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Introdução e Objetivos
Existe uma variedade de métodos de produção de lesões de carie arDﬁciais, no entanto, nem todos saDsfazem o critério de
produzir lesões semelhantes as naturais, uma vez que produzem lesões de padrão superﬁcial denominadas erosion-like. (1)
Lesões arDﬁciais de carie em esmalte apresentadas como lesões de subsuperOcie são mais similares a lesões naturais de
mancha branca em esmalte no que se refere a distribuição mineral, quando comparadas com lesões de superOcie (lesões
erosion-like). (2)
O obje=vo do presente estudo é estabelecer métodos de desenvolvimento de lesões de carie ar=ﬁcial (lesões de
subsuperFcie) em esmalte de dentes humanos permanentes e decíduos, semelhantes às lesões observadas no curso natural
da doença.

Materiais e Métodos
1. Obtenção de blocos de esmalte de dentes permanentes e decíduos
2. Análise de microdureza de superOcie inicial
3. Desenvolvimento e progressão de lesão de cárie ar=ﬁcial:
• Solução desmineralizadora: 2,2mM de CaCl2, 2,2mM
Dentes
de KH2PO4, 0,5M de ácido acéDco (ph4,4)
permanentes
• 96h
(THAVEESANGPANICH, P.; ITTHAGARUN, A.; KING, N.M., 2008)
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• Agitação 3h
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Remineralização

• Agitação 2h
• 1,5mM de
CaCl2, 0,9mM
de NaH2PO4,
0,15M de KCl
(pH 7)

5. Corte transversal das amostras em cortadeira metalográﬁca
6. Análise de microradiograﬁa transversal

• Agitação 3h
• 2,2 mM CaCl2,
2 , 2 m M
NaH2PO4,
0,05M de
ácido acéDco e
0,25ppmF (pH
4,5)
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F i g u r a 1 . L â m i n a d e
microradiografia transversal para
visualização em microscópio e
análise por software
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o

10 dias

• Solução desmineralizadora: 2,2 mM CaCl2, 2,2 mM
NaH2PO4, 0,05M de ácido acéDco e 0,25ppmF
• 96h
(THAVEESANGPANICH, P.; ITTHAGARUN, A.; KING, N.M., 2005)
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Figura 2. Lesão de
subsuperfície em dente
decíduos

Figura 3. Lesão de
subsuperfície em dente
permanente

Conclusões
•Método testado para desenvolver lesões arDﬁciais de cárie em dentes permanentes levou à cavitação das amostras de
esmalte.
•Método testado para induzir lesões arDﬁciais de cárie em dentes decíduos foi capaz de produzir lesões de subsuperOcie em
dentes decíduos e também em dentes permanentes.
•Perspec=vas futuras: aplicar a metodologia para observar diferenças entre produtos de higiene bucal contendo ou não ﬂúor
na progressão de lesões de cárie em esmalte.
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