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Objetivo: Avaliar in vitro o pH endógeno, a Acidez Total Titulável (ATT) 
e o oBrix de medicamentos infantis.  
Metodologia: A amostra foi constituída por 22 diferentes 
medicamentos de 5 distintas classes: antibióticos, anti-histamínicos, 
antiparasitários, antiinflamatórios não esteróides e corticóides. As 
medidas do pH foram determinadas utilizando-se o potenciômetro, a 
acidez total foi realizada utilizando o método da A.O.A.C e o oBrix foi 
determinado por refratometria. Os dados foram expressos em médias e 
analisou-se a diferença entre os grupos, através da ANOVA. A 
significância utilizada foi de 0,05 com 95% de grau de confiança. 
Resultados: Verificou-se que 59,1% dos medicamentos apresentaram 
um pH menor que 5,5, sendo portanto potencialmente erosivo aos 
tecidos dentais. A menor e maior média do pH foram encontradas para 
o Benflogin (1,75) e para o Predsim (7,35), respectivamente. Em relação 
à ATT, a menor média foi verificada para o Cataflan (0,01%), enquanto 
o maior valor foi registrado para o Infectrin (0,98%). A avaliação do 
oBrix revelou que o Alersin apresentou a menor média (6,25%), 
enquanto o Cataflan mostrou o maior valor (74,33%). Não se verificou 
diferença estatisticamente significativa entre as variáveis pH e a classe 
de medicamento (P=0,950) e entre o °Brix e a classe de medicamento 
(P=0,477). Todavia, verificou-se diferenças estatisticamente significante 
em relação à acidez total e a classe de medicamento (P = 0,000), de 
modo que as diferenças maiores ficaram entre as médias dos 
antibióticos com: os antiinflamatórios (P=0,002), os antiparasitários 
(P=0,003) e os corticóides (P=0,005).  
Conclusão: Os medicamentos pediátricos analisados podem ser 
considerados potencialmente erosivos aos tecidos dentais. Em virtude 
das diferenças estatisticamente significativas entre as classes de 
medicamentos em relação à acidez total é necessário que o controle e 
o acompanhamento sejam direcionados ao potencial erosivo de cada 
classe, apontando os antibióticos como a classe com maiores médias de 
pH e acidez, devendo a sua administração ser controlada e 
acompanhada por uma adequada higiene oral. 
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Objective: To evaluate in vitro the endogenous pH, the total titratable 
acidity (TTA) and oBrix of pediatric medicines. 
Method: The sample consisted of 22 pediatric medicines belonging to 
five classes: antibiotics, antihistamines, anthelmintics, non-steroid 
antiinflammatory drugs and corticoids. The pH was measured with a 
potentiometer, total acidity was obtained by the AOAC method and 
oBrix was determined by refractometry. The data were expressed as 
means and the differences among the groups were analyzed by 
ANOVA. The significance level was set at 0.05 with a 95% confidence 
level. 
Results: As much as 59.1% of the medicines presented pH lower than 
5.5, being therefore potentially erosive to the dental tissues. Benflogin 
(1.75) and Predsim (7.35) presented the lowest and the highest pH 
means, respectively. As for TTA, the lowest mean was obtained for 
Cataflan (0.01%) and the highest for Infectrin (0.98%). Evaluation of 
oBrix revealed that Alersin presented the lowest mean (6.25%) and 
Cataflan (74.33%) presented the highest mean. There was no 
statistically significant difference among the medicine classes regarding 
the pH (p=0.950) or regarding the oBrix (p=0.477). On the other hand, 
there were statistically significant differences among the medicine 
classes for TTA (p=0.000); the greatest differences were found between 
the antibiotics and the anti-inflammatory drugs (p=0.002), the 
anthelmintics (p=0.003) and the corticoids (p=0.005). 
Conclusion: The pediatric medicines may be considered as potentially 
erosive to the dental tissues. In view of the statistically significant 
differences among the medicine classes regarding the TTA, it is 
recommended that the control and follow up be directed to the erosive 
potential of each class. The antibiotics are the class of medicine with 
the highest pH and acidity, and so its intake should be followed by an 
adequate oral hygiene. 
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O uso de medicamentos faz parte do cotidiano 
de muitas crianças que sofrem com problemas crônicos, 
como alergias respiratórias, asma brônquica, convulsões 
ou doenças recorrentes, como amigdalite, otite, rinite 
alérgica e sinusite

1
. Apesar das dificuldades na 

comparação dos diferentes resultados de distintos 
estudos epidemiológicos, sabe-se que as crianças 
menores de dois anos recebem entre 2,5 e 10 vezes mais 
medicamentos do que as de maior idade

2
. 

A maioria das drogas desenvolvidas para 
Pediatria tem em sua composição algum tipo de açúcar 
para o “mascaramento” do seu sabor

1
. Muitos 

medicamentos infantis são corados, aromatizados e 
adoçados através de um complexo conjunto de aditivos 
que podem produzir efeitos indesejáveis que geralmente 
são ignorados

3
. Muitas preparações líquidas ou 

mastigáveis tornam-se agradáveis ao paladar pela adição 
de sacarose, glicose ou frutose como adoçantes. Esses 
carboidratos prontamente fermentáveis em preparações 
líquidas espessas podem aumentar significativamente o 
potencial cariogênico em pacientes jovens

4
. 

A escolha da sacarose como principal 
edulcorante em detrimento dos seus substitutos 
artificiais (sacarina sódica, xilitol ou sorbitol) é justificada 
pelo seu baixo custo, sua ação conservante e 
antioxidante, além de não deixar gosto residual e 
melhorar a viscosidade dos medicamentos líquidos

5
. 

Além da sacarose presente nos medicamentos 
pediátricos, a alta frequência de ingestão, o consumo 
noturno, o baixo pH endógeno, a alta viscosidade e a 
redução do fluxo salivar, como efeito colateral da droga, 
podem contribuir significativamente para a experiência 
de cárie em crianças

6
. O pH endógeno de um 

medicamento pode ser rapidamente modificado 
intraoralmente pela atuação neutralizante da saliva

4
. No 

entanto, muitos medicamentos podem levar mais tempo 
para serem tamponados pela saliva, por necessitarem de 
mais solução salivar com íons bicarbonato, tendo como 
conseqüência um maior tempo de contado da superfície 
dentária com um ambiente ácido

7
. 

A acidez de uma composição pode ser expressa 
em termos de titrabilidade ácida, que é uma medida do 
percentual de ácido presente em uma solução tal como 
calculada a partir do volume de hidróxido de sódio 
(NaOH) ou o hidróxido de potássio (KOH) para neutralizar 
o ácido existente. Na prática, a acidez titulável é medida 
potenciometricamente com uma solução de NaOH ou 
KOH padronizada de uma concentração conhecida, a 
uma temperatura de 20°C

8,9
. 

Embora informações sobre o tipo e a 
quantidade de açúcar contidas nos medicamentos não 
sejam facilmente avaliadas e/ou fornecidas, lesões 
cariosas extensas associadas ao longo período e alta 
freqüência de ingestão de medicamentos líquidos 
infantis podem ser um argumento suficientemente sério 
para se considerá-las efeitos adversos desses 
medicamentos

10
.  Medicamentos  pediátricos de uso oral 

 
 

 

 
que são administrados por um período de 3 meses ou 
mais oferecem um grande risco à cárie, percebendo-se 
que quanto mais prolongado o uso, maior a severidade 
da doença principalmente quando analisados os dentes 
posteriores, tendo nos usuários de 2 a 6 anos a faixa 
etária mais afetada

11
. 

Assim sendo, este trabalho objetivou avaliar o 
pH Endógeno, a Acidez Total e o Teor de Sólidos Solúveis 
Totais de medicamentos de uso infantil disponíveis no 
mercado brasileiro. 
 

 

 
 
 

 
Este estudo in vitro mensurou o pH endógeno, a 

acidez titulável (AT) e teor de sólidos solúveis totais 
(TSSC). Vinte e dois medicamentos pediátricos foram 
selecionados aleatoriamente de acordo com a sua 
disponibilidade no mercado (Tabela 1). Estes foram 
avaliados por um ensaio aleatório com três repetições 
para cada amostra, e a média dos três valores foi 
registrada. Os dados foram coletados por um único 
examinador calibrado (Kappa = 0,83) e foram registrados 
em um formulário específico. 
 

Mensuração do pH 
O pH endógeno de cada medicamento foi 

determinado à temperatura ambiente (20°C) usando um 
medidor de pH (TEC-2 medidor de pH; Tecnal, Sion Paulo, 
SP, Brasil), colocados diretamente em cada solução. O 
equipamento com uma precisão de 0,1 foi calibrado de 
acordo com as instruções do fabricante, utilizando 
padrões de tampão de pH 7 e pH 4. Cerca de 10 mL de 
cada medicamento foi colocado em um recipiente e 
realizada a análise, sendo o valor registrado

8,9
. 

 

Titratabilidade Ácida (TA) 
A acidez titulável foi medida de acordo com o 

método adotado internacionalmente
12

, isto é, a 
quantidade de solução de KOH 0,1 N necessária para o 
produto para atingir um pH neutro, ou um valor de pH 
acima. Uma alíquota de 10 ml da solução diluída foi 
titulada (solução a 10% da amostra) com a solução de 
KOH 0,1 N até que a substância atingisse um valor de pH 
entre 8,2-8,4, o que corresponde ao ponto de viragem da 
fenolftaleína. As leituras foram feitas com um pHmetro 
(TCE-2R; Tecnal, São Paulo, SP, Brasil)

8,9
. Quando este 

valor foi alcançado, o volume de KOH gasto foi registrado 
e a percentagem de ácido da substância foi calculada 
utilizando a equação seguinte, com o resultado sendo 
expresso como a percentagem de ácido cítrico. 

Acidez titulável (% ácido cítrico) = (V x Nap x F x meq-
g(ácido cítrico) x 100)/ Amostra 

Onde: V = volume KOH; Nap = Concentração normal de 
KOH; F = Factor de correção; meq-g = miliequivalente por 
grama de ácido cítrico; Amostra= volume do 
medicamento. 
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Graus Brix (oBx)  

As leituras do 
o
Brix foram feitas por 

refratometria usando um refratômetro de Abbé (PZO-
RL1, Warszawa, Polônia). Como o índice de refração de 
uma solução contendo açúcar é dependente da 
temperatura, refratômetros são normalmente calibrados 
a 20

o
C. O equipamento foi calibrado com água 

deionizada (índice de refração = 1,3330 e 0º Brix a 20ºC) 
e as leituras das amostras foram realizadas

9
. 

Os  dados foram expressos em médias e desvios- 
 

 
 
 

 

padrões e submetidos à análise descritiva e analítica. 
Foram utilizados os testes de normalidade (Kolmogorov 
Smirnov Test - KST) e de homoscedasticidade (Levene –l), 
ANOVA e Friedman (f). Posteriormente, realizou-se o 
teste post hoc Scheffe. A significância utilizada foi de 
0,05 com 95% de grau de confiança. O banco de dados e 
as análises estatísticas foram realizados no software SPSS 
– 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

Quadro 1. Classe e tipos de medicamentos analisados. 

Classe de Medicamento  Fabricante 

Antibióticos   

Wintomylon  Sanofi Aventis Brasil, Rio de Janeiro, RJ 

Eritrex  Aché Laboratórios Farmacêuticos, Guarulhos, SP 

Ampicilina  Medley S.A. Indústria Farmacêutica, Campinas, SP 

Amoxicilina  Medley S.A. Indústria Farmacêutica, Campinas, SP 

Infectrin  Boehringer Ingelheim, São Paulo, SP 

Anti-histamínicos   

Alersin  Instituto Terapêutico Delta Ltda., Indaiatuba, SP 

Zyrtec  Laboratórios Pfizer Ltda., Guarulhos, SP 

Histamin  Laboratório Neo Química Com. Ind. Ltda., Anápolis, GO 

Polaramine  Mantecorp Ind. Química e Farmacêutica Ltda.,São Paulo, SP 

Antiparasitários   

Neo Bendazol  Laboratório Neo Química Com. Ind. Ltda., Anápolis, GO 

Zentel  GlaxoSmithKline Brasil Ltda., Rio de Janeiro, RJ 

Hemilben  Eurofarma Laboratórios Ltda., Itapevi, SP 

Pantelmin  Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., São José dos Campos, SP 

Flagyl  Sanofi Aventis Brasil, Rio de Janeiro, RJ 

Neodazol  Laboratório Neo Química Com. Ind. Ltda., Anápolis, GO 

Antiinflamatórios Não Esteróides   

Cataflam  Novarts Biociências S.A., Taboão da Serra, SP 

Benflogin  Aché Laboratórios Farmacêuticos, Guarulhos, SP 

Cefaclor  Medley S.A. Indústria Farmacêutica, Campinas, SP 

Corticóides   

Celestone  Mantecorp Ind. Química e Farmacêutica Ltda.,São Paulo, SP 

Predsim  Mantecorp Ind. Química e Farmacêutica Ltda.,São Paulo, SP 

Decadron  Aché Laboratórios Farmacêuticos, Guarulhos, SP 

Oralpred  Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., São Paulo, SP 

 

 

 
A Tabela 1 apresenta as médias e o desvio-

padrão para as variáveis pH, acidez total titulável e 
o
Brix 

para as distintas classes de medicamentos. 
No total, 13 (59%) formulações tiveram média 

de pH endógeno abaixo do pH crítico para dissolução do 
esmalte (pH 5.5). Verificou-se que a menor e maior 
média foram encontradas para o Benflogin (1,75) e o 
Predsim (7,35), respectivamente (Tabela 1). Não se 
verificou diferença estatisticamente significativa entre o 
pH das variadas classes de medicamentos (P=0,950) 
(Figura 1). 

No que concerne à determinação da Acidez 
Titulável, não foi possível determiná-la nos 
medicamentos Wintomylon e Neodazol devido à 
metodologia utilizada. Dentre os demais, a menor  média 

 

 

 
foi verificada para o Cataflan (0,01%), enquanto o maior 
valor foi encontrado entre os antibióticos, representado 
pelo Infectrin (0,98%). A ANOVA mostrou diferenças 
estatisticamente significantes entre as classes de 
medicamentos (P=0,000). Os testes post hoc mostraram 
que as diferenças maiores foram verificadas entre as 
médias dos antibióticos com: os antiinflamatórios 
(P=0,002), os antiparasitários (P=0,003) e os corticóides 
(P=0,005). Não apresentou diferença significativa quando 
comparado aos anti-inflamatórios (P= 0,138). Os 
antibióticos possuem média de acidez total maior que as 
três classes citadas acima (Figura 2). 

A avaliação do 
o
Brix revelou que o Alersin 

apresentou a menor média (6,25%), enquanto o Cataflan 
mostrou o maior valor (74,33%). Não se verificou 
diferença estatisticamente significativa entre o 

o
Brix das 

variadas classes de medicamentos (P=0,477) (Figura 3). 
 

 RESULTADOS 

 

Cavalcanti et al. – Avaliação in vitro de Diferentes Propriedades Físico-Químicas de Medicamentos de Uso Infantil 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Distribuição dos valores médios e desvio-padrão dos medicamentos para as variáveis pH endógeno, 
acidez titulável e 

o
Brix. 

Classe de Medicamento 
Variável 

pH DP ATT DP Brix DP 

Antibióticos       

Wintomylon 5,34 0,12 - - 44,75 0,25 

Eritrex 5,00 0,04 0,48% 0,02 41,75 0,25 

Ampicilina 6,00 0,12 0,56% 0,03 25,08 0,29 

Amoxicilina 3,66 0,04 0,92% 0,03 27,75 0,43 

Infectrin 5,66 0,13 0,98% 0,16 54,92 0,14 

Anti-histamínicos       

Alersin 4,20 0,22 0,04% 0,01 6,25 0,00 

Zyrtec 4,72 0,15 0,15% 0,01 42,92 0,14 

Histamin 5,26 0,07 0,06% 0,01 10,25 0,00 

Polaramine 5,63 0,30 0,03% 0,01 48,17 0,38 

Antiparasitários       

Neo Bendazol 4,38 0,19 0,28% 0,04 17,50 2,50 

Zentel 4,66 0,20 0,06% 0,03 10,83 2,89 

Hemilben 6,38 0,20 0,06% 0,04 30,08 0,29 

Pantelmin 4,39 0,15 0,10% 0,00 19,83 0,52 

Flagyl 6,13 0,14 0,05% 0,01 57,33 0,38 

Neodazol 6,00 0,07 - - 29,83 0,52 

Antiinflamatórios Não Esteróides       

Cataflam 5,40 0,32 0,01% 0,00 74,33 0,14 

Benflogin 1,75 0,07 - - 10,58 0,38 

Cefaclor 6,33 0,77 0,58% 0,07 63,25 0,25 

Corticóides       

Celestone 2,79 0,05 0,28% 0,02 43,75 0,00 

Predsim 7,35 0,06 0,03% 0,00 36,50 0,43 

Decadron 3,56 0,44 0,08% 0,01 20,33 0,14 

Oralpred 6,93 0,04 0,11% 0,02 26,67 0,38 

Figura 1. Distribuição das medianas do pH entre as classes 
de medicamentos (antibióticos, anti-histamínicos, 
antiparasitários, anti-inflamatórios e corticóides). 
 

Figura 2. Box plot comparativo entre a acidez total para substância diluída 
dos variados tipos de medicamentos. 
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Figura 3. Distribuição das medianas do Brix nas variadas classes de medicamentos. 

 
 

 

 
 

Muitos medicamentos líquidos de uso pediátrico 
se destacam por apresentar um baixo pH, alta 
concentração de açúcares e elevada acidez, podendo 
assim, apresentar um potencial erosivo

6,13,14
 e 

cariogênico sobre a estrutura dentária
6,9

. 
Dessa forma, no presente estudo, 13 de 22 

medicamentos mostraram valores de pH muito baixos, 
sendo mesmo inferior ao valor crítico de 5,5. Um dos 
medicamentos (Benflogin®) apresentou um pH muito 
baixo (1,75). Estudos anteriores têm demonstrado que 
vários medicamentos pediátricos apresentam pH 
endógeno abaixo do pH crítico de 5,5, variando de 2,65

8
 

a 5,31
15

. 
Esses baixos valores de pH podem está 

associados aos diversos tipos de ácidos presentes nas 
formulações medicamentosas

16
. O ácido cítrico é o 

principal tipo usado na maioria dos medicamentos
17

, 
representando um potente agente erosivo devido a sua 
capacidade de quelar o cálcio da hidroxiapatita, 
aumentando a velocidade de dissolução do esmalte 
dentário frente aos desafios ácidos que o são impostos

18
. 

A investigação do conteúdo ácido presente nos 
medicamentos foi realizada através do teste de acidez 
total titulável, o qual determinou o teor de ácido cítrico 
existente em cada solução. O volume de KOH gasto 
expressa, portanto, a quantidade de uma substância 
neutralizante necessária para tamponar essa solução, 
estando essa característica diretamente relacionada com 
a capacidade tampão da saliva que agirá sobre o 
medicamento quando este for ingerido pelo paciente

7
. 

Sendo assim, observou-se que o Infectrin
®
 apresentou o 

equivalente a 0,98% de ácido cítrico, permitindo inferir 
que foi gasto maior volume de solução alcalina para a 
sua  neutralização  quando  comparado  com   as   demais 

 
 

 
formulações analisadas, de modo que em condições 
fisiológicas significaria que a ingestão de tal 
medicamento exigiria maior volume de saliva para elevar 
o pH intrabucal à neutralidade. 

Possivelmente, a ação da saliva, como fator de 
proteção está relacionada com a formação da película de 
esmalte adquirido que reduz o efeito de medicamentos 
na desmineralização da superfície do esmalte

19
. No 

entanto, verifica-se que substâncias com baixa acidez 
titulável são facilmente neutralizadas pelos fluidos orais, 
enquanto que aquelas com alta acidez titulável causam 
uma queda prolongada do pH e maior desmineralização 
dos tecidos dentais

7
. 

Observaram-se ainda diferenças 
estatisticamente significantes entre os antibióticos e as 
demais classes, com exceção dos anti-inflamatórios. Os 
antibióticos possuem média de acidez total maior que os 
antiinflamatórios, os antiparasitários e os corticóides. É 
preocupante o fato de que a maior média da acidez 
pertenceu à classe dos antibióticos, visto que o uso 
abusivo desses medicamentos para o tratamento de 
infecções respiratórias agudas de etiologia viral é 
bastante comum, tanto em países desenvolvidos como 
naqueles em desenvolvimento

20
. Isto se deve a uma 

multiplicidade de fatores, dentre os quais, merecem 
destaque os seguintes: as dificuldades para diferenciar 
clinicamente infecções de etiologia viral das bacterianas, 
a falsa crença de que o uso profilático de antibióticos 
poderia evitar a ocorrência de complicações, a pressão 
dos familiares pela prescrição de antibióticos, a falta de 
controle na venda desses fármacos e o desconhecimento 
sobre os possíveis eventos adversos associados ao seu 
uso inadequado, incluindo o impacto sobre o aumento 
da resistência bacteriana.  
 Com apenas 10 dias de utilização, desde que o 
paciente negligencie a higiene bucal, por si só o 
antibiótico      pode      ser      capaz      de     promover     a  
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desmineralização do esmalte. Além disso, a utilização de 
um antibiótico indiretamente reflete o fato de que a 
criança encontra-se em uma situação de saúde não 
perfeita, e, consequentemente, outras condições, como 
alimentação e hábitos de higiene, geralmente também 
estão alteradas

21
. 

 Os antibióticos correspondem a uma classe 
medicamentosa que comumente apresenta açúcar em 
sua composição

22
, assim quanto maior o número de 

ingestões diárias de um medicamento adoçado, maior o 
número de desafios cariogênicos

1
. Depreende-se deste 

fato que crianças com enfermidades crônicas recebem 
um aporte muito maior de açúcar provindo dos 
medicamentos líquidos que crianças saudáveis, 
aumentando a probabilidade de apresentarem lesões 
cariosas

11
.  

Nesse sentido, para a estimativa da quantidade 
de açúcar presente nos fármacos, empregou-se a 
refratometria Brix, que se constitui em um método físico 
para medir a quantidade de sólidos solúveis (açúcares, 
sais, proteínas, ácidos, etc), que estão presentes na 
solução aquosa. A escala de Brix, que é numericamente 
igual ao percentual de açúcar e outros sólidos dissolvidos 
na solução, é agora referido como graus Brix (sólidos 
solúveis totais - TSSC). Em muitos casos, assume-se que 
todo o soluto dissolvido é o açúcar

23
. A análise do 

o
Brix 

revelou que o menor e o maior valores foram observados 
no Alersin

®
 (6,25%) e pelo Cataflan

®
 (74,33%), 

respectivamente. Mais de 54% dos medicamentos 
avaliados demonstraram conter grande quantidade de 
sólidos solúveis atingindo um valor superior a 30% em 
concentração. Conforme demonstrado, os 
medicamentos estudados apresentam uma concentração 
variada de açúcar, o que representa um risco para o 
desenvolvimento da cárie dentária, sobretudo se 
administração terapêutica for realizada incorretamente e 
sem adesão do paciente a medidas adequadas de higiene 
oral. 

A ingestão de medicamentos a longo prazo é 
freqüentemente associada apenas ao benefício 
promovido para a saúde geral das crianças, então se as 
ações preventivas não são incorporados como um 
protocolo após a ingestão destes fármacos, poderão ser 
causados efeitos prejudiciais à saúde oral

24
. 

Necessário se faz a realização de estudos 
subsequentes, tanto laboratoriais, quanto clínicos que 
permitam a identificação de outras propriedades físico-
químicas não contempladas nesta pesquisa, bem como o 
mecanismo de ação desses fármacos nos substratos 
dentários. 
 
 

 

 

Os medicamentos pediátricos analisados podem 
ser considerados potencialmente erosivos aos tecidos 
dentais. Em virtude das diferenças estatisticamente 
significativas entre as classes de medicamentos, 
principalmente  em  relação  à  acidez  total  é  necessário 

 
 

 
 

que o controle e o acompanhamento sejam direcionados 
ao potencial erosivo de cada classe, apontando os 
antibióticos como a classe com maiores médias de acidez 
e de pH, devendo a sua administração ser controlada e 
acompanhada por uma adequada higiene oral. 
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