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PEREIRA, Carolina Cury Lopes.
Tratamento da dentina após erosão:
caracterização química e morfológica. 2016. 44p. [Dissertação de Mestrado].
Programa de Pós-Graduação em Odontologia – Universidade Norte do Paraná,
Londrina.
RESUMO

Foi objetivo avaliar o tratamento da dentina após erosão e aplicação de Sensodyne
Repair & Protect (Novamin), do laser de Er:YAG e de ambos. A superfície oclusal de
vinte terceiros molares hígidos foi removida e os dentes cortados no sentido mesiodistal para obter discos de dentina (1,5mm de espessura). Os discos foram
armazenados em água ultrapura por 3 dias, submetidos a ciclo de erosão e divididos
em quatro grupos (n=5): ES Erosão + Sensodyne Repair&Protect (Novamin); EL
Erosão + Laser de Er:YAG (40mJ, 10Hz, 50microsegundos - controle); ELS Erosão +
Laser Er:YAG + Sensodyne; ESL Erosão + Sensodyne + Laser Er:YAG. Após
tratamentos e armazenagem em água ultrapura (37 oC / 14dias), a composição da
dentina foi analisada por Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDXRF),
a relação Ca/P determinada, as superfícies foram observadas em Microscópio
Eletrônico de Varredura (MEV) e a porcentagem da área de túbulos dentinários
abertos calculada. Os dados da relação Ca/P e da área dos túbulos dentinários
foram tratados por Shapiro Wilk, Análise de Variância de um fator e teste de Tukey a
5%. Houve diferença da relação Ca/P (p<0,0001), que foi maior para Erosão (E)a,
Erosão + Sensodyne (ES)b e menor para ELc, ELSc e ESLd. Maior área de túbulos
dentinários foi exposta após Ea e menor após smear layerb e Sensodyneb,
(p<0,0001). O grupo ELc foi semelhante ao ESLc e menor área de túbulos
dentinários expostos foi observada para ELSd, em relação a ESL e EL. Concluiu-se
que os tratamentos realizados modificaram a superfície da dentina submetida ao
ciclo de erosão.

Palavras-chave: Hipersensibilidade da dentina, Dessensibilizantes dentinários,
Erosão dentária
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PEREIRA, Carolina Cury Lopes. Treatment of dentin after erosion: chemical and
morphological analyses. 2016. 44p. [Master Thesis]. Programa de Pós-Graduação
em Odontologia – Universidade Norte do Paraná, Londrina.
ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze dentin after erosion and application of
Sensodyne Repair & Protect (Novamin), Er:YAG laser and both. The occlusal
surface of twenty third molars was cut and the teeth sectioned mesio-distally to
obtains 1.5mm thick dentin discs. They were stored into ultrapure water for 3 days,
the erosion cycle was applied and they were divided into four groups (n=5): ES
Erosion + Sensodyne Repair&Protect (Novamin); EL Erosion + Er:YAG Laser (40mJ,
10Hz, 50microseconds - control); ELS Erosion + Er:YAG Laser + Sensodyne; ESL
Erosion + Sensodyne + Er:YAG Laser. After treatments and storage into ultrapure
water (37oC/14days), the chemical composition of dentin was analyzed by EnergyDispersive X-ray fluorescence (EDXRF), the Ca/P ratio evaluated, the dentin
surfaces were observed in a Scanning Electron Microscope and the percentage of
opened dentin tubules calculated. The data of Ca/P ratio and the percentage of
dentin tubules were treated by Shapiro Wilk, One-Way Analysis of Variance and
Tukey’s tests at 5%. There was difference to the Ca/P ratio (p<0,0001), that was
higher for Erosion (E)a, Erosion + Sensodyne (ES)b and lower to ELc, ELSc e ESLd.
The area of exposed dentin tubules was higher after Ea and lower after smear layerb
and Sensodyneb, (p<0,0001). The ELc group was similar to ESLc and less area of
exposed dentin tubules was observed to ELSd comparatively to the ESL and EL
groups. It may be concluded that the tested treatments modified the dentin surface
submitted to erosion cycle.
Key-words: Dentin hypersensitivity, Desensitizing agents, Dental erosion.
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1 INTRODUÇÃO

A evolução do conhecimento sobre a doença cárie e sobre o material
odontológico levaram a uma redução na perda do dente a partir de lesões de cárie.
Por outro lado, o maior tempo de vida dos dentes na cavidade bucal trouxe um
aumento na ocorrência de lesões não cariosas (erosão, abrasão, abfração, atrição).
A camada de esmalte pode ser removida por hábitos parafuncionais, escovação
inadequada, uso de abrasivos ou erosão por dietas ácidas. Em todas essas
situações, o tecido dentinário, contendo numerosos túbulos com os seus processos
odontoblásticos, pode ser exposto ao meio bucal e submetido a uma grande
variedade de estímulos. A resposta a esses estímulos pode variar de um pequeno
desconforto à extrema dor.54 Como consequência, a hipersensibilidade da dentina
tem sido queixa comum entre os adultos.33
A erosão dental é o desgaste das estruturas do dente causado por
ácidos, sem o envolvimento bacteriano, que pode ser de origem extrínseca ou
intrínseca. Os ácidos de origem extrínseca são provenientes da dieta (alimentos e
bebidas ácidas), de medicamentos e do meio ambiente.48 Os de origem intrínseca
são originados no estômago, associados com a doença do refluxo gastresofágico
(movimento passivo ou sem esforço de regurgitamento ácido na boca). Pode estar
relacionado à gastrite crônica, alcoolismo, gravidez, obesidade, hérnia de hiato e
com vômitos espontâneos e frequentemente com uma condição médica subjacente
ou induzidos devido a transtornos alimentares como a bulimia e a anorexia.19,7,8
Independente da etiologia, o tratamento do desgaste das estruturas do dente tornase complexo diante do desafio ácido constante.
A hipersensibilidade dentária é uma dor aguda e de curta duração
em dentes vitalizados, induzida por estímulos mecânicos, químicos, térmicos ou
osmóticos, que afetam diretamente a dentina exposta ao meio bucal sem sua
proteção coronária (esmalte) ou radicular (cemento).58 Existem várias explicações
sobre a etiologia da dor provocada pela hipersensibilidade dentária, porém a mais
aceita é a Teoria Hidrodinâmica10, que considera que ela é o resultado da ativação
das fibras do tecido pulpar, fibras sensitivas na dentina, decorrentes da rápida
movimentação do fluido tubular.
Oxalatos foram utilizados como dessensibilizantes para o tratamento da
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hipersensibilidade dentária, pela oclusão dos túbulos dentinários54, materiais
resinosos32

e

compostos

fluoretados.43

Outros

materiais

atuam

sobre

a

despolarização das terminações nervosas, por meio da ação dos sais de potássio49.
O advento do laser odontológico considera a bioestimulação como
opção de tratamento. Com relação ao tratamento da hipersensibilidade dentária
resultante da erosão, uma alternativa contemporânea é o laser de baixa ou alta
intensidade. Esta seria a opção mais conservadora e adequada pelo fato de ser
eficiente e pelo seu simples modo de ação.57
Os tipos de laser utilizados no tratamento de hipersensibilidade dentária
podem ser divididos em dois grupos. Os lasers de baixa intensidade: Hélio-Neônio
(He-Ne) e Arseneto de Gálio e Alumínio (AsGaAl) e os de alta intensidade: laser de
Neodímio Ytrio Alumínio Granado (Nd:YAG) e o de dióxido de carbono (CO2). Podese usar tanto lasers cirúrgicos, que atuam promovendo o selamento dentinário pela
obliteração dos túbulos dentinários, como os lasers não cirúrgicos, que atuam
através dos efeitos analgésico, anti-inflamatório e bioestimulador da polpa dental,
levando a formação de dentina reacional.47
Recentemente a incorporação de biovidros foi formulada na tecnologia
NovaMin® presente em creme dental e utilizada para a prevenção de sensibilidade,
redução do sangramento e gengivite, clareamento e a erosão, bem como em
estudos de remineralização. A apresentação comercial do creme dental Sensodyne
Repair & Protect aborda aspectos importantes da prevenção ou a inibição da
desmineralização, bem como o aumento da remineralização, aspecto que seria
interessante

de

considerar

no

tratamento

de

pacientes

que

sofrem

de

hipersensibilidade dentária decorrente do refluxo gastresofágico ou bulimia. O
conteúdo de cálcio, fosfato e fluoreto podem contribuir para a remineralização;
relatos de alívio da sensibilidade a curto e longo prazo foram associados ao bloqueio
da transmissão dos impulsos nervosos e obliteração dos túbulos dentinário.53 Apesar
dos resultados parecerem promissores, são necessários estudos para avaliar os
efeitos deste tratamento em condições de desafio ácido prolongado.
Clinicamente o uso de agentes dessensibilizantes nem sempre é
suficiente para reduzir a dor proveniente da hipersensibilidade dentária, como por
exemplo diante de refluxo gastresofágico, quando os ácidos poderiam remover o
material depositados sobre a dentina. Pelo exposto, nota-se que ainda existem
esclarecimentos

a

serem

feitos

sobre

a

influência

do

uso

de

agentes

10
dessensibilizantes no tratamento da hipersensibilidade da dentina, diante de
situações como a erosão dentária.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A hipersensibilidade dentária é uma queixa cada vez mais comum
nos consultórios odontológicos. A seguir abordaremos suas causas e opções de
tratamento descrito por diversos autores. O êxito do tratamento clínico é influenciado
diretamente pela eliminação das causas e pela efetividade dos materiais e recursos
tecnológicos disponíveis no mercado.

2.1 EROSÃO DENTAL

A erosão dental é a perda progressiva e irreversível de tecido
dentário duro (esmalte e dentina) que sofreu ação química de ácidos, sem, no
entanto, ter o envolvimento bacteriano.37 Estudos observacionais têm demonstrado a
associação entre a erosão dental e o elevado consumo de alimentos e bebidas
ácidas, o que inclui a frequente ingestão de sucos, frutas cítricas, picles (contém
vinagre), bebidas (refrigerantes, bebidas esportivas tipo Gatorade, vinhos) entre
outros. Em casos severos a erosão pode levar à total destruição dos elementos
dentários.55 Com o aumento da frequência de hipersensibilidade dentária foram
notificados casos de dentes com recessão gengival, pobre higiene bucal, hábitos
para funcionais, escovação agressiva, erosão decorrente de fatores alimentares, mal
posicionamento dos dentes, doenças periodontais crônicas, cirurgia periodontal,
problemas oclusais, a idade ou uma combinação destes fatores. Em todas essas
situações o tecido dentinário, contendo numerosos túbulos com os seus processos
odontoblásticos é exposto ao meio bucal e submetido a um grande número de
agentes irritantes.
A frequência de consumo e a quantidade total de alimentos ácidos
aumentou muito nos últimos anos devido a mudanças no estilo de vida. Quase 30%
dos europeus entre os 18 – 35 anos apresentam desgastes erosivos, por consumo
de bebidas ou frutas cítricas.8
Entre os fatores intrínsecos etiológicos estão os ácidos do estômago.
O conteúdo ácido que fica na boca tem acentuado contato com os dentes, atuando
regularmente. A frequência e a duração do ataque ácido estão associadas à erosão.
Por caracterizar um processo cumulativo, o desgaste patológico por erosão dentária
pode acarretar perdas severas de esmalte e dentina que exigem reabilitações
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extensas e de alto custo.8
Causada por ácidos, a erosão dental acontece sem o envolvimento
bacteriano e pode ser de origem extrínseca ou intrínseca. Os ácidos de origem
extrínseca são provenientes da dieta (alimentos e bebidas ácidas), de medicamentos
e do meio ambiente.48 Os fatores de origem intrínseca são os ácidos originados no
estômago, entre eles o ácido clorídrico, que entram em contato com os dentes e
estão associados com a doença do refluxo gastresofágico, movimento passivo ou
sem esforço de regurgitamento ácido na boca devido à gastrite crônica associada ao
alcoolismo, gravidez, obesidade, hérnia de hiato e com vômitos espontâneos, com
uma condição médica subjacente ou induzidos devido a transtornos alimentares
como a bulimia e a anorexia.19,7
Anorexia e bulimia nervosa são doenças de transtornos alimentares
de ordem comportamental que têm efeitos sobre a saúde bucal; pacientes com estes
distúrbios apresentam emagrecimento significativo e tem frequentemente episódios
de vômitos induzidos, provocando erosão dental, causando uma destruição
característica nos tecidos duros das coroas dos dentes. O tratamento da erosão
dental compreende a educação do paciente acerca das consequências do processo
erosivo para o controle do mesmo e só após o paciente adquirir esse controle é que
o tratamento restaurador deverá ser realizado.45
Durante a anamnese, o cirurgião-dentista deve ter a habilidade de
colher informações do paciente sem dirigir perguntas diretas acerca de transtornos
alimentares. Com essa postura pode-se obter a confiança do paciente e adquirir
informações sobre a possibilidade da existência de refluxo gastresofágico, anorexia
e bulimia.50 Pode-se afirmar que os pacientes com doença do refluxo gastresofágico
apresentam maior incidência de erosões dentárias, aftas, ardência bucal,
sensibilidade dentária e gosto azedo.13
Existem algumas situações clínicas em que os cirurgiões-dentistas
devem encaminhar o paciente sem diagnóstico de refluxo gastresofágico ao
gastroenterologista. As indicações para esse encaminhamento são: quando exames
prévios para a doença do refluxo gastresofágico foram inconclusivos ou
equivocados, após um período de revisão a erosão progride, quando não há
nenhuma outra causa para a erosão, a erosão severa está presente, podendo ser
unilateral e afetando as superfícies bucais.41
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O laser de baixa ou alta intensidade também é opção adequada para
tratar a hipersensibilidade dentária.2

2.2 LASER

A hipersensibilidade dentária cervical é uma patologia bastante
prevalente, na maioria dos casos de difícil diagnóstico e tratamento pois os
resultados são parciais e não duradouros. Motivo de várias pesquisas na
Odontologia nos últimos anos, é uma das indicações do uso do laser que mais vem
se destacando como tratamento bastante promissor. Pode-se usar tanto lasers
cirúrgicos, que atuam promovendo o selamento dentinário pela obliteração dos
túbulos dentinários, como os lasers não cirúrgicos, que atuam através dos efeitos
analgésico, anti-inflamatório e bioestimulador da polpa dental, levando à formação
de dentina reacional.15
O uso do laser foi comparado com um agente dessensibilizante Gluma
(Heraeus Kulzer) e todos os protocolos utilizados foram efetivos na redução da
hipersensibilidade, embora a associação do laser Nd:YAG e o dessensibilizante
foram mais efetivos imediatamente e 6 meses após.2 O tratamento da
hipersensibilidade dentária resultante da erosão pelo laser de baixa ou alta
intensidade é opção eficiente e de simples modo de ação.57
Atualmente, grande variedade de procedimentos é realizada usando
lasers. Os lasers são considerados eficazes em preparação da cavidade, cárie
remoção de remoção, restauração, tratamento de sensibilidade dentária, prevenção
de cáries e clareamento dental. São realizadas por interação do laser com o tecido,
causando diferentes reações de acordo com o seu meio ativo, comprimento de onda
e densidade de potência e para as propriedades ópticas do tecido alvo. Os autores
concluíram que a aplicação do laser de diodo (810 nm) foi eficaz para a redução da
hipersensibilidade dentária.24
Apenas os sais de potássio (nitrato de potássio) e eventualmente o
laser podem ter uma influência direta sobre a excitabilidade nervosa por perturbar a
transmissão nervosa. A ação do laser permitiu um tratamento eficiente através da
coagulação das proteínas do fluido no interior da dentina túbulos, diminuiu os
movimentos fluidos pela oclusão parcial dos túbulos da dentina e pela descarga
nervosa intra tubular, sem provocar danos à polpa.56
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O laser Nd:YAG foi capaz de selar os túbulos dentinários sem danificar
superfícies dentinárias e sem prejudicar a vitalidade pulpar. Este laser é eficaz e
pode

ser

utilizado

com

segurança

para

futuro

tratamentos

in

vivo

de

hipersensibilidade da dentina, sob certas condições.38 Foi demonstrado que o laser
de AsGaAl e o de Nd:YAG foram efetivos no tratamento de hipersensibilidade
dentária, sem diferenças significativas entre eles.47
Os equipamentos utilizados para terapia da hipersensibilidade dentária
são os lasers de CO2, Nd: YAG, Er: YAG e o Er,Cr: YSGG, em diferentes
parâmetros. Estudos de microscopia eletrônica de varredura mostraram cortes
precisos e uniformes do laser em esmalte, preservando a morfologia prismática.
Cortes em dentina também mostraram a preservação da estrutura dos túbulos
dentinários. Em tecidos moles o laser Er,Cr: YSGG induziu uma boa cicatrização,
pouca hemorragia ou inflamação.9
No ano de 201451 concluíram, avaliando em MEV, que tanto o laser Er:
YAG, como um creme dental a base de arginina, foram eficazes na oclusão e
estreitamento dos túbulos dentinários, e que uma oclusão mais proeminente foi
observada no grupo de tratamento combinado do laser com pasta dessensibilizante.
O Er: YAG atua sobre um substrato dental por termomecânica (ablação térmica).27 A
dessensibilização pelo Laser foi introduzida como uma ferramenta alternativa
eficiente para tratamento imediato de hipersensibilidade dentária. Efeitos de oclusão
dos túbulos dentinários pelo laser de Er:YAG foram observados.6
A eficácia clínica do laser érbio: ítrio, alumínio, granada (Er: YAG) no
tratamento a laser na dentina cervical exposta foi avaliada. Vinte pacientes com
hipersensibilidade dentária de dentes livres de cárie foram selecionados. A escala
analógica visual (VAS) foi utilizado para medir a sensibilidade dentinária em resposta
ao estímulo pelo ar. Em conclusão, o laser Er: YAG como tratamento de
dessensibilização pode efetivamente reduzir a hipersensibilidade de cervicalmente
dentina exposta.58
Os laseres de alta intensidade têm sido estudados como uma
possível opção de tratamento para hipersensibilidade. Em um estudo clínico duplo
cego, randomizado, controlado, foi avaliado os efeitos dos lasers Er: YAG e Er, Cr:
YSGG em DH. A irradiação com o laser de Er: YAG foi associada ao menor nível de
dor. Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que nenhum dos
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tratamentos a laser estudada foi capaz de eliminar completamente a dor, mas o Er:
YAG e Er, Cr: YSGG laseres são adequados para o tratamento de DH.3
O conteúdo mineral da dentina irradiada com laser erbium: ítrioalumínio-granada (Er: YAG), neodímio: granada ítrio-alumínio (Nd: YAG) e potássio
titânio fosfato (KTP) usado no tratamento da hipersensibilidade dentária foi avaliado.
Não houve diferenças significativas entre os grupos para Ca, K, Mg, Na, P e Ca / P
proporção mineral (p> 0,05). Fotografias em microscopia eletrônica de varredura
indicaram que não foram fundidas áreas ao redor dos túbulos dentinários em grupos
tratados com Er: YAG e lasers KTP. Este estudo demonstrou que o laser
condicionado com o Er: YAG, Nd: YAG, sistemas de laser KTP não afetam a
estrutura de composição das superfícies de dentina.16
Foram estudados os efeitos do CO2 e Er: YAG no tratamento da
hipersensibilidade dentinária, reduzindo seus sintomas. No entanto, o laser Er: YAG
laser tem um efeito mais significativo; além disso, nem CO2 nem o laser Er: YAG
afetou a estrutura de composição do conteúdo mineral. 9
Em um estudo realizado, o laser de Er:YAG pulsado foi usado em
dentes humanos para determinar a profundidade de ablação por pulso de taxa de
repetição de 2 e 5 Hz, em cortes transversais de dentina e esmalte. A energia
utilizada por pulso laser foi de 25 a 365 mJ. As amostras utilizadas de dentina e
esmalte foram seccionadas (0,5 a 0,75mm), incluindo esmalte e dentina. As
micrografias das cavidades irradiadas com taxa de repetição de 2 e 5 Hz indicaram
mínimo efeito térmico no esmalte com densidade de energia abaixo de 80 J/cm2.
Mínimo efeito térmico em dentina foi notado com densidade abaixo de 74 J/cm2. Na
microscopia eletrônica de varredura, as imagens da dentina mostraram uma
superfície serrilhada e irregular. Estes autores concluíram que o laser de Er:YAG
pode provocar a ablação de esmalte e dentina com um mínimo efeito térmico,
quando se utiliza as frequências de 2 e 5 Hz.59
Os efeitos de oclusão do laser Er: YAG e de creme dental que
contenha apatita nano-carbonato (n-CAP) sobre os túbulos dentinários foram
observados. O método de combinação tem o potencial para a melhoria da dentina
com oclusão dos túbulos. No entanto, é necessário um estudo mais aprofundado
para apresentar os efeitos combinados com análises adicionais, e os efeitos em
longo prazo.23
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Ocorrem alterações químicas limitadas a nível molecular nos tecidos
irradiados com laser. Durante a irradiação a laser Nd:YAG, a evaporação de
componentes orgânicos pode levar a um aumento no teor relativo de Ca ou P em
dentina. Estas descobertas estão em conformidade com os resultados de um estudo
relatado por ALTUNDASAR et al em 2006, que demonstrou um aumento no Ca,P,
Mg e níveis após irradiação com laser Er, Cr: YSGG.4
Em um estudo comparativo in vitro observaram as alterações
morfológicas nas superfícies de raízes dentárias, quando submetidas à aplicação
dos lasers de CO2 e de Nd:YAG, com ou sem irrigação, e Er:YAG com irrigação,
após procedimentos de raspagem e aplainamento radicular. Na análise dos
resultados do grau de alteração morfológica nos grupos irradiados com o CO2 e
Nd:YAG,

observaram

que

as

alterações

morfológicas

foram

diretamente

proporcionais ao grau de energia de irradiação, porém não relacionadas ao
resfriamento. As alterações induzidas com a aplicação destes lasers incluíram
cavitação, formação de glóbulos de fusão e ressolidificação mineral, presença de
fissuras na superfície e produção de uma camada de debris carbonizada. Em
contraste, o laser de Er:YAG produziu, na superfície radicular, mudanças
semelhantes ao condicionamento ácido, com remoção da smear layer e exposição
de matriz colágena, sem a presença de fraturas, fusão e carbonização.30
Em um estudo preliminar para tratamento de hipersensibilidade
dentária com o laser de Er:YAG, foram selecionados 23 pacientes, homens e
mulheres na faixa etária de 22 - 58 anos, com sintomas de hipersensibilidade. Os
resultados mostraram que a superfície tratada com laser mostrou uma redução
parcial do diâmetro tubular com obliteração de túbulos dentinários e, indicaram que o
laser

de

Er:YAG

reduziu

significantemente

a

hipersensibilidade

dentária,

possivelmente através da oclusão dos túbulos dentinários e a redução foi mantida
até três meses do pós-operatório.12
2.3 CREME DENTAL, BIOVIDROS E TECNOLOGIA NOVAMIN
A redução da hipersensibilidade dentária pela diminuição da
permeabilidade da dentina decorrente da obliteração dos túbulos dentinários9,37 foi
observada após aplicação tópica de fluoretos, vernizes, laser e procedimentos
restauradores1. O uso de cremes dentais contendo substâncias obliterantes também
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se mostrou possível, pela praticidade da técnica e baixo custo oferecidos. 53,34,61
O efeito superior de alguns dentifrícios contendo 2% de íons potássio
sobre outros que continham fluoretos na redução da sensibilidade dentária foi
observado clinicamente.13 Em laboratório foi observada ação eficiente de dentifrícios
à base de arginina e carbonato de cálcio, inclusive após desafio ácido3,16 e o uso de
fosfosilicato de cálcio e sódio (material vítreo) como agente dessensibilizante
incorporado ao creme dental também, mesmo após desafio ácido. Contudo,
aparentemente não existe um tratamento definitivo para a hipersensibilidade
dentária, se for considerado que a obliteração dos túbulos estará diretamente
relacionada à frequência de exposição aos agentes dessensibilizantes. O ideal seria
que o agente dessensibilizante pudesse se unir quimicamente à dentina, tornando o
efeito da obliteração tubular permanente, e resistisse a desafios ácidos posteriores à
sua aplicação.61
Neste raciocínio, o uso de um biovidro não cristalino foi proposto
para tratar esta condição.20 O Biosilicato, uma vitrocerâmica bioativa 100% cristalina,
produzia uma camada de hidroxicarbonatoapatita sobre a superfície em que era
aplicado em 24 horas39. Inicialmente desenvolvido por Larry Hench, a composição
inicial de um vidro bioativo consistia em 70% de sílica, 15% de dióxido de sódio, 10%
de óxido de cálcio, 5% de óxido de magnésio.11 Pela redução da concentração de
sílica, conseguiu-se formar o vidro bioativo com maior biodisponibilidade e
solubilidade de íons ativos na interface do material, como os de sódio, que
mantinham o pH neutro e assim permitiam a ocorrência de reações bioativas
condutoras da formação fisiológica dos tecidos mineralizados. Aumentaram as
concentrações de óxido de cálcio e introduziram o pentóxido de fósforo, que
produziu apatita na superfície do vidro.11,25,26
A estrutura e concentração dos componentes do biovidro inicial foram
modificadas e produziram microestruturas poli cristalinas, com fração volumétrica e
tamanho controlados,42 e assim foi desenvolvido o Biosilicato (uma vitrocerâmica
totalmente cristalina, com partículas menos cortantes e propriedades biológicas
utilizada no tratamento da hipersensibilidade dentinária. A diminuição da
hipersensibilidade dentária pela aplicação de solução aquosa de biosilicato a 10%
até 6 meses foi demonstrada, mas outros parâmetros, como a associação de cremes
dentais contendo biovidro e a terapia a laser, diante do desafio da erosão ainda não
foram estudados e merecem atenção.36
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A escovação diária com cremes dentais dessensibilizante oclui túbulos
dentinários abertos, ela deve ser um método eficaz para tratar esta doença comum.
Dentífricos contendo potássio (Sensodyne Freshmint, ColgateSensitive, Força
máxima) são capazes de reduzir a Escala Visual Analógica (VAS), medições de dor
em estudos clínicos, pelo aumento do limiar de dor. No entanto, quando enfrenta os
sintomas da sensibilidade in vivo, o diâmetro e número de túbulos deve ser
considerado. Agentes dessensibilizantes de diferentes cremes dentais foram
capazes de obliterar túbulos dentinários, observações feitas em microscópio
eletrônico de varredura (MEV). Além disso, estudos in vitro indicaram que cremes
dentais contendo cloreto de estrôncio, fluoreto de sódio e fluoreto de amônio foram
todos capazes de alterar a morfologia da dentina, causando oclusão dos túbulos e
diminuindo a permeabilidade da dentina.52
Ainda com relação ao uso de biovidros, foi introduzida uma nova
tecnologia para tratamento da hipersensibilidade dentária, a Novamin, presente no
creme dental Sensodyne Repair & Protect. Novamin é um vidro bioativo que foi
moído em partículas com um tamanho médio de <20 mm, composto de Ca, P, Na, Si
e O. Quando exposto a uma solução aquosa ambiente, ele libera Ca+2 e 3 íons
(PO4). Este estudo concluiu que o Novamin associado ao laser mostrou-se superior
ao uso apenas do Novamin. Esta abordagem combinada tem o potencial para
melhorar o resultado do tratamento para hipersensibilidade dentária cervical.18
Em comparação com outras tecnologias, Novamin fornece mais cálcio
e liberação de flúor. Isso porque ele ativa na água rapidamente e eficientemente, ao
invés do ácido ou por agitação mecânica, como as outras tecnologias. Vários
produtos têm sido utilizados para administrar hipersensibilidade dentária e impedir a
condução de impulsos de dor ou ocluir mecanicamente os túbulos dentinários, mas
apresentam resultados altamente variáveis. A melhor maneira de remineralização do
esmalte é a maneira mais natural, através de a saliva. Novamin (fosfosilicato de
sódio e cálcio) é um material que, quando exposto à água / corpos fluidos (saliva),
reage instantaneamente liberando bilhões de íons de mineral que se tornam
disponíveis para a remineralização. Deposita apatita hidroxicarbonato e reduz a
possibilidade de reabrir os túbulos dentinários. É feita a partir do mesmo material
bioativo que é usado na regeneração óssea. E como possui os mesmos minerais
que ocorrem naturalmente na saliva, é considerado seguro e não-tóxico. Os
dentifrícios contendo Novamin reduziram significativamente a hipersensibilidade
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dentária quando comparados ao dentifrício placebo.53
Em outro estudo recente uma avaliação clínica provou que um
dentifrício com biovidro chamado Novamin foi mais eficaz na redução sensibilidade
quando comparado à um dentifrício comercial e o controle placebo. O ingrediente
ativo de Novamin® é um vidro bioativo que foi originalmente desenvolvido como um
material de regeneração óssea.52
Com a proposta de utilizar a tecnologia Novamin, o creme dental
Sensodyne Repair & Protect (Sensodyne), um composto de cálcio, sódio, fósforo, e
silício

(componentes

normalmente

encontrados

nos

dentes

naturais)

foi

desenvolvido. Ao entrar em contato com a saliva, ocorrem liberação de íons cálcio e
fosfato e formação de uma camada mineral semelhante à de cristais de
hidroxiapatita dos dentes. Por este motivo, espera-se que ocorra a remineralização
dental e então a união química com a dentina, tornando o efeito do tratamento
duradouro.35
Novamin é tecnicamente descrito como um amorfo de cálcio
inorgânico fosfosilicato de sódio (CSPS), material que foi projetado com base numa
classe de materiais conhecidos como vidros bioativos. O composição particular
Novamin é idêntico a do vidro bioativo Bioglass, e contém apenas cálcio, de sódio,
fosfato e sílica, todos numa matriz amorfa. Este e outros materiais de CSPS foram
originalmente desenvolvidos como materiais regenerativos do osso. No início dos
anos 1970, os materiais CSPS são parte da classe mais ampla de cerâmicas
bioativas que incluiu materiais de fosfato de cálcio e materiais de hidroxiapatita de
cálcio que têm sido desenvolvidos para a reparação e substituição de tecido duro,
principalmente devido à sua semelhança química. Estudos têm mostrado que o
sódio é liberado rapidamente a partir da superfície do material, reação que começa
imediatamente após a exposição do material para o meio ambiente aquoso e permite
que o cálcio se difunda para o meio. É uma solução capaz de aumentar de um pH
neutro para um pH básico. A riqueza da ciência por trás do desenvolvimento desta
classe de materiais levou a investigações de Novamin para saúde bucal e aplicações
além do tratamento de sensibilidade dentária. O potencial destes materiais para a
remineralização do esmalte e dentina foi estudada in vitro e in situ e mantém
reações iônicas promissoras.21
Após revisar a literatura, pode-se observar que tanto as substâncias
dessensibilizantes de uso tópico, quanto a laser terapia podem ser empregados
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eficientemente no tratamento da hipersensibilidade dentária cervical, sozinhos ou
associados, porém existe carência de estudos que avaliem estas possibilidades
diante do quadro da erosão dental. Este trabalho pretende investigar este aspecto.
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3 PROPOSIÇÃO
3.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar diferentes tratamentos para a sensibilidade da dentina após
ciclo de erosão.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Avaliar a composição química da dentina (relação Ca/P) após erosão e
aplicação de creme dental Sensodyne Repair & Protect com tecnologia
Novamin, Laser de Er:YAG e associações.

2. Avaliar a morfologia da superfície da dentina e porcentagem da área de
túbulos dentinários após aplicação de creme dental Sensodyne Repair &
Protect com tecnologia Novamin, Laser de Er:YAG e associações.
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4 MATERIAL E MÉTODO
Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer
1.209.605 – Anexo), 20 terceiros molares hígidos foram desinfetados em solução de
cloramina a 0,5% (Vetec Química Fina Ltda.; RJ, Brasil) e armazenados em água
ultrapura a 4oC (Elga; PurelabOption-Q DV25; São Paulo; Brasil) até que as
superfícies oclusais dos dentes fossem removidas com disco diamantado (Extec
12205 (Erios, São Paulo, SP, Brasil) em máquina de corte ISOMET 1000 (Buhler
Ltd., Lake Bluff, IL, USA), a uma velocidade de 200 rotações por minuto (rpm) sob
refrigeração. Em seguida, cortes no sentido mésio-distal foram realizados para
obtenção de discos de dentina de 1,5mm de espessura e os discos permaneceram
armazenados água ultrapura por 72hrs, previamente ao ciclo de erosão.
O ciclo de erosão (adaptado de Zimmerli

60)

foi simulado pela imersão

em solução desmineralizante (DES – solução de ácido cítrico 1% e pH 3,5) e
remineralizante (RE - 0,002 g de ácido ascórbico, 0,58 g de NaCl, 0,17 g CaCl2, 0,16
g NH4Cl, 1,27 g KCl, 0,16 g NaSCN, 0,33 g KH2PO4, 0,34 g Na2HPO4, dissolvidos
em água ultra pura com pH de 6,4). Cada ciclo consistiu na imersão da dentina em
DES durante 5 min, seguindo de lavagem em água ultra pura durante 1 min e
imersão em RE durante 3 horas.
Em cada disco foram realizados 6 ciclos diários de erosão, durante 8
dias consecutivos. Durante todo o ciclo de erosão, os discos permaneceram
armazenados a 37oC e após o término desta etapa foram armazenados por 7 dias
em água ultrapura a 37º C, até receberem os tratamentos: ES - erosão + Sensodyne
Repair & Protect (Novamin): fricção do conteúdo de creme dental de ¼ de seringa de
insulina de 5ml com microbrush por 2 minutos, seguido da imersão em água
ultrapura; EL - erosão + laser Er;YAG: 40mJ, 10Hz durante 50 microsegundos em
modo pulsado e imersão em água ultrapura; ELS - erosão + laser Er:YAG +
Sensodyne Repair& Protect Novamin (creme dental aplicado após o laser) ; ESL erosão + Sensodyne Repair& Protect Novamin + laser Er;YAG (creme dental
aplicado antes do laser). Ao término destes tratamentos, as amostras permaneceram
armazenadas em água ultrapura durante 14 dias.
O laser de Er:YAG utilizado foi o modelo Fidelis ErIII 1000 (Fidelis,
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Fotona, Eslovênia) do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo (FOUSP). O aparelho apresentava 2,940μm de
comprimento de onda, largura de pulso de 50 e 1000μs, taxa de repetição entre 2 a
50 Hz, potência média de 20W, energia de 50mJ a 1500mJ, sistema de refrigeração
(spray de ar/água) regulável e diâmetro do feixe de 0,9mm. O foco foi estabelecido
na distância de 7mm da lente de saída do feixe até o disco de dentina a ser
irradiado.
O protocolo de irradiação foi de condicionamento com uma energia de
40mJ, frequência de 10Hz, potência de 0,4W, largura de pulso de 50μs e com
sistema de refrigeração 0 ml/min de água e 40ml/min de ar. Antes de iniciar a
irradiação de cada um dos espécimes, a energia emitida pelo laser era aferida por
um medidor de potência (Coherent Field Master GS = Deletor LM45; Cohernt CA,
EUA) para garantir que a energia ajustada era a energia entregue pelo equipamento.
A cada 3 espécimes nova aferição de energia de saída era realizada.
Todas as irradiações foram realizadas utilizando um translador
motorizado de alta precisão (ESP301, Newport Corporation, Irvine, CA, EUA)
objetivando padronizar e evitar irregularidades durante a irradiação. Por meio de um
software foi esquematizado um percurso de irradiação padrão que foi realizado para
todos os espécimes.
Posteriormente, as superfícies de dentina dos 20 discos (n=5) foram
utilizadas para realizar a análise de composição química da dentina por
Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDXRF) e a morfologia das
superfícies em microscopia eletrônica de varredura (MEV), seguida do cálculo da
porcentagem da área de túbulos dentinários desobliterados. Nesta etapa, 10 discos
de dentina (n=5) adicionais foram utilizados para observar os efeitos isolados da
presença de smear layer (produzido pela abrasão dos discos com lixa de carbeto de
silício 600 durante 60s sob refrigeração) e do ciclo de erosão, comparativamente aos
tratamentos realizados.

4.1 Análise da composição química por EDXRF

Para analisar a composição química da dentina, foi utilizada a Energia
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Dispersiva de Fluorescência de Raios X (EDXRF, EDX-7000; Shimadzu®; Kyoto;
Japão – Figura 1). A fluorescência de raios X é um método analítico multielementar e
simultâneo baseado nas medidas de energia e intensidade (número de raios X
detectados por unidade de tempo) dos raios X característicos emitidos pelos
elementos que constituem uma amostra.

Figura 1 - Equipamento EDXRF, EDX-7000; Shimadzu®; Kyoto; Japão

As porcentagens de cálcio e fósforo foram calculadas e expressas
como relação Ca/P presente em cada condição.

Para tanto, um colimador foi

utilizado para selecionar uma área circular de 3 mm de diâmetro para mensurar a
composição química da dentina (Figura 2).
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Figura 2 – Imagem ilustrativa do feixe colimador de raios delimitando uma área a ser
mensurada (em amarelo) do grupo Erosão + Laser.

As excitações e detecções dos raios X característicos dos elementos
químicos (Figuras 3 e 4) presentes na amostra são realizadas sob atmosfera de ar,
quantificando-se os elementos químicos na faixa do Alumínio (Al) ao Urânio (U) parâmetros do equipamento ajustados em tensão elétrica de 50kV, corrente elétrica
de 17µA - e do Sódio (Na) ao Escândio (Sc) - tensão elétrica de 15kV e corrente
elétrica de 310µA. Cada medida levou 200s e foi realizada em triplicata em cada
disco de dentina.
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Figura 3 – Esquema da funcionabilidade do EDXRF

Figura 4 - Incidência do R-X e ejeção de elétron e emissão de R-X característico

O

equipamento

foi

calibrado

para

quantificar

apenas

os

elementos Cálcio (Ca) e Fósforo (P), uma vez que representam mais de 90 por cento
(%) da porção mineral da dentina, com intervalo de 95% de confiança. Os dados da
área mapeada de cada amostra foram digitalizados pelo software PCEDX / PCEDXNavi ver. 2.01 (Shimadzu®; Shimadzu Cop.; Kyoto, Japão) do aparelho, que
forneceu os valores médios (%) de Ca e P presente nos discos de dentina (Figura 5).
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Figura 5 – Espectros EDXRF. Em (a) erosão + sensodyne, em (b) erosão + laser + sensodyne.

Para análise estatística, a média das três mensurações realizadas em
cada disco foi utilizada para calcular as porcentagens de Ca e P, expressas pela
relação Ca/P de cada condição. Os dados foram analisados quanto à Normalidade
pelo teste de Shapiro Wilk, seguindo da Análise de Variância de um fator e teste de
Tukey, ao nível global de significância de 5%.

4.2 Análise da morfologia da dentina e cálculo da porcentagem da área dos túbulos
dentinários

A morfologia da dentina foi observada em microscópio eletrônico de
varredura (Hitachi Co, Tóquio, Japão, operado em 15Kv). Após análise da
composição química, os espécimes foram preparados em ponto crítico, cobertos
com ouro e levados ao microscópio eletrônico. Três fotomicrografias foram obtidas
de cada tratamento em 1000x de magnificação. Também foram observadas as
superfícies de dentina após smear layer (abrasão com lixa 600, 60s sob
refrigeração) e ciclo de erosão, comparativamente aos tratamentos.
Em seguida, a porcentagem relativa das áreas dos túbulos dentinários
foi calculada em três fotomicrografias obtidas de cada condição experimental. As
medidas foram realizadas pelo programa UTHSCSA ImageTool 3.0 for Windows
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(Department of Dental Diagnostic Science at The University of Texas Health Science
Center, San Antonio, Texas), por um examinador cego quanto às condições
experimentais. A média das porcentagens calculadas para os discos de dentina de
cada grupo foi analisada quanto à Normalidade pelo teste de Shapiro Wilk, seguido
pela Análise de variância de um fator e teste de Tukey, ao nível de significância de
5%.

29
5 RESULTADOS

5.1 Análise da composição química por EDXRF
Os resultados são apresentados na Tabela 1. Letras diferentes apontam
diferença estatística.

Tabela 1: Médias (desvios-padrões) da relação Ca/P dos grupos experimentais.
Grupo experimental

Médias (desvios-padrões)

Erosão

27,53 (1,79) A

Erosão + Sensodyne Repair & Protect (ES)

12,69 (1,03) B

Erosão + Laser Er:YAG (EL)

9,29 (0,97) C

Erosão + Sensodyne + Laser (ESL)

9,97 (1,57) C

Erosão + Laser + Sensodyne (ELS)

7,52 (0,13) D

Houve diferença significativa da relação Ca/P entre os grupos (p<0,0001),
que foi maior para Erosão (E)a, Erosão + Sensodyne (ES)b e menor para ELc, ELSc e
ESLd. O Gráfico 1 ilustra as comparações entre as médias dos grupos.

Gráfico 1: Diferenças entre as médias da relação Ca/P (p<0,05 e p<0,01 indicam diferença
estatística). Legenda: ns: não significante; 1 Erosão; 2 Erosão + Sensodyne Repair & Protect; 3
Erosão + Laser Er:YAG; 4 Erosão + Laser Er:YAG + Sensodyne; 5 Erosão + Sensodyne + Laser
Er:YAG.
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5.2 Análise da morfologia da dentina e cálculo da porcentagem da área dos túbulos
dentinários

Foram obtidas três fotomicrografias de cada condição experimental para
ilustrar o efeito dos tratamentos após o ciclo de erosão e permitir o cálculo das
porcentagens das áreas dos túbulos dentinários expostos (Figura 6). Houve
diferença entre os grupos quanto aos aspectos da morfologia da superfície, com
túbulos dentinários expostos após Erosão e Erosão + tratamentos.

Figura 6– Fotomicrografias dos tratamentos realizados (1000x e Barra = 10µm).

As setas e os

símbolos apontam para túbulos dentinarios nas diferentes condições (Erosão, Erosão + Laser, Erosão
+ Laser + Sensodyne, Erosão + Sensodyne + laser, Smear-Layer). Não há túbulos dentinários
expostos em Smear-Layer

Os valores médios das áreas dos túbulos dentinários expostos são
apresentados na Tabela 2. Letras diferentes indicam diferença estatística.
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Tabela 2: Valores médios (desvios-padrões) das áreas dos túbulos dentinários
expostos nos grupos. Letras diferentes apontam diferença estatística
Grupo
Erosão
Smear Layer

Médias (desvios-padrões)
11,55 (1,38) A
0 (0) B

Erosão + Sensodyne Repair & Protect (ES)

0,13 (0,10) B

Erosão + Laser Er:YAG (EL)

5,05 (1,00) C

Erosão + Sensodyne + Laser (ESL)

5,02 (0,95) C

Erosão + Laser + Sensodyne (ELS)

3,30 (0,75) D

Maior área de túbulos dentinários foi exposta após Ea e menor após smear
layerb e Sensodyneb, (p<0,0001). O grupo ELc foi semelhante ao ESLc e menor área
de túbulos dentinários expostos foi observada para ELS d, em relação a ESL e EL. O
Gráfico 2 ilustra as comparações entre as médias dos grupos.

Gráfico 2: Comparação entre as médias dos grupos para o cálculo da porcentagem de ;area de
túbulos dentinários exposta. 1. Erosão; 2. S Layer; 3. Sensodyne; 4. Laser; 5. Sensodyne/Laser; 6.
Laser/ Sensodyne.
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6 DISCUSSÃO

A erosão dental é a perda progressiva e irreversível de tecido dentário
duro (esmalte e dentina) que sofreu ação química de ácidos, sem, no entanto, ter o
envolvimento bacteriano.37 A patogenicidade e a etiologia da erosão dental são
multifatoriais pois fatores químicos, biológicos e comportamentais estão envolvidos.
Estudos observacionais têm demonstrado a associação entre a erosão
dental e o elevado consumo de alimentos e bebidas ácidas. Em casos severos a
erosão pode levar à total destruição dos elementos dentários.55 No presente
trabalho, foi simulado um ciclo de erosão com processo de desmineralização e
remineralização das amostras, tentando reproduzir o que ocorre na cavidade oral. As
imagens de MEV mostraram que o ciclo realizado (adaptado de Zimmerli em 201260)
expôs túbulos dentinários, permitindo realizar os tratamentos propostos. Houve
maior relação Ca/P após Erosão (E) em relação aos demais grupos. Este efeito era
esperado e justifica-se pela ação do ciclo de erosão que expôs a dentina, condição
compatível com a exposição prolongada dos dentes aos desafios ácidos que estão
submetidos pelo maior tempo de vida na cavidade oral e que tem aumentado a
ocorrência de lesões não cariosas (erosão, abrasão, abfração, atrição). Como
consequência, a hipersensibilidade da dentina tem sido queixa comum entre os
adultos.33
O uso do laser para o tratamento da hipersensibilidade dentária
decorrente da erosão é opção adequada, pelo fato de ser eficiente e pelo seu
simples modo de ação.2 Foi utilizado neste trabalho o laser de Er:YAG que
demonstrou através das fotomicrografias das amostras uma modificação no diâmetro
dos túbulos dentinários, que se apresentaram menores quanto comparados à
dentina após erosão. Estudos anteriores com este tipo de laser observaram que ele
não produz alterações deletérias aos tecidos duros do dente, além de diminuir o
diâmetro dos túbulos por ablação e ter o uso seguro.15,16,30,38,46,59 Os resultados
desta dissertação concordam com os destes trabalhos, pois houve diminuição do
diâmetro dos túbulos dentinários após aplicação do laser de Er:YAG visualizados na
Figura 6 e reforçado pela menor diminuição da porcentagem da área dos túbulos
dentinários expostos nesta condição. Isto sugere que o uso deste tipo de laser seria
suficiente para produzir alguma melhora no tratamento da erosão dental.
Além do laser de Er:YAG, outras modalidades de laser podem ser
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utilizadas para tratar a hipersensibilidade dentária, como os lasers não cirúrgicos que
atuam através dos efeitos analgésico, anti-inflamatório e bioestimulador da polpa
dental, levando à formação de dentina reacional.15 Porém, as vantagens de utilizar
laser de Er:YAG para o tratamento de hipersensibilidade foram descritas em estudo
em 1997
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que comparou os lasers de CO2 e de Nd:YAG, com ou sem irrigação, e

Er:YAG com irrigação. As alterações induzidas com a aplicação dos lasers de CO2 e
de Nd:YAG incluíram cavitação, formação de glóbulos de fusão, ressolidificação
mineral, presença de fissuras na superfície e produção de uma camada de debris
carbonizada. Em contraste, o laser de Er:YAG produziu mudanças semelhantes ao
condicionamento ácido na superfície radicular, com remoção da smear layer e
exposição de matriz colágena, sem a presença de fraturas, fusão e carbonização.
Em 2011, autores descreveram in vitro efeitos de oclusão microscópica do Er:YAG
nos túbulos dentinários.6 Com base na descrição dos artigos acima, utilizamos o
laser Er:YAG neste trabalho e os resultados sugerem que os parâmetros de
aplicação produziram efeitos semelhantes, ou seja, houve uma alteração química e
morfológica na dentina quando submetida a este tipo de laser.
O advento do laser odontológico considera a bioestimulação como
opção de tratamento. Com relação ao tratamento da hipersensibilidade dentária
resultante da erosão dentária, uma alternativa contemporânea é o laser de baixa ou
alta intensidade.57 Os lasers de alta intensidade tem sido estudados como uma
possível opção de tratamento para hipersensibilidade. 3 Em um estudo clínico duplo
cego, randomizado, controlado, foi avaliado os efeitos dos lasers Er: YAG e Er, Cr:
YSGG em DH. A irradiação com o laser de Er: YAG foi associada ao menor nível de
dor. Concordando com estes autores, verificamos que a aplicação de laser contribuiu
para diminuir o diâmetro dos túbulos dentinários expostos, independentemente se
aplicados antes ou após a utilização dos creme dental. Provavelmente esta situação
leve

à

menor

permeabilidade

dental,

com

consequente

diminuição

da

hipersensibilidade dentária também.
Tanto o laser Er: YAG, como um creme dental a base de arginina,
foram eficazes na oclusão e estreitamento dos túbulos dentinários e uma oclusão
mais proeminente foi observada no grupo de tratamento combinado do laser com
pasta dessensibilizante.35,52 O resultado da presente pesquisa concorda com esta
afirmativa, pois a aplicação de creme dental após laser de Er:YAG apresentou
aparentemente mais depósitos na superfície da dentina, quando comparada com a
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aplicação da pasta somente e mesmo após erosão. A aplicação do Laser (EL)
apenas ou após Sensodyne (ESL) resultou em valores semelhantes de área de
túbulos dentinários expostos. Porém, ao inverter a sequência dos tratamentos para
ELS, menor área de túbulos dentinários permaneceu exposta nesta condição, em
relação a ESL e EL. Baseado neste resultado, sugere-se, quando possível, a
utilização do laser para o início do tratamento, e posteriormente, o uso do creme
dental para um efeito mais prolongado.
Ocorrem alterações químicas limitados a nível molecular nos tecidos
irradiados com laser.4 Durante a irradiação a laser Nd:YAG, a evaporação de
componentes orgânicos pode levar a um aumento no teor relativo de Ca ou P em
dentina. Estas descobertas estão em conformidade com os resultados de um estudo
que demonstrou um aumento no Ca,P, Mg e níveis após irradiação com laser Er, Cr:
YSGG.1,4 Porém, em nosso estudo a relação Ca/P de Erosão (E) e Erosão +
Sensodyne (ES) foi maior do que quando o tratamento à laser foi realizado. Embora
devamos considerar que o tipo de laser utilizado em nosso trabalho não foi o mesmo
mencionado pelos estudos citados anteriormente, nossos resultados permitem
especular que o conteúdo mineral da dentina sofreu alteração. Não houve diferença
significativa da relação Ca/P do grupo Erosão/Laser (EL) e dos grupos
Erosão/Sensodyne/Laser (ESL) e nem no grupo Erosão/Laser/Sensodyne (ELS).
Este resultado sugere que a ordem de aplicação do laser ou do creme dental não
interfere de maneira significativa na relação Ca/P.
A redução da hipersensibilidade dentária pela diminuição da
permeabilidade da dentina decorrente da obliteração dos túbulos dentinários foi
observada após aplicação tópica de fluoretos, vernizes, laser e procedimentos
restauradores5. O uso de cremes dentais contendo substâncias obliterantes 5
também se mostrou possível pela praticidade da técnica e baixo custo oferecidos.
Outro objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de um creme dental
com tecnologia baseada em biovidro que se propunha a produzir remineralização da
estrutura dentária, melhorar o efeito e prolongar a durabilidade do tratamento da
hipersensibilidade.26 Esta é a tecnologia descrita como Novamin. Os resultados da
presente pesquisa sugeriram que o creme dental Sendodyne Repair & Protect foi
depositado sobre túbulos dentinários, bem como seus produtos de reação química,
demonstrados pela análise da relação Ca/P e pela porcentagem de área de túbulos
dentinários expostas, que foi semelhante à condição após o smear layer. Ou seja,
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uma única aplicação deste creme dental na metodologia descrita neste estudo foi
suficiente para ocluir os túbulos. Clinicamente este resultado é interessante, pois
comparativamente às tecnologias de laser, oferece menos custo ao paciente que
sofre de erosão e está diante de desafios ácidos constantes. Provavelmente o
resultado seja melhor ainda com sucessivas aplicações deste creme dental. No
cálculo da porcentagem das áreas dos túbulos expostos, nota-se semelhança entre
a obliteração dos túbulos dentinários após aplicação do creme dental Sensodyne
Repair & Protect e o smear layer, com presença de resíduos na superfície. Já a
aplicação do laser de Er:YAG resultou na diminuição aparente dos túbulos
dentinários e a associação dos tratamentos mostrou regiões com túbulos dentinários
expostos e outros parcialmente obliterados. Quando se aplicou o laser e depois o
creme dental, a obliteração dos túbulos dentinários pelo creme dental sugeriu que
associar as terapias é uma possibilidade interessante para tratar o paciente com
erosão dental.
Estudos anteriores com este creme dental contendo Novamin
reduziram significativamente a sensibilidade dentária quando comparados ao
dentifrício placebo.52 Dentifrícios contendo potássio (Sensodyne Freshmint, Colgate
Sensitive Força máxima) também reduziram a sensibilidade da dentina pois
aumentaram o limiar de dor dos pacientes. Em 2012 compararam o creme dental
com Novamin com laser Nd:YAG e a associação de ambos.18 Este estudo concluiu
que o Novamin associado ao laser mostrou-se superior ao uso apenas do Novamin.
Nossos resultados concordam com o deste trabalho pois a associação de ambos os
tratamentos (laser de Er:YAG e SensoDyne Repair & Protect) promoveu o depósito
de substâncias sobre os túbulos de forma semelhante, independente da ordem de
aplicação.
Além de comparar a aplicação do creme dental, do laser Er:YAG e de
ambos, foi avaliado se havia diferença da superfície da dentina quando o tratamento
a laser era realizado antes e após a aplicação da pasta Sensodyne Repair&Protect,
porém na MEV esta diferença não se mostra muito evidente e na leitura da
composição química da dentina não houve diferença da relação Ca/P do grupo
Erosão/Laser

(EL)

e

dos

grupos

Erosão/Sensodyne/Laser

(ESL),

nem

Erosão/Laser/Sensodyne (ELS). Como tratamento para hipersensibilidade, o laser
cada vez mais tem se mostrado efetivo, porém mais estudos deverão ser realizados
nas condições descritas no presente trabalho, bem como as modificações
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morfológicas que ocorrem na superfície dentinária. O uso dos creme dentais
dessensibilizantes também tem apresentado alteração na superfície da dentina
aplicada, sugere-se também, que novos estudos com maior número de amostras e o
resultado em longo prazo, devem ser realizados.
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7 CONCLUSÕES

De acordo com a metodologia proposta e os resultados obtidos, pode-se
concluir que:



O ciclo de erosão e o tratamento subsequente com creme dental
contendo biovidro e laser modificaram a relação Ca/P da dentina;



A análise morfológica da dentina submetida aos tratamentos
investigados mostrou presença de depósitos sobre a dentina, que
diminuíram o diâmetro dos túbulos dentinários.
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