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Resumo

Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial remineralizante do esmalte bovino 

submetido à erosão ácida simulada com pastas em diferentes concentrações de Tricálcio Fosfato 

(TCP). Quarenta amostras foram divididas em 4 grupos (n=10): TCP1, 1% de TCP; TCP3, 3% de TCP; 

Reg, Regenerate; Sen, Sensodyne Repair. As amostras foram submetidas à simulação de erosão 

ácida por meio de condicionamento ácido por 15 segundos e foram submetidas à escovação por 

30 dias em máquina de simulação. A microdureza Vickers (HV) do esmalte foi mensurada em 3 

momentos: hígido, desmineralizado e após escovação. A deposição de mineral foi avaliada 

qualitativamente por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os valores foram 

analisados por ANOVA e teste Tukey (α=0,05). Todos os grupos apresentaram redução 

significativa e similar na dureza após o desafio erosivo (325,6±20,4 - 263,6±19,3, P<0,001). A 

variação de HV após escovação em relação aos valores pós-erosão simulada foram (N/mm2): 

TCP3:67,9±14,6A; TCP1:53,3±24,0AB; Sen:35,3±13,3B; Reg: -3,7±1,6D. A variação de HV após 

escovação em relação aos valores iniciais foi (N/mm2): TCP3 -8,1±6,5A, TCP1- 2,0±1,8B, Sen-

24,1±13,5C, Reg:-81,7±16,5D. A análise em MEV mostrou que TCP3 apresentou maior deposição de 

mineral em esmalte comparada às demais formulações. Regenerate e Sensodyne não 

apresentaram deposição de mineral e não recuperaram a dureza aos níveis prévios ao desafio 

erosivo.

Concentração de 3% TCP foi eficiente para recuperação da dureza do esmalte e 

preenchimento de defeitos estruturais causados pela erosão ácida simulada.
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Materiais & Métodos

As coroas dos dentes bovinos foram seccionadas na junção amelo-dentinária e incluídas 

em resina acrílica seguindo protocolo de Soares et al., 2005. Em seguida as amostras foram 

regularizadas na superfície do esmalte dentário com lixas abrasivas de granulometria 600, 1000, 

1200 e 1500, em lixadeira Aropol VV (Arotec, Cotia, SP, Brasil). Foi realizado protocolo de polimento 

durante 2 minutos por amostra. Entre as trocas de lixas e ao final do polimento, as amostras foram 

lavadas em ultrassom durante dez minutos. Posteriormente as amostras foram armazenadas em 

água destilada, mantidas à temperatura de 37° em estufa. 

As amostras passaram pela avaliação da dureza Vickers inicial utilizando o 

microdurômetro digital FM-700 (Future-Tech Corp., Kawasaki, Japão), por meio da realização de 

cinco endentações a uma distância de 100 μm entre elas no centro da superfície da amostra. As 

amostras foram aleatoriamente divididas nos grupos experimentais (n=10, total 50 amostras): 

pastas e enxaguantes experimentais: TCP1, 1% de TCP; TCP3, 3% de TCP; Reg, Regenerate; Sen, 

Sensodyne Repair foram testadas simulando período de 30 dias para escovação e 1 ano para 

bochecho. 

Preparação das amostras e grupos experimentais 

As  amostras de esmalte foram submetidas à desmineralização com ácido fosfórico 

Condac 37% (FGM, Joinville, SC, Brasil) durante 15 segundos e em seguida lavado pelo mesmo 

tempo seguindo o protocolo de Iijima et al., 2014. As pastas experimentais foram aplicadas em uma 

quantidade pré-determinada simulando a escovação por um período de 30, 60 e 90 dias na 

máquina de escovação Modelo MEV 3T – 10 XY (Odeme Dental Research, Luzerna, SC, Brasil) 

sendo o número de ciclos 7320, 14640, 21960 respectivamente (Pinelli et al., 2017). O tempo em 

que as amostras foram escovadas de forma ininterrupta correspondente a 30 dias foi de 2h15m, 

enquanto que o período de 1 ano de bochecho corresponde a 12 horas ininterruptas de simulação.  

Após cada ciclo de escovação e bochecho, as amostras e as escovas utilizadas foram lavadas com 

água destilada em ultrassom durante 10 minutos, em seguida armazenadas em estufa a 37�C. 

Desmineralização e Tratamento



Materiais & Métodos

A Dureza Vickers final foi avaliada em uma sequência de 5 endentações em cada amostra 

avaliando o esmalte hígido, seguidas por 5 endentações com o esmalte desmineralizado e 5 com o 

esmalte remineralizado, totalizando 30 mensurações para cada amostra, seguindo protocolo com 

mínimo de 100 μm de distância entre cada endentação. O equipamento foi configurado com carga 

de 200g e tempo pré-determinado de 10 segundos. Ao total, foram realizadas 1500 mensurações 

de dureza. 

Análise da Microdureza Superficial 

Duas amostras de cada grupo (n=12) foram selecionadas para avaliação da superfície do 

esmalte remineralizado utilizando o microscópio eletrônico de varredura EVO MA 10 (Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha) com magnificações de 3000x e 20000x.

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Foi avaliada ainda a composição química da 

superfície das amostras dos grupos através 

do detector EDS modelo 51-ADD0048 

(Oxford Instruments, Abingdon, Inglaterra). 

Espectroscopia de Raio-X por 
dispersão em energia 

Os dados foram tabulados em planilhas de 

Excel para o cálculo da média e desvio-

padrão. 

Média e Desvio Padrão



Resultados

Após a simulação da erosão ácida seguida pela escovação e bochecho, os resultados 

verificados através da metodologia de avaliação de microdureza observaram similaridade da 

dureza do esmalte dentário hígido com os valores obtidos após a escovação com as pastas com 

TCP a 1% e 3%. Seguindo a mesma média de esmalte hígido do último estudo (334,7 VHN), pode-se 

avaliar que, os valores encontrados para as concentrações de 1% e 3% de TCP após os períodos de 

escovação foram similares ao valor inicial. Em relação à dureza superficial, as médias encontradas 

foram: 1) pasta com TCP 1%: (325,1±10,4); 2) pasta com TCP3% (312,8±16,1). A variação de HV após 

escovação em relação aos valores pós-erosão simulada foram (N/mm2): TCP3: 67,9±14,6 (A); 

TCP1: 53,3±24,0 (AB); Sen: 35,3±13,3 (B); Reg:- 3,7±1,6 (D) Fig. 1. O efeito remineralizante das pastas 

contendo fosfato tricálcico foi similar. Apesar do enxaguatório também conter TCP em sua 

composição, quando este é utilizado sozinho, não apresenta recuperação nos valores de dureza 

após o seu uso, no entanto o seu uso é entendido como benéfico no complemento da escovação 

com as pastas de dentes com TCP. 
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VARIAÇÃO DE DUREZA - Antes e Após Escovação

Figura 1. Variação de Dureza Vickers após escovação em relação aos valores pós-erosão. 



Resultados

A metodologia de Microscopia Eletrônica de Varredura apresentou leve abrasionamento 

da superfície do esmalte dentário após o uso da pasta com TCP, no entanto (Figura 2), é verificado 

na microdureza que após seu uso por 30 dias apresentam valores que condizem com os valores 

de dureza do esmalte hígido (antes de sofrer a erosão ácida). 

Esmalte Dental

HÍGIDO DESMINERALIZADO
Figura 2. Imagens do esmalte hígido e desmineralizado demonstrando perda estrutural 

gerada por aplicação de ácido fosfórico por 15 segundo. 

O uso da pasta dental BIANCO sem TCP produziu alisamento da superfície sem no entanto 

demosntrar clara deposição mineral e ausência de recuperação da dureza superficial. 

SEM TCP (Tricálcio Fosfato)
Figura 3. Imagens do esmalte desmineralizado após simulação de escovação por 30 dias de escovação 

com a pasta BIANCO sem adição de TCP. Evidenciando ausência de deposição mineral 
e manutenção da característica de desmineralização, porém com ligeiro alisamento superficial. 

Esmalte Dental
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TCP 1% - AMOSTRA 1

3.000x 20.000x

Figura 4. Imagens do esmalte desmineralizado após simulação de escovação por 30 dias de escovação com a pasta BIANCO
com adição de 1% de TCP. Evidenciando clara deposição mineral com maior alisamento superficial. 

TCP 1% - AMOSTRA 1

3.000x 20.000x

Figura 5. Imagens lateral do esmalte desmineralizado após simulação de escovação por30 dias de escovação com a pasta BIANCO 
com adição de 1% de TCP. Evidenciando clara deposição mineral com maior alisamento superficial.



Resultados

Figura 6. Imagens do esmalte desmineralizado após simulação de escovação por 30 dias de escovação com a pasta BIANCO 
com adição de 3% de TCP. Evidenciando clara deposição mineral com maior alisamento superficial. 

Figura 7. Imagens lateral do esmalte desmineralizado após simulação de escovação por 30 dias de escovação com a pasta BIANCO 
com adição de 3% de TCP. Evidenciando clara deposição mineral com maior alisamento superficial. 

TCP 3% - AMOSTRA 1

3.000x 20.000x

TCP 3% - AMOSTRA 1

3.000x 20.000x



Conclusão

As formulações das pastas com contendo 1% e 3% de TCP foram eficazes na 

remineralização do esmalte bovino. O enxaguatório não conseguiu recuperar a dureza do esmalte 

dental após a simulação da erosão ácida. 
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ANEXO 1



EROSÃO ÁCIDA

A remineralização é fundamental para que os dentes possam recuperar sua rigidez e prevenir 

danos à sua estrutura. A saliva promove naturalmente a reposição da fluorapatita através de um processo 

fisiológico, em que converte o cálcio e o fosfato, por meio da ionização por íons fluoreto, no mineral perdido. 

Mas quando o processo de desmineralização é acentuado, este processo não consegue repor o mineral na 

mesma velocidade da perda e a camada de esmalte aos poucos se torna mais fina e suscetível a danos. 

Além disso a dentina pode ficar exposta, e por ser menos rígida, podem ocorrer danos irreversíveis.

A fórmula com Tricálcio Fosfato (TCP) de BIANCO ajuda a repor parte deste mineral e a devolver a 

capacidade de proteção do esmalte. A cada escovação uma quantidade adequado de minerais é fornecida, 

para que a saliva promova a processo de produção da fluorapatita. Desta forma forma-se novo mineral nos 

dentes que sofreram danos severos a até mesmo repara-se completamente danos menores em seus 

estágios iniciais. 

Finalmente uma linha de cuidados bucais capaz de contribuir para a reparação do esmalte, 

devolvendo sua capacidade de proteção e qualidade de vida dos pacientes. Seu uso regular e diário pode 

prevenir desde a adolescência a perda acentuada do mineral, uma vez que a reposição é otimizada e reduz a 

progressão dos danos.  Tudo isto com comprovação científica pelo CPBIO, um avançado centro de 

pesquisas odontológicas da UFU - Universidade Federal de Uberlândia, uma das referências no país na 

área.

 O dente é formado por cerca de 97% de fosfato de 

cálcio na forma de fluorapatita, que é mais dura e 

menos solúvel, que a torna resistente aos ataques 

ácidos. Mesmo alimentos saudáveis como frutas 

ácidas, suco de laranja, café e vinhos, além de 

refrigerantes, podem provocar a perda severa deste 

mineral no esmalte dos dentes através da erosão ácida. Além deste fator o uso crônico de certos 

medicamentos, diabetes, refluxo gástrico, bruxismo e até mesmo a escovação com força excessiva e o uso 

de cremes dentais muito abrasivos, podem levar à perda do mineral. O resultado são dentes fracos e 

sensíveis, sujeitos a cáries, hipersensibilidade e maior incidência de biofilme, que forma a placa bacteriana e 

tártaro. 

(CORROSÃO ÁCIDA)



Fosfatos de Cálcio são compostos bastante utilizados para a construção de biomateriais que 

trabalham como substitutos ou reparadores ósseos nos campos da ortopedia e odontologia clínica. O 

Fosfato Tricálcio (TCP) está presente naturalmente no leite de vaca e que é usado como aditivo mineral para 

fortalecer alimentos. Ele se assemelha com a hidroxiapatita (esmalte dental) que também é muito usada em 

diversos estudos de recomposição e remineralização. 

A fórmula de Bianco possui uma concentração de 3% de TCP, o que foi suficiente para a  eficiente 

recuperação da dureza do esmalte e preenchimento de defeitos estruturais causados pela erosão ácida.  

Como dito anteriormente, ele é usado como um biomaterial, então ele age como um reparador do esmalte, 

por conter essa semelhança com a hidroxiapatita. 
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