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Resumo 
Esse estudo in situ, randomizado e cruzado avaliou a remineralização do esmalte dental 
cariado após aplicação de um cariostático experimental com nanopartículas de prata 
(CNano), comparando-o ao diamino fluoreto de prata (DFP). Soluções com nanopartículas de 
prata vem sendo estudadas com o intuito de contornar o efeito adverso de manchamento 
dental causado pelo DFP.  Dezoito participantes utilizaram dispositivos intraorais palatinos 
contendo 6 amostras de esmalte dental bovino, incluindo uma hígida (EH), uma cariada sem 
tratamento (EC) e quatro cariadas tratadas com um dos agentes cariostáticos propostos, 
alocados aleatoriamente: CNano ou DFP. Previamente aos períodos experimentais, realizou-
se a formação da cárie durante 8 dias em desafio cariogênico com solução de sacarose 20%. 
A Microdureza inicial (MI), após desmineralização/lesão (ML) e final (MF) da superfície foram 
realizadas para o cálculo da remineralização do esmalte dentário (%MD). Os dados foram 
submetidos à ANOVA seguido do teste de Tukey, considerando um nível de significância de 
5%. Os tratamentos com DFP e CNano foram semelhantes entre si e superiores ao EC sem 
tratamento (DFP: 63.69(25.5); Nano: 69.51(20.0), EC: 20.17(42.5); EH: 95.30(17.6)). 
Resultados mostraram efetividade na remineralização do esmalte dental com o DFP e 
CNano, destacando o CNano como uma alternativa promissora ao DFP sem causar o 
enegrecimento do substrato dental desmineralizado. 
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Introdução  

A cárie dentária é inicialmente caracterizada como uma dissolução química localizada 

nos tecidos duros dentais, causada por ácidos produzidos pelo processo metabólico do 

biofilme dental.(SELWITZ et al, 2007; ZHAO et al., 2018) O diamino fluoreto de prata (DFP), 

aprovado para uso terapêutico na década de 60 no Japão, vem sendo usado para paralisação 

da doença e tratamento das lesões na dentição decídua, prevenção de cárie de fóssulas e 

fissuras em molares permanentes em irrompimento e prevenção de cárie radicular em 

idosos.(CHU & LO, 2008; TAN et al., 2010) Este composto modifica a formação de biofilmes 
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cariogênicos.(CHU et al., 2012; MEI et al., 2016) No entanto, seu uso é limitado pela indução 

de enegrecimento nos substratos dentais pelo processo de oxidação do íon prata contido na 

sua formulação, resultando em insatisfação estética.(ROSENBLATT et al., 2009; CONTRERAS 

et al., 2017; DUANGTHIP et al., 2016)  

Uma alternativa para reduzir este efeito adverso é o uso de soluções a base de 

nanopartículas de prata (AgNPs) que tem mostrado efetividade na prevenção e paralisação 

da cárie dentária sem escurecer o esmalte dental desmineralizado.(ESPINDOLA-CASTRO el 

al., 2020; SANTOS JUNIOR et al., 2014; SCARPELLI et al., 2017) O uso de soluções que 

associam fluoretos e as AgNPs tem mostrado aprimoramento na remineralização, controle 

de cárie, com inibição do crescimento de patógenos cariogênicos.(SANTOS JUNIOR et al., 

2014; FREIRE et al., 2017; TARGINO et al., 2014; YU et al., 2018) 

Neste contexto, o presente estudo propõe testar a hipótese de que um agente 

experimental a base de AgNPs promoverá remineralização do esmalte dentário semelhante 

ao DFP em um modelo experimental intraoral in situ, considerando a complexidade e 

equilíbrio dinâmico da des-remineralização na presença de fluidos bucais e biofilmes 

naturais. 

 

Material e Métodos  

Aspectos éticos  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Norte do 

Paraná (UNOPAR) sob parecer CAAE 01631918.0.0000. 

Preparo dos espécimes de esmalte dentário bovino 

Foram selecionados 80 incisivos bovinos, livres de cárie e defeitos de esmalte, limpos e 

armazenados em cloramina T 0,5%, por 7 dias; posteriormente armazenados em água 

destilada a 4°C. Blocos de esmalte foram obtidos das coroas dentárias (4 x 4 x 3 mm), 

abrasionados com lixas nas granulações #600, #1200 e #2000 e polidos com disco de feltro e 

pasta diamantada (1 µm e ¼ µm) em baixa rotação (Politriz elétrica, Arotec S/A Ind. e 

Comércio). Em seguida as amostras foram esterilizadas em autoclave (Odontoplas, São 

Paulo, SP, Brasil) à 121°C durante 20 minutos. 



 

 

Divisão dos espécimes nos grupos experimentais 

Foi realizada leitura de microdureza superficial inicial (MI) das amostras com 

microdurômetro (HMV-G 21S, Shimadzu Corporation, Japão), penetrador tipo Knoop (25 g, 

10”).(DA CAMARA et al., 2015) Duzentos e dezesseis blocos foram divididos aleatoriamente 

(função =RANDON do Excel) em 4 grupos experimentais: EH (esmalte hígido; sem 

tratamento); EC (esmalte cariado; sem tratamento); DFP (esmalte cariado; tratado com 

Cariestop® - Diamino fluoreto de prata a 30%; Biodinâmica, Ibiporã, Paraná, Brasil) e; CNano 

(esmalte cariado; tratado com cariostático experimental fluoretado com nanopartículas de 

prata a 0.016%). 

Cálculo amostral 

Baseado nos resultados de Scarpelli et al (2017), foi considerada a média de 

remineralização de 28.55% (DP: 11.75) para a solução de DFP e 14.63% (DP: 13.38) para de 

AgNPs, considerando um erro α de 5%, poder do teste de 80%, mostrando que um número 

mínimo de 13 participantes era necessário para apontar diferenças significantes entre os 

tratamentos. Dezoito participantes foram recrutados para compensar possíveis desistências 

ou não cumprimento de protocolos. 

Delineamento do estudo in situ 

Este é um estudo in situ, randomizado e cruzado. Após a seleção dos participantes, 

moldagens do arco dentário superior foram realizadas para confecção de dispositivos 

intraorais palatinos. Cada dispositivo apresentava 6 nichos localizados na região de molares, 

onde as amostras de esmalte dental bovino foram incluídas. Telas plásticas foram fixadas 

sobre deixando um espaço de 1,0 mm da superfície dental para o acúmulo de biofilme 

bacteriano. (BIZHANG et al., 2015) 

Os participantes usaram este dispositivo para os dois períodos experimentais 

correspondentes ao tratamento com as duas substâncias cariostáticas: CNano e DFP. Cada 

período experimental foi dividido em 2 fases: a primeira de 8 dias correspondente ao desafio 

cariogênico para a formação da cárie inicial e; a segunda de 10 dias, iniciada com a aplicação 

dos cariostáticos na superfície das amostras. Antes da troca de amostras e tratamentos 

(cross-over), um período de 10 dias descanso (wash-out) foi adotado, para minimizar efeitos 



 

 

residuais do agente cariostático anterior. (BIZHANG et al., 2015) Leituras da microdureza 

superficial foram realizadas após a formação da lesão de cárie (ML) e ao final (MF). 

Determinação da remineralização do esmalte (%MD) 

Os valores da microdureza de superfície inicial (MI), após o formação da cárie (ML) e 

final (MF) foram utilizados para calcular a porcentagem de remineralização superficial do 

esmalte (%MD), por meio da fórmula:29 %MD=(MF-MD)x100/(MI-MD) 

Análise estatística 

Os dados foram analisados quanto à normalidade, através do teste Shapiro-Wilk. Para 

a comparação de porcentagem de remineralização superficial do esmalte (%MD), entre os 

grupos experimentais, análise de variância (ANOVA) seguida de pós teste de Tukey foi 

utilizada, com p<0.05. 

 

Resultados e Discussão 

Após a distribuição e randomização dos espécimes, os grupos foram analisados quanto 

à MI, apresentando-se iguais estatisticamente (p = 0,575) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Comparação intergrupos experimentais da microdureza inicial (MI). 

Grupos 
MI ANOVA 

p Média (DP) 

EH 324,13(58,87) 

0,575 
ED 306,44(56,12) 

DFP 313,10(26,95) 

CNano 322,50(29,94) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 mostra a comparação intergrupos da taxa de remineralização (%MD) após 

aplicação das soluções cariostáticas e período experimental completo. Os tratamentos com 

DFP e CNano foram semelhantes entre si e superiores ao EC sem tratamento.  

 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Comparação intergrupos experimentais da taxa de remineralização (%MD; 
Microdureza Knoop). ANOVA, pós-teste Tukey. 

Grupos n Média DP p 

EH 15 95.30a 17.6 

<.001* 
EC 15 20.17b 42.5 

DFP 15 63.69c 25.5 

CNano 15 69.51a,c 20.0 

Letras diferentes correspondem a diferença estatística significante. Fonte: dados da pesquisa. 

 

A ação remineralizante no esmalte dentário cariado dos dois compostos que associam 

o flúor e a prata, o CNano (experimental; contendo AgNPs) e o DFP, em um modelo in situ se 

apresentou maior que o grupo controle cariado não tratado, sem diferença entre os 

tratamentos, confirmando a hipótese inicial de igualdade entre eles. O DFP é uma solução 

com resultados efetivos na paralisação e prevenção da cárie dentária, com efeito 

remineralizador e antimicrobiano já extensivamente estudados.(ZHAO et al., ROSENBLATT et 

al., 2009; CHU & LO, 2008; CONTRERAS et al., 2017; BURGESS & VAGHELA, 2018; GAO et al., 

2016; MEI et al., 2016; SEIFO et al., 2019; SLAYTON et al., 2018; TRIEU et al., 2019) A 

vantagem creditada e identificada dos agentes com AgNPs é a não pigmentação da 

superfície (ESPINDOLA-CASTRO el al., 2020; SANTOS JUNIOR et al., 2014; SCARPELLI et al., 

2017) à qual foi aplicado, mantendo as propriedades protetoras e remineralizantes do DFP. 

 
Conclusão 

O presente modelo in situ demostrou equivalência da remineralização superficial entre 

o CNano e o DFP. Uma vez que, as nanopartículas de prata têm a vantagem de não 

pigmentar os tecidos dentários desmineralizados como os íons prata do DFP, o CNano 

mostra-se com um cariostático promissor. 
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