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Introdução  

 

As áreas com lesão inicial de cárie no esmalte são chamadas de manchas brancas 

devido à cor branca porosa comparada ao esmalte normal1. Segundo Gorelick et al. (1982)2, 

24% dos pacientes em tratamento ortodôntico já apresentavam manchas brancas antes do 

início do tratamento e metade dos pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico fixo 

não desenvolveram lesões de manchas brancas. 

Um método utilizado para controle e paralização da lesão cariosa, é a aplicação de 

agentes químicos. Dentre os agentes químicos disponíveis, encontra-se um agente eficaz na 

prevenção e no controle da doença cárie classificado como cariostático e preventivo3: o 

diamino fluoreto de prata (DFP). No entanto, DFP torna as áreas afetadas pelo processo 

carioso enegrecidas o que restringe seu uso6, devido seu caráter antiestético5, apesar da alta 

taxa de sucesso7.  

Scarpelli et al. 20178 testou o potencial remineralizador de um cariostático à base 

de nanopartículas de prata e observou que, este é capaz de remineralizar o esmalte dental 

com lesão inicial de cárie artificial. Além disso, estudos relatam que além das nanopartículas 

apresentarem potencial efetividade na prevenção e paralisação da cárie dentária, este não 

causa escurecimento do esmalte dentário desmineralizado7,10. Desta forma, este estudo tem 

como objetivo avaliar o efeito da aplicação de um cariostático experimental à base de 
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nanopartículas de prata na resistência ao cisalhamento de braquetes e alteração de cor do 

esmalte dental.   

 

Material e Métodos  

 

Para este estudo foram selecionados 72 incisivos bovinos. Inicialmente as raízes 

foram removidas e a superfície de esmalte foram planificadas com lixas SiC nas granulações 

#400, #600, #1000, #1200 e #1500. As amostras foram polidas com disco de feltro de pasta 

diamantada na granulação 1 e 0,25μm para obtenção de uma superfície plana homogênea e 

polida. Na sequência foi realizada a leitura da microdureza e tomada de cor inicial. Em 

seguida, as amostras foram submetidas a ciclagem de pH para indução de lesão inicial de 

cárie artificial. Após as amostras foram aleatoriamente divididas em 6 grupos experimentais: 

G1: Esmalte hígido (EH), sem aplicação de cariostático; G2; Esmalte desmineralizado (ED), 

sem aplicação de cariostático; G3: EH + diamino fluoreto de prata (DFP); G4: ED + DFP; G5: 

EH + nanopartículas de prata (Nano); G6: ED + Nano. As amostras dos grupos 2-6 foram 

submetidas à ciclagem de pH para indução de lesão inicial de cárie artificial e nova análise de 

microdureza foi realizada para comprovar a desmineralização. Nos grupos 2 – 6 foi realizada 

a aplicação dos respectivos cariostáticos com aplicador descartável por 3 minutos na 

superfície do esmalte. Nova tomada de cor foi realizada e, em seguida foi realizada o 

procedimento de adesão dos braquetes. Após 24 horas, as amostras foram testadas em 

máquina de ensaio universal por meio do teste de cisalhamento. Os dentes foram analisados 

quanto ao índice de remanescente adesivo (IRA). Os dados foram tabulados, analisados 

quanto a sua normalidade e submetidos à análise estatística. Como apresentaram 

normalidade, foram submetidos ao teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Resultados e Discussão 

 

A Tabela 1, mostra a média (desvio padrão) das amostras após a realização da 

microdureza para confirmar a desmineralização (lesão inicial de cárie artificial).  
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Tabela 1 – Média (DP) de microdureza (KHN) antes e após a desmineralização. 

Grupo experimental Microdureza inicial Microdureza após Desmineralização 

G1 – HIG  340,44 (34,66) A _____ 

G2 – DES 356,87 (25,45) A 178,21 (54,90) B 

G4 – HIG +DFP 349,11 (31,79) A _____ 

G4 – DES + DFP 338,55 (36,10) A 151,65 (45,44) B 

G5 – HIG+ Nano 351,90 (29,11) A _____ 

G6 – DES + Nano 340,90 (32,54) A 172,81 (57,21) B 

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05).  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Podemos observar que somente os grupos G2, G4 e G6 foram submetidos à 

ciclagem de pH para indução de lesão de cárie artificial. 

Após a análise da microdureza, os tratamentos foram aplicados e novamente 

submetidos à avaliação de cor. Os resultados da análise de cor está descrita na Tabela 4.  

 

Tabela 2 – Média (desvio padrão) da alteração de cor (Δ𝐸) após os 
tratamentos. 

Grupo experimental Δ𝐸 

G1 – HIG  1,33 (0,12)C 

G2 – DES 2,12(1,21)C 

G4 – HIG +DFP 5,78 (1,21)B 

G4 – DES + DFP 8,62 (1,91)A 

G5 – HIG+ Nano 2,19 (0,81)C 

G6 – DES + Nano 2,96 (1,67)C 

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Conforme observa-se na Tabela 4, o grupo G5 (DES + DFP) foi o grupo que 

apresentou maior alteração de cor. Este fato provavelmente ocorreu pois devido a 

desmineralização o DFP penetrou mais na estrutura dental, levando a uma maior alteração 

de cor. Além disso, o Grupo 4 (HIG + DFP) também apresentou alteração de cor 

significativamente maior aos demais grupos. Esses achados corroboram com estudos 

prévios, que relatam que o uso de DFP causa enegrecimento da estrutura dental5,6. Os 

grupos tratados com o cariostático à base de nanopartículas de prata não apresentaram 

alterações de cor significativas. A Tabela 3 apresenta a média (desvio padrão) da resistência 

ao cisalhamento em MPa após os tratamentos.  
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Tabela 3 – Média (desvio padrão) da Resistência ao cisalhamento (Mpa) do braquetes.  
Grupo experimental Resisência ao cisalhamento 

G1 – HIG  9,96 (2.24A 

G2 – DES 5,86 (1.50)B 

G4 – HIG +DFP 9,78 (1,21)A 

G4 – DES + DFP 8,62 (1,11)A 

G5 – HIG+ Nano 9,19 (1,71)A 

G6 – DES + Nano 9,96 (1,47)A 

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como podemos observar, tanto o tratamento com DFP e Nano não afetaram a 

resistência de união dos braquetes. Somente o Grupo 1 que foi submetido à 

desmineralização apresentou valor estatisticamente menor aos demais, corroborando com o 

estudo de Shahabi M et al9.  Em relação ao índice de remanescente adesivo (IRA), em todos 

os grupos houve predomínio de falhas adesivas. 

 

Conclusão  

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que o 

cariostático experimental à base de nanopartículas de prata foi capaz de aumentar a 

resistência ao cisalhamento, sem causar alteração de cor da estrutura dental.  
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