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RESUMO 

Os vernizes fluoretados, estu
dados desde a introdur;ao do 
fluoreto de s6dio em uma base 
de colofonia, por Schimidt, em 
1964, apresentam-se como um 
auxiliar do profissional cirur
giao-dentista na prevenr;ao e 
no controle da carie dentaria. 
Apesar de sua efetividade como 
metoda preventivo nao ser to
talmente conhecida dada a 
multiplicidade de situar;oes 
que envolvem a etiologia da ca
rie, seu emprego vem-se consa
grando, e sua aplicar;ao se am
pliando, sobretudo para 
crianras mais novas. Isto e re
flexo de suas inumeras vanta
gens em relar;ao aos produtos 
de aplicarao t6pica convencio
nais, como os geis, aliadas a 
um efeito preventivo que se 
tem mostrado semelhante ou 
melhor que os daqueles. Por 
essas razoes, a divulgar;ao da 
literatura pertinente visa a 
informar, esclarecer e, conse
quentemente, oferecer uma co
laborar;ao aqueles que se dedi
cam a prevenrao, objetivo 
maior das ciencias da saude. 

OEseRITORES 

Vernizes fluoretados. Fluoretos 
t6picos. Carie dentaria. Preven
r;ao e contra Ie. 

os vernizes fluoretados , segundo 
PrNHEIRo27 et aI., sao agentes de 
aplicac;ao t6pica com capacidade 

de prolongar 0 periodo de contato do 
fluor com a supeJffcie do esmalte denta
rio. E foi a busca dessa propriedade que 
estimulou 0 seu desenvolvimento na cte
cada de 60, por Schirnidt, que elaborou 
o primeiro vemiz fluoretado ao introdu
zir fluoreto de s6dio em uma base natu
ral de colofOnia. Esse vemiz, posterior
mente comercializado com 0 nome de 
Duraphat (Woelm and Pharma Co., 
Eschwege, Alemanha), contem 5% de 
fluoreto de s6dio e 2,26% de fluor e e 
apresentado como urn material viscoso e 
amarelado que, ao tomar presa, toma-se 
uma cobertura de cor marrom-amarela
da sobre 0 dente. Em 1975, Arends e 
Schuthof criaram urn segundo vemiz 
fluoretado, 0 Fluor Protector (Vivadent, 
Schaan, Liechtenstein), material a base 
de poliuretano contendo urn composto 
organico, 0 fluor silano. Alguns auto
res2,22,29 afirmam que ele possui 5% de 
difluorsilano e 0,7% de fluor, enquanto 
outros descrevem a quantidade de 0,9% 
de fluor silan08,23 e 0,1% de fluo~3, e 
ha ainda relatos de quantidades como 
0,7% de difluorsilano4 e 7% de fluor27. 

as vernizes fluoretados of ere cern, 
segundo alguns autores3,5,11, 12, 14,16, 
18,19,22,23,27,29,35 ,38,42,44, urn grande 

numero de vantagens, como: aplicac;ao 
r<lpida e facil em comparac;ao com ou
tros vefculos t6picos de fluor, com urn 
tempo operat6rio minimo e menor des
conforto ao paciente; nao necessitar de 
campo seco para sua aplicac;ao, 0 que fa
cilita seu usa em crianc;as pequenas ou 
pacientes com dificuldade de controle 
do fluxo salivar; endurecer na presenc;a 
de umidade e aderir-se ao esmalte, sem 

que a saliva reduza a aquisic;ao de fluor 
por esse tecido; efetividade na preven
c;ao da carie dentaria, inibindo a desmi
neralizac;ao do esmalte; alto conteudo de 
fluor; contato com 0 esmalte dentario 
prolongado; boa aceitac;ao entre os den
tistas e as crianc;as, mesmo as pequenas; 
poder ser aplicado por higienistas denta
rias e, com urn agendamento apropria
do, os pacientes podem se abster de co
mer por varias horas e de escovar os 
dentes no dia, para prolongar 0 tempo de 
contato entre 0 vemiz e 0 dente. 

A aplica~ao rapida e 
facil, 0 endurecimento 
na presen~a de 
umidaade, 0 alto teor 
de fluor e 0 contato 
prolongado com 0 

esmalte dentario sao 
algumas das vantagens 
que os vernizes 
fluoretados oferecem. 

Ha, contudo, relatos13,42 de alguns 
problemas relacionados aos vemizes, 
como hipersensibilidade a colofonia e 
reclamac;oes quanta a sua colorac;ao an
tiestetica. 

Embora a literatura apresente os ver
nizes fluoretados como urn metodo efe
tivo e seguro na prevenc;ao da carie den
taria, eles sao pouco conhecidos de 
muitos profissionais da classe odonto16-
gica e, conseqiientemente, seu usa nao 
esta amplamente difundido. Por essas 
razoes, este trabalho tern como objetivo 
fazer urn relata detalhado sobre 0 em
prego do vemiz fluoretado em diversas 
situac;oes clfnicas, sob 0 aspecto de sua 
efetividade no controle da carie denta-

R E VISTA DA AP C D V 54, N.2 MAR./ABR. 2000 149 



ria, procurando esclarecer seu mecanis

mo de a<;ao, suas vantagens em rela<;ao a 
outros metodos de aplica<;ao t6pica de 
fluor, bern como sua seguran<;a e, desse 
modo, procurar contribuir para a divul
ga<;ao de urn importante auxiliar no 
campo da Odontologia Preventiva. 

REVISAo DA LlTERATURA 
Compara{:ao dos vernizes 
f1uoretados com outros 
veiculos t6picos 

o esmalte humano tratado com 0 

Duraphat e com uma solu<;ao de NaF 
(1,2% F-), por 2 e 24 h, respectivamen

te, mostrou urn aumento semelhante e 
estatisticamente significante tanto na 

dureza como na inibi<;ao do amoleci
mento, quando submetido a imers6es 
em bebidas tipo cola com pH 2,6 por 
15 min (SORVARl41 et a1.). 

Quanto a preven<;ao da carie, os tra
balhos clinicos mais recentes, em bora 
de metodologias variadas, sao de carater 

longitudinal, com periodos de avalia<;ao 
de 5 anos (KrRKEGAARD14 et a!.), 2 anos 
(SEPpA, PbLLANEN35) e 1 ana 
(RAMOS28). Tern sido comparados 0 
Duraphat14,35, 0 Duraflur28 (com com

posi<;ao semelhante a do Duraphat) e 0 
Fluor Protector35, aplicados semestral
mente, a uma solu<;ao de NaP a 0,2%, 
bochechada quinzenalmente 14,28,35. 

Participaram crian<;as morando em are
as com agua fluoretada com 0,1 a 
0,2 ppm l4 ou 0,7 ppm28 de fluor, sendo 
que algumas recebiam medidas preven
tivas e bochechos com fluoretos siste
maticamente 14, outras moravam em are
as com baixo nivel de fluor, mas parte da 
amostra estudava em uma cidade que 
possufa agua fluoretada 35 . Os resultados 
obtidos mostraram uma redu<;ao no in

cremento de carie com 0 Duraphat em 
rela<;ao ao Fluor Protector e a solu<;ao, 
sendo esses dois ultimos semelhantes 
entre si 35 , ou ainda, uma semelban<;a do 
Duraphat14 e do Duraflur28 com a solu
<;ao, porem com uma redu<;ao estatisti
camente significante desse ultimo ver
niz em rela<;ao a urn grupo controle sem 
tratament028 . 

Compara{:ao entre vernizes 
fluoretados 

Na preven{:iio da carie 

A aplica<;ao do Duraphat tern sido 
avaliada em estudos in vitro e in vivo, 
envolvendo crian<;as em trabalhos lon
gitudinais que 0 comparam com 0 Fluor 
Protector (CLARKS et a1.; SEPPj\3S et at.; 
SEPpj\39 et aI.), com verniz placebo de 
outras marcas comerciais (HAUGE
JORDEN, NORD9), bern como com ele 
mesmo numa concentra<;ao mais baixa 
(SEPpA37 et al.). 

A a~ao do verniz 
fluoretado (Duraphat) 
na preven~ao da carie 
niio parece associar-se 
a uma redu~iio do nivel 
de Streptococcus 
mutans, nem da placa 
nem da saliva. 

Tern sido observada uma maior efe
tividade do Duraphat em rela<;ao ao Flu
or Protector, com redu<;6es da inciden
cia de carie ap6s aplica<;6es semestrais 
entre 27%5 a 30%38, tanto em crian<;as 
de alto risco de carie38 como nas de bai
xo risc05, ambas vivendo em area com 
agua fluoretada, sendo que essas ultimas 
ainda receberam urn alto nivel de assis
tencia. Contudo, parece que 0 efeito ca
riostatico obtido nao se mantem ap6s a 
descontinuidade do tratament039. 

Visto que 0 Duraphat, comparado a 
outro verniz com concentra<;ao de fluor 
inferior (1,8%), em aplica<;6es semes
trais em crian<;as, nao mostrou diferen<;a 
na redu<;ao da incidencia de carie9, ou
tros trabalhos tern tentado avalia-lo, re
duzindo sua concentra<;ao original de 
2,26% de F- para 1,13%37. Observou-se 
que, em crian<;as de alto risco, 0 efeito 
do Duraphat aplicado 3 vezes ao ano, 
tanto na concentra<;ao original como na 
reduzida a metade, nao evidenciou dife
ren<;a estatfstica na incidencia de carie 
ap6s 3 anos37 . 

A efetividade do Duraphat na redu
<;ao da incidencia de carie de mamadeira 
e na rernineraliza<;ao de les6es preexis-
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tentes ap6s aplica<;6es semestrais 
(WEINSTETN44 et at.) sugere esse materi
al como urn importante instrumento na 
preven<;ao da carie em crian<;as numa 
idade precoce. 

Quanto a freqiiencia de aplica{:iio 

Em crian<;as de baixa atividade de 
carie, parece nao haver diferen<;a estatis
ticamente significante entre aplica<;6es 
trimestrais ou semestrais no incremento 
de carie, independentemente da face 
dentaria (SEPpA, TOLONEN36). Contudo, 
a aplica<;ao intensiva desse vemiz, num 
esquema de 3 vezes por semana com 
2 dias de intervalo uma vez ao ano, re
sultou em uma men or progressao e inci
dencia de carie de forma estatisticamen
te significante em rela<;ao ao esquema 
convencional (2 vezes ao ano). Alem 
disso, a aplica<;ao intensiva resultou em 
redu<;ao dos custos com medidas pre
venti vas e tratamento restaurador 
(PETERSSON25 et a1.), 0 que e mais mar
cante quando avaliados os beneffcios 
desse esquema a longo prazo 
(PETERSSON, WESTERBERG24). 

Quanto a concentra{:iio de fluor 
na saliva apos a aplica{:iio topica 

Ap6s 6 horas da aplica<;ao de vern i
zes fluoretados, a concentra<;ao de fluor 
salivar foi maior e estatisticamente sig
nificante para 0 Duraphat em relar;ao a 
concentra<;ao obtida com 0 Fluor Pro
tector (SEPpA, HANHIJARVr34). Porem, 
27 horas depois, todo 0 fluor havia sido 
eliminado. A avalia<;ao da saliva da pa
r6tida, cujos nfveis de P- guardam rela
<;ao com os nfveis plasmaticos desse ion, 
revelou concentra<;6es maiores para 0 

Duraphat, mas bastante inferiores as que 
se obtem ap6s aplica<;6es de gel fluore
tado. 

Verniz associado a 
restaura{:oes de amalgama 

o emprego do Duraphat em paredes 
de cavidades depois restauradas com 
amalgam a parece resultar, ap6s 1 sema
na in vivo e 12 a 24 horas in vitro, numa 
incorpora<;ao de 2.000 a 6.000 ppm de F
nessas areas. 0 emprego previo do ver
niz Copalite parece inibir tal efeito 
(TVEIT43). 



A infiltra~ao marginal em restaura
~oes de amalgama realizadas em tercei
ros molares foi reduzida tanto pelo em
prego dos vernizes fluoretados Duraflor 
(vemiz Duraphat produzido no Canada) 
e Fluor Protector, como pelo uso de urn 
vemiz experimental contendo clorexi
dina, com resultados melhores e estatis
ticamente significantes para 0 Duraflor. 
Todos os vernizes, no en tanto, pro
porcionaram selamento tao born ou 
superior ao obtido com 0 Copalite 
(MCCOMB 19 et a1.) . 

Incorpora~ao de fluor ao 
esmalte e inibi~ao da 
desmineraliza~ao 

Uma unica aplicayao de Duraphat 
resultou em incorporayao de fluor ao es
malte in vivo na superffcie e subsuperff
cie de dentes decfduos, nos quais 0 pro
cesso de liberayao de fluor parece 
iniciar-se ap6s 24 horas (KOCH 17 et a1.). 

o uso tam bern de apenas uma unica 
apJica~ao do Duraphat in vivo sobre es
malte sadio e desmineralizado resultou, 
ap6s 2 semanas, na incorpora~ao de 
fluor na forma soluvel (CaF2) e insolu
vel (fluorapatita). Enquanto, no esmalte 
sadio, essa incorporayao parece ocorrer 
principalmente na forma soluvel e em 
camadas superficiais do esmalte, no 
desmineralizado prevalece 0 fluor na 
fOima insoluve1. Este inclusive tende a 
concentrar-se nas camadas mais profun
das para ambos os tipos de esmalte 
(OGAARD21 et a1.). 

Dentes com presen~a de placa e des
mineralizayao, ap6s urn tratamento com 
Duraphat de 1 e 6 horas, apresentaram 
val ores maiores de jncorpora~ao de 
fluor que 0 esmalte sadio. A presenya de 
placa interferiu apenas na formayao de 
fluor soluvel (CaF2) , mas nao impediu a 
incorpora~ao de fluor ao esmalte. 0 tra
tamento prolongado resultou em maior 
incorpora~ao de fluor para todos os gru
pos (HELLWIGIO et a\.). 

Embora sobre 0 esmalte sadie e sob 
curtas exposiyoes tenha se formado 
mais CaF2 com a soluyao de NaF a 2% 
do que com 0 vemiz, praticamente ne
nhum fluor insoluvel e formado por es-

ses agentes, e 0 esmalte tratado com a 
solu~ao e com 0 vemiz perde respectiva
mente 100% e 50% do fluor ap6s imer
sao em agua, 0 que pro va vel mente e urn 
efeito favoravel do vemiz (CRuz6 et al.). 

Outro fator que contribui para au
mentar a incorpora~ao de fluor ao es
malte in vitro e aplicar 0 vemiz em su
perficies secas por jatos de ar, pois 
quando observados os resultados obti
dos com a aplicayao do Duraphat em su
pelffcies umedecidas com agua ou com 
saliva ou secas, obtiveram-se melhores 
resultados nessas ultimas, tendo 0 ver
niz permanecido por 6 horas em contato 
com os dentes em todos os grupos 
(KOCH 15 et al.). 

Quando comparado 
com outros agentes 
t6picos, 0 Duraphat 
apresenta uma 
efetividade 
ligeiramente maior que 
o gel de fluor-fosfato 
acidulado quanta ao 
controle da incidencia 
de carie. 

A~ao antimicrobiana dos 
vernizes fluoretados 

A ayao do verniz fluoretado (Dura
phat) na prevenyao da carie nao parece 
associar-se a uma redu~ao do nfvel de 
Streptococcus mutans, nem da placa 
nem da saliva, coletadas no infcio do es
tudo e ap6s 4, 10 e 21 dias da aplicayao 
do vemiz em crian~as tratadas uma vez, 
e que receberam ou nao profilaxia pre
via (ZICKERT, EMILSON45). 

Esses dados sao confirmados por ou
tros estudos (GUIMARAES8), nos quais 
se fez a coleta de saliva e placa de crian
~as tratadas com diversos vernizes 
contendo NaF a 5% (Duraphat - Inodon, 
Brasil; Duraphat - Rorer GmbH, Ale
manha; Duraflur - Herpo, Brasil ; Fluor
niz - SSW, Brasil) ap6s profilaxia pro
fissional. Somente ap6s 2 dias do 
tratamento e que se verificou uma redu
yao no numero de Streptococcus mutans 
na saliva, sem mudan~as para as conta
gens da placa. 

Aspectos relacionados a 
toxicidade dos vernizes 
fluoretados e do gel fluoretado 

A quantidade de verniz (Duraphat) 
por paciente pode variar de 0,7 a 
14,5 mg, com uma media de 5,2 mg 
(ROBERTS, LONGHURST30), e deve ser 
confrontada com 0 Indice de 1 mgF-/kg 
de peso, cOITespondente a dose que pro
voca uma intoxicayao aguda. A des van
tagem do gel de fluor com 1,3% de F- e 
que 0 excesso ap6s uma aplicayao con
vencional, ao ser deglutido, pode atingir 
nfveis nefrot6xicos de F- no plasma 
(SAKATA, CURy31). 

o verniz fluoretado tambem po de 
suscitar rea~oes alergicas, embora pou
co freqUentes. Desde 0 eczema de mao 
ate 0 edema de !fngua, palato mole e 1<:1-
bio superior, ocorridos ap6s a apJicayao 
do Duraphat, parecem relacionar-se 
com urn de seus componentes, a colofo
nia (ISAKSSONI3 et a1.). 

Redu~ao da incidencia de carie 

A efetividade do Duraphat tern side 
evidenciada mesmo em crian~as de bai
xa e media prevalencia de carie com ida
de de 15 anos, ap6s urn ana com aplica
~5es semestrais, com reduyoes no 
incremento de carie de 75% em relayao 
ao controle, sendo os grupos teste e con
trole expostos a bochechos quinzenais 
com soluyao de NaF a 0,2% (KOCH16 et 
a1.). 

A efetividade desse verniz po de ser 
diferente na redu~ao de carie em dentes 
decfduos e pelmanentes. Ap6s 2 anos de 
aplica~5es semestrais usando a tecnica 
da meia boca, obteve-se uma redu~ao no 
incremento de carie de apenas 7,4% 
para molares decfduos e de 36,6% para 0 

primeiro molar permanente, sendo essa 
ultima estatisticamente significante 
(MURRAy20 et al.). Todavia, em traba
lho semelhante, houve para urn grupo 
distinto de crianyas pre-escolares tanto 
uma reduyao no incremento de carie 
para 0 grupo teste de 44% (HOLM 11) 

como a ausencia de efeito protetor para 
os grupos teste e controle, este sem 0 

verniz (GRODZKA7 et al.). 

A preven~ao de carie de fissuras tan
to rasas como profundas (HOLM 12 et a1.) 
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ou em superficies lisas (BRAVOI et a1.) 
de primeiros mol ares permanentes re
cem-irrompidos foi obtida pela aplica
r;ao semestral de Duraphat durante 
24 meses, que resultou respectivamente 
em 56%12, 66%1 e 38%1 de redur;ao de 
carie no grupo teste. a mesmo esquema 
de aplicar;ao resultou, ap6s 3 anos, numa 
baixa incidencia de carie proximal em 
escolares (PETERSSON26 et a1.). 

o uso tlimestral do Duraphat em cri
anr;as com mais de 106 Streptococcus 
mutans por rnl de saliva mostrou uma 
tendencia a redur;ao no CPOS (com au
sencia do elemento P) de 5,88 em rela
r;ao ao controle, que foi de 6,34. Isto 
parece sugerir 0 limitado efeito antimi
crobiano do vemiz, assim como sua bai
xa ar;ao em crianr;as altamente infecta
das (LINDQUISTI8 et a1.) . 

D1scussAo 
Os vemizes fluoretados, cuja capaci

dade de diminuir 0 incremento e parali
sar a progressao da carie dentaria varia 
de 18 a 75%2,3, apresentam, segundo 
CLARK3, essa grande variabilidade na 
efetividade por problemas no delinea
mento metodol6gico dos trabalhos. Ele 
aponta como falhas a tecnica de meia 
boca, 0 curto perfodo experimental e as 
amostras pequenas. RIPA29 ainda cita a 
falta de padronizar;ao nos criterios de di
agn6stico de carie e avaliar;ao de dentes 
ou faces especificas. 

A efetividade dos vemizes fluoreta
dos difere para a dentadura decidua e 
permanente, embora alguns autores re
latem 0 contrari05,27. Foram encontra
das redur;oes no incremento de carie na 
ordem de 44%11, 7,4%20 e menor que 
15%7, sendo essas duas ultimas nao es
tatisticamente significantes. Alguns au
tores 7,20 creditam essa contribuir;ao li
mitada ao efeito a longo prazo dos 
vernizes, e outros 7,11 lembram que os 
estudos clfnicos geralmente envolveram 
crianr;as mais velhas, com dentes per
manentes em sua maioria. 

De maneira similar, a ar;ao dos ver
nizes nas diferentes faces dos dentes e 
variavel. Alguns autores22 relatam 0 
efeito limitado de fluoretos t6picos so
bre cicatliculas e fissuras, justificando 
que, alem de 0 fluor precisar difundir-se 

por uma distancia relativamente longa 
para atingir 0 sftio inicial de atividade 
cariosa, essa difusao depende do tempo 
de ar;ao e da concentrar;ao daquele ion . 
Contudo, em estudos clinicos foi evi
denciada a eficacia dos vemizes sobre a 
supelficie oclusaI5,ll ,20, inclusive com 
ar;ao semelhante em fissuras rasas e pro
fundas 12, fato que foi explicado prova
velmente pela maior incidencia de carie 
nesses sHios, alem de pela adesividade 
dos vemizes 11. 

A ar;ao anticariogenica dos vemizes 
fluoretados apresenta urn mecanismo 
semelhante ao dos outros veiculos t6pi
cos. Acreditou-se par certo tempo que a 
prevenr;ao da carie era 0 resultado prin
cipalmente da formar;ao de fluor insolu
vel, firmemente adelido, ou fluorapatita, 
e que a formar;ao de fluoreto de calcio 
era indesejada, pois seria eliminado em 
apenas 24 horas22,42. Atualmente, 
sabe-se que a formar;ao da fluorapatita 
decOlTente da aplicar;ao t6pica e de me
nor importancia clfnica, e que a rear;ao 
para formar;ao do CaF2 e a preferida, 
alem do fato de que esta ocorre em mai
ores proporr;oes6,8,17 ,21,22,25 ,27,28,41. 

OGAARD22 et al . relataram que investi
gar;oes recentes mostram a insolubilida
de do CaF2 em saliva com pH neutro, 
podendo ele permanecer sobre a super
ffcie dentaria por seman as emeses ap6s 
a aplicar;ao t6pica de fluor. Apesar de 
alguns estudos terem demonstrado uma 
formar;ao maior de fluor sobre e no in
terior do esmalte ap6s a aplicar;ao do 
Fluor Protector em relar;ao ao Dura
phat25,35,43, esse ultimo apresentou me
Ihores resultados na prevenr;ao da ca
rie2,22. 0 CaF2 parece funcionar como 
urn controlador de pH e reservat6rio de 
ion fluor, sendo que este agiria na inter
face esmalte/placa/saliva27 para a for
mar;ao de fluorapatita durante os ciclos 
de pH na placa, cuja formar;ao nao se da
ria durante a aplicar;ao t6pica8,22. Agin
do assim, os vemizes parecem reduzir a 
permeabilidade do esmalte permanen
te7. Alem disso, dados obtidos in vivo 
com dentes decidu os sugerem que 0 me
canismo de inibir;ao de carie do vemiz 
fluoretado baseia-se mais na cinetica do 
fluor (incorporar;ao, distribuir;ao e libe
rar;ao) do que no aumento do fluor in
corporado permanentemente 17. Isto tal-
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vez explique por que 0 usa desse agente 
parece inibir 0 progresso de lesoes de 
carie iniciais40. 

Dados sobre indivfduos com alto ris
co de carie mostram que os vemizes flu
oretados, assim como os demais agentes 
t6picos de fluor, exercem urn efeito li
mitado na prevenr;ao da carie 7,16,18,22. 
Isto provavelmente se deve ao fato de os 
vemizes exercerem uma limitada ar;ao 
antimicrobiana8, 18,45. Tambem deve ser 
considerado que, em condir;oes de alto 
risco, 0 pH chega a niveis baixos 0 sufi
ciente para que a fase Jfquida da placa 
bacteriana fique subsaturada em relar;ao 
a hidroxiapatita e a fluorapatita. Nesse 
caso, ate essa ultima sofre dissolur;ao , e 
mesmo assim nao ira ocorrer a redeposi
r;ao do mineral perdido, uma vez que os 
ions fluor sao rapidamente lavados da 
fase Ifquida. Portanto, a presenr;a de 
maiores concentrar;oes de fluor nao e 
necessariamente melhor. Sugere-se en
tao que seja feita uma mudanr;a no nivel 
de risco do indivfduo, atraves da melho
ria da higiene bucal coadjuvada pelo usa 
de agentes antimicrobianos, associada 
nao s6 aos vernizes, mas aos agentes t6-
picos em geral22 Em individuos de bai
xo risco de carie, a ar;ao dos fluoretos t6-
picos e pequena, pois nao se pode 
esperar que ocorram grandes redur;oes 
de carie em pessoas que possuam pouca 
ou nenhuma atividade cariosa. No en
tanto, ja foi observado beneficia do em
prego do vemiz em crianr;as de baixo 
risco e elevado nivel de tratament05. 
Normalmente, para esse tipo de paciente 
seria recomendado 0 usa de dentifrfcio 
fluoretado, nao havendo necessidade de 
aplicar;oes t6picas profissionais, as 
quais seriam indicadas para aqueles de 
risco moderado e alto22. 

Quando comparado com outros 
agentes t6picos, 0 Duraphat apresenta 
uma efetividade ligeiramente maior que 
o gel de fluor fosfato acidulado quanto 
ao controle da incidencia de carie22 

Quanto as solur;oes fluoretadas, os re
sultados relativos a inibir;ao de carie nao 
sao conclusivos, ora indicando uma su
perioridade dos vemizes35 , ora uma se
melhanr;a de resultados1 4,28,41. 

as vemizes tam bern podem minimi
zar a recorrencia de caries ao redor de 



Figura 7 - Aspecto final. 

restaura~oes de amalgama. MCCOMB19 
et al. relatam que 0 uso dos vernizes 
como forradores promove urn selamen
to tao born ou mesmo melhor que 0 obti
do com 0 Copalite. 

A maiOlia dos autores e unanime em 
relatar os varios aspectos positivos dos 
vemizes fluoretados2.3.5,11 ,12,14,16.18,19, 
22,23.27,29.35.38,42.44. Contrastando com 
tal situa~ao, os problemas relacionados 
a eles sao raros, como dois relatos de hi
persensibilidade a colofonia 13, erite
ma42 e ardencia gengivaP8, alem de 
queixa da cor marrom-amarelada do 
Duraphat ap6s sua apJjca~a038,42 . Por 
essas razoes, recomenda-se que seja evi
tada a aplica~ao dos vemizes fluoreta
dos sobre tecido gengival com sangra
mento, para afastar 0 risco de uma 
alergia de contat023 . 

Figura 5 - Aplica~ao do verniz em 
manchas bran cas. 

Apesar de os vernizes possufrem 
elevadas concentra~oes de fluor, nao ha 
relatos de intoxica~ao ap6s seu uso, fato 
registrado por inumeros auto
res2,4,5,22.23.29,30,37.44. Essa grande van-

tagem dos vernizes, sobretudo para sua 
indica~ao em crian~as , e explicada pelos 
seguintes fatores : alta viscosidade da 
base dos vernizes, endurecimento rapi
do (cerca de 2 min), lenta Jibera~ao de 
fluor e pequena quantidade de verniz ne
cessaria para tratamento de todos os 
dentes2.23. Ap6s 0 usa do verniz, os nf
veis de fluor plasmlitico atingidos sao 
bern mais baixos que aqueles obtidos 
com 0 gel de fluor fosfato acidulad02, 
sendo portanto considerado mais seguro 
que esse ultim02.37,44. 

Aproximadamente 0,5 ml de verniz 
e usado por aplica~ao em cada crian
~a2,29, sendo que, na preven~ao de cane 
de mamadeira, menos de 1 m1 e usado 
para proteger os 4 incisivos44. A quanti
dade de fluor capaz de produzir intoxi
ca~ao aguda e de cerca de 1 mgF-/kg de 
peso corporal. Por essa razao, e necessa
rio cuidado quando da aplica~ao dos 
vernizes fluoretados em pacientes jo
yens, sobretudo porque ha uma tend en
cia de se aplicarem quantidades simi la-

res de verniz em 1 ou 4 dentes nas crian
~as com idades entre 2 e 5 anos30. Ape
sar de toda a seguran~a no emprego dos 
vernizes relatada na literatura, alguns 
autores consideram que a concentra~ao 
de fluor no Duraphat e muito alta, tendo 
em vista 0 conceito atual do mecanismo 
cariostatico do fluor. Resultados de pes
quisas tern demonstrado que a redu~ao 
da concentr~ao de fluor nao diminui de 
maneira estatisticamente significante 0 
efeito preventivo dos vernizes32,37, pois 
parece que sua efetividade em aumentar 
a resistencia acida do esmalte relacio
na-se mais a freqiiencia de aplica~ao do 
que a concentra~a032. 

Os resultados obtidos com 0 Dura
phat, em sua maioria, tem sido superio
res aos do Fluor Protector quanta a pre
ven~ao da cane. Apesar dis so, nao se 
pode firmar uma opiniao a respeito des
se ultimo material, pois ha muito menos 
estudos cIfnicos com ele2, e os resulta
dos desses trabalhos tern sido confusos, 
algumas vezes piores35,38 ou semelhan
tes5 aos do Duraphat, como relatam DE 
BRUYN, ARENDS2; CLARK3 e 
OGAARD22 et al. Ele, contudo, parece 
propiciar uma maior incorpora~ao de 
fluor pelo esmalte que 0 Duraphat35. 
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A lecnica de aplica~ao dos vemizes 
iluoretados e descrita com grande varia
bilidade. Em grande parte dos estudos 
foi feita a profilaxia profissional pre
via4,5,8,9,12, 16, 18,20,21,30,42,45, enquanto 
em outrosll,34,38,40 solicitava-se que os 
participantes escovassem os dentes an
tes da aplica~ao; se ainda houvesse pla
ca visivel, esta seria removida atraves da 
profilaxia profissional28,35. 

Embora haja relatos de que a placa 
impede a deposi~ao de CaF2 no esmal
telO, SEPpA33 cita estudos clinicos e in 
vivo nos quais a aplica~ao de geis ou 
vernizes fluoretados em presen~a de 
placa nao afetou a incorpora~ao de fluor 
pelo esmalte. Por essa razao, ha auto
res2,22 que consideram a profilaxia pro
fissional previa desnecessana. Apesar 
desses dados, e preciso ter 0 born senso 
de nao aplicar 0 material em areas onde 
a placa esta facilmente visivel, as quais 
devem ser limpas previamente. 

A secagem dos dentes e outro deta
lhe da tecnica, realizada na maioria dos 
trabalhos4,5,g, 12,14,17,18,20,21,30,42,45, 

embora a orienta~ao do fabricante do 
Duraphat indique que a sua aplica~ao 
possa ser realizada mesmo sobre dentes 
limidos29. Sabe-se, porem, que sua apli
ca~ao em superficies umedecidas por 
agua ou saliva resulta em uma diminui
~ao na incorpora~ao do fluor ao esmalte 
em rela~ao a superficie seca l5 . Alem do 
mais, a secagem facilita a sua aplica
~a022. 

Tambem ap6s 0 emprego do verniz 
algumas recomenda~oes sao dadas ao 
paciente, principalmente com rela'tao a 
ingestao de alimentos liquidos e s6lidos 
e sobre higiene bucal. As recomenda
'toes geralmente dadas sao as seguintes: 
nao comer nas pr6ximas horas (2 a 6 h) e 
nao escovar os dentes ate 0 dia seguin
te7,8,9,17,21,45 ou nas primeiras 12 ho-
ras8,42, ou entao nao comer alimentos 
duros nem escovar os dentes ate 0 dia 
seguinte11 ,12,14,16,28,34,35,38,40. Alguns 

autores5 realizaram a aplica'tao evitando 
o horano do almo'to ou jantar, com reco
menda'toes por escrito aos pais para nao 
permitirem que as crian'tas comessem 
ou escovassem os dentes nas 3 a 4 horas 
seguintes ao tratamento. Como parece 
que 0 tempo 6timo de contato do vemiz 

com 0 dente e de 4 h29, e valida a reco
menda~ao, quanta a ingestao de 
alimentos, de respeitar pelo menos esse 
periodo . 

Considerando todos esses aspectos, 
a tecnica de aplica'tao de verniz fluore
tado apresentaria os seguintes passos: 1) 
escova'tao denuiria supervisionada 
(Figuras 1 e 2); 2) isolamento relativo 
com ralos de algodao ou gaze (men os 
aderente ao verniz) ; 3) aplica~ao de pe
quena quantidade de vemiz em areas 
criticas (oclusal, cervical e proximal, ou 
nas quais houver manchas brancas) 
(Figuras 3, 4 e 5); 4) lavagem em segui
da para remo~ao de eventuais excessos 
(Figuras 6 e 7); e 5) recomenda~ao de 
evitar a ingestao de alimentos s6lidos 
por 4 h, especialmente os mais duros, e a 
escova~ao dent ana ate 0 dia seguinte. 

N ormalmente, as aplica~oes t6picas 
de agentes fluoretados, incluindo os ver
nizes, sao semestrais, a nao ser para 
aqueles individuos de alto risco de cane 
que as recebem com maiorfreqij(~ncia36, 
embora haja estudosem que nao te
nham22 e outros em que tenham32 sido 
encontrados beneficios com 0 aumento 
do nlimero de aplica~6es. Ha dados que 
revelam que esquemas de aplica~oes in
tensivas feitas com 0 Duraphat compa
radas as aplica~6es semestrais alem de 
resultarem em maior redu~ao de cane 
sao custo-efetivas, pela diminui~ao a 
longo prazo de necessidades restaurado
ras25. A escassez de informa'toes e a di
versidade de situa'toes clinicas envoI vi
das na etiologia da cane nao permitem 
ainda que se estabele'ta com a seguran~a 
de urn born pragn6stico qual 0 melhor 
esquema terapeutico. 

Talvez devido a origem dos vemizes 
fluoretados e que sua aceita~ao na Euro
pa seja ampla, apesar de ela estar se in
tensificando em todo 0 mund029. 0 nu
mero muito maior de publica'toes, a 
grande publici dade, alem de melhores 
pre~os das solu~oes e geis fluoretados, a 
origem europeia da maioria dos estudos 
com os vemizes e a constata'tao de algu
mas falhas em suas metodologias pare
cern contribuir para 0 ceticismo de pro
fissionais da America do Norte em 
aceitar urn produto que nao tenha sido 
desenvolvido, testado e aprovado nos 
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Estados Unidos e Canada5. A influencia 
que todos esses fatores exercem na 
Odontologia mundial se reflete na divul
ga'tao a nivel publicitano e dentro de 
institui~6es de ensino, com a conse
qtiente menor utiliza~ao de urn produto 
por profissionais que seriam 0 publico 
alvo a ser atingido atraves dessas duas 
vias, uma de forma~ao e oUtra de infor
ma~ao. 

CONCLUSOES 
Considerando-se 0 exposto na litera

tura relativa aos vernizes fluoretados, 
pode-se concluir que: 

• Trata-se de urn agente fluoretado t6-
pica que promove a redw;ao do in
cremento de cane, embora ainda nao 
se conhe'ta a extensao exata do cus
to-beneficia de aplica'toes intensivas 
com os vemizes. 

• E urn meta do de aplica'tao t6pica de 
fluor reconhecidamente muito bern 
aceito pelo paciente, pouco descon
fortavel e bastante pratico pel a facili
dade e rapidez de aplica'tao. 

• E tambem urn metodo de aplica~ao 
t6pica de fluor seguro, indicado para 
crian'tas bastante jovens. 

• Sao necessanos novos estudos clini
cos com urna metodologia criteriosa 
que permita definir aspectos ainda 
incertos relati vos ao emprego e a~ao 
desses agentes de aplica'tao t6pica 
de fluor. 
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ABSTRACT 

Fluoride varnishes -
critical review of the literature 

The fluoride varnishes, studied since the 
introduction of sodium fluoride in a 
colophony base by Schimidt in 1964, 
present themselves as auxiliary materi
als for the prevention and control of 
tooth decay. Although their effective
ness as a preventive method is not com
pletely known because of the variety of 
situations involved in caries etiology, 
their use is being widely accepted and 
their employment, extended, especially 
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in younger children_ That is the reflex of 
their countless advantages when com
pared with the conventional fluoride 
agents such as gels, associated with a 
preventive effect that is equal or better 
than that of those agents_ Due to these 
reasons, the divulgation of the pertinent 
literature aims to inform, elucidate and 
consequently offer a contribution to 
those who dedicate themselves to pre
vention, the major goal in Health Sci
ences_ 

DESCRIPTORS 
Fluoride varnishes_ Fluorides, topical. 
Dental caries. Prevention & control. • 
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130 ACONTECE NA EAP . 
Acontecem na EAP: urn cUrso com 0 Professor Karl F. Leinfelder, sobre restaura90es diretas de resina composta, 

e a 1 a Jornada Internacional de Ortodontia e Ortopedia Facial. Nao perca! 

1')5 ATUALIDADES 
J Informe-se sobre os procedimentos de corre9ao cirurgica de recessao gengi

val com finalidade estetica. 

1 
')6 CASO cliNlco . 
J Em "Mucocele (fenomeno de extra vasa

mento de muco) de assoalho bucal", Robson 
F. Amui, Paulo Sergio P. de Carvalho, Ari Hen

rique Filho eMarcelo S. Araujo relatam urn caso clinico, enfatizando a necessidade 
de realiza9ao do diagn6stico diferencial, seja entre os tipos de mucocele, seja em re
la9ao a outras lesoes. 

141 ORIENTANDO 0 PACIENTE 
o que e disfun9ao da ATM? As dores de cabe9a podem estar relacionadas com problemas da articula9ao ou de 

origem dentaria? Estas sao algumas das duvidas que seu paciente vai resolver lendo 
o Orientando deste numero, sobre"Dores orofaciais". 

142 ORTODONTIA 
Omar Gabriel da Silva Filho, Fhivio Mauro Ferrari Jr., Carlos Alberto Aiello 

e Narima Zopone abordam a "Corre~o da mordida cruzada posterior nas den
taduras decIdua e mista", indicando como tratamento a expansao rapid a da maxi
la com 0 expansor fixo do tipo Haas. 

149 ODONTOPEDIATRIA 
Em "Vernizes fluoretados - revisao critica da literatura", Estephan Jose 

Moana Filho e Salete M. B. da Silva procuram esclarecer divers os aspectos sobre 0 

uso de vernizes fluoretados e enfatizam sua importancia na preven9ao de caries em 
crian9as. 

156 DIAGNOSTICO BUCAl 
Perim6lise e urn tipo deerosao que atinge esmalte e dentina, provocada por 

vomitos e regurgita90es cronicas do conteudo acido do estomago. Carolina N. Pe
goraro, Fernanda F. O. Sakamoto e Lucirene Aparecida Domingues fazem uma re
visao da literatura sobre 0 assunto em "Perimolise: etiologia,diagnostico e 
preven~ao" . 

162 lANCAMENTOS E TECNOlOGIA 
Veja nos Lam;;amentos deste numero: urn aparelho fotopolimenzador com programa9ao dlferenclada de mtensl

dade de luz, urn novo sistema de reparos em ceramica, urn sistema de matrizes metalicas e muito mais ... 

164 INDICADOR PROFISSIONAl 
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