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Resumo 

Este estudo in vitro avaliou a efetividade do DFP + KI, 
considerando-se sua capacidade remineralizadora e 
alteração de cor. Lesões de cárie artificiais foram 
produzidas em dentina de dentes decíduos e tratadas 
com DPF 38% + KI (grupo teste); DFP 38% (grupo 
controle positivo). O conteúdo mineral foi avaliado por 
espectroscopia Raman; a análise de cor com o software 
Photo-Shop (escala RGB) e as características de 
superfície com FEG. Os resultados mostraram diferença 
significativa de cor, com maior manchamento no grupo 
tratado com DFP 38%; tanto no grupo tratado com   DFP 
+ KI quanto com DPF sozinho, a superfície da dentina se 
apresentou mais mineralizada e houve redução do 
diâmetro dos túbulos dentinários.  Conclui-se que o uso 
de KI é capaz de controlar o manchamento dentário 
quando associado ao DFP e que não interefere na 
capacidade remineralizadora do agente cariostático. 

Introdução  

O DFP é utilizado para paralisar lesões cariosas ativas 
mas tem como efeito colateral o manchamento dos 
dentes1. Para controlar o manchamento, a associação 
DFP + iodeto de potássio (KI) foi proposta, mas não se 
sabe se há interferência na ação remineralizadora do 
DFP. Portanto, este estudo in vitro avaliou a efetividade 
do DFP + KI, considerando-se sua capacidade 
remineralizadora e alteração de cor. 

Material e Métodos 

Os espécimes de dentina decídua foram obtidos a 
partir de 12 molares decíduos e submetidos à ciclagem 
de pH para indução de lesão de cárie artificial. A seguir,  
os espécimes foram divididos ao meio: uma metade 
recebeu o tratamento ativo e a outra ficou sem 
tratamento (controle). Os tratamentos utilizados foram 
DFP 38% + KI e DFP 38%. O conteúdo mineral foi 
avaliado por meio de espectroscopia Raman; a análise 
de cor com o software Photo-Shop (escala RGB) e as 
características de superfície com FEG. Os dados de cor 
foram submetidos a análise estatística com o teste de 
Kruskall-Wallis; os dados de Raman e FEG foram 
apresentados qualitativamente. 

Resultados e Discussão 

Em relação à cor, observou-se que a dentina após 
aplicação de DFP se tornou mais escura; já com DFP + 
KI, não houve alteração significativa da cor (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Valores de cor (RGB) segundo os grupos de estudo 

Letras minúsculas indicam diferenças estatisticamente significativa entre os 
tratamentos (p<0.0001 – teste de Kruskall-Wallis com pós teste de Tukey) 

Na Espectroscopia micro-Raman, observou-se que 
tanto as amostras tratadas com DFP, quanto as tratadas 
com DFP + KI, têm uma maior intensidade e largura dos 
picos de fosfato e carbonato quanto comparadas com a 
dentina hígida e desmineralizada. Os picos foram mais 
intensos no grupo DFP + KI (Figuras 1 e 2). 

 

 
 

Na análise qualitativa em FEG,  as amostras 
mostraram diferenças em sua morfologia, com 
deposição de minerais em sua superfície e redução de 
diâmetro dos túbulos nos tratamento ativos.  

                           Conclusão 

Conclui-se que o uso de KI é capaz de controlar o 
manchamento dentário quando associado ao DFP e que 
não interefere na capacidade remineralizadora do agente 
cariostático. 
1 ZHAO, I. S. et al. Mechanisms of silver diamine fluoride on arresting caries: a 
literature review. International Dental Journal, 68, n. 2, p. 67-76, 2018. 

Tratamento Média + desvio 
padrão 

Mediana (intervalo 
interquertílico) 

DFP 50.41 + 18.05 a 46.77 (38.08 – 52.67) a 
DFP + KI 164.06 + 7.85 b 166.15 (161.74 – 174.18) b 
Dentina 
desmineralizada 

170.318 + 5.47 b 168.65 (165.30 – 175.01) b 

                      
Figuras 4, 5 e 6 – Características de superfície de dentina decídua 
desmineralizada (4), tratada com DFP (5) e tratada com DFP + KI (6). 

Figura 1. 
Espectroscopia 
Raman:                 
dentina hígida, 
desmineralizada e 
tratada com DFP.  

Figura 2. 
Espectroscopia 
Raman:                        
dentina hígida, 
desmineralizada e 
tratada com DFP + KI. 
 


