolvimento de 

lesões de cárie associadas com aparelho ortodôntico fixo. Anéis ortodônticos 

especialmente desenhados para promover acúmulo de biofilme foram cimentados 

em 10 premolares selecionados para extração de 05 pacientes com idade entre 11 

e 13 anos.  Quando os anéis ortodônticos foram removidos após 04 semanas (28 

dias), uma fina camada de biofilme cobria as áreas experimentais das superfícies 

vestibulares. A maior parte dos dentes mostraram alterações superficiais do 

esmalte que variou de uma leve perda de translucidez (brilho) para lesões brancas 

distintas. Não foram observadas cavitações. Os exames com Microradiografia e 

Microscopia eletrônica de varredura mostraram uma marcada e localizada 

desmineralização da superfície do esmalte que parece ser a característica mais 

dominante das cáries desenvolvidas durante o tratamento ortodôntico. 



 
 

            A significância clínica dos estudos de Arends et. al. (1987) 36 e 

Ogaard et. al. (1988a) 37 é que a perda mineral “in vivo” no esmalte após um ataque 

de cárie inicial pode ser explicada principalmente por perdas minerais das áreas 

interprismáticas e da periferia dos prismas e que a desminealização do esmalte 

associada com aparelho fixo é um processo extremamente rápido, causado por um 

alto e contínuo desafio cariogênico desenvolvido em volta dos brackets e embaixo 

de anéis ortodônticos mal adaptados. 

Usando a Microscopia de Luz polarizada e Microscopia eletrônica de 

Varredura Holmen et. al. (1985a) 38 e Thylstrup et. al. (1990) 39 analisaram seus 

espécimes. Holmen et. al. (1985a) 38, avaliaram os estágios de progressão da cárie 

de esmalte após 1, 2, 3 ou 4 semanas de acúmulo de biofilme in vivo, em 12 

premolares de 03 pacientes com faixa etária de 11 a 13 anos. A avaliação dos 

dentes em microscopia de luz polarizada mostrou, após uma semana, a formação 

de uma zona translúcida externa no esmalte, e com duas, três ou quatro semanas 

os dentes apresentaram vários graus de desmineralização sub-superficial. Com 

quatro semanas do desafio cariogênico, todos os espécimes dos três indivíduos 

desenvolveram manchas brancas opacas sob a área do “sítio cariogênico”. 

 Avaliando através da Microscopia eletrônica de Varredura e Microscopia de 

Luz polarizada, trinta e quatro premolares do estudo de Boyar et al. (1989) 40, de 

pacientes que residiam em áreas de água de abastecimento fluoretada, submetidos 

ao desafio cariogênico de 1, 2, 4, 8 e 14 dias, Thylstrup et al. (1990) 39, relataram 

que todos os dentes da amostra possuíam sinais de fluorose dentária muito suave. 

Nenhuma indicação de desmineralização foi observada após o primeiro dia. A 

avaliação da Microscopia eletrônica de Varredura mostrou sinais de dissolução dos 

cristais em alguns espécimes de dois dias. Seis dos oito espécimes de quatro dias 

exibiram desmineralização da superfície. Todos os espécimes de oito e catorze 



 
 
dias mostraram sinais de desmineralização em Microscopia de luz polarizada, bem 

como na Microscopia eletrônica de Varredura.  

          Os resultados desses dois estudos 39,40 revelam que depósitos de 

bactérias não desorganizados são capazes de iniciar desmineralizações em curtos 

períodos de tempo, mesmo em crianças que residiam em áreas de água  de 

abastecimento fluoretada.  

Holmen et. al. (1985b) 42 e Melrose et. al. (1996) 43 utilizaram apenas a 

Microscopia eletrônica de varredura para avaliação dos seus espécimes.  Holmen 

et. al. (1985b) 42, avaliaram os estágios de progressão da cárie de esmalte após 1, 

2, 3 ou 4 semanas de acúmulo de biofilme in vivo, em 12 premolares de 03 

pacientes com faixa etária de 11 a 13 anos. A análise em microscopia eletrônica de 

varredura indicou sinais de dissolução da superfície do esmalte, com aumento dos 

espaços intercristalinos. Com o passar do tempo, a superfície ficou gradualmente 

mais porosa e a dissolução aumentou progressivamente. Independentemente do 

período, o esmalte sub-superficial apresentou a maior porosidade.  

Melrose et al. (1996) 43, realizaram um estudo com a finalidade de avaliar o 

desenvolvimento de lesões de cárie associadas com aparelho fixo. Para tanto, 

também utilizou anéis ortodônticos com a finalidade de promover um “sítio 

cariogênico”. Os anéis foram cimentados com cimento de fosfato de zinco e 

permaneceram na boca por um período de 04 semanas. Dos 22 premolares 

bandados em oito diferentes pacientes, 08 mostraram lesões brancas de esmalte 

definidas, 08 mostraram leves opacidades do esmalte e 06 não mostraram lesões 

perceptíveis. O exame das lesões brancas definidas no Microscópio eletrônico de 

varredura revelou padrões característicos de destruição tecidual inicial, com 

aumento das periquimáceas afetando a zona superficial do esmalte, uma área 

considerada que permanecia relativamente intacta durante o desenvolvimento de 

lesões de cárie.  



 
 

           Os resultados dos estudos de Holmen et. al. (1985b) 42 e Melrose et. 

al. (1996) 43 alertam o clínico sobre a natureza superficial das lesões de cáries 

observadas e a rapidez da sua formação.  

Diante dos estudos encontrados na literatura acerca da formação de lesões 

brancas de esmalte produzidas artificialmente através do modelo ortodôntico de 

cárie, foi possível constatar algumas opiniões concordantes entre os autores. Em 

todos os estudos avaliados, os autores mostraram que após o período 

experimental, todos os espécimes avaliados mostraram sinais clínicos de 

desmineralização que variaram de tamanho e de uma leve perda de translucidez 

para lesões brancas distintas. Não foram observadas cavitações nos intervalos de 

tempo de 1,2,4,8,14 e 28 dias de avaliação e o desenvolvimento de cárie 

subjacente a anéis ortodônticos mal adaptados, mesmo em pacientes que residem 

em regiões com água de abastecimento fluoretada, é um processo muito rápido em 

um período de tempo tão pequeno quanto 04 semanas. 



 
 

 

2.2.2 ESTUDOS QUE AVALIARAM MÉTODOS QUE INTERFEREM NA 

FORMAÇÃO DA LESÃO  

Com o objetivo de avaliar alguns métodos que interferem no 

desenvolvimento e na progressão de lesões brancas de esmalte produzidas 

artificialmente, através do modelo ortodôntico de cárie, uma revisão foi realizada 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: Estudos experimentais (in vivo) 

realizados na dentição permanente em humanos e que utilizaram anéis 

ortodônticos especialmente desenhados com a finalidade de criar uma área de 

acúmulo de biofilme “sítio cariogênico” sobre as superfícies vestibulares de 

premolares hígidos. Todos os pacientes desses estudos foram instruídos a 

utilizarem algum método (verniz fluoretado, enxaguatórios bucais, dentifrício 

fluoretado, soluções fluoretadas) que interferissem na formação ou progressão da 

lesão branca.  

Em alguns estudos, os espécimes foram submetidos ao desafio cariogênico 

por determinado período e depois submetidos ao uso de algum método por outro 

período de tempo. Em outros estudos, esses métodos foram utilizados 

concomitantes com o desafio cariogênico. Em todos os estudos avaliados os 

autores relatam que os pacientes foram orientados a não participarem de nenhum 

programa preventivo envolvendo o uso de flúor, além do método testado, e manter 

sua dieta e higiene oral normais. Os critérios de exclusão estabelecidos foram: 

Estudos do tipo “in vitro”, “in situ”, em animais ou aqueles realizados na dentição 

decídua.  

Dos 11 trabalhos encontrados que avaliaram a interferência de algum 

método na formação e progressão das lesões brancas de esmalte, 04 trabalhos, 

Ogaard et. al. (1985) 44, Ogaard et. al. (1986) 45, Ogaard et. al. (1983) 46 e Ullsfoss 

et. al. (1994) 47, avaliaram a influência de enxaguatórios bucais fluoretados em 



 
 
diferentes concentrações, isoladamente ou combinados com clorexidina; 03 

estudos, Ogaard et. al. (1984) 48, Holmen et. al. (1986) 49 e Ogaard et. al. (1996) 50, 

avaliaram o efeito da aplicação de um verniz à base de flúor (Duraphat), 03 

estudos, Holmen et. al. (1988) 51, Petersson et. al. (1995) 52 e Moura et. al. (2006) 

53, avaliaram o efeito da profilaxia com dentifrícios sem flúor ou fluoretados em 

diversas concentrações; e 01 trabalho, Anderson et. al. (2002) 54, avaliou o efeito 

da irradiação com laser de argônio. 

       Os estudos de Ogaard et. al. (1985) 44, Ogaard et. al. (1986) 45, Ogaard 

et. al. (1983) 46 e Ullsfoss et. al. (1994) 47, avaliaram a influência das soluções e 

enxaguatórios bucais fluoretadas com diferentes substâncias e concentrações 

sobre o desenvolvimento de lesões brancas de esmalte em um modelo in vivo. 

Ogaard et al. (1985) 44, avaliaram a retenção do flúor pelo esmalte, após 

profilaxia e coberto  por biofilme in vivo, em 26 premolares de 13 pacientes na faixa 

etária de 10 a 14 anos, uma semana após uma simples aplicação de uma solução 

de MFP (Monoflúorfosfato) com baixo e alto conteúdo de flúor livre. A 

desmineralização do esmalte foi induzida in vivo, através de anéis ortodônticos 

especialmente desenhados para acúmulo de biofilme, por um período de 04 

semanas, antes da aplicação do flúor. O anel de um dos dentes de cada par de 

premolares de 07 pacientes foi removido e recebeu profilaxia na área da lesão do 

esmalte com dentifrício sem flúor e uma aplicação com contonete por 04 minutos 

de 0,1 mL de uma solução de MFP a 6.86% com um alto conteúdo de flúor livre. O 

anel do lado contrário que possuía a lesão coberta por biofilme foi deixado no lugar 

e recebeu uma aplicação da mesma solução através de seringa sobre o biofilme 

formado embaixo do sítio cariogênico. Os outros 06 pacientes receberam o mesmo 

tratamento com uma solução de MFP a 0.44% com baixo conteúdo de flúor livre. 

Os dentes foram extraídos após uma semana.  



 
 

A forma química do flúor nas lesões foi analisada através de um ataque 

ácido convencional combinado com uma dissolução de KOH e por uma análise de 

superfície não destrutiva usando ESCA (electron spectroscopy for chemical 

analysis) para detectar íons de MFP intactos. As medidas do ESCA mostraram que 

o MFP estava presente somente nas lesões que tinham recebido a profilaxia, 

indicando completa hidrólise deste composto pelo biofilme. O flúor solúvel alcalino 

pode ser extraído das lesões que receberam profilaxia e das que não receberam 

profilaxia. Resultados conflitantes a respeito da quantidade de flúor adsorvido nas 

lesões foram obtidos com o ataque ácido e o ESCA. Neste estudo, não ficou 

claramente estabelecido se o biofilme aumenta (melhora) a adsorção de MFP nas 

lesões cariosas após sua aplicação.  

      Ogaard et al. (1983) 46, avaliaram  o bochecho diário com uma solução 

neutra de fluoreto de sódio (NaF) a 0,05% e a aplicação tópica de fluoreto de sódio 

(NaF) a 2% sobre lesões de cáries desenvolvidas in vivo, em 30 premolares de 15 

pacientes na faixa etária de 11 a 15 anos de idade. 

 Após um período de 04 semanas com “sítio cariogênico” e utilizando 

dentifrício sem flúor e instruídos a não participarem de nenhum programa 

preventivo que envolvesse o uso de flúor, os anéis ortodônticos foram removidos. 

Em seguida, foi feita uma profilaxia para remover o biofilme acumulado sobre as 

lesões e as superfícies dentárias submetidas ao desafio cariogênico foram 

inspecionadas visualmente após secagem com ar. Um dente de cada par foi 

extraído como controle e o anel foi recimentado no outro premolar para manter o 

sítio cariogênico. Oito pacientes foram instruídos a usar 10 mL de uma solução 

neutra de NaF a 0,05% por 01 minuto toda noite após a escovação dos dentes. Os 

outros 07 pacientes receberam uma única aplicação tópica de uma solução neutra 

de NaF a 2% por 04 minutos. A solução foi aplicada sobre a área da lesão com 

uma seringa. As bandas foram recimentadas após a aplicação da solução de flúor 



 
 
a 2% e permaneceram na boca por mais 02 semanas, quando foram extraídos. 

Três camadas consecutivas de esmalte apresentaram desmineralização, e uma 

significante adsorção de flúor nas três camadas foram encontradas nos 02 grupos 

tratados. Uma grande parte do flúor depositado foi retido na forma alcalina insolúvel 

(fluorapatita), comparado com estudos prévios do esmalte sadio. Foi sugerido que 

as condições químicas do “sítio cariogênico” foram favoráveis para a transformação 

de flúor em uma estrutura estável de apatita. 

Ogaard et al. (1986) 45 avaliaram a influência do uso de um enxaguatório 

bucal fluoretado sobre o desenvolvimento de lesões de esmalte em um modelo in 

vivo. O local de envolvimento cariogênico foi criado sobre a superfície vestibular de 

premolares com anéis ortodônticos. Cinco pacientes na faixa etária de 11 a 13 

anos, com um total de 10 premolares participaram do grupo que utilizou 10mL de 

uma solução neutra de NaF a 0,2% como bochecho diário por 01 minuto, toda 

noite, após a escovação com um dentifrício não fluoretado. Outros 05 pacientes, na 

mesma faixa etária e com o mesmo número de dentes, serviram como controle. 

Nenhuma suplementação de flúor foi dada enquanto os anéis estavam em posição 

por 04 semanas. O conteúdo mineral dos dentes foi determinado por 

microradiografia e quantificado por microdensiometria. O bochecho com 

enxaguatório bucal fluoretado resultou em um retardo no desenvolvimento da lesão 

comparado com o grupo controle que não utilizou flúor.  A redução da perda 

mineral no grupo que utilizou o enxaguatório foi de 80% e a profundidade da lesão 

foi reduzida. Os resultados mostram que o bochecho diário com enxaguatório bucal 

fluoretado confere proteção  às cáries, mesmo em áreas de difícil acesso, como 

aquelas subjacentes aos anéis ortodônticos. O nível de flúor na saliva após o uso 

do enxaguatório bucal fluoretado variou entre 17 e 115 ppm, porém diminuiu 

rapidamente durante 03 horas após o bochecho. 



 
 

Ullsfoss et al. (1994) 47, avaliaram o possível efeito preventivo sobre lesões 

brancas de esmalte combinando o bochecho diário de clorexidina a 0,2% (2.2 mM), 

duas vezes ao dia, com  um simples bochecho de NaF a 0,05% (11.9 mM) sobre os 

“sítios cariogênicos”. Nove pacientes, na faixa etária de 11 a 17 anos, com 29 

premolares para serem extraídos por razões ortodônticas, participaram desse 

estudo. Os voluntários foram randomizados e divididos em dois grupos. 04 

pacientes com idade média de 14 anos e com 14 dentes, participaram do grupo 

que utilizou o bochecho de NaF a 0,05% diariamente à noite. Os outros 05 

pacientes com idade média de 13 anos e com 15 dentes, participaram do grupo 

que utilizou além do bochecho de NaF a 0,05% diariamente, o bochecho de uma 

solução de clorexidina a 0,2% duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Durante o 

período do estudo todos os voluntários utilizaram dentifrício sem flúor. O bochecho 

foi feito por 01 minuto com 10 mL da solução a ser testada. Os participantes foram 

instruídos a não utilizarem flúor extra durante o período do experimento. Os 

resultados mostraram que a combinação de clorexidina e enxaguatório bucal de 

NaF resultou em menor perda mineral do esmalte. No entanto, tal perda foi apenas 

levemente maior do que a observada em esmalte sadio e claramente menor do que 

com exaguatório de NaF sozinho. Ambos, o biofilme total e os níveis de 

Streptococcus mutans, foram reduzidos com o bochecho de clorexidina, 

confirmando o mecanismo de ação. 

Nos 04 estudos, Ogaard et. al. (1985) 44, Ogaard et. al. (1986) 45, Ogaard et. 

al. (1983) 46 e Ullsfoss et. al. (1994) 47, descritos acima, as investigações parecem 

suportar as hipóteses de que: A principal importância do tratamento tópico com 

flúor é acentuar a remineralização das lesões formadas, aumentando o conteúdo 

estável de fluorapatita no esmalte hígido 46, que a combinação de flúor com 

agentes antimicrobianos, os quais diminuem a formação de ácidos no biofilme, 

podem impedir mudanças extremas nos sítios cariogênicos, eliminando situações 



 
 
de alto risco de cárie 47. O MFP foi encontrado somente nas lesões brancas de 

esmalte que haviam recebido profilaxia, indicando que o mesmo é rapidamente 

hidrolisado pelo biofilme. Porém, não ficou claramente estabelecido se a adsorção 

de flúor das soluções de MFP é maior nas lesões cobertas por biofilme ou nas que 

receberam a profilaxia. O flúor retido nas lesões cariosas após a aplicação de MFP, 

pode também ser considerado um reservatório local de liberação lenta de íons de 

flúor, que pode tornar-se disponível para remineralização 44. A significância clínica 

dos enxaguatórios bucais fluoretados de NaF a 2% se traduz pelo marcado efeito 

cariostático em pacientes ortodônticos com locais de difícil higienização. 

Os estudos de Ogaard et. al. (1984) 48, Holmen et. al. (1986) 49 e Ogaard et. 

al. (1996) 50, avaliaram a influência do uso de um verniz fluoretado (Duraphat) 

sobre o desenvolvimento e a progressão lesões brancas de esmalte in vivo.  

 Ogaard et al. (1984) 48, investigaram o mecanismo do efeito profilático de 

cárie, medindo a retenção do flúor solúvel alcalino (CaF2) e do flúor insolúvel 

alcalino (Fluorapatita) em esmalte hígido e desmineralizado in vivo, após uma 

simples aplicação de um verniz contendo 5% NaF (Duraphat – Woelm Pharma, 

Eschwege, West Germany).  Trinta e seis premolares de 14 pacientes com faixa 

etária de 10 a 15 anos de idade participaram do estudo. A desmineralização do 

esmalte foi realizada durante um período de 04 semanas através de anéis 

ortodônticos “ad modum ogaard“ em um grupo de 06 pacientes com 16 premolares. 

Eles não participaram de nenhum programa que envolvesse o uso de flúor durante 

esse período. Após esse período, as bandas foram removidas, foi feita uma 

profilaxia para remover o biofilme aderido á superfície dentária e secagem da área 

com ar comprimido para uma inspeção visual e um dente de cada par foi extraído 

como controle. O anel foi cimentado novamente no premolar remanescente com a 

finalidade de manter o sítio cariogênico. O verniz foi aplicado com seringa sobre a 

superfície vestibular por trás do anel. Os oito pacientes restantes que serviram 



 
 
como controle, com 10 pares de premolares homólogos, não receberam anéis nos 

dentes e após as 04 semanas tinham um dente de cada par removido como 

controle. Os outros dentes foram extraídos 02 semanas mais tarde, após um 

simples tratamento com verniz Duraphat. A avaliação dos espécimes através da 

Microscopia eletrônica de varredura mostrou que três camadas consecutivas de 

esmalte (aproximadamente 05 microns) sofreram desmineralização. Uma 

significante adsorção de flúor foi encontrada na primeira e segunda camada do 

esmalte sadio e nas três camadas do esmalte desmineralizado. Uma maior 

quantidade de flúor foi encontrada no esmalte desmineralizado e uma alta 

proporção desse flúor foi encontrado na forma insolúvel alcalina, comparada com o 

flúor do esmalte sadio. O padrão de desmineralização diferiu dentro da área 

atacada. Foi sugerido que a variação no padrão de desmineralização pode ser 

devido às diferenças na orientação dos cristais e a morfologia superficial original. 

Holmen et al. (1986) 49, avaliaram o efeito da aplicação de um verniz a base 

de flúor (Duraphat) sob caries in vivo produzidas experimentamente. A amostra 

desse estudo foi composta por 18 premolares de 09 pacientes na faixa etária de 11 

a 15 anos. Após 04 semanas com o “sítio cariogênico”, um dente de cada par foi 

extraído para servir como controle e o dente homólogo recebeu uma aplicação do 

verniz (Duraphat – Woelm Pharma, Eschwege, West Germany) e permaneceram 

com o desafio cariogênico por mais 02 semanas, antes de serem extraídos. Os 

participantes desse estudo, utilizaram dentifrício sem flúor durante o período do 

experimento e não participaram de nenhum programa envolvendo o uso de flúor. 

Todos os dentes controles mostraram características clássicas de lesões de cárie 

incipientes sub-superficial ativas. As lesões tratadas com Duraphat mostraram um 

aumento na porosidade da superfície em relação aos controles, enquanto a 

porosidade sub-superficial foi acentuadamente reduzida. Quando examinando no 

MEV, a superfície correspondente apareceu lisa com um nivelamento das 



 
 
irregularidades superficiais originais. A aplicação de Duraphat antes do 

restabelecimento do desafio cariogênico aparentemente aumentou a redistribuição 

dos minerais nas lesões ativas de cáries iniciais. 

Ogaard et al. (1996) 50,  avaliaram  o desenvolvimento e a progressão de 

cáries com e sem aplicação de um verniz fluoretado com 5% de NaF (Duraphat 

Inpharma, Drammen, Norway) sobre esmalte hígido e desmneralizado e comparou 

a microrradiografia quantitativa (TMR) e a Microscopia de varredura a laser 

confocal (CLSM) para avaliação da perda mineral e mudanças estruturais de 

lesões brancas de esmalte induzidas in vivo com e sem tratamento com verniz 

fluoretado (Duraphat). A amostra desse estudo consistiu de 20 premolares de 07 

pacientes com faixa etária entre 11 e 13 anos de idade. Na primeira parte do 

estudo, que avaliou o desenvolvimento das lesões em 06 pares de premolares, um 

dente de cada par recebeu inicialmente uma aplicação do verniz fluoretado com 5% 

NaF com seringa na superfície vestibular. Os seis dentes homólogos contralaterais 

serviram como controle. Todos os 12 dentes foram extraídos após 28 dias. Na 

segunda parte do estudo, que avaliou a progressão das lesões, 04 pares de 

premolares foram bandados por 04 semanas, e não receberam nenhum tratamento 

a base de flúor. Após esse período, um dente de cada par foi extraído como 

controle e analisado. O dente contralateral de cada par recebeu uma aplicação do 

verniz (Duraphat) e permaneceu na boca por mais duas semanas, quando foi 

extraído. Nas duas fases do estudo os pacientes utilizaram dentifrício sem flúor. A 

análise dos espécimes da primeira parte do estudo através de microradiografia 

mostrou que o tratamento com o verniz fluoretado reduziu a profundidade das 

lesões em 48%, quando comparado ao grupo controle. Os espécimes da segunda 

parte do estudo, analisados através da Microscopia de varredura a laser confocal 

(CLSM) revelaram que não foram encontradas diferenças significativas entre os 

dentes controles e os que receberam o tratamento com verniz com flúor e extraídos 



 
 
após 02 semanas. As imagens do (CSLM) concordaram bem com os resultados 

das microradiografias. Nas lesões tratadas com flúor, as imagens do (CLSM) 

mostraram mais dispersão dos feixes luminosos, indicando precipitação do 

material. 

Após avaliação dos estudos48,49,50, referidos acima, pode-se observar que a 

aplicação de um verniz fluoretado sobre a superfície de esmalte hígido reduz o 

desenvolvimento da lesão quando comparado com o esmalte que não recebeu 

tratamento e que quando o mesmo é aplicado sobre lesões brancas de esmalte, 

este previne a progressão da lesão. No entanto, não está claramente estabelecido 

se o efeito cariostático (profilático) do verniz fluoretado é melhor do que os 

procedimentos de aplicação tópica de flúor convencional, como por exemplo NaF a 

2%. Sendo assim, o mecanismo de inibição de cáries dos venizes fluoretados pode 

não diferir qualitativamente daqueles ativados pela aplicação de soluções aquosas 

de flúor. O sucesso clínico a longo prazo do tratamento de cárie através da 

administração de um flúor de uso tópico pode, portanto, também depender do 

controle adequado do acúmulo de biofilme. 

Os estudos de Holmen et. al. (1988) 51, Petersson et. al. (1995) 52 e Moura 

et. al. (2006) 53 avaliaram o efeito da profilaxia com dentifrícios sem flúor ou 

fluoretados em diversas concentrações. 

Holmen et al. (1988) 51, descreveram as reações ultra-estruturais e 

histológicas do esmalte submetido aos distúrbios regulares de remoção de biofilme, 

usando um modelo de cárie in vivo. A amostra desse estudo foi formada de 28 

premolares de 14 pacientes ortodônticos que residiam em regiões de água não 

fluoretada e que fizeram uso de um dentifrício não fluoretado durante o período do 

experimento. Para criar o local de acúmulo de biofilme, anéis ortodônticos foram 

confeccionados com um espaço na vestibular de cada dente. Um dente de cada 

par, num total de 14 dentes, serviu de controle e teve seus anéis cimentados por 



 
 
um período de 05 semanas. Os outros 14 anéis foram removidos semanalmente e 

divididos em dois grupos. Um grupo em que a superfície vestibular foi higienizada 

com um dentifrício sem flúor e outro grupo em que a superfície vestibular foi 

higienizada com uma simples pelota de algodão. A avaliação feita através da 

microscopia de luz polarizada e Microscopia eletrônica de varredura indicou que 05 

semanas com completo acúmulo de biofilme sem que este fosse removido resultou 

em visíveis desmineralizações do esmalte em todos os 14 indivíduos, enquanto a 

remoção de biofilme profissional realizada semanalmente foi capaz de prevenir a 

progressão da lesão, independente do procedimento de higiene utilizado. Portanto, 

concluíram que o distúrbio mecânico regular do biofilme é capaz de suprimir a 

atividade bacteriana e, por isso,o desenvolvimento da cárie. 

              Petersson et al. (1995) 52 avaliaram o efeito do uso diário de um 

dentifrício com baixa concentração de flúor (250 ppm F) sobre a adsorção de flúor 

e o desenvolvimento de lesões brancas de esmalte, bem como a prevalência de 

Lactobacillus e Streptococcus mutans  no biofilme, comparado ao uso de um 

dentifrício sem flúor. Dezesseis crianças com faixa etária entre 12 e 15 anos de 

idade com 02 premolares homólogos com indicação ortodôntica de exodontia 

participaram do estudo. Os espécimes selecionados receberam anéis ortodônticos 

ad modum Ogaard com a finalidade de acúmulo de biofilme e desenvolvimento de 

lesões de esmalte. Os espécimes foram divididos em dois grupos de 16 dentes. 

Um grupo permaneceu com os anéis por um período de 28 dias, escovando com 

um dentifrício com baixa concentração de flúor, e o dente homológo sem anel. 

Após esse período, o dente bandado foi extraído e o dente homológo contra-lateral 

foi bandado pelo mesmo período de 04 semanas e recebeu um dentifrício não 

fluoretado para higienização. Após 04 semanas, este também foi extraído. Os 

pacientes não utilizaram nenhum outro tipo de flúor durante o período experimental.  

Os resultados mostraram que, apesar de significantes quantidades de flúor do 



 
 
dentifrício terem sido adsorvidas na superfície do esmalte, as extensões das lesões 

não foram influenciadas quando comparadas aos dentes submetidos à escovação 

com um dentifrício não fluoretado. Nenhum dos grupos apresentou diferença na 

microbiologia do biofilme encontrado. Uma observação interessante foi que a 

desmineralização inicial do esmalte ocorreu sem níveis detectáveis de 

Streptococcus mutans na camada do biofilme. Os autores concluiram que o flúor 

adsorvido pelo esmalte do dentifrício fluoretado não tem influência significativa 

sobre o desenvolvimento de lesões de esmalte, se um biofilme com altos níveis de 

microrganismos produzindo ácidos estiver constantemente aderido à superfície do 

esmalte. 

                      Moura et al. (2006) 53, avaliaram o efeito de um dentifrício 

fluoretado contendo 1100µg F/g de fluoreto de sódio (Tandy, Kolynos do Brasil 

Ltda, São Paulo, Brasil) e de um dentifrício experimental anti-biofilme formulado 

pela Kolynos do Brasil, contendo triclosan/pirofosfato de zinco e 1100µg F/g no 

desenvolvimento de lesões de cáries adjacentes aos aparelhos ortodônticos 

colados com ionômero de vidro (Fuji Ortho LC) e resina composta (Concise). A 

amostra consitiu de 28 premolares de catorze pacientes com faixa etária entre 11-

17 anos que foram aleatoriamente divididos em 02 grupos de 14 dentes. Brackets 

foram fixados no terço médio da superfície vestibular do premolar. Em um dente o 

bracket foi colado com resina composta (Concise) e o dente do lado oposto com 

cimento de ionômero de vidro modificado (Fuji Ortho LC). Antes da colagem as 

superfícies foram atacadas com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos. Após a 

colagem dos acessórios ortodônticos, os dentes foram anelados com anéis 

espacialmente desenhados para promover acúmulo de biofilme na superfície 

vestibular, onde foram coladas as bases dos brackets. Um grupo escovou três 

vezes ao dia com um dentifrício fluoretado, e o outro usou a formulação 

experimental de um dentifrício anti-biofilme fluoretado. Após 28 dias do uso dos 



 
 
dentifrícios, os dentes foram extraídos e a perda mineral no esmalte adjacente ao 

material utilizado para fixação foi avaliada através de microdureza. A perda mineral 

adjacente às bases cimentadas com ionômero de vidro foi menor (p<.05) do que 

aquelas que foram cimentadas com resina composta. A desmineralização do 

esmalte foi menor (p<.05) em pacientes que usaram a formulação experimental 

anti-biofilme fluoretada do que naqueles que usaram o dentifrício fluoretado. Os 

resultados sugerem que um dentifrício fluoretado anti-biofilme é superior aos 

dentifrícios apenas fluoretados na redução da desmineralização em volta dos 

acessórios ortodônticos colados com resina, mas o efeito parece irrelevante 

quando a colagem é feita com cimento de ionômero de vidro.  

Os resultados dos estudos 51,52,53 avaliados, sugerem que o acúmulo de 

biofilme em áreas que não sofrem interferência dos distúbios mecânicos da 

escovação resulta em desmineralizações do esmalte em curtos períodos de tempo 

e que a remoção do biofilme estagnado em determinadas áreas de difícil 

higienização, por qualquer tipo de profilaxia dentária, resultará na redução da 

progressão do processo carioso 51, independente se o paciente está fazendo uso 

de um dentifrício fluoretado com baixa concentração ou com concentração normal.  

Isto sugere que a inibição da desmineralização do esmalte pode ser causada por 

uma supressão do metabolismo do biofilme 52. Quando se utiliza resinas compostas 

para colagem dos acessórios ortodônticos, a proteção de cáries adjacentes ao 

material utilizado para colagem, seria melhor com um dentifrício fluoretado  anti-

biofilme do que com um dentifrício apenas fluoretado. Contudo, este efeito parece 

irrelevante quando um material à base de ionômero é utilizado 53. 

Apenas o estudo de Anderson et al. (2002) 54, avaliou o efeito in vivo da 

irradiação com laser de argônio sobre a desmineralização do esmalte durante o 

tratamento ortodôntico. Foram selecionados 09 pacientes que tinham como pré-

requisito para realização do tratamento ortodôntico a exodontia dos 04 primeiros 



 
 
premolares. Anéis ortodônticos especialmente desenhados para promover acúmulo 

de biofilme foram cimentados aos dentes e permaneceram na boca por 05 

semanas. Os 36 dentes foram dividos em 04 grupos: Grupo 1 (grupo controle sem 

tratamento), Grupo 2 (recebeu profilaxia com pedra-pomes por 3 segundos e 

irradiação com laser 325 mW por 60 segundos), Grupo 3 (recebeu profilaxia com 

pedra-pomes por 3 segundos, ataque-ácido com ácido fosfórico a 30% por 30 

segundos e irradiação com laser 325 mW por 60 segundos) e o grupo 4 (recebeu 

apenas a irradiação com laser 325 mW por 60 segundos). Diferenças significativas 

foram encontradas na profundidade das lesões (p<.001) e áreas das lesões (p<.01) 

entre os quatro grupos avaliados. A profundidade média das lesões no grupo que 

usou apenas laser foi reduzida em 94.1% e a área média da lesão foi reduzida em 

94.4%, quando comparado com o grupo controle. No grupo que utilizou profilaxia 

com pedra-pomes, ataque-ácido com ácido fosfórico a 30% por 30 segundos e 

laser por 60 segundos, a profundidade média da lesão foi reduzida em 89,7% e a 

área média da lesão foi reduzida em 92.2%, quando comparada com o grupo 

controle. Não houveram diferenças significativas na profundidade e área da lesão 

entre os dentes maxilares e mandibulares (p<.68 e p<.88, respectivamente) e entre 

dentes do lado direito e esquerdo ( p<.68 e p<.55, respectivamente). Esses 

resultados mostraram que a irradiação com laser de argônio é efetiva na redução 

da desmineralização do esmalte durante o tratamento ortodôntico. A profilaxia com 

pedra-pomes e o ataque ácido com ácido fosfórico não parecem reduzir o efeito do 

laser na solubilidade do esmalte. 

Apesar de uma ampla quantidade de ensaios clínicos controlados e 

randomizados encontrados na literatura acerca da efetividade do laser na reversão 

da desmineralização do esmalte, apenas um único estudo que avaliou o efeito do 

laser de argônio foi localizado, o qual utilizou a mesma metodologia proposta nesse 

trabalho. Nesse estudo, o autor 54 conclui que a irradiação com laser de argônio é 



 
 
efetiva na redução da desmineralização do esmalte durante o tratamento 

ortodôntico, por aumentar a taxa de adsorção de minerais, incluindo o flúor e que a 

profilaxia com pedra pomes e o condicionamento ácido antes do tratamento com 

laser parece não reduzir o efeito do laser sobre o esmalte. Em função disso, pode-

se considerar essa questão ainda longe de ser elucidada. 

No que se refere ao efeito preventivo do flúor, a ação desse composto sobre 

as superfícies lisas de esmalte cobertas por biofilme e que não sofrem 

interferências dos distúrbios mecânicos da escovação, parece ainda não ser muito 

bem comprovada. Mesmo porque alguns autores consideram que a paralisação das 

lesões brancas ocorre em função da remoção mecânica do biofilme e da abrasão 

da camada superficial do esmalte desmineralizada, enquanto outros acreditam 

haver uma remineralização da superfície do esmalte estimulada pelas substâncias 

fluoretadas, como as contidas nos dentifrícios, vernizes, soluções e enxaguatórios 

bucais. Portanto, essas divergências possivelmente sejam explicadas pelas 

limitações do tamanho da amostra nos diversos estudos. Em função disso, pode-se 

considerar que essa questão ainda necessita de estudos clínicos bem desenhados 

para que se possa elucidar a questão.  



 
 

2.2.3 ARTIGO PUBLICADO ANEXADO 

• EFICACIA DEL USO TÓPICO DE FLUORETO Y DEL CEPILLADO EM 

EL CONTROL DE CARIES PRODUCIDAS “in vivo”: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA. Aceite em Fevereiro/2007 para a revista Avances em 

Odontoestomatologia. 

 

 
 

  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 
2.3 LESÕES BRANCAS DE ESMALTE EM SUPERFÍCIES LISAS LIVRES 

2.3.1 DIAGNÓSTICO  

Enquanto muitos só se preocupam em detectar as lesões, o processo de 

diagnóstico é muito mais amplo 24. A análise dos sintomas relatados pelo paciente 

e a avaliação dos fatores etiológicos da doença são importantes para uma correta 

decisão de tratamento. A avaliação de fatores biológicos envolvidos como o 

consumo de açúcar, acesso ao flúor, análise do fluxo e capacidade tampão da 

saliva, nível de higiene oral, quantidade de microrganismos cariogênicos na saliva 

e no biofilme, atividade de cárie atual e experiência passada de cárie fazem parte 

do diagnóstico da cárie 55. A análise de alguns fatores sócio-econômicos como, 

educação dos pais e renda familiar podem atuar como fatores auxiliares na análise 

do risco ao desenvolvimento da cárie dentária 55.  

A análise da atividade de cárie do paciente, ou seja, o grau de progressão 

da doença, também é um fator essencial nos dias de hoje, no processo de 

diagnóstico da cárie dentária 56. A avaliação da atividade de cárie dentária é 

importante para mensurar o risco de desenvolvimento e progressão de lesões, para 

estabelecer a modalidade de tratamento apropriado e para aplicação de um 

programa preventivo, após a paralisação da atividade da doença 57. Essa avaliação 

depende da análise dos fatores associados à patogênese da doença (relatados no 

parágrafo anterior) e do exame clínico das lesões de cárie 56.  

O padrão ouro no diagnóstico de lesões de cárie dentária é muito variado e 

conflitante entre os pesquisadores 58. Geralmente, os métodos aceitos como 

padrão ouro são destrutivos. Dessa forma, esses métodos só podem ser utilizados 

em estudos in vitro ou in situ, ou ainda após a extração dos dentes.  

Para avaliação de lesões de cárie em esmalte de superfícies lisas, métodos 

quantitativos são os mais indicados. O principal parâmetro a ser avaliado por esses 

métodos é a perda mineral da lesão de cárie. O método mais indicado para esse 



 
 
tipo de avaliação é a microrradiografia transversa. Este método utiliza seções 

delgadas das lesões em esmalte com aproximadamente 100 µm de espessura. O 

sistema possui uma precisão razoável e é capaz de determinar a perda mineral, 

bem como a profundidade das lesões. No entanto, o método é destrutivo, pois é 

necessário o corte do dente 58,59,60.  

A técnica de microdureza de seção transversal permite a medição indireta do 

conteúdo mineral na lesão 59,60. No entanto, é um método muito sensível a erros de 

preparação da amostra, tais como falhas de polimento, cortes não perpendiculares 

à lesão e pequenas fraturas da amostra. Também possui a desvantagem de ser 

destrutivo 60.  

Outros métodos utilizados são microrradiografia longitudinal, 

microrradiografia de comprimento de onda independente, microdureza de 

superfície, absorção de iodo, medição da luz dispersa, entre outros. Algumas 

dessas técnicas permitem o acompanhamento longitudinal da lesão, mas não são 

precisas na determinação do conteúdo mineral 59,60.  

O segundo parâmetro mais importante para ser avaliado em lesões de 

esmalte de superfície lisa é a profundidade das lesões. Além do método de 

microrradiografia transversa, a microscopia de luz polarizada é um método aceito 

para avaliar esse parâmetro. Com auxílio de programas de computador de análise 

de imagens, essa avaliação se tornou mais precisa e fácil de ser realizada 59,60.  

Diante de tudo isso, como seria um teste de detecção ideal para lesões de 

cárie?. Numa situação de alta prevalência de cárie dentária (como acontecia em 

meados do século XX), a detecção das lesões de cárie era realizada sem 

problemas, uma vez que as lesões de cárie eram presentes na maioria das 

pessoas e eram bem evidentes. A detecção precoce das lesões era muito difícil de 

ser realizada 61, já que a velocidade de progressão das lesões era muito alta.  



 
 

Nesse contexto, era interessante que os testes diagnósticos tivessem alta 

sensibilidade, mesmo às custas de uma especificidade menor 23. Associada à 

marcante queda de incidência da cárie dentária na maioria dos países veio uma 

maior dificuldade de diagnosticar corretamente as lesões de cárie. A velocidade de 

progressão das lesões tem apresentado uma diminuição significantiva.  

Frente à realidade atual da cárie dentária na maioria dos países 

desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento, a detecção precoce tem 

uma importância fundamental. A detecção do processo carioso antes de formar 

cavidade permite que a lesão seja paralisada de forma eficiente, sem que haja 

necessidade de tratamento operatório, e conseqüentemente, perda de estrutura 

dentária 24,56,61,62. Em populações com baixa incidência de cárie dentária, o uso de 

testes de diagnóstico com maior especificidade (mesmo associado a uma baixa 

sensibilidade) é preferível 63. Dessa forma, há uma quantidade menor de 

diagnósticos falso-positivos, evitando o tratamento operatório desnecessário.  

Em se tratanto de superfícies lisas livres, os primeiros sinais de cárie visíveis 

são: mudança na coloração, perda de brilho e rugosidade superficial, com a 

formação de uma mancha branca na superfície do esmalte que pode progredir ou 

mesmo cavitar. 

Embora alguns estudos utilizassem sonda exploradora para detectar 

essas alterações 64,65, a facilidade do acesso visual não justifica a insistência em 

sondar essas superfícies 65. 

O diagnóstico é de extremo valor para diferenciar manchas brancas 

de cárie, um dos primeiros sinais indicativos da doença, de outras manchas, tais 

como: fluorose e hipoplasias de esmalte 65. 

A fluorose ocorre em toda superfície dos dentes, ou nas pontas das 

cúspides, assemelhando-se a uma linha traçada com lápis, que segue as linhas 

incrementais do esmalte.  Linhas que se fundem têm aparência nebulosa. A 



 
 
distribuição sobre a superfície é difusa com intensidade variada. Os dentes 

homólogos são afetados. Com o aumento da gravidade, há pigmentação 

extrínseca, pós-eruptiva 66.  

Geralmente centralizadas, as hipoplasias de esmalte são de 

extensão limitada, nas superfícies lisas livres. Têm formato redondo ou oval e 

claramente são diferenciadas do esmalte adjacente normal. Podem variar de 

brancas opacas ou de amarelo-creme até vermelho escuro-alaranjado. É mais 

comum afetar superficies vestibulares de um único dente ou dentes vizinhos. 

Qualquer dente pode ser afetado, mas principalmente os incisivos 66.  

Manchas brancas em superfícies lisas livres podem se apresentar 

como cáries ortodônticas. Geralmente, são visualizadas após a remoção dos 

dispositivos ortodônticos fixos ou do aparelho removível. Por atuarem como 

agentes retentivos de biofilme dentário, podem favorecer o desenvolvimento de 

lesões, principalmente, quando o paciente é considerado de alto risco. 

Outros pacientes, mesmo sem fatores de retenção de biofilme, têm 

manchas brancas ativas em superfícies lisas, que indicam a presença de alta 

atividade e, principalmente, um alto risco de cárie. Como a doença pode e deve ser 

controlada de modo a inativar as lesões, são esperadas mudanças quanto à 

rugosidade e opacidade das suas superfícies. Por isso, devem ser feitas distinções 

entre as manchas brancas que são ativas e as paralisadas. 

Há ainda muita dúvida ao se diferenciar, clinicamente, uma lesão 

branca de cárie. Deve ser dada atenção aos aspectos de brilho, textura e 

coloração. A lesão branca opaca, rugosa e sem brilho, caracteriza uma cárie ativa, 

enquanto que a lesão branca lisa e brilhante, muitas vezes, vai indicar cárie 

paralisada. Além das características das lesões, outras condições clínicas 

observadas devem auxiliar no diagnóstico da lesão branca de cárie: presença de 

margem gengival inflamada, por acúmulo de biofilme, pode estar associada à cárie 



 
 
ativa. A área cervical, nas superfícies lisas, tem sido considerada como a mais 

susceptível para a colonização dos estreptococos do grupo mutans, do que as 

áreas mais distantes da gengiva 67. 

Por outro lado, se a lesão branca estiver distante da margem 

gengival sadia, livre de acúmulos bacterianos, geralmente, trata-se de uma 

“cicatriz” de cárie, indicando uma lesão paralisada. O significado clínico de uma 

cárie ativa é totalmente diferente da paralisada, considerando o tipo de tratamento 

requerido. As cáries inativas são mais resistentes a uma nova desmineralização do 

que o esmalte íntegro 68,69 e, portanto, não necessitam de tratamento especifico. 

Sempre que possível devem ser tomadas medidas preventivas, não-invasivas, para 

o tratamento de lesões ativas, revertendo o processo. 

O risco de cárie e as conseqüências das várias decisões clínicas 

devem ser cuidadosamente analisadas, porque são diferentes para cada individuo 

e até mesmo para diferentes superfícies de um mesmo dente. A presença de 

lesões brancas ativas, em superfícies lisas livres, são indicadoras de alta atividade 

de cárie 67. Por isso, o paciente, e não apenas a lesão, deve ser tratado. Ao invés 

da restauração de cavidades ou mesmo da remineralização de lesões brancas, é 

preciso controlar os fatores causais da doença. 

Nyvad, Machiulskiene e Baelum  (1999) 68 avaliaram a validade de um 

novo sistema de critérios clinicos para diagnóstico de cárie, considerando a 

atividade das mesmas em população com alta prevalência de cárie. Apesar do alto 

percentual geral de concordância, de 94,2 a 96,2%, com um coeficiente Kappa 

variando entre 0,74 a 0,80, aproximadamente oitenta e dois por cento (81,6%) dos 

erros encontrados se referiam ás lesões de cárie não cavitadas. De acordo com 

seus resultados, a probabilidade de re-confirmar um diagnóstico de lesão de cárie 

ativa sem cavitação e lesão de cárie inativa sem cavitação foi de 68,7 e 72,5%, 

respectivamente. Apesar das dificuldades encontradas, os autores acreditam que o 



 
 
diagnóstico de cárie baseado na atividade deve ser feito com uma alta 

confiabilidade, mesmo quando lesões de cárie não cavitadas são incluídas. 

Essa recomendação já havia sido feita em 1997 por Nyvad e Fejerskov 

57 após uma ampla revisão da literatura realizada sobre a eficácia dos exames 

clínicos e microbiológicos no diagnóstico da atividade das lesões. Os autores 

sugeriram que o diagnóstico clínico da atividade da lesão deve ser utilizado em 

estudos epidemiológicos e que seria muito mais importante estimular investigações 

para aperfeiçoar o diagnóstico do estado da lesão que desenvolver ferramentas 

sofisticadas para monitorar sinais e sintomas da doença passada. 

Essa mesma problemática também foi levantada por Ismail (1997) 69 em 

uma extensa revisão da literatura onde foi ressaltada a importância do diagnóstico 

precoce das lesões de cárie para o estabelecimento de um programa de promoção 

de saúde oral. Apesar da discussão acerca da subjetividade das características das 

lesões em superfícies lisas de esmalte, o autor defende que os sistemas 

diagnósticos existentes devem ser usados a despeito das limitações encontradas. 

Segundo ele, apesar dos atuais métodos clínicos necessitarem de uma melhor 

validação quanto à sua precisão, o exame clínico permanece como o sistema de 

detecção básico de cárie dental. 

Em função de toda essa dificuldade, uma variedade de estudos tem sido 

realizada com a finalidade de aperfeiçoar os métodos de aferição das lesões 

incipientes, bem como para evidenciar a importância da inclusão dessas lesões nos 

índices epidemiológicos sob pena de subestimar-se o real quadro de cárie dentária 

nas populações, sobretudo naquelas com baixo índice da doença 70,71,72. 

 



 
 
2.3.3 MÉTODOS DE DETECÇÃO DE CÁRIE BASEADOS NA FLUORESCÊNCIA 

DO DENTE  

 O fenômeno óptico decorrente do processo de cárie é a alteração na 

emissão de fluorescência dos tecidos cariados após a excitação com luz de 

comprimento de onda apropriado. Fluorescência é um fenômeno bastante 

conhecido em ciência e tecnologia. Um tipo de radiação eletromagnética interage 

com algumas moléculas, elevando-as para níveis de energia mais elevados. Essa 

radiação pode ser uma luz com comprimento de onda adequado para elevar níveis 

de energia de moléculas específicas. Esse processo é denominado de excitação, e 

as moléculas estariam em estado excitado. Quando as moléculas retornam para os 

níveis basais de energia, uma luz pode ser emitida com uma freqüência mais baixa 

(correspondente à diferença de energia entre os estados envolvidos). Essa luz 

emitida no retorno das moléculas ao nível de energia inicial, que possui um 

comprimento de onda maior do que a luz de excitação é denominada de 

fluorescência 73,74.  

Três tipos de fluorescência podem ser distinguidos nos tecidos dentários. 

Um tipo é a fluorescência azul quando o dente é excitado por uma luz na região 

ultravioleta. Outro tipo é a fluorescência amarela e laranja, quando o dente é 

excitado por luz na região do azul e verde. Por último, existe a fluorescência 

próxima da região do infravermelho, excitada por luz na região do vermelho 75.  

Apesar de existirem relatos, há muito tempo atrás, sobre a diferença na 

fluorescência emitida entre tecidos dentários hígidos e cariados, após excitação 

com luz ultravioleta 76, métodos baseados nessa diferença começaram a ser 

estudados sistematicamente somente a partir do início da década de 1980. Dessa 

forma, métodos baseados na fluorescência poderiam proporcionar uma 

quantificação das lesões de cárie em esmalte e detecção relativamente precoce.  

 



 
 
2.3.4 FLUORESCÊNCIA A LASER (DIAGNOdent®) 

Baseado nos estudos de fluorescência, autores estenderam o comprimento 

de onda de excitação para região do vermelho, e verificaram que para excitação de 

638 ou 655 nm, a intensidade da fluorescência integral (> 680 nm) de lesões de 

cárie excedeu a do tecido sadio por mais de uma ordem de magnitude. Isto serviria 

para detectar lesões de cárie por aumento da intensidade da fluorescência, de 

forma mais eficiente do que analisando as diferenças espectrais.  

Fundamentado por esses estudos, um aparelho portátil para diagnóstico de 

lesões de cárie foi desenvolvido para utilização na clínica. Esse aparelho foi 

denominado de DIAGNOdent® 77.  

O modo de funcionamento do aparelho se baseia na emissão de uma luz 

vermelha por um laser diodo (alumínio, gálio, índio e fósforo - AlGaInP), com 

comprimento de onda de 655 nm, que é transportada por uma ponta angulada 

dentro de uma fibra óptica central. Em volta desta fibra central, nove fibras 

arranjadas em disposição concêntrica, captam a fluorescência que é emitida pelos 

tecidos dentários. A luz refletida e a luz ambiente são eliminadas por um filtro com 

características específicas, que barra comprimentos de onda abaixo de 680 nm. 

Esse filtro absorve a excitação dispersada e outros comprimentos de onda mais 

curtos e transmite a radiação fluorescente de comprimento de onda mais longo 

77,78. Um fotodiodo mede a quantidade de luz que passa através do filtro e um visor 

digital mostra um valor do local que está sendo medido, e um outro correspondente 

ao pico máximo de medição da lesão, até o aparelho ser zerado.  

Esses valores variam de 0 a 99, numa escala relativa. Um sinal sonoro 

opcional é produzido, e sua intensidade aumenta de acordo com aumentos nos 

valores de medição. Dois tipos de pontas de fibra óptica estão disponíveis, uma 

para superfície oclusal (ponta A) e outra para superfície lisa (ponta B) 77,78.  



 
 

Algumas vantagens do aparelho é ser portátil (600 g) e funcionar com cinco 

baterias (7,5 V) 77,78. Além disso, é um aparelho fácil de ser utilizado 79 é um 

método quantitativo e não invasivo 77,78,79. Para utilização no diagnóstico de lesões 

de cárie, o aparelho deve ser inicialmente calibrado com um padrão de cerâmica 

que vem com o aparelho, e possui uma emissão de fluorescência de valor 

conhecido e estável 77. Essa calibração deve ser feita com a ponta que será 

utilizada para o diagnóstico. O fabricante recomenda que o aparelho deva ser 

calibrado no dente que será diagnosticado, numa região livre de cárie. Esse valor é 

subtraído eletronicamente das medições subseqüentes. A ponta do aparelho deve 

ser colocada perpendicularmente no sítio suspeito, encostada no dente, e o 

operador deve realizar movimentos pendulares rotatórios, de modo que o laser 

incida em toda a lesão. O valor do pico máximo é anotado 77,78.  

Dois estudos encontraram resultados diferentes, ou seja, maior 

especificidade e menor sensibilidade do DIAGNOdent® comparado ao exame 

visual 80,81. No primeiro estudo, os autores utilizaram um ponto de corte alto (> 30) 

para diminuir a ocorência de diagnósticos falso-positivos 80. No outro estudo, a 

maior sensibilidade obtida pelo exame visual pode ser explicada pela utilização de 

um sistema de escores previamente descrito 82 e o treinamento dos examinadores 

para realização da inspeção visual 81.  

Com relação a lesões em esmalte em dentes permanentes, os estudos in 

vitro não demonstram tão claramente essa diferença, de modo que a superioridade 

não fica evidente para nenhum dos dois métodos 83,84,85,86,87,88.  

Uma revisão sistemática sobre estudos que utilizaram DIAGNOdent® 

confirmam essas tendências relatadas, tanto na detecção de lesões atingindo 

dentina, como em esmalte 33.  

A performance do DIAGNOdent® foi também comparada a outros métodos, 

tais como, trasiluminação por fibra óptica 84, medição de resistência elétrica 



 
 
83,85,88,89 e o método radiográfico 81,84,86,90. O método de transiluminação por fibra 

óptica apresentou bons resultados na detecção de lesões cariosas oclusais em 

esmalte e em dentina, comparados aos obtidos pelo DIAGNOdent® 85. Já o método 

de medição de resistência elétrica demonstrou uma maior especificidade e menor 

sensibilidade do que o DIAGNOdent® 83,85,89, exceto em um estudo em que foi 

observado um desempenho semelhante com ambos os métodos 88.  

Comparado ao método radiográfico convencional ou digital, o DIAGNOdent® 

tem apresentado resultados mais favoráveis na detecção de lesões de cárie em 

dentes permanentes extraídos 84,86,90, exceto em um estudo em que os métodos 

foram semelhantes 81.  

Outros estudos foram realizados para observar se o DIAGNOdent® era 

capaz de detectar lesões de cárie em volta de aparelhos ortodônticos. Para isso, 

bráquetes foram colados próximos a lesões naturais de cárie. Um estudo não 

observou grandes diferenças entre as medições sem os bráquetes e após a 

colagem, indicando que o método poderia ser utilizado para essa finalidade 91. 

Outro estudo, no entanto, observou uma correlação do método DIAGNOdent® de 

0,76 e de 0,64 com a profundidade e com a perda mineral das lesões, 

respectivamente. Com o método QLF (Fluorescência Quantitativa a Laser), esses 

coeficientes foram maiores, indicando um desempenho mais adequado para essa 

finalidade 92.  

Em virtude desses resultados em superfície lisa, associado a excelente 

reprodutibilidade do aparelho, alguns autores propõem que o DIAGNOdent® seja 

utilizado na monitoração da perda e ganho mineral de lesões de cárie. Um estudo 

utilizando o modelo de criação de lesões artificiais de cárie mostrou que, apesar de 

não haver uma excelente correlação com a profundidade das lesões, o 

DIAGNOdent® apresentou um bom desempenho na diferenciação entre os dentes 

antes e após a indução da lesão artificial 93. Por outro lado, outros autores 



 
 
relataram que o método não foi adequado em detectar pequenas alterações 

minerais em lesões de cárie artificial 77.  

 Um outro estudo avaliou a efetividade do DIAGNOdent® em monitorar a 

remineralização in vitro de lesões brancas naturais. Lesões de mancha branca em 

dentes decíduos eram divididas ao meio, sendo que a metade de cada lesão foi 

submetida à remineralização numa solução remineralizadora, e a outra metade, 

mantida em água destilada. Avaliações periódicas com o DIAGNOdent® foram 

realizadas. Ao final, apesar da profundidade das lesões ter diminuído no grupo 

experimental, indicando que ocorreu remineralização, as medidas com o aparelho 

não se alteraram em ambos os grupos 94.  

Apesar desses resultados obtidos in vitro, dois estudos in vivo mostraram 

tendências diferentes. O DIAGNOdent® se mostrou efetivo na diferenciação de 

lesões de mancha branca ativas e inativas classificadas de acordo com exame 

visual 95. Um outro estudo in vivo avaliou a capacidade do DIAGNOdent® em 

monitorar alterações minerais de lesões de mancha branca formadas ao redor de 

aparelhos ortodônticos. Após a retirada dos aparelhos, as lesões foram avaliadas 

por exame visual e DIAGNOdent®, sendo que reavaliações foram realizadas após 

1, 3 e 6 meses. Os autores observaram que houve um decréscimo nas leituras do 

DIAGNOdent® após 3 e 6 meses de retirada do aparelho, e os valores se 

correlacionaram significativamente com o exame visual 96.  

A avaliação da correlação entre as medições do aparelho com a contagem 

bacteriana das lesões de cárie poderia auxiliar na verificação se o método é capaz 

de diferenciar lesões ativas e inativas. Um trabalho demonstrou um bom 

desempenho do DIAGNOdent® na avaliação da infecção do tecido cariado, sendo 

que medições abaixo de 15,6 indicariam ausência de bactérias. Nesse estudo, as 

bactérias não foram quantificadas 97. Outros autores, no entanto, observaram uma 



 
 
fraca correlação entre os valores de leitura com o DIAGNOdent® e a quantidade de 

bactérias 98.  

 Apesar da controvérsia, a necessidade de limpeza dos sítios parece 

evidente. No entanto, algumas pastas profiláticas podem causar aumento da 

fluorescência nos sítios a serem examinados. Assim, causariam resultados falso-

positivos 99,100.  

Dessa forma, o clínico deve estar atento ao tipo de pasta profilática utilizada, 

e na lavagem do sítio após a realização da profilaxia. Variação nas medições com 

o DIAGNOdent® também podem ser atribuídas ao tempo de secagem dos sítios. 

Alguns autores não observaram diferenças nas medições realizadas nos dentes 

úmidos e levemente secos 63, ao passo que outros encontraram um aumento das 

leituras em dentes expostos ao ar por dois minutos 90.  

A utilização do DIAGNOdent® em estudos clínicos controlados ainda é 

bastante incipiente. Como o método é quantitativo e reprodutível, ele poderia ser 

utilizado como substituto do exame visual em estudos clínicos controlados que 

avaliassem a eficácia de diferentes produtos na prevenção da formação de lesões 

de cárie 78. Isso poderia possibilitar a realização de estudos mais curtos e com 

menor número de voluntários. Apesar dessa possível utilidade, a pigmentação de 

lesões inativas pode ser um obstáculo para que o método seja utilizado com essa 

finalidade.  

Apesar do desempenho do DIAGNOdent® ter sido extensivamente 

estudado, as moléculas responsáveis pelo aumento da fluorescência no tecido 

cariado ainda não estão totalmente elucidadas. Foi observado que, com o método 

QLF usando laser de argônio ou luz, há uma medição da fluorescência intrínseca 

do tecido mineral dentário. Assim, ocorre uma diminuição na intensidade da 

fluorescência com a desmineralização, decorrente do processo de cárie. Já com o 

DIAGNOdent®, nas regiões desmineralizadas, ocorre o aumento da fluorescência.  



 
 

Outros estudos demonstraram que desmineralizações artificiais não 

causaram diferenças significativas de fluorescência e que hidroxiapatita sintética 

não produziu fluorescência quando excitada com luz de comprimento de onda de 

655 nm. Por outro lado, bactérias coletadas de lesões de cárie e seus metabólitos 

emitiram forte fluorescência 77,78.  

Outros resultados reforçam esses achados. O armazenamento dos dentes 

em formol aumentou as medições com o DIAGNOdent®, provavelmente devido a 

alterações de componentes protéicos 90. Outro experimento relativamente simples 

foi realizado para demonstrar que os componentes orgânicos são os principais 

responsáveis pelo aumento da fluorescência no tecido cariado. Dentes decíduos 

com lesões oclusais suspeitas de cárie foram mensurados com o DIAGNOdent®. 

Após a avaliação inicial, metade das amostras foi imersa em hipoclorito de sódio a 

2 % por 24 h, e a outra metade foi imersa em soro pelo mesmo período. O 

hipoclorito de sódio é um agente que desnatura componentes orgânicos. Após a 

imersão, o grupo imerso em hipoclorito de sódio apresentou redução nas medições 

na ordem de 77 %, enquanto que a redução no grupo controle foi de apenas 20 % 

101.  

Estudos em lesões de superfície lisa têm demonstrado que a correlação 

entre os valores do DIAGNOdent® e a profundidade das lesões são maiores do 

que com a perda mineral 92,102,103,104. Isso reforça o papel das substâncias 

extrínsecas no aumento da fluorescência. O fato do aparelho não ser adequado 

para monitorar remineralização in vitro 94, mas apresentar resultados satisfatórios 

na diferenciação entre lesões ativas e inativas 95 e na monitoração da paralisação 

de lesões de superfície lisa após remoção dos aparelhos ortodônticos 96, também 

reforçam esse achado.  

De fato, o aumento de fluorescência com a utilização do aparelho com laser 

diodo que ocorre com o processo de cárie provavelmente se deve mais às 



 
 
alterações orgânicas que ocorrem pela presença da bactéria e seus metabólitos, do 

que pela desintegração mineral 77,78,94,101,102,103,105.  

Isso explica alguns resultados obtidos nos estudos. Apesar de alguns 

autores relatarem que o aparelho DIAGNOdent® é útil para detecção precoce de 

lesões de cárie 63, o aparelho tem apresentado melhor desempenho na detecção 

de lesões em dentina do que em esmalte 104,106. O aumento das leituras do 

DIAGNOdent® com a secagem das amostras pode estar relacionado ao aumento 

de concentração dos metabólitos bacterianos nos sítios 105.  

De fato, o DIAGNOdent® tem apresentado bons resultados na detecção de 

lesões oclusais de cárie em dentina. Além dessa qualidade, é um aparelho fácil de 

ser utilizado, portátil, quantitativo e não destrutivo. No entanto, o aparelho não tem 

apresentado boa precisão na quantificação da perda mineral de lesões incipientes 

90,102,104.  

Além disso, o desempenho em lesões iniciais de cárie não tem se mostrado 

adequado, tanto em superfícies lisas 104, como em lesões oclusais.  Talvez a 

realização de estudos clínicos controlados e randomizados, onde as condições de 

hidratação dos espécimes sejam padronizadas para realização das medições, 

possa melhorar o desempenho na quantificação e detecção precoce de lesões de 

cárie com o aparelho. 

A busca de um instrumento diagnóstico útil para o diagnóstico do processo 

carioso precoce e uma melhora na quantificação do conteúdo mineral dessas 

lesões, justificaram o seu uso no presente trabalho.   



 
 
3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo desse estudo clínico foi avaliar a efetividade da escovação com e 

sem dentifrício fluoretado e o enxaguatório bucal fluoretado na forma de bochecho 

diário (NaF 0,05%)  associado a escovação com dentifrício fluoretado sobre as 

lesões brancas de esmalte produzidas in vivo.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comparar clinicamente e através de fluorescência a laser a escovação com 

e sem dentifrício fluoretado e o enxaguatório bucal fluoretado na forma de 

bochecho diário (NaF 0,05%) associado a escovação com dentifrício 

fluoretado  e o grupo controle (sem nenhuma intervenção) no tratamento de 

lesões brancas de esmalte. 

2. Verificar possíveis diferenças clínicas e para a fluorescência a laser no 

momento da cimentação do anel ortodôntico, 28 dias após o desafio 

cariogênico e 07 dias após ter sido submetido a um dos três métodos de 

tratamento. 

3. Avaliar se os seguintes fatores interferem no resultado dos tratamentos: 

o Dente 

o Posição no arco 

 



 
 

4. MÉTODOS 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Este estudo se constituiu em um ensaio clínico controlado e 

randomizado.  

 

4.2  POPULAÇÃO DE ESTUDO 

O presente estudo foi realizado no Curso de Especialização em 

Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia – secção do Estado do 

Rio Grande do Norte, com pacientes que se encontravam na faixa etária de 

12 a 18 anos de idade.  

 

4.3  ESTUDO PILOTO 

Inicialmente, foram selecionados 02 pacientes para a execução do 

estudo piloto. Este foi executado com o objetivo de avaliar o instrumento de 

coleta de dados e para estabelecer a padronização da confecção dos anéis 

ortodônticos e leitura do DIAGNOdent® . É importante registrar que os 

pacientes selecionados para o estudo piloto foram incorporados ao total da 

amostra, na medida que não ocorreram alterações importantes na 

metodologia durante o estudo inicial. 

 

4.4 AMOSTRAGEM 

A amostra selecionada para o estudo foi Intencional e formada por 32 

pacientes que necessitavam como parte do tratamento ortodôntico de 

exodontias de 04 primeiros premolares (02 superiores e 02 inferiores), 

dentro de um prazo de 35 dias, que foram submetidos a tratamento 

ortodôntico na Clínica de Ortodontia do Curso de Especialização em 



 
 

Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia – Secção do Estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

4. 4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A seleção da amostra ocorreu no Curso de Especialização em 

Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia – secção do Estado do 

Rio Grande do Norte. A escolha dos dentes premolares se deu em virtude 

dos pacientes necessitarem da sua remoção como parte do plano de 

tratamento ortodôntico, com isso possibilitando a avaliação clínica e por 

fluorescência a laser após as exodontias dos mesmos. A medida que os 

pacientes iam sendo selecionados, eram incorporados à amostra, 

caracterizando o que se chama de amostra não probabilística. 

 

4. 42 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Pacientes ortodônticos que necessitassem de exodontias dos quatro 

primeiros premolares (02 superiores e 02 inferiores) como parte do plano de 

tratamento.  

 

4. 4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Dentes premolares com lesões brancas e/ou cavitações na superfície 

vestibular foram eliminados. Da mesma forma, pacientes que faziam uso de 

alguma solução antimicrobiana ou que estavam participando de algum 

programa preventivo que envolvesse o uso de flúor.  

O presente estudo foi realizado em cinco etapas: estudo piloto, 

seleção da amostra, avaliação clínica, intervenção e avaliação das lesões. 



 
 
 

4.5  AVALIAÇÃO CLÍNICA 

A partir da seleção da amostra foi executada a terceira parte do 

estudo, a avaliação clínica que consistiu de um diagnóstico clínico feito com 

auxílio de espelho clínico, seringa tríplice e profilaxia profissional com 

escova de Robinson e água. Verificada a ausência de lesões brancas e/ou 

cavitações na superfície vestibular dos 04 primeiros premolares avaliados, o 

paciente era selecionado para a próxima fase do estudo. 

 

4.6 INTERVENÇÃO 

Os cento e vinte e oito dentes, dos 32 pacientes selecionados, receberam 

anéis ortodônticos com espaços padronizados na superfície vestibular, “Sítio 

Cariogênico”. Os anéis foram cimentados com Cimento de Policarboxilato (Durelon 

- Espe Dental Medizin - Alemanha). Os quatros premolares de cada paciente foram 

aleatorizados individualmente, em dente A, B, C e D, com a finalidade de se 

determinar a seqüência das exodontias e os tipos de procedimentos a serem 

realizados para cada dente. Todos os pacientes foram submetidos à escovação 

com dentifrício sem flúor por um período de 35 dias. Após esse período, o dente A 

de cada paciente foi extraído para servir como controle. Os demais dentes B, C e D 

foram extraídos após uma, duas e três semanas, respectivamente. 

 

4.6.1 USO DE DENTIFRÍCIO NÃO FLUORETADO 

Os 32 pacientes que foram selecionados para este estudo, residiam em área 

com água de abastecimento não fluoretada, e receberam uma bisnaga com 90 

gramas de um dentifrício sem flúor (Ao Pharmacêutico, Natal, RN, Brasil) para ser 

usado 07 dias antes da cimentação dos anéis e durante 28 dias após a cimentação 

dos sítios cariogênicos, com a seguinte fórmula: CMC; Sacarina; Sorbitol; Lauril 



 
 
Sulfato de Sódio; Carbonato de Cálcio; Cloreto de Benzalconio; Água Destilada 

qsp; sem Flúor e com Sabor Menta. Foram orientados a não participar de nenhum 

programa preventivo que envolvesse o uso de flúor, e instruídos a manterem a 

dieta e a higiene oral normais.   

 

4.6.2 CONFECÇÃO DOS ANÉIS 

Foram utilizados anéis ortodônticos para primeiros premolares superiores e 

inferiores da Abzil Lancer (3M Abzil, São José do Rio Preto, SP, Brasil) 

especialmente desenhados com a finalidade de criar uma área de acúmulo de 

biofilme (Sítio Cariogênico), sobre a superfície vestibular do esmalte dentário sadio 

“in vivo”. Para isso, dois pares de postes de metal de 0.8 mm, foram soldados na 

superfície interna da face vestibular dos anéis para simular esse espaço de 

acúmulo de biofilme que ocorreria com anéis mal adaptados durante o tratamento 

ortodôntico.  

 

Superfície 
Vestibular Nicho  

 

 

 Banda 

Superfície 
Lingual 

 

 

                  Figura 1. Esquema do Sítio Cariogênico                                     Figura 2. Sítio Cariogênico 

  

4.6.3 SEPARAÇÃO ORTODÔNTICA 

Cada dente foi separado ortodonticamente nas faces mesial e distal, (com 

elástico de separação da GAC (Dentsplay GAC International,Inc. New York, EUA) , 

sete dias antes da cimentação dos anéis, de acordo com a sequência de 



 
 
aleatorização individual para cada paciente, com a finalidade de facilitar a 

adaptação dos anéis ortodônticos nas faces proximais. 

 

 
 

          Figura 3.  Elásticos utilizados para                        Figura 4. Espaços gerados pela separação ortodôntica. 
                   separação ortodôntica.                    
 
4.6.4 CIMENTAÇÃO DOS ANÉIS 

Após este período, os dentes aleatorizados para o grupo A e Grupo B 

receberam a cimentação dos anéis ortodônticos com Cimento de Policarboxilato 

(Durelon - Espe Dental Medizin - Alemanha) isento de flúor nas faces lingual, 

mesial e distal, e os dentes do grupo C e grupo D, nessa mesma sessão, foram 

separados para receberem o mesmo procedimento citado acima, com mais sete 

dias. 

 

4.6.5 DIVISÃO DOS GRUPOS 

• Dente A – Não fez uso de nenhum tipo de flúor, recebeu o dentifrício sem 

flúor (Ao Pharmacêutico, Natal, RN, Brasil) uma semana antes da cimentação do 

anel e permaneceu vinte e oito dias após a cimentação do anel, escovando com 

dentifrício sem flúor. Aos 28 dias foi removido o anel, feita uma profilaxia com 

escova de Robinson (uma para cada dente) sem agente abrasivo e com uma 

pressão suave. Após este procedimento foi feita a avaliação da desmineralização 

da superfície vestibular do dente clinicamente e com o DIAGNOdent®   e a 

exodontia do mesmo para servir como controle. 



 
 

 

Dente B – Escovação com dentifrício sem flúor, recebeu o dentifrício sem 

flúor (Ao Pharmacêutico, Natal, RN, Brasil) uma semana antes da cimentação 

do anel e permaneceu vinte e oito dias após a cimentação do anel, escovando 

com dentifrício sem flúor. Aos 28 dias foi removido o anel, feita uma profilaxia 

com escova de Robinson (uma para cada dente) sem agente abrasivo e com 

uma pressão suave. Após este procedimento foi feita a avaliação da 

desmineralização da superfície vestibular do dente clinicamente e com o 

DIAGNOdent®    e o mesmo permaneceu na boca por mais 07 dias sem anel, 

sofrendo influência da escovação com dentifrício sem flúor, quando então foi 

feita nova avaliação clínica e leitura da área e exodontia . 

• Dente C – Uso do dentifrício fluoretado, recebeu o dentifrício sem flúor 

uma semana antes da cimentação do anel e permaneceu vinte e oito dias após a 

cimentação do anel, escovando com dentifrício sem flúor. Aos 28 dias foi 

removido o anel, feita uma profilaxia com escova de Robinson (uma para cada 

dente) sem agente abrasivo e com uma pressão suave. Após este procedimento 

foi feita a avaliação da desmineralização da superfície vestibular do dente 

clinicamente e com o DIAGNOdent® e o mesmo permaneceu na boca por mais 07 

dias sem anel, sofrendo influência da escova com dentifrício com flúor (Colgate-

Palmolive – Fluoreto de Sódio – 1450 ppm de flúor – São Bernado do Campo – 

São Paulo – Brasil), quando então foi feita nova avaliação clínica  e leitura da área 

e exodontia. 

• Dente D – Uso do dentifrício fluoretado e bochechos de flúor a 0,05%, 

recebeu o dentifrício sem flúor uma semana antes da cimentação do anel e 

permaneceu vinte e oito dias após a cimentação do anel, escovando com pasta 

sem flúor. Aos 28 dias foi removido o anel, feita uma profilaxia com escova de 

Robinson (uma para cada dente) sem agente abrasivo e com uma pressão suave. 



 
 

Após este procedimento foi feita a avaliação da desmineralização da superfície 

vestibular do dente clinicamente e com o DIAGNOdent®  e o mesmo permaneceu 

na boca por mais 07 dias sem anel, sofrendo influência da escova com dentifrício 

com flúor (Colgate-Palmolive – Monofluorfosfato de Sódio – 1450 ppm de flúor – 

São Bernado do Campo – São Paulo – Brasil) e do bochecho com flúor a 0,05% 

(Ao Pharmacêutico, Natal, RN, Brasil) pela manhã e à noite, quando então foi feita 

nova avaliação clínica e leitura da área e exodontia. 

Após um período de 35 dias, seguindo as orientações para cada grupo, os 

dentes foram extraídos, utilizando-se alavancas para evitar dano na face a ser 

estudada, fato que poderia ocorrer com o uso de fórceps. Os dentes foram 

lavados sob água corrente, liberados dos tecidos moles, porventura presentes, e 

armazenados em recipientes individuais, contendo solução aquosa de formol 

tamponado a 4%, a temperatura ambiente. 

Na metodologia não há menção sobre o emparelhamento entre os 

pacientes, porque parte-se de uma situação clínica real, onde todas as pessoas 

usavam dentifrícios fluoretados, cuja dieta assim como os níveis de 

microrganismos não poderiam ser controlados. 

Para que houvesse formação de lesão branca, o único controle realizado era 

que a superfície dentária em questão estivesse protegida. 



 
 

 

4.7 LEITURA INTRAORAL COM A FLUORESCÊNCIA A LASER 

Foi utilizado o aparelho DIAGNOdent® 2095 (KaVo, Biberach, Alemanha), 

para se fazer as mensurações de cada elemento dentário. Este tem como princípio 

de funcionamento a emissão de uma luz pulsante, que penetra na estrutura 

dentária por intermédio de um feixe central de fibras presentes na sonda, a qual se 

encontra na peça de mão. Quando existe algum tipo de alteração fotológica na 

estrutura dentária, a luz é emitida de volta e captada pelas fibras externas 

presentes na mesma sonda. Essa luz retorna pela peça de mão, passando pelo 

cabo de fibra ótica e retornando ao aparelho propriamente dito, onde é processada 

eletronicamente e resulta em um número que varia de 00 a 99. Esses valores 

podem ser vistos através de um painel, que registra dois valores, um que mostra os 

valores que estão sendo medidos no momento da aferição (momento), e se 

encontra do lado esquerdo, e outro que registra os valores máximos (pico), e se 

encontra do lado direito. Quanto maior o valor expresso no painel, maior é a perda 

mineral do elemento dentário.  

 

 

                       

        

 

 

 

 

       Figura 5. Aparelho DIAGNOdent® utilizado na                                 Figura 6. Sondas do DIAGNOdent®. 

              avaliação da Fluorescência a Laser. 

Para a leitura foi escolhida a ponta B a ser utilizada em superfícies lisas de acordo 

com as normas do fabricante. Antes porém, foi feita uma profilaxia com escova de 

Robinson sem agente abrasivo e com uma pressão suave. Em seguida, os dentes 

foram secos com a seringa tríplice. Em cada local examinado foi realizada a 



 
 
calibração do aparelho numa superfície hígida do dente seguindo as instruções do 

fabricante quanto à calibração específica para cada voluntário. A ponta do aparelho 

foi colocada perpendicularmente à superfície vestibular de cada dente e realizou-se 

pequenos movimentos pendulares para se obter uma maior precisão da 

mensuração, sendo registrados os maiores valores encontrados (pico). Cada local 

foi examinado três vezes tendo como valor final a média dos resultados obtidos. 

Para cada dente dos quatro grupos foi feita uma varredura da face 

vestibular, registrando-se o valor mais alto. padronizando um ponto no centro da 

área delimitada previamente, nas fases anteriores à cimentação dos anéis, vinte e 

oito dias após a remoção dos áneis, e sete dias após ser submetido aos diversos 

tratamentos, a fim de identificar o local de valor mais alto e estável de 

desmineralização do esmalte. 

O diagnóstico clínico, através da inspeção visual, foi realizado por um 

examinador calibrado, em cadeira odontológica, sob boas condições de iluminação, 

com auxílio de secagem por 10 segundos, e espelho bucal plano.  

Critérios de cor, textura e brilho foram utilizados para determinar a atividade 

ou inatividade das lesões. As características da lesão ativa envolviam: opacidade e 

ausência de brilho, rugosidade superficial e proximidade à margem gengival. Para 

lesões paralisadas, as características foram: presença de brilho e lisura superficial 

e distância da margem gengival, que se apresentava saudável. 



 
 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN para devida análise recebendo parecer favorável (Processo n0 039/06) à 

sua execução, estando de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, a qual trata de pesquisa em seres humanos (Anexo A). Foi realizada 

também consulta aos pais ou responsáveis dos pacientes, no sentido de se obter 

autorização para participação destes no estudo, através da assinatura de um 

termo de consentimento livre esclarecido, dirigido tanto para os pais e/ou 

responsáveis como para o paciente (Anexo B). Adicionalmente, foi solicitada 

autorização a presidência da Associação Brasileira de Odontologia – Escola de 

Aperfeiçoamento Profissional – Secção do Estado do Rio Grande do Norte para 

realização da fase clínica do estudo na Clínica de Curso de Especialização em 

Ortodontia e no centro cirúrgico desta entidade. 



 
 
4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos no presente estudo foram organizados em um banco de 

dados construído no programa SPSS versão 13.0, a partir do qual os mesmos 

foram analisados estatísticamente. 

Para verificação da associação entre o tipo de dente e a posição dos 

mesmos no arco e o grupo de tratamento ao qual cada elemento dentário 

pertencia, realizou-se o teste do Qui-quadrado. Esse mesmo teste foi utilizado para 

verificar a associação entre a condição clínica das lesões ao final de 07 dias de 

tratamento com dentifrício sem flúor, com flúor e bochecho com flúor. 

Em relação aos valores DIAGNOdent®, estes foram comparados na linha 

base entre os grupos através da Análise de variância com pós teste de Turkey 

Kramer de variância e 28 dias após o desafio cariogênico e 07 dias após os 

tratamentos através do teste Kruskal- Wallis. 

Para cada um dos grupos nos três momentos de análise (Linha Base, 28 

dias e 07 dias após o tratamento), os valores DIAGNOdent® foram comparados 

através do teste de Friedman para os grupos dentifrício sem flúor e bochecho com 

flúor e Anova para amostras repetidas com pós teste de Turkey Kramer para o 

grupo dentifrício com flúor. 

No que se refere às condições clínicas das lesões formadas após o desafio 

cariogênico, entre os grupos seus escores foram comparados através do teste de 

Friedman e dentro de cada grupo nos vários momentos de análise, através do teste 

de Kruskal-Wallis. 

Para todos os testes estatísticos utilizados nesse estudo, o nível de 

significância adotado foi 5%. 



 
 
5. RESULTADOS 

A amostra deste estudo foi composta de 32 pacientes do Curso de 

Especialização em Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia - Secção do 

Estado do Rio Grande do Norte, que necessitavam como parte do tratamento 

ortodôntico de exodontias de 04 primeiros premolares (02 superiores e 02 

inferiores), totalizando 128 dentes que se enquadraram nos critérios de inclusão do 

estudo. 

Do total de 32 pacientes que aceitaram participar da pesquisa, chegou-se ao 

final do experimento com 30 voluntários. Os dois voluntários desistentes chegaram 

a participar do exame de linha base, entretanto, se ausentaram por vontade própria 

da pesquisa após esse momento. 

Sendo assim, o total de perdas do estudo foram 02 (6,25%) indivíduos e 07 

(5,46%) dentes. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A caracterização da amostra em relação às variáveis sexo, idade, tipo de 

dente estudado e posição do dente no arco encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1. Número absoluto e percentual da amostra quanto ao sexo, tipo de dente, posição do 
dente no arco e média, desvio padrão e intervalo de confiança da idade dos indivíduos. 
Natal/RN-2008. 

 
Variável Independente 

 

 
Categoria 

 
n 

 
(%) 

 
 

Sexo 
 

 
 

Masculino 
Feminino 

 

 
18 
14 

 

 
56,3 
43,8 

 

 
 
 

Tipo de Dente 
 

 
14 
24 
34 
44 

 

 
23 
29 
22 
22 

 

 
24,7 
26,4 
24,4 
24,4 

 
 
 

Posição do dente no arco 
 

 
Superior 
Inferior 

 

 
52 
44 

 

 
51,1 
48,8 

 
  

Média ± dp 
 

 
IC (95%) 

 

 
Idade 

 
15,06 ± 3,05 

 

 
14,74 – 15,38 

 



 
 

Como pode ser constatado na tabela 1, quanto as variáveis idade, tipo de 

dente e posição do dente no arco não houve predominância de nenhuma das 

categorias de tais variáveis sobre as outras.  Já quanto ao sexo, ocorreu uma 

ligeira predominância do sexo masculino em relação ao feminino.Em relação à 

idade da amostra estudada, trata-se de uma amostra tipicamente adolescente. 

 

5.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS 

A associação entre o tipo do dente e sua posição no arco em relação aos 

grupos de tratamento pode ser observada na tabela 2. 

Tabela 2. Número absoluto e percentual dos tipos de dentes e sua posição no arco em relação 
ao tratamento recebido. Natal/RN-2008. 

 
Tratamento 

 

     
 

Dente 
  

DSF 
 

n      (%) 
 

 
DCF 

 
n     (%) 

 

 
BCF 

 
n     (%) 

 

 
 

p  

 
14 
24 
34 
44 

 

 
 5      (21,7) 
10     (34,5) 
8      (36,4) 
9      (40,9) 

 

 
12    (52,2) 
12    (41,4) 
 4     (18,2) 
 4     (18,2) 

 

 
6     (26,1) 
7     (24,1) 

    10     (45,5) 
     9      (41,9) 

 

 
 
 

0.130 

 
Superior 
Inferior 

 

 
15     (28,8) 
17     (38,6) 

 

 
24    (46,2) 
 8     (18,2) 

 

 
13     (25,0) 
19     (43,2) 

 

 
 

0.013 

 

Analisando os resultados da tabela 2, observa-se que não houve associação 

significativa entre o tipo de dente estudado e o tratamento que os mesmos 

receberam. Já em relação à posição do dente no arco, observa-se que o grupo 

dentifrício com flúor teve um maior número de dentes superiores que os demais 

grupos. Em relação à variável sexo, esta não foi apresentada na tabela 2 em 

virtude de cada indivíduo ter um dente submetido aos três tratamentos. 

 

Os valores médios da leitura do DIAGNOdent® na linha base, para os três 

grupos são observados na Tabela 3. 



 
 

 

Tabela 3. Tamanho da amostra, média, desvio padrão intervalo de confiança e significância 
estatística para os valores do DIAGNOdent® para os três grupos na linha base. Natal/RN-2008. 

 
Tratamento 

 

 
      N 

 

 
X ± dp 

 

 
IC (95%) 

 

 
p 

 
DSF 

 

 
     32 

 

 
2,19 ± 0,98 

 

 
Em relação aos valores do DIAGNOdent® na linha base, os grupos não 

apresentaram diferença significativa, ou seja, todos partiram de uma mesma 

condição. 

Com relação ao exame clínico na linha base, todos os dentes partiram da 

condição de higidez clínica, portanto, todos os espécimes pertencentes aos vários 

grupos estavam na mesma condição.  

Após 28 dias que os dentes foram submetidos ao desafio cariogênico o anel 

do dente “A” foi removido e o mesmo foi extraído. Os valores médios desta leitura 

do DIAGNOdent® encontra-se na tabela 4. 

Tabela 4. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75 e significância estatística do 
DIAGNOdent® imediatamente após  28 dias submetidos ao desafio cariogênico. Natal/RN-2008. 

 
 

Os resultados dos valores do DIAGNOdent para os grupos dentifrício sem 

flúor (DSF), dentifrício com flúor (DCF) e bochecho com flúor (BCF), após 28 dias 

submetidos ao desafio cariogênico, não revelaram diferença significativa entre as 

medianas, ou seja, todos após o desafio cariogênico estavam na mesma condição.   

Clinicamente, a lesão branca foi formada em todos os elementos dentários 

analisados após 28 dias do desafio cariogênico. 

1,83 ± 2,54 
 
 
 
 

0.851 
 

DCF 
 

 
32 

 

 
2,05 ± 0,97 

 
1,70 ± 2,40 

 
BCF 

 

   
32 2,12 ± 0,94 1,78 ± 2,46 

 

 
Tratamento 

 

  
Mediana n 

 
Q25 - 75

 
p 

 
DSF 

 

 
31 

 

 
3,0 

 

 
1,6 – 3,6 

 

 
DCF 

 

 
30 

 

 
3,0 

 

 
2,0 – 4,0 

 
 

BCF 
 

   
30 2,6 2,0 – 3,07 

 
 
 

0.545 



 
 

 

5.3. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS TRATAMENTOS (DENTIFRÍCIO SEM 
FLÚOR, DENTIFRÍCIO COM FLÚOR E BOCHECHO COM FLÚOR) ATRAVÉS DA 
AFERIÇÃO DOS VALORES DO DIAGNOdent®. 
 
 

Os valores do DIAGNOdent® obtidos para o grupo que recebeu dentifrício 

sem flúor foram avaliados e encontram-se representados na tabela 5. 

Tabela 5. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos valores do DIAGNOdent® nos vários momentos da análise no grupo dentifrício 
sem flúor.Natal/RN-2008. 

 
 

Momentos de Análise 
 

 
n 

 
Mediana 

 
Q25 – Q75

 
Média dos 

Postos 

 
P  

 
Linha Base a

 

 
31 

 
2,00 

 
1,07 – 3,07 

 
45,5 

 
28 dias após Anel b

 

 
31 

 
3,00 

 
1,60 – 3,60 

 
67,0 

 
07 dias após o Tratamento b

 

 
31 

 
2,45 

 
1,90 – 4,00 

 
67,5 

 
 
 
 

0,0027 

 
* Letras iguais correspondem a não existência de diferença significativa (p >0,05) 
 

De acordo com a tabela 5, pode-se observar uma diferença significativa 

entre as medianas dos valores do DIAGNOdent® nos três momentos analisados 

para este grupo. Pode-se observar que houve a formação da lesão com diferença 

significativa nos valores do DIAGNOdent® entre a linha base e 28 dias após a 

remoção do anel. Sete dias após o tratamento com dentifrício sem flúor esses 

valores caíram (sem haver diferença significativa entre a medida obtida 28 dias 

após o anel) mas não o suficiente para retornar aos valores da linha base, 

permanecendo uma diferença significativa com esta. 

Os dados do DIAGNOdent® para o grupo que utilizou dentifrício com flúor 

podem ser vistos na tabela 6. 



 
 

 

Tabela 6. Valores do tamanho da amostra, média e significância estatística dos valores do 
DIAGNOdent® nos vários momentos da análise no grupo dentifrício com flúor.Natal/RN-2008. 
 

 
Momentos de Análise 

 

  
Media ± dp n 

 
IC (95%) 

 
P  

 
Linha Base a

 

 
30 

  

 

* Letras iguais correspondem a não existência de diferença significativa (p >0,05) 
 
 

De acordo com a tabela 6, pode-se observar que houve uma diferença 

significativa entre as médias dos valores do DIAGNOdent® nos três momentos 

analisados para este grupo. Segundo os resultados, observa-se que houve  

formação da lesão com diferença significativa nos valores de fluorescência a laser 

entre a linha base e 28 dias após anel. Sete dias após o tratamento com dentifrício 

com flúor esses valores caíram mas não o suficiente para apresentar diferença 

significativa com os valores obtidos na linha base, nem com 28 dias após o anel. 

A tabela 7 apresenta os resultados dos valores do DIAGNOdent® obtidos 

para o grupo bochecho com flúor. 

Tabela 7. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos valores do DIAGNOdent® nos vários momentos da análise no grupo bochecho 
com flúor.Natal/RN-2008. 
 
 

* Letras iguais correspondem a não existência de diferença significativa (p >0,05) 
 

De acordo com a tabela 7, pode-se observar que houve uma diferença 

significativa entre as medianas dos valores do DIAGNOdent® nos três momentos 

analisados para este grupo. O que pode-se observar é que houve a formação da 

lesão com diferença significativa para os valores de fluorescência a laser entre 

2,070 ± 0,981 1,704 – 2,436 
 
 
 

 
0,0005 

 
30 

  
28 dias após Anel b

 
3,123 ± 1,239 

 
2,661 – 3,586 

 
07 dias após o Tratamento a,b

 

   
30 2,583 ± 1,317 2,092 – 3,075 

 
Momentos de Análise 

 

 
n 

  
Q25 – Q75Mediana 

 
Média dos Postos 

 
P  

 
Linha Base a

 

 
30 

 
2,00 

 
1,00 – 2,90 

 
46,5 

 

 
28 dias após Anel b

 

 
30 

 
2,60 

 
2,00 – 4,00 

 
68,5 

 
07 dias após o Tratamento b 

 

 
30 

 

   
2,60 1,52 – 3,30 65,0 

 

 
 
 

0,0074 



 
 
linha base e 28 dias após anel. Sete dias após o tratamento com bochecho com 

flúor esses valores caíram mas não o suficiente para apresentar diferença 

significativa com os valores obtidos na linha base. Apesar das medianas serem 

similares entre os três momentos, a diferença pode ser observada ao serem 

analisados os quartis. 

Os valores do DIAGNOdent  para os três grupos tratados após 07 dias 

submetidos a cada um dos tratamentos, podem ser visualizados na tabela 8. 

Tabela 8. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos valores do DIAGNOdent® após 07 dias submetidos ao tratamento. Natal/RN-
2008. 

 
Tratamento 

 

 
n 

  
Q25 - 75Mediana 

 
Média dos Postos 

 
P  

 
Dentifrício sem Flúor 

 

 
30 

 
2,45 

  

  
De acordo com a tabela 8 observou-se que não houve diferença significativa 

entre as medianas para os valores do DIAGNOdent entre os grupos de tratamento 

após 07 dias.  

 

5.4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS TRATAMENTOS (DENTIFRÍCIO SEM 
FLÚOR, DENTIFRÍCIO COM FLÚOR E BOCHECHO COM FLÚOR) ATRAVÉS 
DO EXAME CLÍNICO.  
 

A tabela 9 apresenta os resultados dos valores dos escores relacionados ao 

Exame Clínico obtidos para o grupo dentifrício sem flúor. 

Tabela 9. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos escores relacionados ao Exame Clínico nos vários momentos da análise no 
grupo dentifrício sem flúor.Natal/RN-2008. 
 

* Letras iguais correspondem a não existência de diferença significativa (p >0,05) 

1,90 – 4,00 47,83 
 
 
 
 

0,714 
 

Dentifrício com Flúor 
 

 
30 

 
2,30 

 
1,52 – 3,30 

 
42,45 

 
Bochecho com Flúor 

 

 
30 

   
2,60 1,52 – 3,30 46,22 

 
Momentos de Análise 

 

 
n 

  
Q25 - 75Mediana 

 
Média dos Postos 

 
p  

 
Linha Base a

 

 
31 

 
0,00 

  
0,00 – 0,00 30,0 

 

 
28 dias após Anel b

 

 
31 

 
2,00 

 
2,00 – 2,00 

 
83,5 

 
07 dias após o Tratamento c

 
31 

   
1,00 1,00 – 2,00 66,5 

 

 
 
 

0,0001 



 
 
 

De acordo com a tabela 9, pode-se observar uma diferença significativa 

entre as medianas dos escores relacionados a avaliação clínica nos três momentos 

analisados para este grupo. O que pode-se observar é que houve a formação da 

lesão com diferença significativa para os escores clínicos entre a linha base e 28 

dias após a remoção do anel. Sete dias após o tratamento com dentifrício sem flúor 

esses valores caíram, mais não o suficiente para retornar aos valores da linha 

base, permanecendo uma diferença significativa com esta. 

Os resultados da avaliação dos escores relacionados ao Exame Clínico para 

o grupo dentifrício com flúor podem ser visto na tabela 10. 

Tabela 10. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos escores relacionados ao exame clínico nos vários momentos da análise no 
grupo dentifrício com flúor.Natal/RN-2008. 
 

 
Momentos de Análise 

 

 
n 

  
Q25 - 75Mediana 

 
Média dos Postos 

 
P  

 
Linha Base a

 

 
30 

 
0,00 

  

 

* Letras iguais correspondem a não existência de diferença significativa (p >0,05) 
 

 Segundo a tabela 10, observa-se que houve uma diferença significativa 

entre as medianas dos escores do exame clínico no grupo dentifrício com flúor nos 

três momentos de análise. O que pode ser observado é que houve a formação da 

lesão branca com diferença significativa para os escores clínicos entre a linha base 

e 28 dias após o anel. Sete dias após ocorreu uma redução, mas não o suficiente 

para voltar aos valores da linha base, permanecendo a diferença significativa. 

Os resultados da avaliação dos escores relacionados ao Exame Clínico para 

o grupo bochecho com flúor podem ser vistos na tabela 11. 

0,00 – 0,00 30,0 
 

 
28 dias após Anel b

 

 
30 

 
2,00 

 
2,00 – 2,00 

 
86,5 

 
07 dias após o Tratamento c

 
30 

   
1,00 1,00 – 1,25 63,5 

 

 
 
 

0,0001 



 
 

 

Tabela 11. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos escores relacionados ao exame clínico nos vários momentos da análise no 
grupo bochecho com flúor.Natal/RN-2008. 
 

 
Momentos de Análise 

 

 
n 

  
Q25 - 75Mediana 

 
Média dos Postos 

 
P  

 
Linha Base a

 

 
30 

 
0,00 

  

 

* Letras iguais correspondem a não existência de diferença significativa (p >0,05) 
 

 Segundo a tabela 11, observa-se que houve uma diferença significativa 

entre as medianas dos escores do exame clínico no grupo bochecho com flúor nos 

três momentos de análise. O que pode ser observado é que houve a formação da 

lesão branca com diferença significativa para os escores clínicos entre a linha base 

e 28 dias após o anel. Sete dias após ocorreu uma redução, mas não o suficiente 

para voltar aos valores da linha base, continuando a diferença significativa. 

Os resultados da avaliação dos escores relacionados ao Exame Clínico para 

os três grupos após 07 dias submetidos aos tratamentos podem ser vistos na 

tabela 12. 

Tabela 12. Valores do tamanho da amostra, mediana, quartis, média dos postos e significância 
estatística dos escores relacionados ao exame clínico após 07 dias submetidos ao tratamento. 
Natal/RN-2008. 

 
De acordo com a tabela 12, observou-se que não houve diferença 

significativa entre as medianas para os valores dos escores relacionados ao exame 

clínico entre os grupos de tratamento após 07 dias.  

 

0,00 – 0,00 30,0 
 
 
 
 

0,0001 
 

28 dias após Anel b
 

 
30 

 
2,00 

 
2,00 – 2,00 

 
86,5 

 
07 dias após o Tratamento c

 
30 

   
1,00 1,00 – 1,25 63,5 

 

 
Tratamento 

 

 
n 

  
Q25 - 75Mediana 

 
Média dos Postos 

 
P  

 
Dentifrício sem Flúor 

 

 
30 

 
1,00 

  
1,00 – 2,00 51,50 

 

 
Dentifrício com Flúor 

 

 
30 

 
1,00 

 
1,00 – 1,25 

 
42,50 

 
Bochecho com Flúor 

 

 
30 

   
1,00 1,00 – 1,25 42,50 

 
 
 

0,152 



 
 
5.4. AVALIAÇÃO CLÍNICA ENTRE OS GRUPOS (DENTIFRÍCIO SEM FLÚOR, 
DENTIFRÍCIO COM FLÚOR E BOCHECHO COM FLÚOR) QUANTO AO 
NÚMERO DE LESÕES. 
 

Os resultados dos escores relacionados ao exame clínico quanto ao número 

de lesões brancas entre os grupos dentifrício sem flúor, dentifrício com flúor e 

bochecho com flúor 07 dias após o tratamento são apresentados na tabela 13. 

Tabela 13. Valores do tamanho da amostra, tipo de lesão branca e significância estatística dos 
escores relacionados ao exame clínico após 07 dias submetidos ao tratamento. Natal/RN-2008. 

 
Lesão Branca 

 

 
 

Tratamento 
 
 
 
 

 
Inativa 
n    % 

 

 
Ativa 
n    % 

 

 
 

P  

 
Dentifrício sem Flúor 

 

 
17    56,7% 

 

 
13    43,3% 

 
Dentifrício com Flúor 

 

 
23    76,7% 

 
7    23,3% 

 
Bochecho com Flúor 

 

 
23    76,7% 

 
7    23,3% 

 
Total 

 

 
63    70% 

 
27    30% 

 
 
 

 
 

 
0,149 

 

Pode-se observar na tabela 13, quando comparou-se os três grupos 

tratados, que o grupo dentifrício sem flúor apresentou um número de lesões 

brancas ativas maior que os grupos dentifrício com flúor e bochecho com flúor, nos 

quais ocorreu um predomínio de lesões brancas inativas. No entanto, não houve 

associação significativa entre o número de lesões brancas ativas e inativas e o tipo 

de tratamento que os dentes receberam.  



 
 
6. DISCUSSÃO 

Neste estudo, um modelo in vivo foi usado, no qual anéis ortodônticos foram 

especialmente desenhados com a finalidade de criar um “sítio cariogênico” para 

acúmulo de biofilme nas superfícies vestibulares de premolares com esmalte sadio 

e que tinham exodontias indicadas por razões ortodônticas.  

Este modelo tem as vantagens do desenvolvimento das lesões de cáries 

serem estudadas em dentes com vitalidade, de requerer o mínimo de cooperação 

do paciente, de ter como grupo controle dentes do próprio indivíduo e dos 

pacientes serem instruídos a manter suas dietas e higiene orais normais. 

As superfícies dos dentes protegidas pelos anéis ortodônticos promoveram o 

acúmulo de biofilme sem colocar em risco, com este procedimento, outras 

superfícies dentárias. As desvantagens desse modelo foram a dificuldade de 

confecção de anéis ortodônticos especialmente desenhados para o acúmulo de 

biofilme e o período do estudo que foi limitado a 05 semanas, como ocorre com a 

maioria de outros modelos de estudos de cárie. Do mesmo modo que outros 

estudos 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, este estudo clínico de curta 

duração mostrou que a desmineralização do esmalte em pacientes ortodônticos 

ocorre rapidamente em um intervalo de 28 dias, ou seja, entre o período de uma 

consulta e outra. 

O desenvolvimento e a progressão de lesões brancas de esmalte produzidas 

artificialmente através do modelo ortodôntico de cárie neste estudo, após o período 

experimental de 28 dias, mostrou que todos os espécimes avaliados apresentaram 

sinais clínicos de desmineralização que variaram de tamanho e de uma leve perda 

de translucidez para lesões brancas distintas. Não foram observadas cavitações. 

Tais achados estão de acordo com os estudos desenvolvidos por Arends et. al. 

(1987) 36, Ogaard et. al. (1988a) 37, Holmen et. al. (1985a) 38, Thylstrup et. al. 



 
 
(1990) 39, Boyar et. al. (1989) 40, Arneberg et. al. (1984) 41, Holmen et. al. (1985b) 42 

e Melrose et. al. (1996) 43. 

Mesmo com todos os avanços presentes na Odontologia atual, à  eficácia 

das  medidas preventivas e do tratamento das lesões brancas de esmalte durante o 

tratamento ortodôntico continua sendo baseada em resultados de estudos in vitro, 

in situ e em estudos tipo série de casos com problemas metodológicos. Tais 

resultados não são suficientes para apontar uma medida que possa ser utilizada 

com base em evidências científicas, apesar de todos os ensinamentos adquiridos 

ao longo dos tempos ou com os conhecimentos divulgados através da literatura. 

O controle das lesões brancas de esmalte com a escovação com dentifrícios 

fluoretados ou não que desempenha importante papel preventivo 7, tem chamado a 

atenção de alguns autores. Eles acreditam que o simples controle mecânico do 

biofilme, realizado pela escovação dentária, é suficiente para inativação das lesões 

incipientes de cárie 18,19. Do mesmo modo, interesse da comunidade científica tem 

sido despertado com o aumento dos índices de fluorose, provavelmente devido a 

uma associação de meios para prevenção que disponibilizam o flúor de várias 

fontes 17. 

Os estudos de Ogaard et. al. (1985) 44, Ogaard et. al. (1986) 45, Ogaard et. 

al. (1983) 46, Ullsfoss et. al. (1994) 47, Ogaard et. al. (1984) 48, Holmen et. al. (1986) 

49, Ogaard et. al. (1996) 50, Holmen et. al. (1988)51; Petersson et. al. (1995) 52 e 

Moura et. al. (2006) 53 que avaliaram métodos que interferem na formação da lesão 

como enxaguatórios bucais fluoretados, vernizes fluoretados, dentifrício fluoretado 

e laser de argônio também são concordantes que a ação do flúor sobre as 

superfícies lisas de esmalte cobertas por biofilme e que não sofreram interferências 

dos distúrbios mecânicos da escovação, parece ainda não ser muito bem 

comprovada e que essas divergências possivelmente sejam explicadas pelas 

limitações dos tamanhos das amostras dos diversos estudos. 



 
 

Este fato pode estar relacionado com a dificuldade de se realizar estudos 

clínicos que esclareçam tal situação, pois as pesquisas in vivo que fizeram uso da 

metodologia utilizada nesse estudo, não utilizaram critérios metodológicos tais 

como um tamanho da amostra adequado para gerar uma distribuição amostral de 

médias suficientemente próximas do normal, não realizaram a aleatorização da 

amostra, alguns não relataram a presença de grupo controle, não registraram as 

perdas ocorridas e nem realizaram uma acurada análise estatística, que podem ser 

considerados ideais para validação da eficácia do método preventivo estudado. Por 

causa disso, estudos tipo série de casos, podem levar a conclusões errôneas a 

respeito da eficácia de um tratamento, além de serem mais susceptíveis a vieses. 

Nesta pesquisa, houve uma preocupação com a metodologia, pelo fato da 

importância que ela desempenha no resultado dos tratamentos. Assim, este estudo 

foi controlado, randomizado, procurando-se o melhor desenho de pesquisa clínica 

35. Além disto, uma pesquisa com estas características é o padrão de excelência 

para a comparação de efeitos de tratamentos ao longo do tempo 107. 

Um estudo dessa natureza se caracteriza principalmente pela aleatoriedade 

na formação da amostra, existência de um grupo controle, registro das perdas 

ocorridas e uma acurada análise estatística. Nesse sentido, de acordo com Guyatt, 

Sackett e Cook (1994) 108, a análise de um ensaio clínico deve considerar todos 

esses aspectos para que seja possível avaliar a validade do estudo e a 

conseqüente efetividade da intervenção em questão. 

Um outro aspecto importante em um estudo de intervenção é a 

homogeneidade da amostra, ou seja, a semelhança entre os grupos sob 

investigação. Isso porque os resultados do tratamento implementado não devem 

ser produtos das diferenças entre os indivíduos e sim por que de fato essa 

diferença existe. Nesse sentido, para se estudar os efeitos específicos da 



 
 
intervenção clínica livre de outros efeitos, o melhor modo de alocar os pacientes é 

ao acaso, com a randomização 107. 

Diante do exposto, o objetivo principal desse estudo foi avaliar clinicamente 

e através da florescência a laser, a eficácia da escovação com e sem dentifrícios 

fluoretados e o bochecho com fluoreto de sódio a 0,05% no controles das lesões 

brancas de esmalte, a fim de que se possa sugerir o método mais eficaz na 

paralisação das lesões de cárie ainda num estágio de não cavitação. 

Para tanto, foi selecionada uma amostra que pode ser considerada bastante 

homogênea, pelo fato de se tratar de um grupo de pacientes participantes da 

clínica de Ortodontia da Associação Brasileira de Odontologia – secção do estado 

do Rio Grande do Norte, que tinha como um dos pré-requisitos para realização do 

tratamento a remoção de quatro primeiros premolares como parte do tratamento 

ortodôntico, o que equiparou o nível sócio econômico dos pacientes do estudo. 

Os resultados encontrados no que se refere à caracterização da amostra 

estudada reafirmam a eficácia da randomização na medida em que se verificou se 

tratar de uma amostra homogênea com distribuição eqüitativa entre as variáveis 

idade, sexo e tipo de dente para cada um dos grupos estudados. No entanto, em 

relação à posição do dente no arco observamos que o grupo dentifrício com flúor 

teve um maior número de dentes superiores, o que poderia influenciar no resultado 

dos tratamentos. Entretanto, como não houve diferença significativa entre os 

tratamentos ao final do estudo, provavelmente esta variável não teve nenhuma 

interferência no desfecho. Com as características individuais bem distribuídas, 

pode-se inferir que a única diferença entre os grupos deve-se realmente ao 

tratamento. Estando tais variáveis sob controle, pode-se aferir o real efeito da 

intervenção clínica. 

Em um ensaio clínico controlado e randomizado, o seguimento dos 

indivíduos até o final da intervenção é de fundamental importância para a 



 
 
confiabilidade dos resultados finais. Entretanto, como o acompanhamento de toda 

a amostra é praticamente impossível, a quantidade de perdas deve ser a menor 

possível. Como no presente estudo o período de seguimento foi relativamente curto 

(35 dias), as perdas foram de 02 (6,25%) indivíduos e 07 (5,45%) dentes. Um 

indivíduo chegou a participar da primeira fase da pesquisa, porém desistiu na 

segunda fase. Por isso, na tabela 4 a qual descreve os valores do DIAGNOdent® 

28 dias após o desafio cariogênico, podemos observar que o grupo dentifrício sem 

flúor possui 01 espécime a mais que os grupos dentifrício com flúor e bochecho 

com flúor. Com tais valores, a quantidade de perdas ocorridas não comprometeu 

os resultados encontrados. 

As perdas ocorreram em decorrência, principalmente, do não comparecimento do 

paciente no dia marcado para remoção dos “sítios cariogênicos” e avaliação clínica 

e com a fluorescência a laser das superfícies vestibulares dos premolares em 

estudo. Porém, no intuito de minimizar o viés das avaliações citadas acima, que 

poderia gerar falsos valores para a análise, foram excluídos os casos em que os 

pacientes não compareceram rigorosamente nos dias marcados. Isso aumentaria o 

risco de haver uma maior desmineralização da superfície em estudo, gerando 

valores maiores das avaliações clínica e da fluorescência a laser. 

Apesar de ter ocorrido duas perdas, as mesmas não foram suficientes para 

prejudicar os resultados obtidos no estudo, fato este confirmado pelo intervalo de 

confiança e quartis de baixa amplitude apresentado na maioria das análises 

realizadas. 

 



 
 

 

Como não houve influência das perdas no desfecho do estudo, procedeu-se a 

comparação entre os momentos da mensuração do exame clínico e fluorescência a 

laser, a fim de se obter valores relativos aos diversos tratamentos a que os dentes 

foram submetidos. 

O diagnóstico diferencial de cárie baseado em características de lesões 

ativas e abrasionadas é difícil e requer uma observação visual, que pode ser 

subjetiva. Além disso, a calibração dos examinadores é importante para o alcance 

de uma reprodutibilidade elevada em lesões não cavitadas. Com o objetivo de um 

diagnóstico mais fidedigno, o uso combinado do DIAGNOdent® e do exame clínico 

sobre superfícies lisas livres é recomendado, devido o laser ter a vantagem de 

quantificar o conteúdo mineral, ajudando ao clínico a melhorar a acurácia do 

diagnóstico e tratamento. 

A quantificação da desmineralização do esmalte através da fluorescência da 

luz laser tem sido relatada como um método útil para o diagnóstico in vitro e in vivo 

de lesões incipientes no esmalte 109,110. Existe uma relação direta entre a 

fluorescência e a profundidade da lesão, que é comparável à correlação entre esta 

e a perda de cálcio 109. A emissão da fluorescência dos tecidos hígidos é diferente 

daquela dos desmineralizados e isto permite a detecção de lesões de cárie 111. 

Alguns estudos verificaram a acurácia das medições do DIAGNOdent®, 

tanto in vitro e in vivo 112,113,114,115.  Dois autores Lussi et al. (1999) 63 e Ross, 1999 

116 propuseram escalas para classificação dos resultados, sugerindo diferentes 

pontos de corte. Ao se compararem as duas escalas disponíveis, verificou-se que 

um mesmo resultado numérico poderia ser interpretado ora requerendo tratamento 

invasivo, ora nenhum tratamento. 

De acordo com o fabricante, o aparelho registra valores de 0 a 99 e não há 

proposta para uma escala de classificação do próprio fabricante. Entretanto, o 



 
 
estudo in vitro realizado por LUSSI et al.63, propôs que os valores de 0 a 19 

indicariam desde lesões em esmalte, ativas e paralisadas, até lesões iniciais em 

dentina. Já os valores entre 19 e 99 representariam lesões em dentina, em 

diferentes profundidades. 

A outra escala proposta teve origem na experiência de utilização clínica 

em consultório 116. Essa escala sugere que os valores de 0 a 20 poderiam ser 

considerados como lesões paralisadas. 

Tal discrepância entre as escalas é relevante, visto que os critérios de 

decisão para um tratamento invasivo ou não-invasivo são confrontados em ambas 

classificações. 

Dada a ambigüidade das escalas, e com a preocupação em evitar 

iatrogenias, Pinelli et al. (2001)117 realizou um estudo in vivo, para a definição dos 

pontos de corte a serem utilizados na avaliação de lesões incipientes, em esmalte 

não cavitado, em superficies lisas livres. Os pontos de corte das escalas propostas 

foram adaptados para melhor definição da cárie de esmalte, ora ativa, ora 

paralisada. Assim, esse estudo considerou os valores de 0 a 4 como lesões 

brancas paralisadas, e os valores maiores ou iguais a 5 como lesões brancas 

ativas em esmalte. 

Os valores encontrados nessa pesquisa variaram de 1,0 a 6,0 para o 

esmalte hígido, e de 2,0 a 8,0 para o esmalte desmineralizado, ou seja, 28 dias 

após o desafio cariogênico, onde todos os espécimes formaram a lesão branca 

ativa quando avaliada clinicamente. No entanto os resultados encontrados parecem 

contrarias os valores dos estudos de Pinelli et al. (2001)117 e Ross (1999) 116, 

porém esses valores encontrados se enquadram no estudo in vitro realizado por 

Lussi et al. (1999) 63, que propôs valores de 0-19 para lesões de esmalte ativas e 

paralisadas até lesões em dentina.  



 
 

Alguns fatores podem interferir no resultado do laser DIAGNOdent®. No 

estudo de Pinelli et al. (2001)117, as lesões paralisadas, pigmentadas e com 

integridade do esmalte foram diagnosticadas como cárie em dentina profunda 

(valores de 30 a 60). A pigmentação extrínseca e a presença de biofilme dentário 

ou cálculo nas superfícies inspecionadas geram um diagnóstico falso positivo 63. 

Portanto, além de criteriosa limpeza das superfícies, o conhecimento sobre a 

dinâmica do processo de evolução da cárie dentária é essencial para evitar o 

sobretratamento e iatrogenias. 

Considerando as escalas de classificação dos resultados do DIAGNOdent®, 

o estudo de Pinelli et al. (2001)117 verificou que houve boa concordância intra e 

interexaminador para ambas escalas propostas e adaptadas. Entretanto, houve 

maior valor de kappa, segundo a escala de LUSSI et al.63 adaptada, mostrando seu 

melhor desempenho na interpretação dos resultados. Tal verificação é um dado 

importante nas pesquisas com o DIAGNOdent®, possibilitando a definição de uma 

escala para detecção da atividade de lesões brancas de cárie em superficies lisas 

livres: valores de 0 - 5 referentes a lesões brancas de cárie paralisadas e valores 

de 5 - 99 referentes a lesões brancas de cárie ativa. 

Embora tenha sido sugerido que o laser possa tolerar a umidade 63, a 

secagem das superfícies é recomendada pelo fabricante, mas não há indicação de 

quantos segundos são necessários. Visto que a padronização é relevante, devido 

às propriedades ópticas da lesão ser diferentes das do esmalte hígido 118, optamos 

nesse estudo por um tempo de secagem de 10 segundos. 

Em relação aos valores do DIAGNOdent® e exame clínico na linha base, 

todos os dentes partiram da condição de higidez clínica, portanto, todos os 

espécimes pertencentes aos vários grupos estavam na mesma condição e 

apresentaram valores  do DIAGNOdent®  na linha base de 1,0 a 6,0. 



 
 

Os valores do DIAGNOdent® para os grupos dentifrício sem flúor, dentifrício 

com flúor e bochecho com flúor após 28 dias submetidos ao desafio cariogênico, 

não revelaram diferença significativa entre suas medianas, que quando 

comparados a escala de Pinelli et al (2001) 117, se comportaram com valores que 

oscilaram entre 2,0 e 8,0, ou seja bem abaixo dos valores  sugeridos pela autora 

para lesões brancas de cárie ativa, o que sugere que todos os espécimes 

formaram a lesão branca, quando houve acúmulo de biofilme sem o mesmo sofrer 

distúrbios da escovação por um período de quatro semanas, o que também foi 

encontrado nos estudos de Arends et. al. (1987) 36, Ogaard et. al. (1988a) 37, 

Holmen et. al., (1985a) 38, Thylstrup et. al. (1990) 39, Boyar et. al. (1989) 40, 

Arneberg et. al. (1984) 41, Holmen et. al. (1985b) 42e Melrose et. al. (1996) 43 que 

avaliaram a formação e o desenvolvimento de lesões brancas de esmalte 

subjacente ao modelo ortodôntico de cárie. 

Quando avaliou-se os resultados do DIAGNOdent® para os grupos 

Dentifrício sem flúor, Dentifrício com flúor e Bochecho com flúor sete dias após 

serem submetidos ao tratamento, observou-se que não houve uma diferença 

significativa entre as medianas para os valores de DIAGNOdent ® entre os grupos 

de tratamento. 

Silverstone (1977) 119 relatou que a adição de íons flúor à saliva não pareceu 

melhorar a redução da porosidade da lesão produzida in vitro, em análise com 

Microscopia de luz polarizada. 

Como no presente estudo não houve qualquer forma de controle da 

escovação habitual e da utilização do enxaguatório bucal fluoretado realizada em 

casa pelos pacientes, é possível que esta possa ter exercido alguma interferência 

nos resultados encontrados. No entanto, como essa particularidade, muito 

provavelmente foi distribuída equitativamente entre os grupos (em função da 



 
 
randomização), supõe-se que, se de fato essa influência tiver ocorrido, deu-se 

igualmente para todos os grupos.                                                                                           

É importante referir que, além da busca de estudos acerca da formação da 

lesão, foi realizado uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de 

investigar a eficácia de todos os métodos de aplicação de flúor que interferem na 

reversão das lesões de cárie, utilizando o modelo ortodôntico de cárie. No entanto, 

dentre os onze estudos enquadrados nos critérios estabelecidos, apenas quatro 

estudos 44,45,46,47 utilizaram enxaguatórios bucais fluoretados e apresentaram 

resultados favoráveis acerca da melhora das lesões brancas com esses 

enxaguatórios em diferentes concentrações, após um período de sete dias de 

bochecho diário com soluções fluoretadas de MFP (Monofluorfosfato) e NaF a 

0.02%, 0.05% e 2%. A significância clínica desses estudos se traduz pelo marcado 

efeito cariostático dos enxaguatórios em pacientes ortodônticos com locais de difícil 

higienização.  

Três estudos 51,52,53 avaliaram o efeito da profilaxia com dentifrícios sem flúor 

e fluoretados em diversas concentrações. Tanto a escovação com dentifrício com 

flúor, quanto a escovação com dentifrício sem flúor não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa no índice de melhora das lesões brancas entre eles 

após os sete dias de escovação regular em casa. Tais resultados reforçam a 

controvérsia da literatura sobre o mecanismo de inativação dessas lesões. 

A comprovação de que as lesões brancas de esmalte são reversíveis em 

curto prazo é uma realidade já descrita em alguns estudos clínicos realizados em 

humanos, conforme discutido no capítulo da revisão da literatura. O que é 

controverso na literatura é o mecanismo de inativação dessas lesões. Existem 

aqueles 120,121,122,123,124,125 que acreditam ser o flúor e os íons salivares os 

responsáveis pela reposição de minerais no local da superfície desmineralizada, e 

dai por isso crêem em uma “remineralização”, e aqueles 18, 126,19 que defendem que 



 
 
é a remoção mecânica do biofilme dentário que promove a inativação das lesões. 

Segundo estes, através da ação mecânica da escovação, haveria uma diminuição 

da produção de ácido na superfície do dente pela remoção do biofilme com o 

retorno para um pH neutro no interior da lesão, além da remoção do esmalte 

parcialmente dissolvido. Isto, aliado à exposição simultânea dos cristais advindos 

da parte mais profunda da lesão, justificaria a impressão clinica da dureza do 

esmalte, a redução da brancura e o brilho das lesões paralisadas 127. 

Os resultados ora encontrados apontam para a consolidação da segunda 

teoria explicativa, na medida que, comprovaram ser a remoção mecânica, realizada 

através da escovação, um procedimento essencial para o reparo dessas lesões. O 

mesmo não pode ser afirmado em relação ao dentifrício fluoretado e bochecho com 

enxaguatório bucal, posto que não foi verificado nenhum beneficio adicional ao 

tratamento. É possível até que algum efeito sinérgico possa ter ocorrido entre a 

escovação e o flúor. 

Outros fatores podem ter interferido na não observação do efeito adicional 

do flúor como o tempo de tratamento a que os espécimes foram submetidos ou que 

o aparelho DIAGNOdent® não foi capaz de detectar tal diferença. No entanto, isso 

não foi constatado clinicamente. 

Quando analisamos os grupos de tratamento separadamente, observamos 

que o grupo Dentifrício sem flúor, Dentifrício com flúor e Bochecho com flúor 

apresentaram comportamentos semelhantes em alguns aspectos, ou seja, houve 

uma diferença significativa entre as medianas para os grupos Dentifrício sem flúor 

e Bochecho com flúor e média para o grupo Dentifrício com flúor dos valores de 

DIAGNOdent® nos três momentos analisados. 

 O que pode-se observar para ao três grupos é que houve a formação da 

lesão com diferença significativa entre a linha base e 28 dias após a remoção do 

anel, o que também foi encontrado nos estudos de Holmen et al. (1987) 19; Ogaard 



 
 
et al. (1988b) 129; Ogaard & Ten Bosch (1994) 128 e Holmen et al. (1987a) 126 que 

não utilizaram flúor durante o experimento. A mesma situação clínica também foi 

observada nos estudos de Thylstrup et al. (1990) 39; Arneberg et al. (1984) 41 e 

Boyar et al. (1989) 40 em pacientes que residiam em regiões com água de 

abastecimento fluoretada. 

Sete dias após o tratamento com Dentifrício sem flúor esses valores caíram 

(sem haver diferença significativa entre a medida obtida 28 dias após o anel), mas 

não o suficiente para retornar aos valores da linha base, permanecendo uma 

diferença significativa com esta, fato semelhante também encontrado por outros 

autores 19,129,128,126, que observaram que após a remoção dos sítios cariogênicos e 

a exposição das lesões ao ambiente oral, ocorreu uma rápida alteração da 

superfície da lesão que foi vista no MEV como um simples desgaste dos cristais 

livres e que estes se tornaram mais evidentes com o tempo 

Já para os grupos Dentifrício com flúor e Bochecho com flúor, sete dias após 

o tratamento, esses valores caíram mas não o suficiente para apresentar diferença 

significativa com os valores obtidos na linha base, o que também foi encontrado por 

Holmen et al. (1987) 19; Ogaard et al. (1988b) 129; Ogaard & Ten Bosch (1994) 128 e 

Holmen et al. (1987a) 126. 

De um modo geral, o resultado dos tratamentos esteve de acordo com o dos 

estudos citados na revisão da literatura, sejam com o uso de escovação dentária 

18,126,128, ou com o uso de produtos a base de flúor 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, onde 

apesar de terem utilizados metodologias de avaliação diferentes da que foi usada 

nesse estudo, os mesmos relatam que ocorreu uma melhora  das lesões brancas 

de esmalte,  porém não o suficiente para apresentar diferenças significativas entre 

os dentes controles e os que receberam tratamento. 

O DIAGNOdent®, método utilizado para avaliação da desmineralização, 

remineralização e paralização nesse estudo, é um método quantitativo de avaliação 



 
 
mineral, que necessita de alguns pré-requisitos com a finalidade de reduzir o 

número de diagnósticos falso-positivos em algumas situações clínicas. Tem sido 

mostrado que o DIAGNOdent® realiza uma leitura aumentada para todas as 

mudanças nas propiedades físicas da estrutura do dente, tais como a presença de 

manchas, distúrbios do desenvolvimento dentário, mineralizações, pastas 

profiláticas, bem como depósitos de cálculos e biofilmes 63,90.  Conseqüentemente, 

as superfícies dentárias devem estar limpas antes da realização das aferições. 

Embora, tenha sido mostrado que o DIAGNOdent® pode tolerar umidade 

63,90, se faz necessário estudos antes de se recomendar a sua utilização em 

superfícies úmidas 63, devido a dispersão dos feixes de luz aumentar em lesões 

secas, por causa do índice de refração do ar  para os cristais ser maior do que 

aquele da água para os cristais 118.  

A intensidade da luz que é refletida da operação da lâmpada sobre os 

dentes deve também influenciar os resultados da leitura do DIAGNOdent®, e a 

manutenção de uma constante do ambiente e considerado importante 90. 

A outra forma de aferição do efeitos dos tratamentos sobre as lesões 

brancas de esmalte produzidas in vivo foi a avaliação clínica tradicional. Nesse 

sentido, algumas considerações são relevantes.  

De acordo com os resultados de von der Fehr et al. (1970) 130, o método 

visual de avaliação de lesões de cárie incipientes foi suficientemente confiável. Pot 

et al. (1977) 131 recomendaram a realização de um exame mais meticuloso para 

que se consiga diagnosticar lesões incipientes inativas. SkóId et al., (1995) 72 

advertiram que pequenas lesões são difíceis de descobrir clinicamente. De acordo 

com Nyvad & Fejerskov (1997) 57, lesões que não desenvolveram cavidade são 

difíceis de distinguir, mas destacam que dados recentes indicaram que lesões de 

cárie incipientes ativas e inativas podiam ser diagnosticadas com alto grau de 

confiabilidade. Por isto, foram realizados exames clínicos meticulosos para o 



 
 
diagnóstico das lesões de cárie incipientes, como também para a avaliação da sua 

atividade. 

Vale ressaltar que alguns fatores interferem no diagnóstico das lesões de 

cárie incipientes. Rekola. (1986) 132 constatou que a desidratação da superfície 

dentária influenciou fortemente no discernimento deste tipo de lesão. Conforme 

Von Der Fehr et al. (1970) 130, aparentemente, alguns dentes quase não foram 

afetados pela secagem, enquanto outros tornaram-se bastante opacos depois de 

poucos minutos. Isto, de acordo com Thylstrup & Fejerskov (2001b) 133, reflete o 

grau de porosidade do esmalte, ou seja, se for necessária secagem prolongada 

com ar para alterar a translucidez do esmalte, a porosidade do tecido é menor. No 

entanto a porosidade é maior se urna secagem mais rápida com ar for suficiente. 

Da mesma forma, se uma área localizada do esmalte parecer opaca em um dente 

úmido, a porosidade daquela área, em especial, é maior do que nas outras áreas 

onde a secagem com ar é necessária para mudar a translucidez. 

 Nesta pesquisa, além destas observações, também foi observado que a 

luminosidade do dia exerceu alguma influência na aparência das lesões, pois as 

mesmas pareciam mais brilhantes nos dias de sol. Por isso, durante a avaliação 

das lesões, a textura foi mais valorizada do que o brilho. 

A classificação do estado das lesões, antes e após os tratamentos, foi 

dividida em ativa, inativa e sem lesão branca com o objetivo de ser sensível às 

alterações graduais das lesões de cárie incipientes. 

Com respeito à concordância, vale destacar que o valor de kappa representa 

uma avaliação de concordância total em relação àquela que pode ter ocorrido ao 

acaso 134. Na realidade, a concordância do examinador quanto ao estado da Iesão 

de cárie incipiente dos dentes avaliados foi de 100%. 

Quando avaliou-se os resultados do exame clínico para os grupos Dentifrício 

sem flúor, Dentifrício com flúor e Bochecho com flúor sete dias após serem 



 
 
submetidos ao tratamento, observou-se que não houve uma diferença significativa 

entre as medianas para os valores dos escores relacionados ao exame clínico. 

Na avaliação dos grupos de tratamento separadamente, observou-se que os 

três grupos: Dentifrício sem flúor, Dentifrício com flúor e Bochecho com flúor, 

apresentaram comportamentos semelhantes em todos os momentos da avaliação 

do exame clínico, ou seja, houve uma diferença significativa entre as medianas dos 

valores dos escores relacionados ao exame clínico nos três momentos analisados 

para os três grupos. O que pode-se observar para os três grupos é que houve a 

formação da lesão com diferença significativa entre a linha base e 28 dias após a 

remoção do anel. Sete dias após o tratamento com Dentifrício sem flúor, Dentifrício 

com flúor e Bochecho com flúor esses valores diminuíram, mas não o suficiente 

para retornar aos valores da linha base, permanecendo uma diferença significativa.  

O percentual de lesões brancas inativas para o grupo Dentifrício sem flúor, 

Dentifrício com flúor e Bochecho com flúor foram 56,7%, 76,7% e 76,7% 

respectivamente. Nesse sentido, a escovação com dentifrício fluoretado e o 

bochecho com enxaguatórios bucais fluoretados apresentou um número de lesões 

brancas inativas maior que o grupo dentifrício sem flúor nas condições desse 

estudo. No entanto, não houve associação significativa entre o número de lesões 

brancas ativas e inativas e o tipo de tratamento que os dentes receberam.  

Já a coincidência dos resultados entre os grupos experimentais 

(Escovação com dentifrício fluoretado e sem flúor e o bochecho com enxaguatório 

bucal fluoretado) parece demonstrar que, a despeito da hipótese teórica de que o 

flúor tem a capacidade de remineralizar as superfícies de esmalte 

desmineralizadas 135,136, clinicamente a escovação com dentifrício fluoretado e o 

bochecho com enxaguatório bucal fluoretado  não demonstrou nenhum beneficio 

clínico adicional na inativação das lesões brancas. É necessário ainda considerar 

que, de acordo com as recentes conjecturas teóricas acerca do mecanismo de 



 
 
ação de flúor, o seu uso em concentrações mais baixas e em alta freqüência 137,138 

é mais importante na redução da progressão da cárie que as substâncias mais 

concentradas e utilizadas num intervalo maior de tempo. Nesse sentido, é possível 

que um tratamento com escovações com dentifrício fluoretado diário, associadas 

ao bochecho com enxaguatório bucal fluoretado por um período de tempo maior, o 

pudessem ter melhores resultados, tanto pela ação mecânica da escova, quanto 

pela presença do flúor. 

É importante ressaltar ainda que, a discussão aqui feita se centra no 

efeito terapêutico da escovação com dentifrício fluoretado e sem flúor e o bochecho 

com enxaguatório bucal fluoretado sobre as lesões brancas de esmalte, e não o 

seu efeito preventivo. Apesar da comprovada eficácia do flúor na prevenção de 

lesões brancas de esmalte, não foram encontrados na literatura estudos com 

objetivo de testar o efeito terapêutico com o mesmo delineamento metodológico, ou 

seja, ensaio clínico controlado e randomizado, e o mesmo esquema terapêutico 

(escovação com dentifrício fluoretado e sem flúor e o bochecho com enxaguatório 

bucal fluoretado por 07 dias) que permitisse uma comparaçao com os resultados 

encontrados. 

Os resultados demonstram a importância da remoção mecânica do biofilme 

dentário, executado através da escovação sobre as lesões brancas de esmalte. É 

de se esperarar que o fato das superfícies vestibulares dos premolares serem lisas 

e de fácil acesso à escovação dentária, muito provavelmente contribuiu para os 

bons resultados apresentados. 

Detalhando os resultados da presente pesquisa, foi observado, que todos os 

espécimes submetidos ao desafio cariogênico por 28 dias, desenvolveram lesões 

brancas de esmalte que variou de tamanho e de uma leve perda de translucidez 

para lesões brancas distintas, e que durante esse período utilizaram um dentifrício 

sem flúor e foram orientados a manter suas dietas e higiene oral normais.  



 
 

 De acordo com von der Fehr et al. (1970) 130, Holmen et al. (1987a) 126, 

Holmen et al. (1988) 51, Ogaard & Ten Bosch (1994) 129 e Thylstrup et al. (1994) 139, 

os principais fatores etiológicos da cárie são locais, destacando-se a ausência de 

distúrbio mecânico da biofilme. A lesão de cárie é resultante da desmineralização 

causada por freqüentes quedas de pH no biofilme, as quais se tornam mais 

pronunciadas com o aumento da idade da mesma 140. 

Quando ocorre esta situação, primeiramente, conforme Thylstrup & 

Fejerskov (2001b)133, nenhuma alteração pode ser observada macroscopicamente, 

mesmo depois de cuidadosa secagem com ar, embora já haja dissolução da 

superfície do esmalte. Em determinado momento, as alterações do esmalte 

tornam-se macroscopicamente visíveis após a secagem com ar, evidenciando a 

perda maior de minerais, que ocorre preferencialmente nos locais mais profundos, 

em detrimento da superfície. Este estágio da lesão marca o aparecimento da 

clássica lesão de “mancha branca”, ou seja, da lesão de cárie incipiente, que se 

manifesta com esta coloração devido a um fenômeno óptico 141. Com o decorrer do 

tempo, a porosidade aumenta e as mudanças macroscópicas podem ser 

observadas prontamente, sem a secagem com ar. Os mecanismos exatos que 

promoveriam a relativa proteção contra uma maior dissolução da camada externa, 

com perda de minerais da região da sub-superfície, ainda não são totalmente 

compreendidos. Talvez isto se deva a inibidores salivares, os quais tendem a inibir 

a desmineralização. Como estes inibidores são macromoléculas, portanto não 

conseguiriam penetrar nas regiões mais profundas do esmalte. Nesse sentido, sua 

função de estabilização estaria limitada à superfície do esmalte 133. 

Estando as áreas de estagnação (regiões bastante protegidas das forças de 

atrição, que permitem, assim, o acúmulo de bactérias, sem nenhum distúrbio) 

relacionadas ao desenvolvimento das lesões de cárie, Darling, em 1959 142, 



 
 
recomendou tentar reduzir a estagnação com a escovação dentária, entre outros 

procedimentos, imediatamente após as refeições.  

O distúrbio do biofilme pode ocorrer mesmo que não seja efetuado, pelo 

paciente ou pelo profissional, nenhum procedimento de limpeza, bastando serem 

alteradas as condições que causam acúmulo do mesmo. 

O tratamento instituído após o desafio cariogênico, ou seja, depois da 

formação da lesão nesse estudo foi a escovação com dentifrício sem flúor, 

escovação com dentifrício fluoretado e o bochecho com enxaguatórios bucais 

fluoretados, por um período de 07 dias. As reavaliações das lesões brancas 

através do exame clínico e da fluorescência a laser foram realizadas no final dos 07 

dias. Embora tenha sido verificada uma ligeira regressão das lesões após 07 dias 

sob efeito de um dos tratamentos citados acima ,esta não retornou aos valores da 

linha base, o que também foi observado por , Von der Fehr et al. (1970)  130; Artun 

& Thystrup, (1986) 18; Ogaard & Ten Bosch, (1994)  128. 

Quanto aos dentifrícios, Biesbrock et al. (1998) 143 verificaram uma 

freqüência estatisticamente maior de regressões de lesões de cárie incipientes 

acessíveis (diagnosticadas com o exame tátil-visual) nos grupos dos dentifrícios 

fluoretados do que no grupo do dentifrício sem flúor, mas somente ao final do 

segundo ano. Ao final do terceiro ano, a freqüência de regressão destas lesões foi 

estatisticamente maior apenas no grupo do dentifrício com fluoreto de sódio.  

Vários autores pesquisaram, in situ, o efeito de dentifrícios fluoretados na 

alteração do conteúdo mineral de lesões de cárie artificiais. Reintsema et al. (1985) 

121, Dijkman et al. (1990) 122, Damato & Stephen. (1994) 144, Sullivan et al. (1995) 

125, Wefel et al. (1995) 145 e Koo & Cury. (1998) 146 verificaram que os dentifrícios 

fluoretados promoveram aumento da quantidade de minerais do esmalte, enquanto 

Mellberg et al. (1992) 123 constataram que houve aumento quando foi usado 



 
 
dentifrício com 1000 ppm de flúor, mas não houve aumento quando o dentifrício 

apresentava 250 ppm de flúor. 

 Em contrapartida, Mellberg et al. (1985) 120 e Vernon et al. (1992) 147 

observaram que os dentifrícios fluoretados não diferiram dos dentifrícios não-

fluoretados. No primeiro estudo, houve ganho mineral, quando foram comparados o 

percentual de mineral da camada superficial, a área e a profundidade da lesão e o 

percentual mineral mínimo do corpo da lesão, ao passo que no segundo estudo, 

não houve alteração do conteúdo mineral das lesões, independentemente do 

dentifrício utilizado. Todos estes pesquisadores realizaram as avaliações por meio 

de microrradiografias, com exceção de Reintsema et al. (1985) 121, que utilizaram 

um eletrodo para verificar os níveis de flúor. 

De acordo com Arends et al. (1988) 148 e RolIa (1988) 149, o uso de dentifrício 

fluoretado ocasionaria a formação de fluoreto de cálcio, ou, mais precisamente, de 

um material semelhante ao fluoreto de cálcio. 

Em se tratando dos estudos in situ, a maioria deles também indicou que os 

dentifricios fluoretados cooperaram para a remineralização das lesões. Permanece 

a dúvida se este comportamento se repetiria em estudos in vivo, e se o grau de 

remineralização influenciaria no retorno da translucidez do esmalte, ou seja, 

apresentaria significado clínico, evidenciando a regressão das lesões. 

Portanto, de acordo com os estudos citados acima, o dentifrício fluoretado 

pode auxiliar na regressão de lesões de cárie incipientes, mas vale salientar que 

estas observações foram feitas após um período de tempo bem mais prolongado 

do que o da presente pesquisa. 

Quanto à duração do tratamento, foi possível observar uma melhora não 

significativa estatísticamente após 07 dias submetidos a algum dos tratamentos, 

em relação aos valores dos escores dos exames clínicos e da fluorescência a laser 

28 dias após a remoção dos sítios cariogênicos, o que está de acordo com os 



 
 
resultados dos estudos de Von der Fehr et al. (1970) 130; Artun & Thystrup, (1986) 

18 e Ogaard & Ten Bosch, (1994) 128.  De acordo com Thylstup & Fejerskov (2001c) 

150, a reação do esmalte à remoção do biofilme é muito mais lenta do que a rápida 

reação do tecido gengival inflamado à sua remoção. 

A revisão de estudos in vivo realizada por Thylstrup et al. em (1994) 139, 

mostrou que a reexposição às forças mecânicas eliminadas total ou parcialmente, 

responsáveis pela remoção da biomassa cariogênica, incluindo a escovação 

dentária, não somente paralisaram o progresso das lesões, mas também levaram à 

sua regressão parcial. 

Thylstrup & Fejerskov (2001c) 150, afirmaram que um dos principais objetivos 

da remoção do biofilme efetuado pelo cirurgião-dentista é favorecer o controle das 

lesões de cárie ativas, visíveis sub-clínica (ao microscópio) e clinicamente. 

Das 121 lesões formadas após o desafio cariogênico de 28 dias, 63 

tornaram-se inativas, total ou parcialmente, ou seja, apresentaram cor 

esbranquiçada e brilho e adquiriram lisura semelhante ao esmalte sadio. Foi 

possível observar que muitas delas tornaram-se menos aparentes, inclusive 

algumas, quase imperceptíveis, diminuindo, assim, o problema estético por elas 

causado, o que também foi encontrado por Ogaard & Ten Bosch (1994) 128 que 

relatam que na ausência de flúor duas ou quatro semanas após a remoção das 

bandas, as lesões de quase todos os dentes haviam desaparecido, e concluíram 

que o desaparecimento da lesão está ligada a sua “pouca idade”.  

Com relação às alterações clínicas associadas à inativação das lesões de 

cárie incipientes, ou seja, dureza, lisura e possibilidade de brilho 151, alguns autores 

18,126,19 atribuíram-nas ao distúrbio mecânico do biofilme cariogênico, ocasionado 

pela escovação dentária, a qual também levou ao desgaste da superfície 

parcialmente dissolvida, enquanto outros 154,155,156 referiram-se às mesmas como 

sendo resultado da remineralização. 



 
 

Nyvad & Fejerskov (1997)57 observaram na literatura que, ocasionalmente, é 

relatado o desaparecimento de lesões de cárie incipientes 157, mas tem sido 

questionado até que ponto isto refletiria um erro de diagnóstico 133.  Ao contrário, a 

sua experiência clínica 57 sugere que a lesão inativa pode permanecer, durante a 

vida inteira, como uma cicatriz da lesão de cárie, esbranquiçada ou amarronzada, 

no esmalte. Também declararam que isto seria um embasamento de que a real 

remineralização seja um fenômeno muito raro in vivo. De acordo com Thylstrup & 

Fejerskov (2001 b) 133, quando não se percebe mais a lesão, na realidade, haveria 

um desgaste da mesma e não, o seu desaparecimento. 

Em 1989, Ogaard 158 constatou que as lesões de cárie incipientes não 

haviam desaparecido cinco anos após os tratamentos ortodônticos, os quais 

favoreceram sua ocorrência. 

Os demais estudos clínicos relatados na revisão da literatura 

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, ou seja, que provocaram o desenvolvimento de lesões com 

as bandas ortodônticas especiais, mencionam a ocorrência de redução do grau de 

opacidade das lesões de cárie incipientes e a redução da área das lesões, após 

uma, duas e três semanas, respectivamente. Nestes estudos, não é mencionado o 

desaparecimento das lesões de cárie incipientes nos respectivos períodos de 

reavaliação. 

Portanto, de acordo com Backer Dirks (1966) 155, Pot et al. (1977) 131, Cruz 

et al. (1991) 152 e Ogaard & Ten Bosch (1994) 128, as lesões de cárie incipientes 

podem desaparecer e isto ocorreria devido à sua “pouca idade” 128 e/ou ao seu 

desgaste, não devendo ser descartado o erro de diagnóstico 133. 

Ainda é importante alertar que um resultado pode ter alta significância 

estatística e não ter qualquer significado clínico, embora este somente seja um 

problema freqüente nos estudos que não são realizados in vivo 157. 



 
 

Nesse sentido, o significado clínico deste estudo, ou suas aplicações 

práticas, são que, a regressão de lesões brancas de esmalte incipientes, pode ser 

obtida através da escovação com e sem dentifrício fluoretado e através da 

associação da escovação com bochechos com enxaguatórios bucais fluoretados. 

Também é importante prolongar a duração do tratamento, pois os resultados 

obtidos após 07 dias não foram significativos do ponto de vista estatístico, mas 

clinicamente foi observado melhoras na superfície do esmalte avaliada. Isto parece 

particularmente válido no caso das crianças com um número maior de lesões 

brancas de esmalte incipientes. E vale lembrar que, com a inativação das lesões 

incipientes, haverá a diminuição da necessidade de tratamento restaurador, pois 

não chegaria a haver o desenvolvimento de cavidades 158,159, além disto, há a 

diminuição do problema estético causado pelas lesões 18,126. 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

7.0 CONCLUSÕES 

 

1. Após 07 dias de tratamento, (com Dentifrício sem flúor, Dentifrício com flúor e 

Bochecho com flúor) os escores clínicos e os valores para fluorescência a laser 

(DIAGNOdent®) reduziram, o que significa uma melhora no nível de 

mineralização do esmalte, mas sem retornar à condição de higidez. 

2. O número de lesões brancas ativas foi maior para o grupo dentifrício sem flúor, 

embora sem significado clínico, levando-se em consideração o período 

estudado. 

3. O tipo e a posição no arco dos dentes integrantes dos grupos, não interferiram 

no resultado dos tratamentos. 

4. Clinicamente e através da fluorescência a laser (DIAGNOdent®), o adicional de 

flúor no dentifrício ou no bochecho por 07 dias não trouxe benefícios adicionais 

no tratamento da lesão branca de esmalte gerada a partir do modelo ortodôntico 

de cárie in vivo. 

5. Os dentifrícios a base de flúor e os enxaguatórios bucais fluoretados têm 

mostrado reduzir a incidência de desmineralização do esmalte, mas a 

associação destes métodos não parece ser superior ao uso individual destes, 

tomando como base o modelo de cárie in vivo. 

6. A exposição das lesões brancas de esmalte ativas ao meio bucal resulta em 

uma rápida inativação das mesmas, seja por distúrbios mecânicos da 

escovação e/ou pela utilização de flúor tópico na forma de dentifrício ou 

bochecho diário. 
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