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Objetivo: Avaliar os valores de pH e viscosidade apresentados 

por soluções fluoretadas para bochechos disponíveis 

comercialmente na cidade de João Pessoa-PB. Método: 

Constituíram a amostra os produtos Cepacol®, Cepacol 

Júnior®, Fluomint®, Johnson & Johnson®, Malvatricin®, Oral-

B®, Plax®, Sanifill® e Sorriso Fresh®. Utilizando-se os 

aparelhos pHmêtro digital e viscosímetro, com spidle L1 e 

rotação de 220 rpm, puderam ser realizadas as medições dos 

valores de pH e de viscosidade de cada produto. Resultados: 

Analisando-se os dados descritivamente, verificou-se que os 

valores de pH variaram entre 5,36 a 7,44. A viscosidade 

apresentou uma variação compreendida no intervalo de 4,00 a 

11,3 mPa.s. Dos 66,7% produtos ácidos que compuseram a 

amostra apenas o Oral-B® apresentou pH abaixo de 5,5, valor 

considerado crítico para dissolução do esmalte. Além do menor 

valor para o pH, o produto Oral-B® apresentou também o 

menor valor para a viscosidade (4 mPa.s). Conclusão: Diante 

da metodologia utilizada e dos resultados obtidos, conclui-se 

que há uma expressiva variação do pH e da viscosidade dos 

enxaguatórios bucais analisados. 

Objective: It was to analyze the potention erosive of 

mouthrinses with fluor, on the João Pessoa market, by pH and 

viscosity verification. Methods: Nine solutions were used in the 

study: Cepacol®, Cepacol Júnior®, Fluomint®, Johnson & 

Johnson®, Malvatricin®, Oral-B®, Plax®, Sanifill® e Sorriso 

Fresh®.  The pH values was determined for use the digital pH 

meter. The viscosity can was verificated by viscosity meter with 

spindle L1 and rotation of 200 rpm. Results: Being used 

descriptive analyzes of the data, it was verified that the values 

of the pH values varied among 5.36 to 7.44. The viscosity 

presented a interval variation  from 4.00 to 11.3 mPa.s. Of the 

66.67% acid products that composed the sample just the Oral-

B® presented pH below 5.5, value considered critical for 

dissolution of the enamel. Besides the smallest value for the 

pH  the Oral-B® product too showed the least viscosity value (4 

mPa.s). Conclusion: Based on used methodology and of the 

obtained data in the study, it can be affirmed that there is an 

expressive variation of the pH and of the viscosity of the 

analyzed mouthrinses. 

,



INTRODUÇÃO

Cárie dental é uma patologia que está 

intrinsecamente associada à dieta, constituindo uma 

doença dos tecidos calcificados dos dentes, 

caracterizando-se pela desmineralização da porção 

inorgânica e pela destruição da substancia orgânica do 

dente, atingindo pessoas de ambos os sexos em todas as 

etnias, em todos os grupos sócio-econômicos e em todas 

as faixas etárias, podendo acometer qualquer elemento 

desde a erupção (SHAFER et al., 1989). 

Os fluoretos são agentes extensivamente 

comprovados como eficazes para o controle da cárie 

dental, atuando nos processos de desmineralização e 

remineralização, agem com eficiência contra a perda de 

minerais da estrutura dentária (CRUZ; RÖLLA; 

ÖGAARD, 1991; RÖLLA, 1988; SILVERSTONE, 1977). 

A utilização de produtos como dentifrícios e 

enxaguatórios bucais promovem a retenção do íon flúor 

na boca após a aplicação dos mesmos, proporcionando 

certo grau de proteção contra o processo carioso por um 

longo período (FUKUSHIMA et al., 2000). 

A erosão dentária é uma entidade patológica que 

provoca perda da estrutura dental devido a um processo 

químico (AMAECHI; HIGHAM, 2005; MOSS, 1998; 

NEVILLE et al., 2004; TOMASI, 1989). Esse processo 

vem cada vez mais assumindo posição de destaque 

dentro das patologias bucais mais prevalentes, e, 

portanto motiva vários estudos que objetivam uma 

melhor compreensão e esclarecimento acerca de sua 

prevenção, controle e agentes causadores (AMAECHI; 

HIGHAM, 2005; AMAECHI; HIGHAM, 2001; LUISSI; 

JAEGGI; ZERO 2004; ATTIN et al., 2005).

A dissolução dos tecidos duros da estrutura 

dentária provocada pela exposição a meio ácido é 

conhecida como erosão dental. Esta se manifesta 

clinicamente como alterações na superfície vestibular 

dos destes superiores anteriores, bem como depressões 

rasas na porção cervical da coroa. Dentes posteriores 

frequentemente exibem perda extensa da superfície 

oclusal. A manifestação ativa revela uma superfície 

limpa, sem manchas, enquanto que as regiões inativas 

apresentam-se manchadas e pigmentadas (MOSS, 

1998; NEVILLE et al., 2004; TOMASI, 1989).

De acordo com os fatores etiológicos envolvidos, 

a doença pode ser de origem externa quando promovida 

por ambiente de trabalho acidificado, piscina com 

monitoramento deficiente de pH, medicação e uso de 

dieta ácida; ou pode ser de origem interna quando 

associada à acidez gástrica, nos casos como má-

digestão, vômitos crônicos e bulemia (PEGORARO; 

SAKAMOTO; DOMINGUES, 2000; NEVILLE et al., 

2004). 

As melhores perspectivas em saúde pública 

devem residir no desenvolvimento de métodos práticos 

de prevenção. Uma das alternativas preventiva e eficaz 

contra o processo carioso é representada pela aplicação 

tópica de fluoretos, e dentre as várias formas de 

aplicação se pode citar o uso de dentifrício fluoretado, 

géis fluoretados e bochechos com soluções fluoretadas. 

A utilização de soluções fluoretadas para 

bochecho apresentou resultados favoráveis na 

prevenção da cárie quando tais agentes foram aplicados 

em escolares de comunidades em cuja oferta de 

produtos fluoretados não era satisfatória (WEI; YIU, 

1993).

Mesmo com eficácia comprovada, o uso de 

enxaguatório bucal de uso individual deve ser indicado 

para pacientes que apresentem alto risco de cárie, a 

exemplo daqueles sob tratamento ortodôntico, com 

higiene precária e pacientes que estejam recebem 

radioterapia na região da face (HEIMER; CRUZ, 1995; 

WEI; YIU, 1993).

Schmitti, Cruz e Souza (1994) argumentam que 

géis fluoretados têm uma melhor ação sobre o esmalte 

dental, se contrapondo ao desafio cariogênico, quando 

possuem consistência viscosa e pH ácido.   Apesar de 

soluções de fluoreto de sódio (NaF) em pH neutro 

apresentar resultados favoráveis, a ação do flúor tópico 

em pH ácido é mais efetiva (SAXEGAARD; ROLLA, 

1988; TENUTA; CURY; 2005), devendo-se assim as 

soluções para bochechos, ter seu pH ajustado para o pH 

ácido (SANTOS; TARZIA, 1998).

Santos, Santos e Tarzia (1998) em estudo 

acerca da influência do pH de soluções fluoretadas para 

bochecho sobre o metabolismo da placa dentária 

humana verificaram que a solução com pH ácido se 

mostrou mais efetiva que as soluções com pH variando 

entre 7,0 e 9,0 no que diz respeito à redução da 

fermentação e produção de polissacarídeos 

extracelulares pelos microorganismos. Sabe-se que a 

dissolução dos tecidos dentais inicia-se quando o pH na 

superfície dentária atinge valores abaixo de 5,5. Ao se 

ingerir substâncias ácidas ocorre queda do pH salivar 

provocando uma mudança do fluido na superfície do 

esmalte, favorecendo a solubilização de hidroxiapatitas 

e conseqüente desmineralização (LARSEN; BRUNN, 

1995). 

Delbem et al. (2003) avaliando soluções para 

bochecho, constataram que o pH dessas variou de 4,23 

a 7, 34, mostrando valores abaixo daquele considerado 

crítico para dissolução dos tecidos dentários. 

Oliveira (2005) analisando o potencial erosivo 

de anti-sépticos bucais verificou que 66,7% da amostra , 
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se apresentou potencialmente erosiva para o esmalte 

dentário, considerando-se como parâmetro o pH, uma 

vez que o valor desta grandeza física de tais soluções foi 

inferior a 5,5.

Corso et al. (2004) em estudo acerca do pH de 

enxaguatórios bucais averiguaram que 63,6 % da 

amostra utilizada possuíam valor de pH inferior a 5,5, o 

que sugere que estes produtos poderiam ser 

potencialmente erosivos para estrutura adamantina.

Ainda em relação ao potencial de erosão de uma 

determinada solução, necessitam ser considerados seu 

valor de pKa, conteúdo de cálcio, fosfato e flúor, além de 

suas propriedade como adesão e quelação, e não 

apenas o pH deve ser considerado como fator 

predisponente a esse fenômeno (ATTIN et al., 2005; 

LUISSI; JAEGGI; ZERO, 2003). 

Um outro aspecto a ser mencionado diz respeito 

à viscosidade. Quando duas substâncias são postas em 

contato íntimo uma com a outra, as moléculas de uma 

substância se aderem, ou são atraídas, às moléculas da 

outra e esta força de atração é denominada adesão.  Em 

relação a líquidos, a propriedade de adesão está 

relacionada a sua capacidade em escoar sobre a 

superfície do sólido. Quanto maior o escoamento 

(molhamento) de um líquido sobre determinada 

superfície, melhor será a adesão. Esse molhamento é 

controlado pela viscosidade do líquido (ANUSAVICE, 

2005).

A viscosidade é a resistência ao escoamento 

sendo ela controlada pelas forças de atrito interno entre 

os átomos de um líquido (ANUSAVICE, 2005). Essa 

propriedade é importante no processo de erosão, uma 

vez que o possível fenômeno erosivo, desencadeado por 

um enxaguatório bucal, pode ser mais intenso de acordo 

com a capacidade do líquido em se aderir à superfície 

dentária.

Levando-se em consideração a capacidade 

erosiva de soluções ácidas e a existência de 

enxaguatórios bucais fluoretados possuindo valores de 

pH in fer iores ao cons iderado cr í t ico para 

desmineralização da estrutura dental, este estudo se 

propôs a avaliar o potencial hidrogeniônico e valores de 

viscosidade de soluções fluoretadas para bochecho 

disponíveis comercialmente na cidade de João Pessoa - 

Paraíba. 

A amostra foi composta por nove enxaguatórios 

bucais fluoretados comercializados na cidade de João 

Pessoa  PB. Como critérios de seleção, compuseram a 

amostra os produtos que indicavam conter fluoreto de 

sódio (NaF) em seus rótulos, sendo os mesmos 

adquiridos em diferentes estabelecimentos comerciais 

(farmácias e lojas de departamento). 

No Quadro 1 podem ser identificados os 

enxaguatórios analisados e respectivos fabricantes.

Quadro 1. Enxaguatórios analisados e respectivos fabricantes.

Oral B®

Plax®

Cepacol Júnior®

Cepacol®

Johnson & Johnson®

Malvatricin® (dentes sensíveis)

Sanifill®

Sorriso Fresh®

Fluomint®

Gillete do Brasil Ltda

Colgate Palmolive Ind. e Com.

Aventis Pharma Ltda

Johnson & Johnson Ind. Ltda

Facilit Odontológica e Perfumaria

Odontis Laboratorio Daudt Oliveira

Aventis Pharma Ltda

Colgate Palmolive Ind. e Com.

Odontis Laboratorio Daudt Oliveira

A avaliação do pH foi realizada mediante o uso 

de pHmêtro digital Hanna Instruments®. Para tanto 

foram utilizadas amostras de 40ml das soluções e 

executadas três medições para cada um dos 

componentes líquidos. O pH final foi obtido pelo cálculo 

da média dos valores obtidos.

Os enxaguatórios foram classificados, de 

acordo com o pH, em: potencialmente erosivos: 

enxaguatórios quando apresentaram pH inferior a 5,5; 

potencialmente não erosivos: enxaguatórios 

possuidores de pH igual ou superior a 5,5.

Para avaliação da viscosidade se utilizou o 

viscosímetro Thermo Haake® com spindle L1 e rotação 

de 200 rpm. Cada amostra analisada foi submetida a três 

medições, sendo o valor da viscosidade final a média 

aritmética das mesmas.

Os dados obtidos no estudo foram analisados 

descritivamente e apresentados por meio de tabelas.

 

Na Tabela 1 estão dispostas as medidas de pH 

dos produtos analisados.

P ro d u to  V a lo r  d e  p H  

M a lv a t r ic in ®  7 ,4 4  

C e p a c o l®  7 ,2 9  

S o r r is o  F re s h ®  7 ,0 3  

J o h n s o n & J o h n s o n ®  6 ,9 9  

C e p a c o l  J ú n io r®  6 ,8 1  

P la x ®  6 ,7 3  

F lu o m in t®  5 ,6 1  

S a n i f i l l®  5 ,5 6  

O ra l -B ®  5 ,3 6  

 

Tabela 1. Medidas de pH das soluções fluoretadas 
analisadas no estudo.
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Os enxaguatórios bucais que apresentaram pH 

ácido foram: Johnson&Johnson®, Cepacol Júnior®, 

Plax®, Fluomint®, Sanifill®, Oral-B®, sendo o Oral-B® o 

único a apresentar pH inferior ao considerado crítico para 

dissolução do esmalte (5,5). 

Os valores de viscosidade dos enxaguatórios 

analisados podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 2. Valores de viscosidade das soluções fluoretadas 
analisadas no estudo.

Produto Viscosidade (η)* 

P lax®  11,3 

Sorriso F resh®  10,0 

F luom int®  6,6 

Cepacol®  5,3 

Johnson&Johnson®  5,3 

M alv atric in®  5,3 

Sanif ill®  5,0 

Cepacol Júnior®  4,6 

O ral-B®  4,0 
 (*) η = unidade de viscosidade medida em miliPascal x segundo 

(mPa.s).

O presente estudo, por se tratar de uma 

pesquisa in vitro, apresenta limitações, posto que não 

reproduz o efeito de formação da película, capacidade de 

tamponamento da saliva e demais condições inerentes à 

cavidade bucal (PRETTY; EDGAR; HIGHAM, 2003). 

Torna-se importante salientar que a metodologia 

para mensuração e avaliação de outras variáveis (que 

não seja exclusivamente o pH) envolvidas no processo 

de erosão não se encontra bem esclarecida, 

principalmente no tocante à viscosidade. Nesta 

perspectiva, no presente trabalho, procurou-se avaliar 

não apenas o pH de soluções fluoretadas para bochecho, 

aspecto este discutido em outros estudos (CORSO et al., 

2004; DELBEM et al., 2003; OLIVEIRA, 2005; 

PONTEFRACT et al., 2001), mas também analisar a 

viscosidade destes produtos.

O fenômeno da erosão dental vem sendo foco 

crescente em relatos de casos clínicos e pesquisas. Com 

o declínio da doença cárie, em diversas regiões do 

mundo, esse processo químico vem cada vez mais 

assumindo posição de destaque dentro das patologias 

bucais mais prevalentes, sendo esses motivos que 

justificam estudos recentes relativos a formas de 

prevenção e controle da erosão, bem como outros 

direcionados aos agentes propiciadores da mesma 

(AMAECHI; HIGHAM, 2005; ATTIN et al., 2005; 

 

BURATTO et al. 2002; DELBEM et al., 2003; 

DESHPANDE; HUGAR, 2004; OLIVEIRA, 2005; 

PONTEFRACT et al., 2001). 

O processo de erosão e o fenômeno carioso, 

apesar de promoverem desmineralização das estruturas 

dentárias, dificilmente ocorrem ao mesmo tempo 

(AMAECHI; HIGHAM, 2005; MOSS; 1998). Porém, 

dependendo da freqüência de exposição a ácidos e do 

grau de erosão, a associação desse fenômeno à 

microbiota oral (principalmente às bactérias 

cariogênicas dessa) poderia elevar a predisposição à 

cárie (NEVILLE et al., 2004). Desta forma, além do 

comprometimento estético, a utilização de produtos 

potencialmente erosivos facilitaria a instalação da 

doença cárie, necessitando-se avaliar o grau de 

desmineralização que enxaguatórios bucais poderiam 

provocar. 

Já está consagrado, na literatura, o uso de 

fluoretos como estratégia de prevenção e controle da 

cárie, seja por atuar diretamente no processo de 

remineralização ou impedir a síntese de proteínas 

fundamentais ao processo das bactérias presentes na 

placa dental (ASSIS et al. 1999; SANTOS; SANTOS; 

TARZIA, 1998; ZHANG et al. 2004).

Uma vez que soluções fluoretadas com baixo 

valor de pH apresentam um maior efeito preventivo 

quando comparadas àquelas em pH neutro 

(SAXEGAARD; ROLLA, 1988; TENUTA; CURY; 2005) 

este fato poderia justificar a utilização, pelos fabricantes, 

de produtos com pH reduzido. Corroborando este 

raciocínio, no presente estudo, verificou-se que 66,7% 

(n=6) dos agentes fluoretados analisados apresentavam 

pH ácido. Resultados semelhantes foram constatados 

por Corso et al. (2004), Delbem et al. (2003) e Oliveira 

(2005). Portanto, percebe-se que há uma grande 

disponibilidade de enxaguatórios bucais possuindo pH 

ácido. 

Nesta pesquisa, um único produto (Oral-B®) 

apresentou pH inferior ao considerado crítico para 

dissolução do esmalte (5,5), sendo o seu pH 5,36. Estes 

achados se contrapõem aos obtidos por Oliveira (2005) 

que verificou que 66,7% dos produtos utilizados 

apresentaram pH abaixo de 5,5. Entretanto, a maioria 

dos anti-sépticos bucais avaliados pela autora não 

indicava em seus rótulos possuírem flúor em sua 

composição. 

No estudo de Corso et al. (2004), dos 11 

produtos que compuseram a amostra 66,3% (n=7) 

apresentaram pH abaixo daquele considerado crítico 

para dissolução do esmalte, achado que também se 

distancia do encontrado no presente trabalho de 

pesquisa. 

Delbem et al. (2003), avaliando o teor de flúor e o 

pH em soluções para bochecho, constataram que dentre 
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as 14 marcas analisadas 4 mostraram possuir pH inferior 

a 5,5. Esse achado corresponde a um valor 

aproximadamente proporcional ao encontrado no 

presente estudo.

É sabido que o processo erosivo não pode ser 

apenas atribuído aos valores de pH. Ele também se 

relaciona às propriedades de adesão e quelação de uma 

solução (ATTIN et al., 2005; LUISSI; JAEGGI; ZERO 

2004). Neste sentido, resolveu-se medir a viscosidade de 

soluções fluoretadas. Observou-se que a viscosidade 

apresentou um intervalo de variação amplo - 4 a 11,3 

mPa.s. Porém, na literatura, são escassas as 

informações a respeito de quais valores de viscosidade 

seriam capazes de promover a dissolução da estrutura 

adamantina. 

Neste estudo, o produto que apresentou menor 

valor para viscosidade (4mPa. s) foi o mesmo que 

apresentou menor valor de pH (5,36).

Ponte f rac t  e t  a l .  (2001) ,  es tudando 

enxaguatórios bucais de baixo pH mediante estudo in 

situ e estudo in vitro, sugerem que o uso destes produtos 

deveria ser realizado por curto período de tempo e 

também desaconselham seu uso antes da escovação 

dental, tendo-se em vista a capacidade erosiva desses 

produtos.

Pretty, Edgar e Higham (2003) afirmam que a 

capacidade de tamponamento de um enxaguatório bucal 

e seu conteúdo de flúor são determinantes quanto à 

possibilidade dos mesmos em provocar erosão. Assim, 

os autores sugerem que a adição de fluoreto a soluções 

para bochechos poderia ser uma alternativa para se 

mediar o possível efeito erosivo de produtos com pH 

baixo. Dessa forma se propõe que outros estudos acerca 

dessa patologia tentem abordar seus demais fatores 

preditivos como quantidade de flúor, cálcio e fosfato 

presente em uma solução potencialmente erosiva.

Conforme verificaram Pretty, Edgar e Higham 

(2003), avaliando a capacidade erosiva de vários 

enxaguatórios, apenas um produto foi capaz de provocar 

erosão, entretanto o processo apenas começou a ser 

desencadeado após 14 horas de uso do mesmo 

(Listerine - pH 3,87). 

Demonstra-se que os resultados de estudos 

sobre erosão, in vitro, como os obtidos no presente 

trabalho, comparados com os possíveis resultados de 

estudos in situ ou in vivo, apresentam significantes 

di ferenças, pois na pr imeira condição são 

desconsiderados os efeitos da película e a ação 

tamponante da saliva. No entanto, estudos in vitro não 

podem ser desconsiderados, devendo, esses, ser 

norteadores e se constituírem em subsídio para os 

demais tipos de estudo.

Dessa forma é sugerido que outras pesquisas 

direcionadas ao potencial erosivo de soluções ácidas 

reproduzam as condições bucais durante a utilização de 

enxaguatórios fluoretados, para que seus resultados 

possam ser comparados aos obtidos nos estudos in 

vitro, além de avaliarem outros fatores preditivos, como a 

viscosidade.

Com base na metodologia adotada e nos 

resultados obtidos, observa-se que há uma expressiva 

variação do pH e da viscosidade dos enxaguatórios 

bucais analisados. O potencial hidrogeniônico dos 

produtos indicou um intervalo de variação entre 5,36 a 

7,44.

Constatou-se que 66,7% dos anti-sépticos 

bucais utilizados apresentaram pH ácido, porém apenas 

um único produto mostrou valor abaixo do crítico para 

dissolução do esmalte.

Quanto à viscosidade dos produtos analisados, 

verificou-se que esta variou de 4 a 11-3 mPa.s.
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