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Introdução

� Brasil: segundo maior sistema de fluoretação de águas de
abastecimento público de todo o mundo

� Um dos maiores contingentes populacionais de consumidores de
dentifrícios fluoretados

� Exposição a múltiplas formulações de produtos fluorados.

� Preocupação com as consequências: aumento da prevalência de
fluorose dentária

� Adoção de práticas adequadas de vigilância em saúde.

� Flúor: redução da prevalência da cárie e da velocidade de
progressão de novas lesões.



29/12/2011

2

Múltiplas formas de exposição QUAL ESCOLHER?

“Os profissionais da saúde poderão, a partir do diagnóstico
da sua realidade loco-regional, optar pelo método ou
associação de métodos a base de fluoretos mais adequados.”
(CURY; TENUTA, 2008)

IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA 
BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Introdução

O QUE É ODONTOLOGIA BASEADA 
EM EVIDÊNCIAS?

� O sistema de ensino baseado em evidências,
também conhecido como PBL (Aprendizado
baseado em problemas), é um método de
aprendizado centrado no aluno, tem o problema
como elemento motivador do estudo e integrador
do conhecimento. O estudante deixa de ser um
elemento passivo, para passar a ser o principal
gerador de conhecimento ao procurar ativamente
a informação que necessita para resolver um
determinado problema.
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Abordagem para a tomada de decisão na área de
saúde na qual o clínico utiliza a melhor evidência
disponível, em sintonia com os anseios do paciente,
para decidir qual é a melhor alternativa de tratamento
para aquela pessoa.

A evidência para sustentar uma decisão clínica pode
ter diferentes níveis. Esse peso relativo existente sobre
um assunto é dado pela qualidade e quantidade de
publicações sobre ele.

Os artigos podem variar de opiniões pessoais e
editoriais a – no topo da pirâmide de evidência –
revisões sistemáticas e metanálises, passando por
ensaios clínicos randomizados e outros desenhos de

O QUE É ODONTOLOGIA BASEADA 
EM EVIDÊNCIAS?

http://superdentista.blogspot.com/2010/12/piramide-de-evidencias.html#axzz1WgAmmYdD
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OBJETIVOS DO NOSSO ESTUDO

� Discutir as tendências e controvérsias sobre o uso
do flúor, em suas diferentes formas de
administração, como medida de prevenção e
promoção de saúde bucal.

Formas de administração

�Flúor Sistêmico:

- Ingestão de água fluoretada ou alimentos preparados com
água fluoretada

- Aumento transitório da concentração de F salivar

- F ingerido é absorvido e retorna à cavidade bucal pela
secreção salivar

- Parte do flúor: incorporação nos ossos

- Estado aparente de equilíbrio da concentração de Flúor no
sangue: equilíbrio de flúor renovável nos ossos em relação
ao sangue e depende da ingestão contínua de F.

http://www.bemparana.com.br/maximosaude/wp-
content/uploads/2010/01/beber-agua.jpg
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�Flúor tópico:

- Bochecho

- Escovação dos dentes

- Vernizes

- Géís

“Após certo tempo este F solúvel na saliva é eliminado da cavidade
bucal, portanto, é importante considerar qual o período do dia
que reteria o flúor por mais tempo. Assim, hipoteticamente o uso
de F antes de dormir deve ser aconselhado desde que o fluxo
salivar durante o sono é desprezível.”

FONTE???????

Formas de administração

http://1.bp.blogspot.com/_gEi360uTuyc/TAPCJ8Bo9BI/AAAAAAAAALU/UA2rZdJj94c/s1600/
10.jpg

MEIOS COLETIVOS DE USO DE 
FLÚOR

Água de abastecimento público

� Elemento essencial da estratégia de promoção da saúde:
integração da saúde bucal às demais práticas de saúde
coletiva.

� Fundamentação científica: compostos de flúor, na forma
sólida ou solução aquosa, podem ser adicionados às águas de
abastecimento público, nas estações de tratamento ou poços
de captação, previamente ao seu envio à rede de distribuição
e, assim, agirem na prevenção da cárie dentária.

� Fluorsilicato de sódio e o Ácido fluorsilícico.

� OPAS e OMS: medida da mais alta prioridade para
prevenção e controle da cárie dentária
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Água de abastecimento público

“Projeto SB Brasil (2002- 2003): crianças de 5 anos vivendo em
municípios com água fluoretada apresentaram um índice CEOD
médio de 2,52 comparados com um CEOD médio de 3,57 das crianças
residentes em municípios sem a medida. Aos 12 anos de idade, a
diferença no índice CPOD se mantém a favor dos residentes em
municípios beneficiados pela fluoretação quando comparados aos não
beneficiados: médias de 2,27 e 3,38, respectivamente (BRASIL, 2004c).”

“A fluoretação das águas de abastecimento beneficia
proporcionalmente mais aqueles que mais precisam dela, pois seu
impacto preventivo é maior quanto maior a desigualdade social, tanto
em dentes decíduos quanto em dentes permanentes (RILEY et al., 1999; JONES;

WORTHINGTON, 2000)”

“Brasil: fluoretação de águas concentra-se nas regiões e municípios
com melhores indicadores sociais (PERES et al., 2004, 2006).”

� Valor Máximo Permitido – VMP de fluoreto é 1,5 ppm, ou seja,
1,5 mg de fluoreto por litro de água.

� Na maior parte do território brasileiro: o teor ideal de flúor na
água é 0,7 ppm ou 0,7 mg de flúor por litro.

� Na maior parte da Região Sul: teor ideal é 0,8 ppm ou 0,8 mg de
flúor por litro.

“Populações privadas do benefício da fluoretação das águas 
apresentaram um valor 34,3% maior para o índice CPOD (NARVAI et al., 2004)”

“ Constitui imperativo ético conhecer o teor de F normalmente
encontrado nas águas de um determinado manancial (teor natural de
flúor), antes de disponibilizá-las ao consumo humano (NARVAI; BIGHETTI, 2008)”

Água de abastecimento público
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Dentifrícios

� Associa remoção de biofilme e aumento nos níveis de flúor na
cavidade bucal: interferência no processo de des e remineralização.

� Fluoreto de sódio (NaF) ou monofluorfosfato de sódio (MFP,
Na2PO3F).

� Dentifrícios com baixa concentração de fluoretos (500 ppm F): foi
encontrada redução da eficácia desses produtos na prevenção de
cáries, principalmente em crianças com atividade de cárie (LIMA et al.,

2008).

� Concentração de flúor adicionada aos dentifrícios (1.100 ou 1.500
ppm): tem efeito sobre a prevalência e gravidade da cárie em
populações.

� Seu uso é indicado a toda população- crianças menores de 9 anos:
risco de ingestão

Escovação Supervisionada

• Escovação dental supervisionada indireta: os profissionais
de saúde envolvidos atuam no planejamento, supervisão e
avaliação das ações e, apenas indiretamente, na sua
execução.

• Escovação dental supervisionada direta: os profissionais de
saúde envolvidos atuam diretamente no planejamento,
execução e avaliação das ações

http://www.munizfreire.es.gov.br/arquivos/fotos/288.jpg
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Enxaguatórios

� Solução concentrada de fluoreto de sódio, para ser
Bochechada diária (NaF a 0,05%), semanal ou
quinzenalmente (NaF a 0,2%).

� Revisões sistemáticas recentes indicam uma
redução de cárie na ordem de 23% a 30% (MARINHO et
al., 2003a).

� Contraindicado em crianças em idade pré-
escolar:risco de ingestão.

� Recomendações bochechos semanais e diários

Géis

� Usado em aplicações profissionais: ambiente restrito do consultório
ou clínica odontológica

� Revisão sistemática da literatura indica 19% a 37% de redução de
cárie quando do uso individual (MARINHO et al., 2003b).

� Gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de
fluoreto em ácido ortofosfórico a 0,1 M durante quatro minutos.
Recomendações de não beber água ou comer por até 30 minutos
após a aplicação

� Recomenda-se aplicação semestral ou quadrimestral (PINTO, 2001)

� Não há risco de fluorose dentária: alta concentração porém baixa
frequência

� Crianças: risco de ingestão
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MEIOS INDIVIDUAIS DE USO DE 
FLÚOR

Bochechos de NaF a 0,05%
Indicados para pacientes com alto risco ou atividade de cárie que não

estão conseguindo controlar a cárie com meios convencionais de uso de flúor,
por exemplo, aqueles usando aparelhos ortodônticos fixos.

Suplementos para uso individual na gestação e 
infância

Por falta de evidências científicas, não há
indicação de uso de suplementos de F pré-natal.
Suplementos de F pós-natal têm indicação
individual limitada, sendo contraindicados como
medidas de saúde pública/coletiva.

http://3.bp.blogspot.com/_IFun9Nyrlqw/SwHXlo01SnI/AAAAAAAABOM/ay9WTnyz7Xw/s1600/gravidas.jpg

� Aderentes à superfície dentária: reagir com a superfície dental e
manter uma liberação de F para o ambiente bucal por um período
maior de tempo

� Estudos controlados indicam 46% de redução de cáries- NaF a
2,26% (23.000 ppm F) em verniz de colofôneo em meio alcoólico.
(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2001)

� Duas aplicações anuais para pacientes com atividade de cárie ou
com história passada de alta experiência de cárie.

� Programas de saúde pública/coletiva: de duas a quatro aplicações
anuais. É necessária a limpeza prévia dos dentes, por meio da
escovação, posterior secagem, isolamento relativo (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2001).

� Populações em idade pré-escolar.

Não há risco de fluorose dentária na frequência recomendada

Vernizes
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Materiais dentários liberadores de flúor

� Cimentos de Ionômero de vidro(CIV) e cimentos de ionômero de vidro
modificados por resina(CIVMR).

� Utilizados como selantes de fóssulas-fissuras, na colagem de
aparelhos ortodônticos fixos e em ART

� Selantes: previnem não só a iniciação como progressão de cárie
(AZARPAZHOOH; MAIN, 2008; BEAUCHAMP et al., 2008; GRIFFIN et al., 2008).

� Liberação constante de F

� Menor retenção e qualidade estética

� Indicados para indivíduos de alto risco de cárie e para aqueles que
não usam regulamente dentifrícios fluoretados.

Fluorose

� Prática de saúde pública prudente: uso adequado e
controle do consumo excessivo de flúor - minimizar
essa condição, especialmente para as formas moderada
e severa (MALTZ; SILVA, 2001; PERES et al., 2001; CUNHA; TOMITA, 2006)

� Resultado da ingestão crônica de flúor durante o
desenvolvimento dental (MOSELEY et al., 2003).

� Efeito sistêmico: as alterações distribuem-se
simetricamente dentro da boca, afetando os dentes em
formação no período de ingestão de flúor.
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Fluorose

Aspectos clínicos: vão desde linhas opacas brancas finas cruzando
transversalmente o longo eixo da coroa do dente até quadros onde
áreas do esmalte gravemente hipomineralizadas se rompem e,
geralmente, o esmalte restante fica pigmentado (FEJERSKOV et al., 1994).

http://1.bp.blogspot.com/_5VbHJWh7Vn0/TUrrDFDrLkI/AAAAAAAABEo/S0BDxZgjG1M/s1600/teeth2.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-Zxw8vPvFZXs/Tcl4At7jQ3I/AAAAAAAAASw/_8UnddnTJ3A/s1600/fluorosis.jpg

Fluorose

� Altas prevalências têm sido relatadas em regiões onde a fluorose é
endêmica devido à alta concentração de flúor nas fontes naturais de
água.

� Baixa prevalência de fluorose no Brasil, embora com nítidas
disparidades regionais.

� Dose limite de ingestão de fluoretos capaz de produzir uma fluorose
clinicamente aceitável do ponto de vista estético (Burt 1992): dose
entre 0,05 e 0,07 mg F/dia/kg de peso corporal.

� Período crítico de exposição: nascimento até oito anos de idade
(MASCARENHAS, 2000).

� Principal fator de risco associado à fluorose dentária: aumento da
ingestão média de fluoretos por meio de múltiplas fontes.
(MASCARENHAS, 2000; WHELTON et al., 2004).
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Efeitos adversos do flúor para a saúde 
geral

� Toxicidade aguda do flúor: ingestão de grande
quantidade de flúor provocando desde irritação gástrica
até a morte. Nenhuma pessoa pode estar exposta a
concentrações iguais ou superiores a 5,0 mgF/kg(Dose
Provavelmente Tóxica).

- Naúsea e vòmito:aplicação tópica de F-gel com
moldeiras

� Câncer, fraturas ósseas, síndrome de Down, defeitos de
nascimento, efeitos renais, na tireóide e na inteligência:
Não foi encontrada evidência que sustente haver risco
para a saúde humana, decorrente do uso de fluoretos
em concentrações adequadas.
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