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Introdução

Especialmente com o declínio da incidência de cárie
em alguns países, a erosão dental está se tornando o
foco de muitos estudos2. Lussi et al.12 (2004) afirmaram
que a erosão dental não é um processo novo e desco-
nhecido, mas o aumento no interesse desta lesão se dá
devido à redução das taxas de cárie em muitos países.
Al-Dlaigan et al.1 (2001) mostraram alta incidência de
erosão dental em escolares britânicos na faixa média
etária de 14 anos (51% desta população apresentava
erosão moderada e 48% erosão baixa). Millward et al.14

(1994) também constatou alta incidência de erosão
dental em uma população com idade entre 4 e 16,5
anos e correlacionou este resultado ao alto consumo de
sucos de frutas, principalmente enquanto as crianças
dormiam.

Segundo Amaeshi e Higham3 (2001), a erosão dental
pode ser considerada um novo risco para a saúde, de-
vido ao estilo de vida atual da população. A tendência
de estilo de vida moderno e a mudança de hábitos ali-
mentares têm sido apontadas como motivos para o au-
mento da incidência da erosão. A severidade da erosão

é usualmente relatada com uma variedade de fatores
etiológicos modificantes como produtos ácidos, dieta in-
dividual, freqüência de consumo tão bem como a efeti-
vidade dos mecanismos de proteção da cavidade oral7.

A erosão dental tem sido atribuída a fatores ácidos
extrínsecos e intrínsecos. Entretanto, mais recentemen-
te, muita atenção tem sido dada a bebidas e refrigeran-
tes ácidos, principalmente às bebidas de caráter
esportivo, como energéticos carbonados e repositores
minerais8. Freqüentemente, o consumo de frutas cítri-
cas, suco de frutas ácidas e bebidas energéticas espor-
tivas podem causar desgastes patológicos irreversíveis
aos tecidos dentários16.

Além da dieta, a doença do refluxo gastroesofageal
(GERD) tem sido relacionada com erosão. Esta doença
moderna é comum, chegando a afetar aproximadamen-
te 60% da população mundial, e é causada pelo movi-
mento retrógrado do suco gástrico em direção ao esôfa-
go, atingindo freqüentemente a cavidade bucal e os
dentes15.

Desta forma, o propósito deste trabalho será discutir,
através de revisão da literatura, a classificação, o meca-
nismo e a etiologia da erosão dental.
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Definição

Erosão é definida pela perda superfícial de tecido
dentário duro como resultado de um processo químico
não causado por bactérias5. Segundo Ten Cate e Im-
feld18 (1996), erosão dental é o resultado físico da perda
patológica, localizada e crônica de estrutura dentária,
na qual é quimicamente atacada por ácidos e quelação,
sem envolvimento de bactérias. O agente etiológico é o
ácido de natureza diversa, não bacteriana, o que torna
esta patologia complexa4,7.

Entretanto diferentes formas de processos não cario-
sos destrutivos afetam os dentes e causam a perda
irreversível da estrutura dentária da superfície externa9.
Por isso, torna-se importante definir estes outros pro-
cessos a fim de se realizar o correto diagnóstico e
diferenciá-los4.

Entre estes processos, pode-se citar a abrasão,
desgaste por mastigação, atrição e abfração. Esses
processos podem atuar sozinhos ou associados com
a erosão, tendo uma causa específica ou sendo multi-
fatoriais4.

A abrasão dentária se refere ao desgaste patológico
dental através de um processo mecânico anormal en-
volvendo objetos ou substâncias, que repetitivamente
entram em contato com os dentes. Os casos mais co-
muns de abrasão se referem a pacientes que têm hábi-
tos deletérios durante a higiene dental9. Isto inclui técni-
ca de escovação, freqüência ou tempo e força
aplicada durante a escovação. Em casos de erosão
associados com abrasão nas superfícies palatinas ou
linguais dos dentes, a língua pode ser o agente
causador da abrasão6.

O desgaste por mastigação descreve o processo de
desgaste da superfície oclusal ou incisal durante a mas-
tigação de alimentos, com o bolo interpondo um dente
ao outro. Este processo é diretamente influenciado pela
capacidade abrasiva do alimento e pela freqüência que
este alimento é ingerido9.

A atrição é semelhante ao desgaste por mastigação,
entretanto não há a presença de alimento entre os den-
tes, ocorrendo o contato direto entre eles. Embora a de-
glutição, a fala ou o hábito de se carregar objetos pesa-
dos entre os dentes possam levar à atrição, a causa
mais comum é o desgaste pelo contato parafuncional
entre os dentes por processos psicológicos, denomina-
dos apertamento ou bruxismo ou briquismo9.

Já a abfração é usada para descrever a fratura do es-
malte cervical (mais delgado) devido à deflexão do den-
te por contatos oclusais com forças excessivas, ou por
pontos de contatos prematuros9.

Etiologia

A desmineralização do tecido dentário por erosão é
causada pelo contato freqüente e duradouro de ácidos
com o dente3. O ácido responsável por causar a erosão
pode ser de origem extrínseca ou intrínseca. Assim, os
fatores etiológicos serão revisados sobre dois fatores:
extrínsecos e intrínsecos.

Fatores extrínsecos

As causas mais comuns de erosão de causa extrínse-
ca são: dieta, ambientais, medicamentos e estilo de vi-
da21. Nem sempre, esses fatores atuam sozinhos na ero-
são dental. Segundo Lussi et al.12 (2004), a dificuldade
em se estudar a erosão dental se dá justamente pela
natureza multifatorial dessa desordem.

Dieta

Alimentos e bebidas ácidas podem levar ao processo
de erosão quando ingeridos com freqüência. O consu-
mo de bebidas e alimentos com potencial erosivo vem
aumentando por muitas razões, incluindo recomenda-
ções de dieta de equipes médicas12.

Ácido cítrico representa o principal ácido encontrado
em frutas e vegetais e possuem em média pH abaixo de
5, sendo abaixo de 3 para o limão. Vinagre e molhos de
saladas contêm ácido acético. Em vinhos e uvas são
encontrados ácidos tartáricos e em maçã e sucos de
maçã, ácidos maleicos. Ácido lático aparece em iogur-
tes e queijos com pH abaixo de 4, em alguns casos7,10,20.

Ácido fosfórico está presente em bebidas à base de
colas e água gaseificada, com pH abaixo de 3 em mé-
dia7,10,20. Esse ácido, principal constituinte de refrigeran-
tes, é usado para dar um sabor amargo, diminuindo o
sabor doce, ou ainda realçar o sabor associando ácido
e doce20. Além do mais, ácidos previnem deteriorização
por degradação bacteriana neste tipo de bebida.

Ambientais

Muitos casos de erosão dental envolvendo primeira-
mente as bordas incisais dos dentes anteriores estão
associadas com a exposição a ácidos inorgânicos. Tra-
balhadores de fábricas de dinamite (ácido sulfúrico e ní-
trico), de indústrias de baterias (ácido sulfúrico), fábri-
cas de galvanização (ácido hidroclorídrico), outras fá-
bricas envolvidas com processos de limpeza e de áci-
dos (ácido sulfúrico e hidroclorídrico) são exemplos re-
latados na literatura de trabalhadores que apresentaram
erosão dental21. Por isso, torna-se importante a completa
e detalhada anamnese do paciente, onde através dela,
teremos um auxílio importante no diagnóstico de doen-
ças, como a erosão.

Outro exemplo bastante freqüente de erosão por cau-
sa ambiental é o caso de nadadores profissionais que
treinam em piscinas que utilizam gás clorídrico. O ina-
dequado monitoramento das piscinas pode levar a um
baixo pH da água, e conseqüentemente à possibilidade
de erosão21. Muitas academias e clubes já investem em
outro tipo de descontaminação da água.

Medicamentos

Uma quantidade grande de drogas e medicamentos
pode afetar os dentes. Segundo Tredwin19 (2005),
alguns medicamentos podem causar GERD, o que leva-
ria a um contato do suco gástrico de baixissimo pH com
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os dentes, levando a uma dissolução química dos mes-
mos, e conseqüentemente à erosão15. Anti-colinérgicos,
progesterona, bloqueadores do canal de cálcio, antias-
máticas e teofilna são alguns exemplos de drogas que
causam GERD19. Este assunto será abordado em erosão
intrínseca.

Outros medicamentos, como a aspirina, drogas antias-
máticas e alguns enxaguatórios bucais têm baixo pH,
promovendo a dissolução direta dos tecidos dentários
duros19. O aumento do uso de vitamina C (ácido ascór-
bico) também tem recebido algum destaque21, pois as
preparações de vitamina C podem chegar abaixo de 5,5,
oferecendo um alto potencial de causar erosão dental13.

Atenção especial deve ser dada a pacientes que
fazem tratamentos crônicos de asma com drogas em
pó, como beclometasona, dipropionato, entre outras.
Estas drogas, além do potencial de causar GERD,
possuem pH menor do que 5,5, sendo mais ácidos do
que as versões em aerosois19.

Alguns medicamentos causam preocupação, pois
são vendidos em farmácias e mercados sem a
necessidade de prescrição médica. Segundo Zero21

(1996), alguns produtos tônicos à base de ferro têm pH
muito baixos. Produtos colutórios usados como
soluções para bochechos também são vendidos
livremente e têm potencial erosivo21.

Estilo de vida

Muitos conceitos atuais de estilo de vida têm levado
ao aumento da incidência de lesões de erosão nos den-
tes. Um estilo de vida saudável tem sido estabelecido
para a população mundial de uma forma geral. Ingerir
quantidade considerável de frutas, vegetais, iogurtes e
queijos, praticar esportes com consumo de suco de fru-
tas ácido e bebidas energéticas ácidas ou ainda bebi-
das ácidas com baixo teor de açúcar levam a um au-
mento do potencial de erosão dos indivíduos7,10,20.

Ainda pode-se considerar que a esteriotipação da so-
ciedade por padrões de beleza levam as pessoas a ter
a obsessão de perder peso. Problemas, como a buli-
mia, são conseqüências desse estilo de vida. Dietas
são oferecidas a esta população alvo, com consumo de
bebidas ácidas com baixo teor de açúcar, chás com
baixo pH e alto consumo de frutas e sucos21.

Outros fatores também podem ser citados. O consu-
mo de drogas ilegais como o “ecstasy”, comumente utili-
zados em festas “raves” pelos adolescentes ou adultos
jovens, mamadeiras noturnas com bebidas ácidas pelos
recém-nascidos ou crianças, e práticas de higiene oral
com uso de produtos colutórios usados como soluções
para bochechos associados à escovação realizada por
adolescentes e adultos são fatores determinantes no au-
mento da incidência de lesões de erosão nos dentes21.

Fatores intrínsecos

A erosão dental é causada não somente por ácidos
exógenos, mas também por efeito de ácidos gástricos
ou substâncias contendo ácidos gástricos que chegam

até a cavidade bucal e os dentes como resultado de vô-
mito, regurgitação ou refluxo gastroesofageal. O ácido
proveniente do suco gástrico tem o pH baixíssimo, em
torno de 1 a 1,5.

Vômito, que é a expulsão forte do conteúdo gástrico
através da boca, é uma manifestação comum de muitas
desordens orgânicas e psicossomáticas. Regurgitação
é distinguida do vômito pela falta de contração do dia-
fragma e relativamente uma menor quantidade de mate-
rial é ejetada pelo organismo. O refluxo gastroesofageal
é a expulsão pelo estômago do conteúdo gástrico devi-
do à incompetência do esfíncter gastroesofageal em im-
pedir a passagem deste conteúdo do estômago com o
aumento da pressão gástrica ou com o aumento do vo-
lume gástrico17. Jones et al.11 (2002) e Sheutzel17 (1996)
citam como patologias ou desordens que levam às si-
tuações acima: GERD, desordens do trato gastrointesti-
nal superior, desordens endócrinas e metabólicas, efei-
tos colaterais de medicamentos e drogas, úlceras duo-
denais, anorexia nervosa, síndrome da bulimia ou náu-
seas prolongadas durante a gravidez. Além do efeito di-
reto dos ácidos, pacientes que apresentam estes distúr-
bios também podem ter redução da capacidade tam-
pão da saliva, o que aumentaria o potencial de erosão
do ácido gástrico15.

Normalmente, a erosão intrínseca afeta mais as su-
perfícies palatinas de incisivos e caninos superiores,
seguido das superfícies oclusais de pré-molares e mo-
lares superiores de pacientes adultos. Os dentes infe-
r iores são raramente afetados 17. Já em dentes
decíduos, tanto os superiores quanto os inferiores
podem ser afetados17.

Entretanto, achados clínicos têm mostrado um tipo de
regurgitação crônica, de origem somática ou psicosso-
mática, classificada por perimólise, que leva a uma dis-
tribuição típica da erosão dentro da arcada dentária.
Esta patologia corresponde com um padrão de regurgi-
tação gástrica sobre o dorso da língua, ao longo das
superfícies palatinas dos dentes superiores, e sobre as
superfícies oclusais-vestibulares dos dentes inferiores.

Classificação da erosão

Diversas classificações foram propostas para a ero-
são dental. Estas classificações têm o propósito de au-
mentar a compreensão e o entendimento deste proces-
so, facilitando as pesquisas nesta área.

A classificação pode ser baseada na etiologia, severi-
dade clínica, atividade patogênica ou na localização. A
classificação baseada na etiologia está discutida no ca-
pítulo anterior, devido à sua complexidade.

Severidade clínica

Esta classificação foi descrita em 1979, por Eccles5, e
se baseia em estudos epidemiológicos de erosão indus-
trial realizados pelo autor. Assim, a erosão dental foi
classificada em:

• Classe I: lesões superficiais, envolvendo somente
esmalte;

49

Aguiar FHB, Giovani EM, Monteiro FHL, Villalba H, Sousa RS, Melo JAJ, Tortamano N. Erosão dental – definição, etiologia e classificação.
Rev Inst Ciênc Saúde. 2006;24(1):47-51.



• Classe II: lesões localizadas, envolvendo menos de
um terço da superfície de dentina;

• Classe III: lesões generalizadas, envolvendo mais
de um terço da superfície de dentina. As lesões Classe
III foram ainda subdivididas em superfícies: a) lingual;
b) lingual e palatina; c) incisal e oclusal; d) envolvimento
severo de muitas superfícies.

Atividade patogênica

A erosão dental é dividida em dois tipos, de acordo
com a atividade patogênica9:

• Erosão ativa: erosão em progresso, clinicamente
diagnosticada através da espessura delgada das pare-
des de esmalte. O esmalte encontra-se fosco;

• Erosão latente: erosão paralisada ou inativa, sendo
clinicamente diagnosticada pela espessura menos del-
gada de esmalte. O esmalte encontra-se brilhante.

Localização

A erosão também pode ser classificada de acordo
com a superfície que afeta. Entretanto, mais importante
do que classificá-la por este critério, e correlacionar a
superfície com a causa da erosão, a fim de se determi-
nar mais facilmente a etiologia, chegando ao tratamento
e à prevenção mais eficaz.

Conclusões

1. A erosão dental é causada por uma variedade e
combinações de fatores.

2. Existem diversos tratamentos propostos na literatu-
ra, sendo que todos apresentam efetividade em diferen-
tes graus e tempo.

3. A aplicação de sistema adesivo dental parece ter
efeito imediato e duradouro.
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