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Resumo
Objetivo – Analisar o pH das bebidas industrializadas e correlacionar com o pH crítico para o esmalte e dentina, sendo esse capaz de
levar a erosão dentária. Métodos – Foi realizado estudo experimental com amostras constituídas por 5 marcas diferentes de refrigerantes
gaseificados (Coca-Cola®, Coca-Cola Zero®, Guaraná Antarctica® e Guaraná Antarctica Zero®), não gaseificados (Gatorade Maracujá®)
e suco em pó (TANG Maracujá®, TANG Limão® e TANG Laranja®), conhecidos como ácidos e potencialmente erosivos, realizados
através de medições de pH por pH-metro e fitas rápidas de pH. Resultados – Entre as amostras das bebidas gaseificadas analisadas, a
Coca-Cola® comum apresentou menor pH (entre 2,54 e 2,65). Conclusões – Das amostras das bebidas gaseificadas e não gaseificadas
analisadas neste estudo, todas indicam potencial erosivo para o esmalte, uma vez que todas apresentaram pH menor que 5,5, em todos
os tempos estudados.

Descritores: Erosão dentária; Alimentos industrializados; Dentina

Abstract
Objective – To analyze the pH of industrialized beverages and correlate with the critical pH for enamel and dentin, and this can lead to
dental erosion. Methods – Experimental study was conducted with samples of five different brands of carbonated soft drinks (Coca-
Cola®, Coca-Cola Zero®, Guarana Antarctica® and Guarana Antarctica Zero®), not carbonated (Gatorade Passion Fruit®) and powdered
juice (TANG Passion Fruit® , TANG Lime® and Orange®), known as acids and potentially erosive, achieved through pH measurements
pH-meter and fast pH strips. Results – Among the samples of carbonated beverages analyzed, the common Coca-Cola® had lower pH
(between 2.54 and 2.65). Conclusions – Samples of carbonated and noncarbonated beverages analyzed in this study, all indicate potential
for the erosive enamel, since all showed pH below 5.5 at all times studied.

Descriptors: Dental erosion; Food industrialized; Dentin

Introdução
As erosões dentárias são lesões não cariosas causadas

por ácidos de origem intrínseca (produzidos pelo nosso
corpo e secretado na cavidade oral em função de pa-
tologias como a doença do refluxo gastro-esofágico)
ou extrínseca (provenientes da dieta potencialmente
ácida)1. Em geral as erosões são depressões côncavas,
rasas, largas e lisas, que conferem aos elementos den-
tais aparência lisa, sem aspecto de giz2, sendo mais
comum nas faces vestibulares e palatinas dos dentes
anteriores e faces oclusais e palatinas dos dentes pos-
teriores3. Podem ter consequências severas para a saúde
bucal, resultando em hipersensibilidade, dor e má apa-
rência, podendo comprometer inclusive a polpa, im-
plicando nesses casos em tratamento endodôntico e
até em extrações1.

As lesões erosivas são encontradas em pessoas de to-
das as idades2, o que se deve, principalmente, à mu-
dança de hábitos alimentares da população mundial,
que passou a consumir mais produtos industrializados,
os quais são potencialmente erosivos em função de pH
abaixo do crítico para o esmalte (menor que 5,5). O pH
é o potencial hidrogeniônico que mede a concentração
de íon hidrogênio (acidez, neutralidade ou alcalinidade)
em uma determinada solução, variando de números en-

tre 0 e 14, que pode ser avaliado através de pH-metro,
instrumento previamente calibrado em solução neutra.
A erosão dentária, também conhecida como Perimólise,
que pode ser causada por ácidos de origem extrínseca
(ação química), que estão presentes fora do organismo,
como em refrigerantes ou alimentos ácidos4.

Dentre os cuidados profissionais procurados pelos
pacientes, encontram-se o alívio da dor, uma vez que
a erosão expõem a dentina e os canalículos dentiná-
rios, além da melhora da estética. Para o alívio da
dor propõe-se proteção da dentina com a utilização
de cimentos de ionômeros de vidros, vernizes fluore-
tados, e em casos mais extremos, tratamento endo-
dôntico5. Alguns autores6 ressaltam a importância da
prescrição de cremes dentais com alta concentração
de flúor.

Algumas bebidas são potencialmente erosivas por
apresentar pH ácido, favorecendo a diminuição do pH
salivar. Além do comprometimento da atividade tampão
da saliva, outros fatores são importantes para o desen-
volvimento da erosão, tais como o fluxo salivar e a
concentração de fosfato e cálcio2.

Entre as funções da saliva, destaca-se a capacidade
tampão (mais comum sistema ácido carbônico/bicar-
bonato e sistema fosfato), que corrige as mudanças de
pH ocorridas principalmente em função da formação
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de íons ácidos e básicos, por exemplo pela fermentação
de açúcares7.

Devido à importância da saliva em relação a preven-
ção de doenças como a cárie e erosão dentária, testes
salivares como a capacidade de tamponamento e o
fluxo salivar deveriam ser incluídos nos exames de ro-
tina para avaliação de pacientes quanto ao risco de de-
senvolvimento desses problemas8.

A orientação do paciente pelo cirurgião-dentista sobre
as causas e prevenção da erosão dentária é essencial
para impedir sua progressão, ressaltando-se a impor-
tância da redução da frequência do consumo de ali-
mentos ácidos.

A escovação logo após a ingestão de bebidas poten-
cialmente erosivas é considerada um agravante, uma
vez que o ácido desorganiza o esmalte dentário, sendo
removido facilmente pela abrasão9 provocada pela es-
cova em contato com o dente. Tem sido sugerido após
a ingestão da bebida, um bochecho por um minuto
com 15mL de uma solução aquosa de bicarbonato para
neutralizar o ácido que permaneceu na cavidade oral
e aumentar as funções protetoras da saliva com o auxílio
de gomas de mascar sem açúcar para estimular o fluxo
salivar e a capacidade tampão10.

Considerando a natureza irreversível da erosão, a pre-
venção é importante, e comumente sugerida à adição
de cálcio e sais de fosfato, as bebidas ácidas11. O trata-
mento é multidisciplinar eliminando ou controlando a
causa, sendo ele odontológico o tratamento restaurador
com resina composta, cimento de ionômero de vidro,
tratamento endodôntico ou reabilitação protética, bem
como o tratamento preventivo e de orientação. 

As manobras preventivas são aplicadas juntamente
a restaurações como forma de diminuir o risco de des-
calcificação com ações multidisciplinar que incluem
dentistas, nutricionistas e psicólogos. A aplicação tó-
pica de flúor, prescrição diária de enxaguantes bucais
com flúor (a 0,05%) e guia de dieta e higiene oral é
indicado12.

Métodos
Foi realizado estudo experimental in vitro com amos-

tras constituídas por 5 marcas diferentes de refrigerantes
gaseificados em lata (Coca-Cola®, Coca-Cola Zero®,
Guaraná Antarctica® e Guaraná Antarctica Zero®), não
gaseificados (Gatorade Maracujá®) e sucos em pó
(TANG Maracujá®, TANG Limão® e TANG Laranja®),
diluídos em 1,5L de água.

A medição de pH foi realizada utilizando-se um
pH-metro (pH METER TEC-2) previamente calibrado
com solução neutra, e fitas de teste rápido de pH da
marca Machery Nagel. A pesquisa em refrigerantes
gaseificados foi feita em duplicata, empregando-se lo-
tes diferentes, a fim de evitar desvios relacionados ao
processo de fabricação, enquanto que aos não gasei-
ficados foi feito em única análise de três tempos dife-
rentes. Em ambos os lotes, utilizou-se Beckeres gra-
duados de forma baixa com três amostras de
aproximadamente 110mL de cada bebida. No primeiro

Becker foi medido o potencial hidrogeniônico logo
após aberta a lata com o uso de fita de teste rápido de
pH e pH-metro. No segundo e terceiro Becker foram
medidos o potencial hidrogeniônico com fita de teste
rápido e pH-metro, após 30 e 60 minutos após a aber-
tura da lata, respectivamente. Os sucos da marca
TANG® foram preparados logo após abertos em 1,5L
de água pura previamente analisada com um pH de
7,5, e misturadas por 30 segundos. Foram dispensadas
em 3 Beckeres graduados, contendo em cada um deles
110mL. Enquanto que as demais bebidas foram dis-
pensadas logo após abertas.

O pH-metro apresenta maior veracidade quanto a
análise do potencial hidrogeniônico das soluções, por-
tanto sua utilidade foi a de comprovar e confirmar o
antes analisado pelas fitas de teste rápido.

Os resultados obtidos foram analisados e comparados
em tabelas e gráficos.

Resultados
Os resultados obtidos indicam o potencial erosivo

das bebidas industrializadas, em função do pH, sejam
elas gaseificadas ou não, mostrando-se com maior po-
tencial a Coca-Cola®, seguido do Guaraná Antarctica®

e TANG Limão®, uma vez que todas apresentaram pH
menor que 5,5, em todos os tempos estudados. 

Os resultados referentes aos pHs das bebidas gasei-
ficadas, obtidos através de fitas de teste rápido da
marca Machery Nagel em todos os tempos estudados
estão ilustrados na Tabela 1 (lote 1), na Tabela 2 (lote
2), respectivamente.

Tabela 1. Comparação do pH de bebidas industrializadas ga-
seificadas com o uso de fitas de teste rápido da
marca Machery Nagel – Lote 1, imediatamente, 30
minutos e 60 minutos após a abertura da lata

Tabela 2. Comparação do pH de bebidas industrializadas ga-
seificadas com o uso de fitas de teste rápido da
marca Machery Nagel – Lote 2, imediatamente, 30
minutos e 60 minutos após a abertura da lata

Marca comercial
Comparação entre

Inicial 30 minutos 60 minutos

Coca-Cola® 3 4 4,5

Coca-Cola Zero® 3 4 4,5

Guaraná Antarctica® 4 3,5 4

Guaraná Antarctica Zero® 3 4 4

Marca comercial
Comparação entre

Inicial 30 minutos 60 minutos

Coca-Cola® 3 3 3

Coca-Cola Zero® 3,5 4 4

Guaraná Antarctica® 4 4 3

Guaraná Antarctica Zero® 4 4 4
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Observou-se que no tempo 30 minutos e 60 minutos
após a abertura da lata, o pH se manteve estável ou so-
freu aumento, com exceção da amostra de Guaraná
Antarctica®.

Os resultados referentes aos pHs das bebidas ga-
seificadas, obtidos  através de pH-metro do tipo Me-
ter TEC-2, em todos os tempos estudados estão ilus-
trados na Tabela 3 (lote 1), na Tabela 4 (lote 2),
respectivamente.

Tabela 3. Comparação do pH de bebidas industrializadas ga-
seificadas com o uso de pH-metro do tipo Meter
TEC-2 – Lote 1, imediatamente, 30 minutos e 60
minutos após a abertura da lata

Tabela 4. Comparação do pH de bebidas industrializadas ga-
seificadas com o uso de pH-metro do tipo Meter
TEC-2 – Lote 2, imediatamente, 30 minutos e 60
minutos após a abertura da lata

Em relação ao lote 1, os resultados obtidos através
da avaliação com o pH-metro, indicaram menores va-
lores de pH na amostra de Guaraná Antarctica® e de
Coca-Cola®, 60 minutos após a abertura. Em contra-
partida, os maiores valores de pH foram encontrados
na amostra de Guaraná Antarctica Zero® 30 e 60 mi-
nutos após a abertura, respectivamente. Resultados se-
melhantes foram observados no lote 2.

Quanto às bebidas não gaseificadas, quando ava-
liadas por fitas de teste rápido, todas as amostras apre-
sentaram pH inferior ao potencialmente erosivo, tanto
imediatamente à abertura abertura do frasco (Gato-
rade Maracujá®) e preparo dos sucos (TANG Mara-
cujá®, TANG Laranja® e TANG Limão®) em todos os
tempos.

Com exceção da amostra inicial de Gatorade Mara-
cujá®, que apresentou pH maior imediatamente após a
abertura do frasco, todas as demais apresentam pH 3
tanto imediatamente após o preparo, bem como nos
demais tempos estudados. Portanto, são potencialmente
erosivas se consumidas de maneira exagerada.

Tabela 5. Comparação do pH de bebidas industrializadas
não gaseificadas com o uso de fitas de teste rápido
da marca Machery Nagel, imediatamente, 30 mi-
nutos e 60 minutos após a abertura do frasco (Ga-
torade Maracujá®) e preparo dos sucos (TANG Ma-
racujá®, TANG Laranja® e TANG Limão®)

Tabela 6. Comparação do pH de bebidas industrializadas
não gaseificadas com com o uso de pH-metro do
tipo Meter TEC-2

Quando avaliadas pelo ph-metro, a bebida não ga-
seificada com menor pH foi a amostra de TANG Limão®

30 e 60 minutos após o preparo, respectivamente. 
Em função do exposto, as bebidas gaseificadas e não

gaseificadas apresentaram potencial para desmineralizar
o esmalte dentário em função de apresentarem pH me-
nor que o considerado crítico (5,5).

Discussão
Diversos autores2,13 apontam que a entre as causas da

perimólise encontra-se a exposição dos dentes a alimen-
tos ácidos, inclusive bebidas, com pH menor que o pH
crítico para a desmineralização do esmalte (5,5), embora
outros fatores também possam contribuir para esse pro-
cesso, tais como, a ocorrência de baixo fluxo salivar, a
concentração de íons fosfato e cálcio nos cristais, hábitos
de higiene do paciente2,9 e frequência e duração com
que ocorrem as ingestões desses alimentos14.

Os resultados obtidos através da avaliação com o
pH-metro, indicaram menores valores de pH na amostra
de Guaraná Antarctica® e de Coca-Cola®, 60 minutos
após a abertura no lote 1. Em contrapartida, os maiores
valores de pH foram encontrados na amostra de Gua-
raná Antarctica Zero® 30 e 60 minutos após a abertura,
respectivamente. Resultados semelhantes foram obser-
vados no lote 2.

Quanto às bebidas não gaseificadas, quando avalia-
das por fitas de teste rápido, todas as amostras apre-
sentaram pH inferior ao potencialmente erosivo, tanto
imediatamente à abertura do frasco (Gatorade Mara-

Marca comercial
Comparação entre

Inicial 30 minutos 60 minutos

Coca-Cola® 2,65 2,63 2,56

Coca-Cola Zero® 3,15 3,15 3,15

Guaraná Antarctica® 3,17 3,12 2,05

Guaraná Antarctica Zero® 3,12 3,32 3,31

Marca comercial
Comparação entre

Inicial 30 minutos 60 minutos

Coca-Cola® 2,57 2,58 2,54

Coca-Cola Zero® 3,03 3,13 3,15

Guaraná Antarctica® 3,15 3,20 2,24

Guaraná Antarctica Zero® 3,25 3,36 3,35

Marca comercial
Comparação entre

Inicial 30 minutos 60 minutos

Gatorade Maracujá® 4 3 3

TANG Maracujá® 3 3 3

TANG Laranja® 3 3 3

TANG Limão® 3 3 3

Marca comercial
Comparação entre

Inicial 30 minutos 60 minutos

Gatorade Maracujá® 4,7 3,43 3,31

TANG Maracujá® 3,75 3,25 3,15

TANG Laranja® 3,44 3,11 3,06

TANG Limão® 3,20 3,02 2,96
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cujá®) e preparo dos sucos (TANG Maracujá®, TANG
Laranja® e TANG Limão®) como nos demais tempos.
Com exceção da amostra inicial de Gatorade Mara-
cujá®, que apresentou pH maior imediatamente após a
abertura do frasco, todas as demais apresentam pH  3
tanto imediatamente após o preparo, bem como nos
demais tempos estudados.

Portanto, todas as bebidas avaliadas no presente es-
tudo (gaseificadas e não gaseificadas) apresentam po-
tencial de provocar desmineralização do esmalte, uma
vez que as amostras apresentaram pH menor que 5,5.
Esses resultados corroboram os encontrados na litera-
tura1-2,4, mesmo quando comparados a estudos envol-
vendo amostras de outras marcas comerciais de bebidas
industrializadas1.

Conclusões
Em função dos resultados obtidos pode-se concluir

que:
• As amostras das bebidas gaseificadas e não gaseifi-

cadas analisadas neste estudo indicam potencial erosivo
do esmalte, uma vez que todas apresentaram pH menor
que 5,5, em todos os tempos estudados; 

• Entre as amostras das bebidas gaseificadas analisa-
das, a Coca-Cola® comum apresentou menor pH (entre
2,54 e 2,65, sendo portanto);

• É de fundamental importância a atuação do cirur-
gião-dentista para a prevenção e progressão da peri-
mólise, através da orientação aos pacientes quanto à
frequência de ingestão das mesmas, ressaltando a im-
portância da redução da frequência do seu consumo,
bem como o efeito da abrasão promovida pela escova-
ção logo após a ingestão de bebidas potencialmente
erosivas.
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