
EROSÃO DENTÁRIA
OSP III

Profa. Márcia Alves Ferreira

FASIPE

2018



Desgaste dentário:

◦ Atrição: ocasionado por contato de dente contra dente, envolvendo 

superfícies oclusais e incisais.

◦ Abrasão: quando envolve a região vestibular, por fricção do dente 

com agente externo, como escova ou pasta dental.

◦ Abfração: a perda de estrutura cervical provocada pelas tensões nesta 

região resultantes de interferências oclusais.

◦ Erosão: quando a perda de estrutura dental envolve a ação química de 

substâncias ácidas é chamada de erosão ou perimólise.

.



Erosão dentária:

◦ A erosão dental é definida como perda progressiva e irreversível de 

tecido dental duro por processo químico que não envolve ação 

bacteriana. 

◦ Fontes extrínsecas.

◦ Fontes intrínsecas. 



◦ Grippo et al., em 2004, sugeriram que o termo “erosão dental” 
deveria ser substituído por “corrosão dental”. Isso porque “erosão” é 
utilizada mais adequadamente para caracterizar ação mecânica de 
desgaste, como, por exemplo, o efeito do mar nas rochas da costa, 
enquanto que “corrosão” é definida como desgaste provocado por 
ação química, o que define melhor o desgaste dos dentes ocasionado 
por fatores ácidos. 

◦ Por ser extensamente utilizado, o termo que será adotado para 
denominar esse tipo de desgaste dental será “erosão”.



Etiologia: 

o Substância ácida com pH inferior ao crítico para o esmalte (5,5) e dentina (4,5). 

o Depende: 

✓Concentrações de íons cálcio e fosfato da saliva  e da disponibilidade de flúor.

✓Efeito tampão da saliva: equilíbrio do pH, íons cálcio e fosfato.

✓Nível de bicarbonato = nível fluxo salivar. 

o Xerostomia -

o Pacientes submetidos à radioterapia e à hemodiálise = redução do fluxo salivar. 

o Os ácidos responsáveis pela erosão dental podem ser provenientes de fontes 

extrínsecas ou intrínsecas.

Baixo fluxo = menor pH = menor capacidade tampão



Fontes extrínsecas:

◦ Bebidas - potencial erosivo não depende somente do pH:

✓Frequência, intensidade e maneira de ingestão das bebidas. 

✓Proximidade entre ingestão do alimento ácido e escovação dental - associação 

entre erosão e a abrasão pela escova dental.

◦ Medicações de natureza ácida. 

◦ Drogas como o ecstasy e a ação tópica de cocaína. 

◦ Gases ácidos presentes em ambientes industriais de trabalho. 

◦ O contato direto com o cloro presente na água de piscinas.



Frutas pH Frutas pH 

Maçã 2,9-3,5 Limão 1,8-2,4 

Damasco 3,5-4,0 Laranja 2,8-4,0 

Uva 3,3-4,5 Abacaxi 3,3-4,1 

Pêssego 3,1-4,2 Cereja 3,2-4,7 

Ameixa 2,8-4,6 Morango 3,0-4,2 

Condimentos pH Condimentos pH 

Maionese   3,8-4,0 Ketchup 3,7 

Vinagre 2,4-3,4 Mostarda 3,6 

Bebidas pH Bebidas pH 

Cidra 2,9-3,3 Suco de uva 2,9-3,4 

Café 2,4-3,3 Vinho 2,3-3,8 

Chá Preto   4,2 Pepsi Cola 2,7 

Cerveja 4,0-5,0 Coca-Cola 2,7 

Acidez de alguns alimentos e bebidas 

Outros pH Outros pH 

Iogurte 3,8-4,2 Geléia de frutas 3,0-4,0 

Picles 2,5-3,0 Tomate 3,7-4,7 



Fatores intrínsecos:

◦ Bulimia e Anorexia: mais comuns, geralmente em mulheres. 

◦ Refluxo gástrico voluntário.

◦ Regurgitação - gastrite crônica associada ao alcoolismo. 

◦ Vômito crônico durante a gestação. 

◦ Xerostomia: diabetes mellitus e síndrome de Sjögren. 

◦ Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE): sintomas e complicações causados 

pela passagem do conteúdo gástrico pelo esôfago. 



Microfisioterapia ABC



Manifestações clínicas:

1. Diminuição do brilho do esmalte. 

2. Ausência de placa macroscópica e polimento das superfícies dentais atingidas pelos ácidos. 

3. Aspecto de dentes amarelados.

4. Face palatina, aspecto de dentes preparados com finalidade protética e término em chanfrado.  

5. As restaurações de amálgama se encontram polidas e aspecto de ilhas elevadas de amálgama. 

6. Ácidos extrínsecos - maior erosão nas superfícies vestibulares e oclusais dos dentes anteriores 

maxilares. 

7. Ácidos intrínsecos - maior dano à superfície palatina dos dentes. 

8. Casos severos: formação de diastemas, alteração da dimensão vertical de oclusão, dor muscular 

provocada pela instabilidade oclusal e disfunção da articulação Temporomandibular. 

9. Quadro clínico: antiestético e antifuncional.



Erosão dental em estágio avançado. 
Aspecto amarelado e vítreo das superfícies  desgastadas.



Palatina de incisivos superiores apresentando erosão dental provocada por vômitos durante 
gestações. Aspecto amarelado, vítreo e com desgaste semelhante a término em chanfrado na face 
palatina.



Aspecto de erosão dental em dentes posteriores, apresentando
restaurações de amálgama polidas e com aspecto elevado,

representando as “ilhas de amálgama”.



Erosão em estágio avançado - superfícies vestibulares de dentes posteriores.
Aspecto polido do esmalte devido ao desgaste de

sua microestrutura.



Tratamento:

1º) Promover o alívio dos sintomas e controlar a evolução do processo, 

identificando os fatores etiológicos da erosão dental: Anamnese minuciosa. 

2º) Encaminhar o paciente a outros profissionais da área de saúde, para diagnóstico 

e tratamento de possíveis patologias sistêmicas envolvidas no quadro patológico. 

3º) Após os procedimentos iniciais - traçar planejamento restaurador, a fim de 

restabelecer estética, função e equilíbrio oclusal e muscular ao paciente.



Dieta

◦ Diminuir a frequência e severidade do meio ácido.

◦ Redução da frequência de consumo de bebidas e alimentos ácidos e utilização de 

canudos quando da ingestão dessas bebidas.  

◦ Não reter bebidas ácidas na boca. 

◦ Encaminhar ao médico em caso de suspeita de refluxo gastroesofágico. 

◦ Encaminhar ao psicólogo ou psiquiatra em casos de distúrbios alimentares 

(bulimia e anorexia). 

◦ Encaminhar pacientes alcoólatras a programas de reabilitação. 

Itens de prevenção – Ações e Conduta clínica 



Itens de prevenção – Ações e Conduta clínica

Saliva - Aumento dos mecanismos de proteção orgânicos – fluxo 

salivar

◦ O aumento do fluxo salivar aumenta a capacidade de tampão da saliva. 

◦ O acréscimo de cálcio e fósforo inibe a desmineralização dental. 

◦ O fluxo salivar pode ser estimulado pelo consumo de goma de mascar. 

◦ Remineralização dental 

Remineralização dental - Flúor 

oUso tópico diário de flúor pelo paciente (bochecho com solução de 0,05% de fluoreto de sódio). 

◦ Aplicação tópica de flúor neutro em consultório 2 a 4 vezes por ano. 



Itens de prevenção – Ações e Conduta clínica

Proteção química - Neutralização dos ácidos no meio oral 

◦ Gomas de mascar sem açúcar 5 vezes ao dia, após as refeições. 

◦ Manter pedaços de queijos duros na boca por alguns minutos após alimentação ácida –
pois são ricos em cálcio e fosfato. 

Escovação - Reduzir forças abrasivas

o O uso de escovas dentais macias e dentifrícios com baixo conteúdo abrasivo. 

◦ Não escovar os dentes imediatamente após a ingestão de alimentos ácidos. 

◦ Proteção mecânica - Utilização de resinas compostas 

◦ Indicação na proteção de dentina exposta. 

◦ Reconstrução oclusal nos casos em que houver hábito de bruxismo. 

Acompanhamento periódico: documentação, fotos e modelos.  



Avaliação de risco à erosão dental: 

1. Você ingere muitos alimentos ácidos, incluindo frutas, molhos para saladas e iogurte? 

2. Você bebe bebidas ácidas usualmente, tais como vinho, suco de frutas e refrigerantes? 

3. Você tem problemas com refluxo, indigestão ou vômitos frequentes? 

4. Você escova seus dentes imediatamente após alimentar-se? 

5. Você utiliza uma escova de cerdas duras ou pasta dental arenosa demais e/ou escova os dentes 

por um período muito longo? 

6. Você visita o seu dentista pelo menos uma vez ao ano? 

7. Seus dentes doem quando você ingere comidas ou bebidas quentes/doces/geladas, ou quando 

você escova ou passa fio dental, ou quando passa algum tempo em um ambiente frio? 

8. Os seus dentes têm uma aparência de vidro ou transparentes, amarelados, arredondados, lisos e 

brilhantes, com pequenas trincas? 



Orientações ao paciente:
1. Alimentos ácidos: Estes alimentos podem ser parte de uma dieta balanceada, mas podem gerar dissolução do esmalte 
dental. Você não precisa evitá-los por completo, mas consumi-los menos frequentemente.

2. Bebidas ácidas: Estas bebidas ampliam o desgaste dental. Tente alternar seu consumo com outras menos ácidas e 
lembre-se que a maneira que você as ingere é de igual importância. Evite bochechar e engula rapidamente para evitar o 
contato com os dentes.

3. Refluxo, indigestão ou vômitos: Isto pode ampliar a acidez em sua boca. Para sua saúde geral e dental, consulte seu 
médico sobre medicações, tratamentos ou mudança no estilo de vida.

4. Escovação imediatamente após alimentar-se: Em geral a escovação imediata é ideal para prevenção de cáries, mas em 
pacientes com erosão dental provocada pela ingestão de alimentos ácidos é prudente aguardar uma hora antes de escovar, 
pois o esmalte torna-se macio após alimentação ácida e pode desgastar facilmente.

5. Uso de escovas com cerdas duras ou pasta dental arenosa demais e/ou escovação prolongada: Escovas duras ou 
pastas muito abrasivas exacerbam o desgaste dental. Use escovas macias ou extramacias e pastas pouco abrasivas, escovando 
os dentes de maneira não demorada.

6. Visita ao dentista: É recomendável que você visite seu dentista regularmente, pois qualquer alteração será rapidamente 
percebida e tratada.

7. Dor dental: A sensibilidade dental é comum em pacientes com erosão dental. Evite alimentos ácidos e relate ao seu 
dentista como ocorre a sensibilidade. O uso de dentifrícios anti-sensibilidade pode ser bom, mas deve ser constante e 
prolongado.

8. Aparência dos dentes: Qualquer alteração na aparência dental deve ser relatada ao seu dentista. Elas podem ser 
indicativas de erosão ácida.
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