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Introdução
Os géis fluoretados têm uma importante
contribuição na redução de cárie dentária. Novas
tecnologias têm sido estudadas com o intuito de
melhorar a qualidade dos mesmos, não só através
do aumento da disponibilidade de fluoreto, mas
também através da combinação do fluoreto com os
íons cálcio e fosfato.

Objetivos
Avaliar a capacidade de um gel tópico de pH neutro,
com concentração reduzida de fluoreto (F) e
suplementado com trimetafosfato de sódio (TMP),
em reduzir in situ a desmineralização do esmalte.

Tabela 2: Valores de dureza de superfície final
(SHf), perda integrada de dureza de subsuperfície
(ΔKHN) (média ± dp, n=12) de acordo com os
Grupos de Tratamentos

Letras distintas sobrescritas minúsculas indicam
diferença estatística entre os Grupos Experimentais
em cada variável (Anova-1 critério, Student-NewmanKeuls test, p<0,001).

Este estudo foi cego e cruzado, realizado em 5
fases experimentais com duração de 7 dias cada.
Voluntários (n=12) utilizaram dispositivos palatinos,
contendo inicialmente 4 blocos de esmalte
selecionados pela dureza de superfície inicial (SHi).
O desafio cariogênico foi realizado com sacarose a
30% (6×/dia). Os regimes de tratamentos foram: Gel
sem F + Dentifrício sem F (Gel Placebo); Dentifrício
com 1100 µg F/g (DF); Gel com 4500 µg F/g
suplementado com 5%TMP (Gel TMP), Gel com
9000 µg F/g (Gel 9000) e Gel Ácido (Gel Ácido).
Após o período experimental determinou-se a
dureza de superfície final (SHf) e a perda integrada
de dureza de subsuperfície (ΔKHN). Os dados foram
submetidos à ANOVA, seguido pelo teste StudentNewman-Keuls (p < 0,001).

Uma possível explicação para os bons resultados
obtidos com o Gel TMP relaciona-se às
propriedades do sal. Com base em estudos
anteriores [Danelon et al., 2014] e confirmado pelos
resultados apresentado no presente estudo, sabe-se
que a associação de TMP e F, em proporções
ideais, reduz a perda mineral, e seu efeito pode ser
explicado pela adsorção de TMP no esmalte,
mesmo com a presença do biofilme. Quando TMP é
adsorvido sobre o esmalte, essa interação pode
alterar a permeabilidade seletiva e a difusão de íons
para seu interior. Assim, o TMP possivelmente
retém íons carregados positivamente de CaF+ e
Ca2+, substituindo o Na+ da estrutura cíclica e
promovendo a redução na difusão de ácido, bem
como durante os processos des-remineralização
levando à formação e ao fluxo de espécies neutras
(CaHPO40 e HF0) no esmalte, as quais apresentam
o coeficiente de difusão mil vezes maior do que os
seus homólogos carregados.

Resultados e Discussão

Conclusões

O grupo Gel TMP apresentou a maior dureza de
superfície final (SHf) em relação aos demais grupos
(p < 0,001), sendo superior em ~ 16% e 25%
respectivamente em relação ao grupo Gel ácido e
ao DF. Já para os grupos Gel 9000 e Gel ácido a
SHf foi semelhante (p > 0,001) e superior aos
grupos Gel Placebo e DF (p < 0,001). A perda
integrada de dureza de subsuperfície (ΔKHN) foi de
~ 58% e 56% inferior, nos grupos Gel 9000 e Gel
ácido, em relação ao Gel Placebo (p < 0,001). O
grupo Gel TMP reduziu o ΔKHN em ~ 28% quando
comparado ao grupo Gel 9000 (p=0,018) e em ~
24% em relação ao Gel ácido (p=0,026).

Conclui-se que a adição de 5%TMP em um gel 4500
µg F/g promove um maior efeito inibitório na
desmineralização do esmalte, quando comparado à
géis convencionais. Esta formulação pode ser uma
alternativa segura para aumentar os efeitos anticárie
do gel fluoretado.

Material e Métodos
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