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PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA

QUAIS SÃO AS POSSIBILIDADES DE 

INTERVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO DA 

CÁRIE DENTÁRIA ?



1. MÉTODOS RELACIONADOS A AÇÃO SISTÊMICA DO FLÚOR.

2. MÉTODOS BASEADOS AO USO LOCAL E DIRETO DO FLÚOR.

3. MÉTODOS QUE INDEPENDEM DO FLÚOR.

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PARA A 

PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA 



1. MÉTODOS RELACIONADOS A AÇÃO SISTÊMICA DO FLÚOR 

o Fluoretação das águas de abastecimento;

o Fluoretação do sal;

o Suplementos dietéticos com flúor;

o Fluoretação das águas nas escolas;

o Fluoretação do leite;

o Fluoretação do Açúcar;

o Fluoretação da Gomas de mascar.

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PARA A 

PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA 



2. MÉTODOS BASEADOS AO USO LOCAL E DIRETO DO FLÚOR

o Bochechos com flúor;

o Aplicação tópica;

o Vernizes;

o Dentifrícios;

o Múltiplos empregos.

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PARA A 

PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA 



3. MÉTODOS QUE INDEPENDEM DO FLÚOR

o Selantes;

o Remoção profissional da placa bacteriana. 

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PARA A 

PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA 



USO DO FLÚOR

- MEIOS COLETIVOS

- MEIOS INDIVIDUAIS



- Fluoretação da água de abastecimento

- Dentifrícios

- Escovação supervisionada

- Enxaguatórios (bochechos) bucais

- Géis

MEIOS COLETIVOS



- Bochechos com fluoreto de sódio.

- Suplemento para uso individual na
gestação e infância.

- Vernizes com flúor.

- Materiais dentários liberadores de flúor.

MEIOS INDIVIDUAIS



MECANISMO DE AÇÃO

DO FLÚOR











Ca10 (PO4)6 (OH)2 - hidroxiapatita

Ca10 (PO4)6 F2 - fluorapatita

❖ A fluorapatita é menos solúvel e possui uma
maior tendência de se precipitar na estrutura de
esmalte e dentina.



❖ A utilização dos fluoretos como meio preventivo
e terapêutico da cárie dentária iniciou-se em
1945 e 1946, nos Estados Unidos e Canadá,
com a fluoretação das águas de abastecimento
público.

❖ Após estudos que comprovaram a eficácia da
medida, o método foi recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

❖ Nos EUA, onde a fluoretação das águas foi
considerada uma das dez medidas de saúde
pública mais importantes no século XX, duas em
cada três pessoas consomem água fluoretada.



No Brasil:

➢ A fluoretação das águas de abastecimento
público iniciou-se em 1953 no município capixaba
de Baixo Guandu – redução de 65,4% de cárie
dentária em crianças de 6 a 12 anos (período de
14 anos)

➢ Tornou-se lei federal em 24 de maio de 1974.

➢ Expandiu-se intensamente nos anos 1980.

➢ Em 2006 beneficiava cerca de 100 milhões de
pessoas.



➢ Na década de 1960, os dentifrícios fluoretados
começaram a ser utilizados nos países
desenvolvidos.

➢ Em 1990, atingiu mais de 90% das vendas de
dentifrícios da Europa e América do Norte.

➢ No Brasil, os dentifrícios fluoretados passaram
a ser comercializados, em escala populacional,
a partir de 1989.

➢ Atualmente, o Brasil é o terceiro país em
consumo per capita de dentifrícios, atrás
apenas dos Estados Unidos e Japão
(CURY et al., 2004).



Órgãos responsáveis pelo saneamento fazem controle 
operacional durante a adição do flúor; porém, são necessárias 
além do controle, sistemas de vigilância com base no princípio 

de heterocontrole.

HETEROCONTROLE:
“É o principio segundo o qual, se um bem ou serviço qualquer 
implica risco ou representa fator de proteção para a saúde 
pública, então, além do controle do produtor sobre o processo 
de produção, distribuição e consumo, deve haver controle por 
parte das instituições do Estado”  Narvai, 2000

Fluoretação das águas 
de abastecimento. 



Biossegurança e toxidade aguda do flúor

❖ Dose Provavelmente Tóxica (DPT): 5 mg/kg

➢ Ingestões de doses inferiores à DPT podem causar:
• Mal-estar, vômitos, cólicas e dores de cabeça.

➢ Ingestões maiores que a DPT requerem cuidados:
• Hospitalização;
• Na ausência de vômitos: lavagem gástrica;
• Monitoração cardíaca;
• Disponibilidade e preparo para intubação endotraqueal;
• Amostras de sangue para monitoração de cálcio, magnésio, 

potássio e ph;
• Infusão intravenosa de gluconato de cálcio e magnésio;
• Diurese alcalina pode aumentar a velocidade de excreção do 

flúor.



Fisiologia, biossegurança e toxidade

• Absorvido diretamente pela mucosa gástrica.

• 50% do flúor ingerido é depositado nos 
tecidos calcificados em 24 hs (principalmente 
nos ossos).

• Distribui-se também nos líquidos e no plasma 
sanguíneo (Ekstrand, 1977).

• Os outros 50% são excretados pela urina, fezes 
e suor (whitford, 1990).



Principais doenças e condições 
associadas ao flúor

• Flúor e osteoporose.

• Flúor e fraturas.

• Flúor e osteossarcoma.

• Flúor e fluorose óssea: aumento da quantidade de 
osso de má qualidade, calcificação deficiente e 
ossificação de tendões e dos ligamentos 
(Krishnamachari, 1986).



Flúor e cárie dental

• 50 a 60% de redução no índice CPO-D (não isolado de outras 
fontes, como os dentifrícios).

• 241 estudos sobre fluoretação da água – redução de cárie = 
15%  (OMS, 2004).

• Burt e Eklund (2005) concluem “que não seria razoável 
esperar que apenas a água fluoretada produza declínios de 
50% nos níveis de cárie; a reduzida prevalência é o resultado 
da múltipla exposição ao flúor”.

• CDC (Center for Disease Control) lista a fluoretação das águas 
como uma das dez principais medidas de saúde pública no 
século XX. 



CUSTOS

Resumo O objetivo do artigo é estimar o custo da fluoretação das águas de 
abastecimento público no Município de São Paulo no período de 1985-2003. Para o 
cálculo da composição de custos da fluoretação das águas levou-se em conta os seguintes 
custos: (a) capital inicial de instalação; (b) produto químico (ácido fluorsilícico); (c) 
operacionalização do sistema (manutenção do sistema, energia elétrica e recursos 
humanos); e (d) controle dos teores de flúor. A ação do flúor mostrou-se efetiva, pois para 
a idade de 12 anos observou-se redução de 73% na experiência de cárie dentária, sendo 
que em 1986 a média do índice CPO-D era de 6,47 (6,12-6,82) e em 2002 foi de 1,75 
(1,48-2,92). Nesta idade-índice 40% das crianças apresentaram CPO-D = 0 em 2002. O 
custo médio per capita/ano na Cidade de São Paulo foi de R$ 0,08 (US$ 0,03) em 2003. O 
custo acumulado em 18 anos de implantação do sistema de fluoretação foi de R$ 1,44 
(US$ 0,97) per capita.

Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo. 2 Faculdade de 
Saúde Pública, USP. Paulo Capel Narvai; Maria Ercilia de Araújo; Celso 
Zilbovicius; José Leopoldo Ferreira Antunes. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Custo da fluoretação das águas de 
abastecimento público, estudo de caso –
Município de São Paulo, Brasil, período de 
1985-2003



Oposição e perspectiva de progresso

❖ Center for Control of Diseases and Prevencion (2011):

• Dosagem admitida é de 0,7 mg de fluoreto por litro de água;

• Não existem evidências científicas apontando associação 
entre água fluoretada e qualquer efeito adverso à saúde ou 
alterações sistêmicas no organismo humano;

• Crianças com 2 anos ou mais devem continuar utilizando 
cremes dentais fluorados, pois os efeitos sistêmicos e tópicos 
são sinérgicos e benéficos.



O anexo da Portaria 635/Bsb (BRASIL, 1977) estabelece os limites
recomendados para a concentração do íon fluoreto em função da
média das temperaturas máximas diárias, reproduzidos na Tabela.

Risco de fluorose dental



Risco de fluorose dental

➢ PREVALÊNCIA DE FLUOROSE

o Formas leves: pode alcançar mais de 50% em algumas 
regiões.

o Formas mais graves: não alcança os 10%

➢ A utilização de doses acima de 0,05 mg F-/kg, no período que 
vai dos 6 meses aos 6 anos, parece ser a causa principal.  
(Evans e Darvell, 1995).



Fluoretação do sal

• Recomendado para os casos em que não é possível a 
fluoretação das águas, tratando-se de um procedimento 
preventivo efetivo e de reduzido custo em relação à cárie 
dental (Murray, 1992:WHO, 1994; Oloffson e Bratthall, 1998).

• Vantagens: facilidade de aplicação, custo reduzido, viabilidade 
de implementação em pequenas localidades, possibilidade de 
livre escolha.

• Desvantagem: variação do consumo do sal, tecnologia mais 
complexa, difícil controle na produção e comercialização, o 
consumo é menor na infância. 



Suplementos dietéticos com flúor

“Suplementos fluoretados têm limitada aplicação como 
medida preventiva em saúde pública.”

WHO, 1994



Recomendações de suplementos 
com flúor



Fluoretação das 
águas nas escolas

• Necessidade de doses altas.

• Dificuldades na supervisão.

• Foi usado no Brasil nas décadas de 70 e 90.

• Atualmente não está sendo usado no Brasil.



Fluoretação do leite, 
açúcar e 

gomas de mascar

• Inferiores ao método de fluoretação das águas.

• Redução do poder desmineralizante da sacarose.

• Xilitol e sorbitol: substitutos do açúcar nas gomas de 
mascar.



Esta "coisinha" chama-se Rolly e promete substituir a escova dental. Funciona como uma 
goma de mascar. Contém xilitol e flúor que combatem a placa bacteriana e fortalecem o 
esmalte dos dentes. Usar esse treco não requer pasta, nem espelho, nem mesmo água pra 
limpar a boca após o uso. Quando você termina a “escovação”, é só jogá-lo no lixo, como um 
chiclete.

Claro que devemos aguardar todas as pesquisas e trabalhos científicos que surgirão para 
saber se esse negócio funciona ou não. 

Por enquanto trate de escovar seus dentes e usar fio dental!

http://drsaulopiresbucomaxilo.blogspot.com.br/2012/07/posso-aposentar-escova-de-dentes.html



MÉTODOS BASEADOS NO USO LOCAL 
E DIRETO DO FLÚOR 



Bochechos com flúor
➢ Fluoreto de sódio:  0,2%  para uso semanal ou quinzenal.

0,05% para uso diário.

➢ Poder preventivo: pode chegar a 35% quando usados em crianças 
de 6 a 14 anos de idade (WHO 1984). 

➢ Vantagens: prevenção em grupos com prevalência alta, facilidade 
de aplicação por pessoal não especializado, custo reduzido, 
pequena interferência no rotina, não há necessidade de profilaxia, 
bom momento para atividades educativas. 

➢ Desvantagens: crianças de 3 a 5 anos com supervisão direta e bem 
instruídas, necessidade de organização de um programa 
odontológico para o sistema educacional, exige regularidade para 
assegurar benefícios (25 sessões semanais/ano). 



Aplicações tópicas de soluções, géis e pastas 
profiláticas com flúor

• Indicadas para pacientes com cárie ativa nas superfícies lisas e aqueles 
com alto risco de ocorrência da doença.

• Pacientes com alto risco de cáries radiculares.

• Grupos especiais como: pacientes ortodônticos; pacientes recebendo 
radiação de cabeça e pescoço; pacientes com fluxo salivar reduzido.

• Crianças com riscos de cáries prematuras da infância: crianças com 
necessidades de cuidados especiais; filhos de mães com alto índice de 
cáries; crianças com cárie, biofilme em excesso, desmineralização e 
manchas; crianças que dormem com mamadeiras ou mamam à noite; 
crianças de famílias de baixo nível socioeconômico. 

❖ VER ARTIGO: Recomendação sobre o uso de fluoretos 
no âmbito do SUS-SP em função do risco de cárie.



Fórmulas mais conhecidas para aplicações 
tópicas de flúor:

• Solução de fluoreto de sódio a 2%

• Solução de Fluoreto estanhoso a 8% (solução 
instável)

• Solução ou gel de flúor fosfato acidulado (FFA) que 
contenha 1,23% de fluoreto de sódio em ácido 
ortofosfórico a 0,1% (não necessita profilaxia prévia) 
– redução de 26,3% da cárie dentária com 2 
aplicações anuais.



Moldeiras



Flúor gel e em espuma:







FLÚOR EM ESPUMA



1. Profilaxia: Evidenciador de placa bacteriana, fio 
dental, escova de Robson e/ou taça de borracha 
com pasta profilática e/ou jato de bicarbonato.

2. Secar os dentes com jato de ar.
3. Aplicar o Flúor gel diretamente na superfície 

dental com pincel ou cotonete, escova dental 
ou com moldeiras próprias.

4. Usar sugador de saliva todo o tempo da 
aplicação para que o paciente não trague o 
flúor.

TÉCNICA de aplicação do 
Flúor em gel



❖ A aplicação deve ser supervisionada pelo 
profissional para evitar a deglutição.

❖O paciente deve ser orientado a permanecer por 
30 minutos sem enxaguar a boca ou ingerir 
alimentos ou líquidos.

RECOMENDAÇÕES



❖ São materiais aderentes aplicados pelo 
profissional à superfície dentária, onde 
permanecem por algum tempo, permitindo uma 
lenta e gradativa liberação de flúor para o 
esmalte.

❖ Redução esperada da prevalência de cárie: 40% 
com duas aplicações anuais.

❖ Indicado para pacientes de médio e alto risco de 
cárie e também para remineralização de lesões 
incipientes de cárie e tratamento de 
sensibilidade dentinária.

VERNIZ FLUORETADO



Vernizes com flúor



1. Profilaxia: Evidenciador de placa bacteriana, fio 
dental, escova de Robson e/ou taça de borracha 
com pasta profilática e/ou jato de bicarbonato;

2. Isolamento relativo ou absoluto dos dentes;
3. Secar os dentes com cotonete, algodão ou jato 

de ar;
4. Aplicar o verniz com flúor diretamente na 

superfície dental com o uso de um pincel. 

TÉCNICA de aplicação dos 
vernizes com flúor









Vantagens

 Longo contato com os dentes;

 Aumento da remineralização devido ao aumento de flúor no 

meio ambiente;

 São bem tolerados e seguros, especialmente em crianças 

pequenas;

 A técnica de aplicação é rápida;

 Não necessitam do dentista para serem aplicados.



DENTIFRÍCIOS COM FLÚOR

 Redução nos níveis de ataque da cárie dental de 20 a 35% .

 Conteúdo de flúor na fórmula: 1.500 ppm (limite máximo).

 Crianças de baixa idade costumam deglutir parte do 
dentifrício.

 A presença de flúor em mais de 95% dos dentifrícios em 
países industrializados é tida como o principal fator 
responsável pela redução da incidência de cárie dental.

 Agentes mais comuns: monofluorfosfato de sódio e fluoreto 
de sódio.







Terapia múltipla à base de fluoretos

 É a combinação de dois ou mais mecanismos de atuação do 

flúor ao mesmo tempo.

 Mostra mais eficácia do que o uso de uma só modalidade.

 Combinações possíveis: bochechos semanais a 0,2% e 

dentifrícios com flúor; dentifrícios, aplicações tópicas e água 

de abastecimento com flúor.  



MÉTODOS QUE INDEPENDEM 
DO FLÚOR



Os selantes são resinas fluidas capazes de escoar
pelas fóssulas e fissuras, que penetram nos
microporos do esmalte condicionado pelo ataque
ácido, onde assim, serão fixados mecanicamente.

Sua finalidade é isolar fisicamente a superfície oclusal
de molares e pré-molares do meio bucal, preservando
a saúde dentária numa das superfícies dentárias mais
expostas.

Bastos et al., 2003

SELANTE DE FÓSSULAS E 
FISSURAS









Técnica para aplicação de selantes de 
fóssulas e fissuras: 

• Isolamento absoluto; 
• Profilaxia;
• Condicionamento com ácido fosfórico por 30 

segundos;
• Lavagem abundante com água;
• Secar com ar;
• Aplicação do selante com um pincel ou sonda 

exploradora;
• Fotopolimerização;
• Com o paciente sentado fazer o ajuste oclusal com o 

uso de papel carbono.



❖Os selantes de fóssulas e fissuras, de acordo com 
diversos estudos clínicos longitudinais, têm 
demonstrado ser uma excelente, segura, duradoura e 
comprovada alternativa preventiva para evitar a 
instalação e avanço da doença, ocorrendo, dessa 
forma, um considerável controle da atividade 
cariogênica nesta região.

➢ Tipos de selantes: resinosos, ionoméricos ou 
ionoméricos resinosos.



Seleção de dentes para uso dos selantes

❖ Depende mais da atividade de cárie do paciente do que das 
condições de um dente individualmente.

❖ Guias para uso de selantes em pacientes individuais:

• Determinação do risco do paciente: experiência de cárie, 
padrão de uso dos serviços odontológicos, uso de serviços 
preventivos, história médica.

• Determinação de dentes individuais: 

✓ Deve ser selado de acordo com a morfologia do sulco e 
fissura, o nível de atividade de cárie, o padrão de cárie.

✓ Não deve ser selado se o dente não puder ser isolado, a 
restauração proximal envolver sulcos e fissuras, a expectativa 
de vida de um dente decíduo for curta. 



SELANTES INVASIVOS
Técnica de selantes minimamente invasivos: 

1. Isolamento absoluto; 

2. Remoção das fóssulas e fissuras com alterações 
cromáticas localizadas, por meio da aplicação de uma 
broca esférica carbide ¼;

3. Profilaxia;

4. Condicionamento com ácido fosfórico por 30 segundos;

5. Lavagem abundante com água;

6. Secar com ar;

7. Aplicação do selante com um pincel ou sonda 
exploradora;

8. Fotopolimerização;

9. Com o paciente sentado, fazer o ajuste oclusal com o uso 
de papel carbono.







É o resultado da ingestão crônica de flúor
durante o desenvolvimento dental que se
manifesta como mudanças visíveis de opacidade
do esmalte devido a alterações no processo de
mineralização (Moseley et al., 2003).

FLUOROSE DENTÁRIA



1- Normal - a superfície do esmalte está lisa,
brilhante e geralmente de coloração branca ou creme
clara.

2- Questionável - o esmalte mostra discretas
aberrações na translucidez, que pode ir desde poucas
pintas brancas até manchas ocasionais.

3- Muito leve - áreas pequenas opacas e
esbranquiçadas distribuídas irregularmente sobre o
dente porém envolvendo menos de 25% da superfície
vestibular do dente.

FLUOROSE DENTÁRIA – índice de Dean



4- Leve - a opacidade esbranquiçada do esmalte
dentário é mais extensa que a do código 2, mas recobre
menos de 50% da superfície dentária.

5- Moderada - toda a superfície do esmalte dentário
mostra um pronunciado desgaste e manchas marrons
presentes produzem um aspecto desfigurante.

6- Severa - a superfície do esmalte está bastante
afetada e a hipoplasia é tão marcante que a forma geral
do dente pode estar comprometida. Há áreas fissuradas
ou desgastadas e as manchas marrons estão
generalizadas; o dente, frequentemente tem uma
aparência corroída.



❖ Considerando que água fluoretada e o uso de dentifrício
fluoretado são as formas mais eficientes e custo-efetivas
para a prevenção de cáries, outras formas de utilização
deveriam ser indicadas apenas para pessoas com alto risco
à cárie ou atividade da doença (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2001; KARGUL et al., 2003).

❖ Crianças abaixo de seis anos de idade, especialmente
aquelas menores de dois anos, têm risco aumentado para o
desenvolvimento de fluorose pelo inadequado
desenvolvimento do controle reflexo de deglutição durante a
escovação com dentifrício fluoretado.

FATORES DE PROTEÇÃO



❖ Crianças abaixo de seis anos não devem utilizar
bochechos com soluções fluoretadas pelo risco de
ingestão repetida.

❖ Suplementos com fluoretos não são indicados
como medida de saúde coletiva.

❖O aleitamento materno por um período maior que
seis meses pode ser um fator de proteção ao
desenvolvimento de fluorose dentária, evitando
assim o uso de fórmulas para o aleitamento
artificial (BROTHWELL; LIMEBACK,2003).



❖ A indústria deve garantir a indicação da dosagem
de fluoreto no rótulo de águas minerais (VILLENA
et al., 1996; JOHNSON; DEBIASE,2003; RAMIRES
et al., 2004).

❖ Promover o uso de pequena quantidade de
dentifrício para crianças abaixo de seis anos
(LIMA; CURY, 2001; NEGRI; CURY, 2002;
STEINER et al., 2004).

❖ Colaborar com a educação de profissionais e
público sobre o uso correto de produtos com flúor
(COCHRAN et al., 2004).

❖ Garantia de um sistema integrado de vigilância
epidemiológica e sanitária do flúor.







O procedimento deve levar em consideração a
severidade do caso, envolvimento estético e fator de
risco de cárie e fraturas da estrutura dental
envolvida.
Podendo ser indicado microabrasão do esmalte,
clareamento e tratamento restaurador.

TRATAMENTO





Microabrasão do esmalte dentário



Bibliografia

 SAÚDE BUCAL COLETIVA -Vitor Gomes Pinto – 6ª edição 

– São Paulo: Santos, 2013.


