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R E S U M O 

Foi realizado um estudo, a fim de comparar o efeito 
na redução do ataque de cárie de uma solução de fluoreto de só 

dio, na concentração de 0,5%, aplicada sob a forma de bochecho, 

escovaçao e escovaçao e bochecho, uma vez por semana, sob su 

pervisão, durante um período escolar de 10 meses,em 424 esco1~ 

res de 9 e 10 anos de idade matriculados em cinco escolas esta 
duais da cidade de são Paulo. 

As crianças foram distribuídas igualmente em três gr~ 
pos experimentais e um grupo controle, de acordo com a idade 

dental (nGmero de superfícies de dentes permanentes irrompida0 

e experiência anterior de cárie (epOS). 

Ao final do estudo, 307 crianças foram examinadas e 

os resultados mostram que houve uma redução, estatisticamente 

significante ao nível de 0,05 do ataque de cárie, entre os gr~ 

pos experimentais e controle da ordem de 30,50% para o grupo 

de bochecho (grupo I), de 32,68% para o grupo de escovação(gr~ 

po 11) e de 46,77% para o grupo de escovaçao e bochecho (grupo 

IV), para as superfícies presentes nO.início do estudo. 

Para as superfícies que irromperam durante o estudo 
as reduções foram da ordem de 69,19%(grupo I), de 76,23% (gr~ 

po 11) e de 71,83% (grupo IV). Em relação as superfícies pr~ 

sentes no início e nas que irromperam durante o estudo as dife 

renças foram da ordem de 35,19% (grupo I), de 37,91%(grupo 11) 

e de 49,77% (grupo IV). 

Quando comparados os grupos experimentais entre si 
nao houve diferenças estatisticamente significantes ao nível 

de 0,05 presentes ou/e no final do estudo. 



S U M M A R Y 

A study has been accomplished to make a comparison of the anti 

cariogenic effect of a solution of sodium fluoride, in the co~ 
centration of 0,5%, applied weekly and under supervision, as 
mouthwash an'd toothbrushing used independently or in combination, 

during 10 school months, on 424 children of 9 and 10 years of 
age from five public schools of são Paulo, Brazil. 

The children were equally distributed in three experimental 
groups and one control group according to the dental age (nu~ 

ber of erupted permanent teeth surfaces) and caries experience 

(DMFS). 

At the end of the study 307 children were examined and the re 
sults show a statistically significant decrease at the 0,05 
leveI in the caries experience between the experimental and 
control groups: 30,50% for the mouthwash, (group I).; 32,68% 
toothbrushing,( group 11) ;and 46,77% mouthwash and toothbrush 
ing, (group IV) on the surfaces presented at the beginning of 
the study; of 69,19% (group I), 76,23.% (group 11) and 71,83% 
(group IV) on the surfaces that erupted during the study, and 
of 35,19% (group I), 37,91% (group 11) and 49,77% (group IV) 
on the surfaces present at the beginning and the surfaces that 
erupted during the study. 

When the experimental groups were compared there was no signii 
icant difference of proportions at the 0,05 leveI. 



1. INTRODU çÃO 

A prevalência mundial das odontopatias,especialmente 
a cârie dental, justificam a organização de programas eficazes 

para a prevenção das mesmas, a fim de obter-se uma melhor sau 

de bucal da popul ação. 

A cârie dental e uma das doenças que afetam, na maior 
parte do mundo, o maior numero de indiv;duos, apesar de ser ra 

ra em algumas âreas, RUSSELL(1969). 

Um outro aspecto importante a ressaltar e que tal d~ 

ença aumenta com a idade,em quantidade e severidade, e que pr~ 

cocemente esta afecção atinge grande numero de dentes. Estudos 

realizados na America Central relatam que do total de dentes 

permanentes da população desta região 43% dos dentes, ou seja, 

150.000.000 haviam sido afetados pela cãrie (MENENVEZ, 1969). 
No Brasil, PINTO(1971), baseado na população de 7 a 60 anos 

de idade estimada para 1975, calculou um total de 531.150.850 
de dentes cariados e/ou indicados para extração. 

Observa-se que o ataque de cãrie diminui em intensi 

da de quando o individuo entra na idade adulta. PELTON(1958) ,e~ 
tabeleceu que para a população americana durante os primeiros 
quinze anos de vida da dentição permanente, a maior parte de 
dentes e superf;cies jâ estão atacados. CARLOS e GITTELSOHN 
(1965) consideram que o maior ataque efetua-se durante o 29. 
o 39. e o 49 ano de vida pós-eruptiva do dente, com exceçao 
dos primeiros molares superiores e inferiores e dos segundos m~ 

lares inferiores, onde o ataque de cãrie jâ e bastante alto du 

rante o primeiro ano de vida pós-eruptiva. 

Após os 20 anos de idade, segundo PELTON(1958),as su 
perf;cies intactas continuam expostas ao risco mas são mais re 

sistentes ao ataque; como conseqUência o ritmo de aumento a 

nual do ;ndice CPO seria de 1 dente-ano, ate os 20 anos de ida 

de(14 dentes em media), e 1/4 dente-ano, após esta idade. Os 

dados disponiveis para algumas cidades brasileiras mostram que 

os incrementos de cârie variam em proporções de desde 0,5 ate 
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1,5 dentes-ano, com uma media aproximada de 1 dente-ano,VIEGAS 
(196t). 

A anâlise destes dados permite chegar a algumas con 
clusões, tais como: 

a) existe uma alta prevalência de cârie dental na 
maioria das populações do globo terrestre; 

b) a prevençao da cârie deve realizar-se o mais pr~ 

cocemente posslvel, isto e,desde o inlcio da for 
mação dos dentes na fase intrauterina; 

c) e de mâxima importância proteger os dentes apos o 
seu irrompimento; 

d) para reduzir a alta prevalência de cârie dental 
deve-se utilizar meios preventivos para proteger 
a maior parte da população desde idades precoces. 

A revisão da literatura dental permite observar que 
os metodos propostos para a prevenção da cârie estão baseados 
quase que exclusivamente na uti·lização do fl~or. Entre estes 
podem ser citados: 

a) fluoretação das aguas de abastecimento publico; 

b) fluoretação dos reservatõrios e dos filtros das 
escolas; 

c) aplicações tópicas de fluor; 

d) comprimidos de fluor por via bucal; 

e) soluções ou gel de fl~or auto-aplicâveis na forma 
de bochechos, escovações ou moldeiras; 

~ dentifrlcios com fl~or; 

g) soluções concentradas de fluor, para serem minis 
trados individualmente ou adicionadas ã âgua domi 
ciliar. 

Convem ressaltar que o metodo mais indicado, por ser 

eficaz, efetivo e eficiente, e o da fluoretação das âguas de 
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abastecimento publico; entretanto, diante da impossibilidade de 
sua total implantação deve-se usar metodos alternativos de uti 
lização do fluor, selecionados de acordo com os grupos popul~ 

cionais. 

Dentro deste grupo de medidas alternativas, as solu 
çoes de fluor aplicadas em forma de bochechos ou por meio de 
escovações tem recebido mui ta atenção nas ul timas duas decadas; 
seu uso como medida de prevenção e um fato comprovado por va 
rios autores(BERGGREN e WELANVER, 1960, 1964 ;TORELL e ERICSSON, 

1965, KOCH,1967 e HOROWITZ, 1971), e são recomendadas pela O.!:. 
ganização Mundial da Saude (OMS, 197~) para serem utilizadas 
no·campo da Odontologia Preventiva . 
• 

Não obstante ter-se demonstrado sua eficãcia, a sua 
utilização em saude publica ainda e limitada. 

Os estudos sobre as soluções de fluor variam quanto 
ao tipo de solução empregada, quanto ã sua concentração,seu pH 
e quanto ã freqUência de sua utilização. Da mesma forma,variam 
as idades das crianças que participaram dos experimentos,sendo 
que a maioria dos autores tem utilizado crianças em idade esco 
lar, predominando entre estas as de 10 a 13 anos (ROBERTS e 
col., 1948; TORELL e ERICSSON, 1965; KOCH, 1967; HOROWITZ e 

col., 1971; HEIFETZ e col., 1973; RUGG-GUN e col., 1973;RAVIKE 
e col., 1973; GALLAGHER e colo, 1974 e VE PAOLA e colo, 1977). 

A solução de fluor empregada com maior freqUência tem 
sido a de NaF a 0,2% (TORELL, 1964; TORELL e ERICSSON 1965; 

KOCH, 1967; ROSENKRANZ,1967; BRANS,1967; 
HOROWITZ,1971 ;FORSMAN,1974; BIRKELANVe colo 1975; MAIWALV e 

SOTO P: 1977 e BENNIE e col.,1978). 

Outros autores, como HEIFETZ e col.(1973) e GALLAGHER 

e col.(1974), tem utilizado soluções de NaF ainda mais concen 
tradas (0,3 e 0,4%, respectivamente) com freq~ência semanal. 

Alguns pesquisadores tem utilizado uma solução de 
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fluor-fosfato neutro ou acidulado (BIBBY e col., 1946; ROBERTS 

e col., 1948; FRANKL e col., 1972; AAESENVEN e colo ,197~)e ou 
tros uma solução de fluoreto de estanho (SWERVLOFF e SHANNON, 

1969; RAVIKE e col., 1973; McCONCHIE e col., 1977) ou ainda o!!. 
tros tipos de soluções (TORELL 

1969; IRMISH e col., 1974; e 
e ~IBERG, 1962; GERVIN e TORELL, 

DE PAOLA e colo (1977). 

Outros estudos foram real izados usando-se a 

çao como metodo de aplicação das soluções de fluor. 

escova 

BERGGREN e WELANVER(1960) usaram uma solução de HaF 

a 1% num estudo de 2 anos, no qual 9 escovações foram feitas, 
obtendo uma redução de 25 a 30% no i ncremento da cari e; os mes

mos autores (1964),levaram a cabo outro estudo, utilizando 3 
diferentes soluções de fluor; uma delas foi o NaF a 0,5% que, 

aplicada cinco vezes ao ano, deu uma redução de 29% na incidên 
cia da carie dental. 

TORELL e ERICSSON(1967) e ROSENKRANZ(1967) meneio 
nam ter comparado os metodos de escovação e bochechos, com so 

lução de NaF a 0,2%, aplicada uma vez cada duas semanas; apos 
um ano de estudo a diferença entre ambos os grupos não foi si~ 

nificante. 

No Brasil poucos dados sao disponiveis a respeito do 

emprego de soluções de fluor em forma de bochechos ou de esco 

vaçoes. 

MOREIRA(1970) realizou um experimento, usando uma s~ 

lução molar de NaF a 0,1% no qual as crianças que bochecha 

ram 3 vezes por semana durante um ano obti veram uma redução si~ 

nificante na incidência de carie dentaria de 51,1%. 

HOROWITZ e col.(1974) num outro estudo realizado em 

São Paulo, usando fluor-fosfato em forma de gel, após 3 anos, 
durante os quais 15 escovações foram feitas, obtiveram uma re 

dução de 26% na experiência de carie dental. 
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Ao analisarmos as pesquisas realizadas com bochechos 

e escovaçoes a base de fluor, verificamos faltar um estudo que 
comparasse os efeitos de bochechos e escovações, usados inde 
pendentemente e em conjunto, realizados uma vez por semana,com 

solução de fluor. 

Dai termos decidido realizar esse tipo de investig~ 

çao, usando uma solução de NaF na concentração de 0,5%. 

PROPOSICOES • 

la. Verificar a eficãcia de uma solução de NaF a 

0,5% apl icada semanalmente em forma de bochechos 

em escolares de 9 e 10 anos de idade, apos um 

ano de estudo; 

2a. Verificar a eficãcia da mesma solução, aplicada 

semanalmente em forma de escovações, em escola 
res de 9 e 10 anos de idade, apõs um ano de es 

tu do; 

3a. Verificar a eficãcia do efeito combinado do me 

todo de escovação seguido imediatemente pelo de 
bochechos, com a mesma solução de NaF a 0,5%, 

uma vez por semana, em escolares de 9 e 10 anos 

de idade, apõs uma ano de estudo. 

Para a consecuçao dessas proposições foram testadas 

as seguintes hipõteses: 

a) HO: O incremento medio de cãrie dental em crian 
ças que utilizam a solução de NaF a 0,5% 

aplicada semanalmente por escovação e igual 

ao incremento medio de cãrie de crianças do 

grupo controle que nao utilizam 

de fluor; 

a solução 
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Hl : ° incremento medio de cárie dental em crian 
ças que utilizam a solução de NaF a 0,5% 

aplicada semanalmente por escovaçao e menor 
que o incremento medio do grupo controle; 

b) HO: O incremento medio de cárie dental em crian 
ças que utilizam a solução de NaF a 0,5% 

semanalmente em forma de bochecho e igual 

ao incremento medio de cárie de 
grupo controle que nao utilizam 

de fluor; 

crianças do 
a solução 

Hl : O incremento medio de cárie dental em crian 

ças que uti 1 i zam a solução de NaF a 0,5% 
semanalmente em forma de bochecho e menor 

que o incremento medio do grupo controle; 

c) HO: O incremento medio de cárie dental em crian 
ças que utilizam a solução de NaF a 0,5% 

semanalmente,na forma combinada de escova 

ção e bochecho e igual ao incremento medio 
de cárie de crianças do grupo controle que 
não utilizam a solução de fluor; 

Hl : O incremento medio de cárie dental em crian 

ças que uti 1 i zam a solução de NaF a 0,5% 

semanalmente na forma combinada de escova 

çao e bochecho, e menor que o incremento me 
dio do grupo controle; 

d) HO: O incremento medio de cárie dental em crian 
ças que utilizam a solução de NaF a 0,5% 
aplicada semanalmente por escovação e igual 

ao incremento medio de cárie de 

bochecham com a mesma solução 

mesmo periodo; 

cri anças que 

e durante o 

Hl : O incremento medio de cárie dental em crian 

ças que utilizam a solução de NaF a 0,5% 
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aplicada semanalmente por escovaçao e menor 
que os das crianças que bochecham 

mesma solução e no mesmo perlodo; 
com a 

HO: O incremento médio 

ças que utilizam 

de cárie dental em crian 
a solução de NaF a 0,5% 

semanalmente na forma combinada de escova 

ção e bochecho é igual ao incremento médio 
de cárie de crianças que, em forma separa-

da, bochecham ou escovam os dentes com 

a mesma solução e no mesmo perlodo; 

Hl : O i ncremento médio 
ças que uti 1 i zam 

de cárie dental em 
a solução de NaF a 

crian 
0,5% 

semanalmente na forma combinada de escova 

ção e bochecho é menor que o incremento de 
cárie das crianças que, em forma separada, 
bochecham ou escovam com a mesma solu 
çao e no mesmo perlodo. 



2. REVISAO DE LITERATURA 

BOCHECHOS 

A utilização de bochechos em odontologia como medida 

de higiene bucal jã e bastante antiga KRAUS(1958); entretanto, 

a indicação do uso de bochechos com soluções fluoretadas em 
diversas concentrações e tipos, data de epoca mais recente. 

Os primeiros a sugerirem a utilização de tais solu 
ções de fluor, em forma de bochechos ou em dentifr;cios,parece 

que foram VOLKER e BIBBY(1941), que as recomendaram como medi 
da de prevenção da cãrie dental aplicadas pelos profissionais 

de odontologia. Entretanto, ATKINS(1944) relatou ter utiliza 

do desde 1939 uma solução de NaF a 0,025% que, aplicada em fo~ 

ma de bochechos e escovaçoes, produziu reduções na 

bacteriana de ate 87%. 
contagem 

BIBBYe colo (1946) relataram um estudo realizado com 
31 estudantes que cursavam o segundo ano de odontologia, nos 

quais bochechos com soluções aciduladas de fluoreto de sódio 
(NaF) a 0,1% e pH 4,0 foram aplicados durante um ano, com a 

freqüência de 3 vezes por semana. Dois grupos controle foram 
formados, um com 15 alunos que bochecharam com a solução plac~ 
bo e o outro com 39 alunos que não realizaram nenhum bochecho. 

Na anãlise dos dados os autores constataram a ausência de redu 

ção da cãrie dental; o argumento utilizado para explicar este 
resultado foi que a falta de eficãcia da solução poderia ser 
devido ã necessidade da superf;cie dental ser adequadamenteli~ 
pa antes de se realizar o bochecho ou mesmo a necessidade de 

haver um contato friccional para provocar a reação fluor-denta 
Outro argumento, e talvez o mais importante, foi o de que os 

fluoretos sao eficazes na redução da cãrie dental somente qua~ 
do entram com contato com dentes recentemente irrompidos. 

ROBERTS e colo (1948), em um estudo com 500 crianças 

da 6a. sêrie escolar (idades de 11 a 12 anos), observaram, após 

um ano de utilização de NaF acidulado a 0,01% e pH 4,0, um a 
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taque maior de cãrie no grupo experimental que no grupo contr~ 

le. As crianças, divididas em dois grupos de 250 cada um, bo 

checharam 2 vezes por semana durante um minuto, 

ção de fluor(grupo experimental) e uma solução 

po controle). Após um ano 187 crianças do grupo 

com uma solu 

pl acebo (gr!!. 
de fluor e 169 

do grupo controle foram examinadas (25% e 32,4% de perda). O 

numero de novos dentes e superflcies 
ram,para o grupo experimental,je 256 

cariadas e obturadas fo 

dentes e 564 superflcies, 
e de 177 dentes e 409 superflcies para o grupo controle,o que, 

segundo os autores, representa um acréscimo no incremento de 
cârie de 30% CPO e 20% CPOS. 

VAN HUYSEN e MUHLER(1948) verificaram "in vitro"que 

soluções de NaF eram menos eficazes que soluções de fluoreto 

de estanho (SnF2) na redução da solubilidade do esmalte, mesmo 
quando a solução deSnF 2 tivesse aproximadamente a metade do 

conteudo de fluor na combinação que a solução de NaF. 

WEIZ(1960), em sua cllnica particular, estudou o efei 
to na redução da cârie dental de uma solução de NaF a 0,25% a 

plicada na forma de bochechos diârios, não supervisionados, e 

por um perlodo de 2 a 10 anos. As crianças foram divididas em 

2 grupos etârios de 5 e 6 anos e 8 e 9 anos; todas foram peri~ 
dicamente submetidas a exames clínico, radiogrâfico e de con 
tagem de lactobacilos acidõfilos. 

o critério de seleção para que as crianças partic~ 

passem do estudo foi ter um epos igual a zero e os primei ros 

molares permanentes ainda não completamente irrompidos (5 e 6 

anos de idade) e apenas com experiéncia de cârie na superflcie 
ocl usal (obturações) para o grupo de 8 e 9 anos. Desta forma 
97 crianças formaram inicialmente o grupo experimental e 115 o 
grupo controle, sendo as crianças deste grupo aquelas cujos 

pais não autorizaram o tratamento com fluor. 

Os resultados apresentados correspondem a 32 crian 

ças do grupo experimental que bochecharam com a solução no ml 

nimo por 2 anos e 60 crianças do grupo controle. As reduções 
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variaram de 80 a 90% em favor do grupo experimental e as dife 

renças foram estatisticamente significantes (tO,OOl); estes re 

sultados, contudo, são apresentados com reserva pelo" autor(" 

em vista do pequeno numero da amostra. 

TORELL e SIBERG(1962) apresentaram os resultados de 

um estudo em que aproximadamente 1000 crianças de 8 e 9 anos 
de idade bochecharam com uma solução de NaF a 0,2%, uma vez 

ao mês por 3 minutos, durante um ano. As crianças pertenciam a 

seis distritos escolares de GotebBrg, Suecia, constituindo em 
cada distrito um grupo controle e um experimental. Para ava 

liar a redução da cãrie, foi utilizado o numero medio de novas 

superfícies restauradas em dentes anteriores. 

Em todos os grupos experimentais o numero de crian 

ças de 9 anos apresentando novas superfícies proximais obtura 

das foi sensivelmente menor do que nos grupos controles. Per 

centualmente as reduções foram, para os 6 distritos, de 32,6%, 

48,7%, 51,9%, 53,5% e 64,4%, sendo as ultimas 5 reduções signi 
fi cantemente menores a nível de O ,Dl. 

O numero medio de novas superfícies obturadas nestes 

mesmos grupos de crianças foi de 3,10 para o grupo controle, e 
2,44 para o experimental; a diferença de 0,66 foi considerada 

significante ao nível de 0,001. 

Os autores tambem aplicaram em outros grupos uma s~ 

lução de fluoreto de potãssio, na mesma concentração e freqUê~ 

cia que o NaF; somente em 3 grupos (pertencentes a 3 diferentes 

distritos) a diferença em relação ao grupo controle foi signi

ficante (p<O,OOl), o que levou os autores a concluírem que o 
valor profilãtico dos bochechos com NaF parece ser superior a 

solução de fluoreto de potãssio. 

TORELL(1964), em breve relatório, comunicou que a 

partir de 1960 um programa de aplicação de bochechos com uma 
solução de NaF a 0,2% foi introduzido na rede escolar de Gote 

bBrg. 
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Este programa inicialmente foi aplicado em escolares 

de 8 anos aproveitando a visita realizada ã cllnica dental es 

colar para o seu tratamento de rotina. Ao mesmo tempo os esco 

lares de 6 e 7 anos realizavam bochechos mensais com a mesma 

solução e sob supervisão de enfermeiras dentais. A ideia foi 

de acrescentar a cada ano escolar um novo grupo etãrio; esper~ 

vam com isso dar, em 1966, cobertura a todas as crianças do cu.!:. 

so elementar (aproximadamente 35.000 a 40.000 escolares). A 

partir de 1961, a freqUência dos bochechos passou a ser quinz~ 

nal, e o aumento da freqUência, segundo TORELL(1964), foi aco!!!. 

panhado por um aumento na redução da cãrie, expressado pela di 

minuição de obturações a realizar. Assim, em 1959, a media de 
restaurações em superflcies proximais em dentes incisivos de 

crianças de 8 anos foi de 0,46, em 1960, de 0,25, e em 1961 ,de 

0,11. O numero medio de obturações por cri ança, envol vendo mais 
de 35.000 escolares sob tratamento dental na escola,foi dimi 

nuindo de 4,7 no ano escolar 1960-1961 a 2,1 no ano escolar 
1963-1964; e o numero medio de tratamentos completados em cada 

100 horas aumentou de 48,7 em 1960, para 66,5 em 1963. 

TORELL e ERICSSON (1965) realizaram um estudo em es 

colares de 10 anos de idade com a finalidade de comparar o e 
feito de diversos compostos de fluor na redução da cãrie den

tal. Com este propósito, 9 grupos, de 200 crianças cada um, fo 

ram consituldos e os resultados, depois de um e dois anos, são 
apresentados na 

tração de fl uor 

Tabela 1 de acordo com o composto e a concen 
utilizado. Como se observa na Tabela 1, as cr~ 

anças que realizaram bochechos diãrios por 2 minutos, com 10 

ml. da solução de NaF a 0,05%, tiveram uma redução na incidên 
cia da cãrie dental de 34,4 e 49,1% após um e dois anos res 

pectivamente; enquanto que a redução para o grupo de crianças 
que fez bochechos quinzenais com a solução de NaF a 0,2%, tam 
bem por 2 minutos, foi de aproximadamente 8 e 22% apos um e 

dois anos respectivamente. 



TABELA 1 - Mêdi a de novas superfi ci es CPO observadas cl i ni camente em 1.800 cri anças 
de 10 anos de idade, após 1 e 2 anos de estudo,e a redução percentual da 

cárie em relação ao grupo controle,segundo o composto de fluor utilizado. 

I Mêdi~ ~ovas s~ 
Redução GRUPOS DE ESTUDO perfl Cl es com 

cári e após 1 
% ano. 

Aplicação tópica de + NaF a 2% 2,26 21 ,5 

Aplicação -. d S ++ toplca e nF 2 a 10% 3,38 -1 7 ,4 

Bochechos diários com + NaF a 0,05% 1 ,89 34,4 

Bochechos quinzenais + com NaF a 0,2% 2,66 7 ,6 

Den ti frl ci o ++ +++ com SnF 2 -ca 2P207 2,83 1 ,7 

Dentifricio com ca 2P20
7

+++ 2,85 1 , ° 
Dentifricio com NaF+ -NaHCO ++++ 

3 2,30 2 ° ,1 

Dentifrlcio com NaHC0 3++++ 2,84 1 ,4 

Grupo controle 2,88 

Fonte: TORELL e ERTCSSON(1965) NaF+= fluoreto de sódio. 
-1' S F ++ 1 ° ++++ ca C10. n 2 = f uoreto estanhoso. NaHC 3 = 

Mêdia novas su 
perfi" ci es - Redução com -. - 2 cane apos % anos 

8,04 19 ,8 

9,67 3 ,5 

5 ,10 49,1 

7,87 21 ,5 

7,87 21 ,5 

10,19 - 1,7 

8,32 1 7 , ° 
10 , 1 2 - 1 , ° 
10,02 

Ca2P207+++= pirofosfato de 

bicarbonato de sódio. 

~ 

N 
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SVRRIST(1966) comentou que existiam variações nos 

resultados de pesquisas realizadas para verificar reduções na 

incidência da cárie dental, seja pelo uso de dentifricio con 

tendo fluor, seja pela utilização de soluções com fluor na for 
ma de bochechos. Naquela epoca os melhores resultados na redu 

ção do incremento de cárie estavam em torno de 20 a 30%, mas o 

autor considerava prematura a confiança 

autor era de opinião que sob o ponto de 

preferivel a utilização de soluções com 

nesses resultados. o 

ança, por meio de escovação 

tópica de fluor que envolve 
pessoal uti 1 i zado e o tempo 

v i s ta 

fl uor 

econõmico seria 

pela 
ou bochechos, do que a 

duas variáveis ou seja, 
gasto para a aplicação. 

própria cr2-
ap 1 i cação 

o tipo de 

TORELL e ERICSSON(1967),ao apresentarem uma revisão 

sobre o valor dos metodos de aplicação tópica de fluor na pr~ 

venção da cárie dental, concluiram que "paJtec.e não ex..ü:ti..Jt di.. 

6eJtença6 pJto6i..iã:ti..c.a6 Quando 6e apii..c.am 6oiuçõe6 de NaF em 6o~ 

ma de boc.hec.ho ou de e6c.ovação" e na c.onc.en:tJtação da 6oiução 

deve e6:taJt Jteiac.i..onada ã 6JteQa~nc.i..a da apii..c.ação n • Assim, 10 

ml. de NaF a 0,05% tem sido considerada adequada para uma apl2-

cação diãria, e a mesma solução a 0,2% o tem sido para uma a 

pl i cação ,íJl,lI,}~,,,ttl. 

KOCH(1967) publicou os resultados de um estudo bas

tante amplo realizado por um periodo de 3 anos, em que testou 
várias soluções de fluor em concentração e freqüências difere~ 

tes(0,5 e 0,05%, quinzenal ou 3 a 4 vezes ao ano), e dentifri 
cios com fluor para verificar seu poder inibidor contra a ca 
rie dental. As comparações entre os grupos experimentais e con 

troles revelaram diferenças estatisticamente significantes no 

incremento de cãrie (20 a 50%) com ambos os metodos. 

Assim,em 244 crianças de 9 a 11 anos de 

vações dos dentes, diárias e supervisionadas, com 
contendo NaF(0,22 mg de fluor) e realizadas por um 

idades, esco 

dentifricio 
periodo de 

3 anos escolares, produziram aproximadamente 50% de redução no 

numero de novas superficies com cãrie em crianças que tinham 
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11 anos de idade no começo do estudo. As reduções foram de 42% 

no primeiro ano, 43% no segundo ano e de 58% no terceiro ano. 

Nas crianças que tinham 9 anos de idade a redução para o ter 
ceiro ano foi de 50%. Essas diferenças foram estatisticamente 
significantes ao nivel de 0,001. 

A utilização deste mesmo dentifricio por meio de es 

covaçoes diárias não supervisionadas em escolares de 13 anos 

de idade, em um periodo de 2 anos, resultou em aproximadamente 

40% de redução da cárie (estatisticamente significante ao nivel 

de 0,001). Esta di ferença de 10% entre o grupo de escovaçoes 
supervisionadas e o de escovações realizadas em casa nao foi 

considerada significante pelo autor. 

Um outro estudo, com duração de 3 anos, nos meses de 

atividades escolares, foi realizado inicialmente em 217 crian 
ças de 10 anos de idade, divididas em 2 grupos. As 109 crian 

ças do grupo experimental que iniciaram o estudo, bochecharam 
com 10 ml. de uma solução de NaF a 0,5%, durante 2 minutos, a 
cada 15 dias, e as 108 crianças do grupo controle, com agua 
destilada; o numero medio de bochechos por ano foi de 17. Ao 

final dos 3 anos de estudo restaram unicamente 167 crianças, 
sendo 85 do grupo experimental e 82 do grupo controle. Na Tabe 

la 2 estão apresentados os incrementos medios de cãrie dos gr~ 

pos controle e experimental e a redução percentual da cãrie 

entre os dois grupos. 

As diferenças nos valores medios de novas superfi. 
cies atacadas pela cãrie foram estatisticamellte significantes 
ao nivel de O ,05 para o primei ro e segundo ano( 22 ,2% e 22,9%), 

e para o terceiro ano de estudo (24,5%) ao nivel de 0,01. 

KOCH(1967) ainda utilizou a solução de NaF a 0,5% 

(23 mg de F) em um grupo de 344 escolares de 7 anos de idade, 

por ocasião da consulta regular dos estudantes na clinica den 
tal da escola. As 117 crianças do grupo experimental que com 

pletaram o estudo de 3 anos (iniciaram 172 crianças), bochecha 

ram com 10 ml. da solução de fluor por 2 minutos, sob superv~ 



TABELA 2 - Bochechos quinzenais com solução de NaF a 0,5% e incremento de cãrie, duran 
te o periodo de 3 anos. 

Condição e ano 

PRIMEIRO ANO 

Novos dentes cariados 
Novas superficies cariadas 

SEGUNDO ANO 

Novos dentes cariados 
Novas superficies cariadas 

TERCEIRO ANO 

Novos dentes cariados 
Novas superficies cariadas 

TOTAL 3 ANOS 

Novos dentes cariados 
Novas superficies cariadas 

NS = não significante 
FONTE: KOCH, G. (1967) 

* = 

~rupo experimental Grupo controle Redução 
P percentual 

media d.p. media d.p. ( %) 

2,24 (0,19) 2,77 (0,24) NS 1 1 , 9 
4 , 21 (0,30 ) 5 ,41 (0,45) * 22 ,2 

2,84 (0,24) 2,80 (0,21) NS -
5,52 (0,41) 7 ,16 (0,49) * 22 ,9 

2 ,41 (0,21) 2,84 (0,23) NS 1 5 , 1 
6,40 (0,33) 8,48 (0,45) *** 24,5 

7,48 (0,30) 8,41 (0,32) * 1 1 , 1 
16 ,13 (0,74) 21,05 (1,05) *** 23,3 

significante 0,05 *** = significante 0,01 
~ 

U1 
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sao do dentista encarregado do tratamento dental; e as 134 do 

grupo controle (iniciaram 172) empregaram a mesma tecnica mas 

bochecharam com ãgua destilada. O numero medio de bochechos p~ 

ra ambos os grupos foi um pouco superior a 3 por ano. A redu 
ção percentual de novas superficies atacadas pela cãrie, para 

o periodo de 3 anos no grupo experimental, foi de aproximad~ 

mente 25% (significante ao nivel de 0,01). 

BRAMS(1967) descreveu um programa de bochechos em 
escolares escadinavos com uma solução de NaF a 0,2% no qual se 

obteve uma redução de 4,8 para 2,9 obturações (aproximadamente 

40%), no grupo de crianças que realizou bochechos quinzenais 
supervisionados, de 2 minutos de duração e por um periodo de 
4 anos. O custo por criança-ano foi de aproximadamente 0,42 

dollar(Cr$ 13,40). 

O mesmo autor relata ainda que a utilização de NaF a 

0,2% na forma de bochechos quinzenais e o metodo mais amplame~ 

te usado nos paises escandinavos; o metodo foi introduzido na 
maioria das escolas da Dinamarca; quase todos os escolares da 
Suecia recebem este beneficio, "e na Noruega o Serviço de Saude 

Pública recomenda a adoção deste metodo. Todos os programas de 

bochechos funcionam independentemente do trabalho clinico do 

serviço dentãrio escolar e,em geral, fora da clinica,com os se 

guintes resultados: 

a) um significante efeito profilãtico da cãrie; 

b) minima perda de tempo nas atividades escolares; 

c) custo per capita extremamente baixo; 

d) redução das necessidades anuais de tratamento den 
tãrio e conseqUentemente do numero de consultas 

por tratamento, e 

e) trabalho do dentista mais satisfatório para todos 

os interessados. 

Como descrevemos anteriormente, KOCH(1967) observou 

que a utilização de uma solução de NaF a 0,5% na forma de bo 
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chechos quinzenais tinha, apos 3 anos, apresentado uma redução 

significante (p<0,05) na incidência da cãrie dental em relação 

ao grupo controle. Continuando com esta linha de pesquisa, em 

1969 o mesmo autor publicou os resultados da incidência de ca 
rie dental observada entre as crianças participantes do estu 
do anterior dois anos após tê-lo completado. Do total de 85 
crianças do 

po controle 
grupo experimental. reexaminou 69, e das 82 do gr~ 

reexami nou 71, tendo 

em que o grupo experimental não 
verificado que, "nesse periodo 

mais realizou bochechos, a in 
cidência de novas superficies com experiência de cãrie foi si 

milar nas crianças de ambos os grupos, ou seja, de 13,67 epos 
para o grupo experimental e de 13,06 para o grupo controle,co~ 

cluindo que o efeito inibidor da cãrie dental obtido atravês 
dos bochechos não ê permanente. 

SWERVLOFF e SHANNON(1969), publicaram os resultados 

de um programa de bochechos em que tomaram parte 168 escolares 

negros de 11 a 15 anos de idade, pertencentes ã 6a., 7a. e 8a. 

sêrie escolar. Esses escolares foram divididos em um grupo e~ 

perimental, consti tuido por 83 cri anças com idade mêdi a de 12,43 
anos, que usava para bochechar uma solução de fluoreto estanh~ 

so a 0,10%, e o grupo controle por 85 crianças com idade mêdia 
de 12,38 anos que bochechavam com solução placebo. As soluções 

foram preparadas diariamente e os bochechos feitos durante 5 

meses. A supervisão dos mesmos foi realizada pelos professores 

dos escolares; cada participante recebia um copo com 25 ml. da 
solução e bochechava em 2 etapas consecutivas de 30 segundos c~ 
da uma, utilizando a metade da solução de cada vez, para com 

pletar um minuto. 

Um novo exame,realizado 6 meses depois do exame ini 
cial,revelou uma redução de 33,1% no valor epo e 30,5% no va 

lor CPOS, e essa diferença não foi considerada estatisticamen

te significante ao nivel de 0,05. 

GERVIN e TORELL(1969) relataram um estudo clínico 

realizado para verificar o efeito da adição de íons de manganês 

i soluções alcalinas de fl~or, usadas como inibidores da cãrie, 
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por meio de bochechos. 

Tomaram parte no estudo 660 crianças, nas idades de 

6,5 a 7,49; de 8,5 a 9,49 e de 10,5 a 11,49 anos, divididos em 

3 subgrupos de 220 crianças, com igual distribuição por idade 

e sexo e classificadas de acordo com a letra inicial de seu so 

brenome. 

Os bochechos foram realizados semanalmente durante o 

per;odo escolar por 2 minutos sob supervisão dos professores 

da classe, usando 10 ml. das seguintes soluções: grupo A: flu~ 

reto de potâssio a 0,2% ã qual foi acrescentado 100 ppm de elo 
reto de manganês (MnC1 2), durante os 2 primeiros anos e 500 

ppm nos 2 anos finais; grupo H: NaF a 0,2% ã qual foi acrescer:!. 
tado 100 ppm de MnC1 2 durante os 2 primei ros anos e 500 ppm nos 
últimos 2 anos; e grupo M: NaF a 0,2% durante todo o estudo. 

Os resultados indicaram uma maior capacidade do flu~ 

reto de potâssio com manganês de inibir o aparecimento de ca 

rie, quando comparado com as outras duas sol uções uti 1 i zadas. ° 
efeito apos quatro anos foi mais pronunciado do que após 2 a 

nos. 

Assim, apõs 2 anos, somente no grupo de 12,5 a 13,49 a 

nos se observou diferenças significantes (p<0,05), entre o gr~ 

po A (5,87 CPO) e os grupos H (7,12) e M (7,09).As respectivas 

reduções percentuais foram de 17,6 e 17,2%. 

Apõs 4 anos, as diferenças percentuais na redução de 

cãrie no grupo de 10,5 a 11,49 anos, comparando A (3,61 epO) 

com H(4,23) e M(4,17), foram de 14,7% e 13,4% e ambas signif~ 

cantes ao n,vel de 0,05.Diferença de igual significância foi o!!. 

servado no grupo etãrio de 12,5 a 13,49 anos, entre o grupo A 
(5,55 CPO) e o grupo H(6,87) e o M(6,80),com reduções de 19,2 e 

18,4% respectivamente; e finalmente nogrupo etãrio de 14,5 a 

15,49 anos a diferença entre A(8,86 CPO) e H(ll ,04) que cor 
responde percentualmente a 19,7% e A com M(ll ,30) que corres 

ponde a 21,6%, foram estatisticamente significantes ao 

de 0,01. 

n, ve 1 
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No Brasil, MOREIRA(1970), MOREIRA e TUMANG(1971) e 

MOREIRA e TUMANG(1972), publicaram os resultados de um estudo 
sobre efeito de bochechos com solução de NaF a O,l%,realizados 

durante um minuto por um perlodo escolar de 2 anos, com dife 

rentes freqUências de aplicação em um grupo de 414 escolares de 
6 a 7 anos de idade, da cidade de Piracicaba, S.P .. 

Estas crianças foram divididas em 5 grupos, cuja fr~ 

qUência de bochechos e constituição inicial foi: grupo I (co~ 

trole): 84 crianças, não realizou bochechos; grupo 11: 82 cri 

anças, 3 vezes por semana com NaF; grupo 111: 85 crianças, uma 

vez por semana com NaF; grupo IV: 82 crianças, uma vez cada 2 
semanas com NaF, e grupo V: 81 crianças, 3 vezes por 

com agua potável (água de tornei ra). 

semana 

As crianças pertencentes aos grupos 11, 111 e IV re~ 

lizavam primeiramente bochechos com água potável, para logo em 

seguida receberem um copo plástico com cerca de 25 ml. da solu 

ção de flüor. Com essa quantidade, cada criança fazia dois bo 

chechos por 30 segundos cada um para perfazer um total "de um 
minuto. 

Um ano depoi s, o numero de cri anças foi reduzi do a 70 

em cada grupo (perda de 13,6 a 17,6% em relação ao numero de 

crianças que iniciaram o estudo). 

Os autores veri fi caram que o grupo I I, que teve um 

numero medio de 90,6% bochechos(dos 96 posslveis), foi o que 
apresentou a maior redução de novas superflcies com 

ci a de cárie (51,13%), quando comparado com o grupo 
experiê~ 

controle. 
Em relação aos grupos 111, IV e V, as reduções do grupo 11 fo 

ram de 41,92%, 41,21% e 39,38% respectivamente. Todas as dife 

renças foram estatisticamente si~nificantes ao nlvel de 0,05. 

As diferenças percentuais de redução de cárie dos 

grupos 111(19,4%), grupo IV(15,87) e grupo V(16,88) em relação 

ao grupo controle (grupo I) ,não foram consideradas estatisti 

camente significantes ao nlvel de 0,05. 
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No segundo levantamento, 2 anos depois de iniciado o 

estudo, a amostra ficou reduzida a 50 crianças por grupo. 

Novamente o grupo 11, que teve um numero mêdio de 

162,2 bochechos (dos 192 posslveis), apresentou a maior redu 
ção epos (46,8%) quando comparado com o grupo controle. Em re 

1 ação aos grupos I Il, IV e V as reduções do grupo I I foram de 
29,6%; 31 % e 35,5% respecti vamente. ,Somen te as di ferenças na 
incidência da cárie entre os grupos 11 e I e 11 e V foram siQ 

nificantes ao nlvel de 0,05. 

As diferenças percentuais de incidência de cárie dos 

grupos 111 (22,9%), grupo IV (24,5%) e grupo V (17,6%) em rela 
çao ao grupo controle (grupo I) não foram consideradas signifl 

cantes ao nlvel de 0,05. 

HOROWITZ e co1.(1971) publicaram os resultados de 

um estudo de 20 meses, utilizando uma solução de NaF a 0,2%, ~ 
plicada em forma de bochechos, semanalmente e por um minuto em 
crianças de 7 e de 10 a 11 anos residentes em Port1and, EUA. 

Fi zeram parte do estudo 493 cri anças brancas e negras 

pertencentes ã la. sêrie escolar (7 anos de idade), divididas 

em 246 (grupo controle) e 247 (grupo experimental), e 385 cri 

anças pertencentes ã 5a. sêrie (10 e 11 anos), divididas em 

190 e 191, respectivamente. No final do estudo as crianças do 

grupo experimental que bochecharam semanalmente com 10 ml. da 

solução de f1uor, por um minuto,estavam reduzidas a um numero 

de 133(la.sêrie) e 98(5a. sêrie). As crianças do grupo contro 
le que bochecharam uma vez por mês, com uma solução de cloreto 
de sódio ficaram reduzidas a 123 e 110 respectivamente. A solu 

ção foi preparada por uma equipe do Serviço Dental,e sua dis 
tribuição e asupervisão dos bochechos, estava a cargo dos prQ 

fessores dos escolares. 

A redução do incremento de cárie nos grupos 
mentais em relação aos grupos controle foi: 

experl 

a) depois de 12 meses de estudo, 34% menos dentes epo 
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e 30% menos superfícies epos para as crianças da 
la. serie, e 34,1% menos epo e 28% menos epos p~ 

ra as da 5a. 

experimental 

nos epos; 

serie, com media para todo o 

de 34,05% menos dentes CPO e 

grupo 

29% me 

b) após 20 meses, 25% menos dentes epo e 16% menos 

superfícies epo para as crianças da la. serie e 
de 51,5% menos epOD e 44% menos CPOS, para as da 

5a. serie, com media para todo o grupo experime~ 

tal de 38,25% menos CPO é 30% menos CPOS. 

As diferenças do incremento de cãrie para as crian 

ças da la. serie, depois de 12 e 20 meses,e para as da 5a. se 
rie, depois de 12 meses,não foram significantes ao nível de 

0,05. Somente as di ferenças observadas nestas ul ti mas cri anças, 
após 20 meses de estudo, foram consideradas significantes ao 
nível de 0,01. 

O estudo ainda indica que foi relativamente maior a 

proteção sobre os dentes que irromperam após o início dos bo 

chechos com fluor, do que sobre os dentes jã presentes no pr~ 

meiro levantamento de cãrie. 

Os autores reportam que a aplicação do programa de 
bochechos foi fãci 1, sendo mínima a interferênci a nas ati vi da 

des escolares dos grupos e ótima a colaboração dos professores. 
Ainda enfatizam o aspecto econômico da aplicação do programa, 

custando em media,o material utilizado dez cruzeiros por crian 

ça-ano(0,32 dollar). 

FRANKL e colo (1972) publicaram os resultados de uma 
pesquisa em que os adolescentes com idade media de 14 anos reali 

zavam diariamente, durante a semana escolar, bochechos com uma 
solução de fluor-fosfato acidulado(APF) contendo 1 mg de fluor 

(0,02% F), em solução molar/lO fosfato e pH 4,0. 

Cada participante sob supervisão do professor e na 

própria sala de aula bochechava com 5 ml. da solução por um mi 
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nuto e em seguida a ingeria. 

no inicio 
concluido 

lares no 

Os exames clinicos 
do estudo, 12 e 24 

e radiogrãficos foram realizados 
meses depois, quando então foi 

o mesmo, tendo participado do ultimo exame 246 esco 
grupo experimental e 253 no grupo controle. 

A redução percentual no incremento de cãrie de 12% 

CPOS e 13% CPO-D, durante os primeiros 12 meses, entre os dois 

grupos, não foi estatisticamente significante ao nivel de 0,05, 
mas, transcorridos 24 meses a diferença de incremento entre am 

bos os grupos, de aproximadamente 25% CPOS e 26% CPO-D,foi con 
siderada significante ao nivel de 0,01. 

AASENVEN e colo (1972) relataram os resultados de um 

estudo de 3 anos em que tomaram parte 545 crianças brancas de 
8 a 11 anos de idade distribuidas em dois grupos experimentais 

e um controle. As crianças do grupo I bochecharam diariamente 

com 5 ml. de uma solução de fluor-fosfato acidulado (APF 0,02% 
F, 0,1 M fosfato, pH 4,0); as crianças do grupo 11 bochecharam 
com NaF a 0,02%; as crianças do.grupo 111 bochecharam com uma 

solução placebo. As soluções foram mantidas na boca por um mi 

nuto e depois foram ingeridas. Durante os 3 anos de estudo um 

numero de 138, 173 e 147 bochechos foram realizados respectiv~ 

me n te. 

Somente depois do segundo ano as diferenças de incr~ 

mento entre os grupos experimentais e controle tornaram-se si~ 

nificantes. No fim do terceiro ano, no qual foram examinadas 
109 cri anças do grupo I, 114 do grupo I I e 139 do grupo I I I que 

completaram o estudo, observou-se uma redução percentual da in 

cidência de cãrie de 30% e 27% CPOS, em relação ao grupo con 
trole, dos grupos que bochecharam com as soluções APF e NaF 

respectivamente, diferenças essas estatisticamente significan

tes ao nivel de 0,01. 

Ao separar o efeito dos bochechos sobre os den tes 

presentes no inicio e os que irromperam durante o estudo,obse~ 
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varam que nos primeiros houve um efeito significante das solu 

çoes, pois ambos os grupos experimentais apresentaram uma redu 

ção do incremento de cãrie (25% pelo grupo APF e de 25,7% pelo 

NaF). Nos dentes irrompidos durante o estudo as reduções medias 

de cárie foram no grupo APF de 40,3% e para o grupo NaF de 
29,9%, sendo esta diferença entre os grupos experimentais nao 
significante. 

Amostras de esmalte 

indicaram pequena absorção de 

fo ram 

fl üo r 
analisadas e os resultados 

pelo esmalte em ambos os 
grupos experimentais; a solução APF foi superior ã solução NaF 

em depositar flüor no esmalte intato. Os dentes que irromperam 

durante o estudo absorveram substancialmente maior quantidade 
de flüor que os dentes presentes no inicio, contudo, em rela 

çao a redução de cãrie, não houve em nenhuma ocasião uma dife 
rença significante entre os efeitos de ambas as soluções. 

HEIFETZ e col .(1973) realizaram um estudo sobre o e 

feito de bochechos semanais de NaF a 0,3% em forma neutra e a 

cidulada em um grupo de 947 crianças de 10 a 12 anos de idade. 
As crianças foram estratificadas de acordo com o numero de den 
tes irrompidos, sexo e CPOS e distribuidas em grupos A, B e C. 

As crianças do grupo A(controle) bochecharam com uma 
solução placebo; as crianças do grupo B o fizeram com uma solu 
ção neutra de NaF a 0,3% adocicada e aromatizada, e as do gr~ 

po C com uma solução APF a 0,3% e pH 4,0. 

A duração dos bochechos foi de 2 minutos e estes fo 
ram realizados em 2 etapas consecutivas, com 8 ml. da solução 

de flüor ou placebo, durante um minuto de cada vez. A superv~ 

sao dos bochechos esteve a cargo dos professores das respecti

vas salas de aula. 

Um tota 1 de 413 cri anças parti ci param i ni ci a 1 mente do 

estudo, e foram assim distribuldas: 154 no grupo controle,126 

no grupo NaF e 133 no grupo APF. O numero medio de bochechos 

realizados durante o estudo foi de 48, e, devido ã perda exces 
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siva dos individuos (56,4%), o estudo foi descontinuado no fi 
nal do segundo ano. 

Os resultados mostraram que,ao exame clinico,as redu I _ 

çoes em novas superficies com experiência de cãrie para os gr~ 

pos NaF e APF foram de 23 e 20% respectivamente, não sendo si~ 
nificantes ao nivel de 0,05, em relação ao grupo controle.Qua~ 

do exames radiogrãficos foram acrescentados ao exame clinico,a 

redução do incremento foi maior, sendo para o grupo B de 38% e 
para o grupo e de 27%, e as diferenças em relação ao grupo co~ 

trole, foram estatisticamente signifi(antes ao nivel de 0,01. 
Entre os g~upos experimentais as diferenças não foram signif! 
cantes ao nivel de 0,01. 

RAVIKE e colo (1973) aval iaram o efei to na redução do 
incremento de cãrie de uma solução de SnF 2 a O,l%aplicada dia 
riamente durante 2 anos escolares, em uma região com ãgua fluo 
retada. 

Iniciaram o estudo 890 crianças de 8 a 13 anos de i 
dade, divididas em 450 para o grupo controle e 440 para o gr~ 

po experimental; doi s exami nadores i ndependentes real i zaram os 

exames clinicos complementados com exames radiogrãficos. 

As crianças foram agrupadas por sexo, idade (menores 
de 11 anos e 11 anos e mais) e por classes de intervalos de 5 
CPOS. O procedimento de aplicação dos bochechos,supervisiona
da pelos professores, consistiu em 3 bochechos sucessivos de 

10, 20 e 30 segundos cada um, com 20 ml. da solução de fluor 
(total 60 ml.). As crianças do grupo controle bochecharam, de 
forma similar, com uma solução placebo. 

Um ano depois (8 meses de estudo), os grupos estavam 
reduzidos respectivamente a 431 e 398 crianças. As reduções da 
incidência de cãrie foram medidas em termos de dentes e supe! 
ficies; assim, um dos examinadores obteve uma redução percent~ 
al de 31,3% epos e 27,6% CPO e o outro exami nador de 61,8%CPOS 
e 55,6% epo; reduções essas consideradas significantes ao ni 
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vel de 0,01. 

Dois anos depois (20 meses de estudo), com 378 crian 

ças no grupo controle e 348 no experimental, as reduções foram 

de 33,1% CPOS e 30,8% CPO para um dos examinadores e para o o~ 
tro, de 43,3% CPOS e 41,9% CPO. Novamente estas di ferenças em 

relação ao grupo controle foram significantes ao nivel de 0,01. 

RUGG-GUN e cal. (1973) efetuaram um estudo clini co 
com 434 escolares de 11 e 12 anos de idade que diariamente, 

durante um periodo de 3 anos, aplicaram uma solução de NaF a 

0,05% em forma de bochechas. Um grupo de 248 crianças(grupo e~ 

perimental) bochechou com al.,sol ução de fluor por 2 minutos e 

243 crianças (grupo controle) com uma solução placebo; a clas

sificação obedeceu ao sexo, experiência de cãrie(CPOS), indice 

gengival e escola. Apenas 57 crianças (11,6%) não completaram 

os 34 meses do estudo. 

Os percentuais de redução do incremento de cã ri e 

(CPO-D) para o primeiro, segundo e terceiro ano do estudo fo 
ram constantes: 35,2%, 30% e 35,7% (incluindo reversões) ou de 

20,2%, 24,7% e 33,4% (com ajuste de reversões). Estas diferen 
ças em relação ao grupo controle foram consideradas significa~ 

tes ao nivel de 0,05 e os limites de confiança indicaram que a 
redução percentual da incidência de cãrie não deveria ser me 
nor que 22% e não maior que 40%, para os valores CPO 

do ou não reversões) e no mlnlmo 25% e no mãximo 44% 
valores CPOS (tambêm incluindo ou não reversões). 

(i ncl ui!:!. 
para os 

GALLAGHER(1973)e GALLAGHER e cal. (1974) iniciaram~m 

1970,um programa de bochechas com solução neutra de NaF a 0,4% 

(0,18% de fluor) em Vancouver, Canadã. Participaram do progr~ 

ma de 24 meses de duração,809 crianças da 5a. sêrie (10 e 11 
anos de idade), divididas em 2 grupos, experimental e control~ 

de acordo com a idade dental e valores de indices CPO, CPOS e 

indice de higiene oral simplificado. 

O grupo experimental, composto por 414 crianças de 
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ambos os sexos, bochecharam com a solução de fluor,uma vez por 
semana, por um minuto; o grupo controle, composto por 395 cri 
anças de ambos os sexos, bochecharam de igual forma com uma so 
lução p1acebo (bicarbonato de sõdio). 

Depois de 24 meses, durante os quais houve uma perda 
de 26,6% das crianças, o grupo experimental apresentou uma re 
dução na incidência da cârie dental 27% menor que a do grupo 
controle e estatisticamente significante ao nlvel de 0,01. 

SOTO P. e MAIWALV(1973), KUNSEL e col.(1974),MAIWALV 

e SOTO P.(1977) e MAIWALV e col. (1978) publicaram os result~ 

dos de um estudo realizado na Repub1ica de Cuba, paralelo ã i~ 
plantação de um programa de bochechos e escovações com solução 
de NaF a 0,2% que, iniciado em 1969, jã em 1974 extendia sua ~ 
ção preventiva a 900.000 crianças em todo o pais. Para a rea1~ 
zação do programa foram utilizados tecnicos em es toma to 1 ogi a 
que pessoalmente escovavam os dentes das crianças das escolas 
maternais com a solução de f1uor a cada 2 meses, e que eram os 
encarregados da organização, administração e supervisão dos 
bochechos auto-aplicados pelas crianças do pre-primârio e pri 
meiro grau (6 a 13 anos de idade), com freqaência quinzenal e 
duração de um minuto. 

As crianças do grupo experimental que participaram 
do primeiro levantamento CPO e CPOS, realizado em 1972 (28 me 
ses apõs o inicio do programa com uma cobertura de mais de 
200.000 crianças) foram selecionadas, aleatoriamente, em nume 
ro de 400, nas idades de 6 a 13 anos, e divididas igualmente em 
grupos de 25, por idade e sexo, dentre as pertencentes aos es 
colares que iniciaram os bochechos em 1969. As crianças do gr~ 

po controle pertenciam às escolas de uma cidade vizinha e fo 
ram similares em idade, sexo, condições ambientais e inclusive 
em conteudo de fluor na âgua de beber (0,1 ppm), mas ainda não 
haviam participado do programa de bochechos. 

Apõs 28 meses de aplicação dos bochechos (38 boche 
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chos neste periodo) foi observado, no grupo etãrio de 6 a 7 a 
nos, uma diferença de 0,7 dentes e/ou superficies CPO entre o 
grupo controle e experimental, correspondente a uma redução pe.!: 
centual de 50 e 46%, respectivamente e significantes ao nivel 
de 0,05. As'reduções para os outros grupos etãrios foram gr~ 

dualmente menores (Tabela 3). 

Um segundo levantamento foi realizado .em 1973 (42 me 
ses apos o inicio do programa), apenas em crianças de 10 e de 

11 anos de idade (4 a 5 anos de aplicação dos bochechos), esco 
1 hi das ao acaso e di vi di das por i dade e sexo, em grupos de 25 
crianças (100 no total) e o mesmo processo foi seguido para 
constituir o grupo controle com crianças de uma outra 
vizinha. 

cidade 

No segundo levantamento observou-se que o grupo exp~ 
rimental (4,4 CPOS e media de 55 bochechos em 42 meses), apr:::. 
sentou uma redução de cãrie de 46,3% epos em relação ao contr~ 

le (8,3 CPOS), redução da cãrie que em termos CPO foi de 35% 
(media de 4. e 2,6~ ,respectivamente) ,sendo que em ambos as dife 
renças foram significantes ao nivel de 0,05. 

MAIWALVeSOTO P.(1977), fa zen do um 
resumo do programa de bochechos quinzenais com NaF a 0,2% na 
República de Cuba, compararam os resultados obtidos após 28, 
48 e 88 meses, com os do grupo controle do inicio do estudo(T~ 
belas 3 e 4). 

Na Tabela 3 observa-se que a partir dos 28 meses a 
redução de cãrie começou a ser significante (p<O,05) nos gr~ 

pos etãrios menores, aumentando e atingindo esses grupos uma 
redução mãxima após 48 meses de bochechos (exceção fei ta ao gr~ 
po de 6 a 7 anos que aumentou posteriormente ainda mais a sua 
diferença); observa-se tambem que e somente a partir dos 88 me 
ses que o grupo de 12 a 13 anos atinge reduções similares as 

dos grupos de menor idade. 

Pela Tabela 4 infere-se tambem uma mudança exper~ 



TABELA 3 (CPO e CPOS) Experiência de cãrie em crianças da cidade de Santiago de Las Vegas(gr~ 

po NaF a 0,2%) e das cidades de Havana - Marianao (grupo contro1e),apôs 
28, 48 e 88 meses de iniciado o programa de bochechos, redução perce~ 

tua1 de cárie e teste t>l,96 (0,05). 

1ndj Ida ~rupo Grupo NaF a 0,2% Diferença cont.28m. 

ce de r--Qnt. 28m 48m 88m CPO/ % t-test x x x x CP OS 

C 5/7 1 ,4 0,7 0,5 0,1 0,7 50,0 3,54 

P 8/9 2,5 2,1 1 ,5 1 ,7 0,5 19,2 2,05 

O 10/11 4,5 3,7 2,9 2,7 0,8 17,8 2,19 
12/13 5,4 5,9 4,8 3,3 0,5 7,8 '0,85 

C 5/7 1 ,5 0,8 0,7 0,1 0,7 45,7 3,39 

P 8/9 3,8 2,5 1 ,9 2,0 1 ,2 31 ,5 2,83 

O 10(11 8,3 5,0 4,7 3,7 2,3 27,7 3,11 

S 12/13 11,5 10,3 9,4 5,1 1 ,3 11 ,2 1 ,06 

FONTE: MAIWALV e soro P.(1977). 

Diferença cont.48m. Diferença 28m/88m. 

CP 0/ % t-tes t CPO/ % I'--test CPOS CPOS 

0,8 57,1 4,52 0,5 85,7 4,99 

1 ,O 38,2 4,24 0,4 19,0 1 ,56 

1,5 35,5 4,88 1 ,O 27,0 3,13 
1 ,5 25,0 3,18 2,5 44,1 5,18 

0,8 53,3 4,10 0,7 87,5 5,15 

1 ,9 50,0 4,95 0,5 23,1 1 ,82 

3,6 43,4 4,88 2,3 38,3 3,9 

2,2 20,0 1 ,98 5,2 50,5 5,38 

Diferença cont.8fu 

CPO/ % CPOS 

1 ,3 92,9 

0,9 34,5 

1 ,8 40,0 
3.1 48,4 

1 ,4 93,3 

1 ,8 47,4 

4,5 55,4 

5,5 55,0 

t-tes t 

9,01 

3,72 

5,81 
5,34 

8,58 

4,51 

7,20 

5,10 

N 
co 



TABELA 4 - Comparação da experiência de cárie (dentes cariados, obturados e perd~ 

dos) de crianças da cidade de Santiago de Las Vegas(grupo NaF a 0,2%) e 

das cidades de Havana - Marianao (grupo controle) após 88 meses de ini 
ciado o programa 

Crian C P O Total C P O S Total -
Grupo Idade ças 

I I P I CPO \cPO x I S x C I I I CPOS I I S x C O O P -
N x 

Con 6/7 100 140 2 O 142 1 ,4 0,14 150 3 O 153 1 ,5 0,16 
tro 8/9 100 226 23 14 263 2,6 0,17 279 31 70 380 3,8 0,33 
le 

10/11 100 340 58 54 452 4,5 0,25 488 73 270 831 8,3 0,56 

12/13 100 453 131 59 643 6,4 0,40 699 174 290 1163 11 ,6 0,94 

6-13 400 1159 214 127 1500 3,8 - 1616 281 630 2527 6,3 -

Fluor 6/7 100 6 2 O 8 0,1 0,03 6 2 O 8 0,1 0,03 

8/9 100 41 131 O 172 1 ,7 0,17 46 156 O 202 2,0 0,20 

10/11 100 49 208 8 265 2,7 0,18 76 253 40 369 3,7 0,30 

12/13 100 92 209 24 325 3,3 0,28 138 258 115 511 5,1 0,50 

6-13 400 188 550 32 770 1 ,9 - 266 669 155 1090 2,7 -
- -- - - -- -

Fonte: MAIWALV e SOTO P. (1977). 

N 
<.D 
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mentada nos componentes dos valores epo e CPOS, com uma acen 

tuada redução de dentes cariados e extraídos e um aumento nas 
obturações realizadas. A redução 
rando como um todo o grupo de 6 a 

percentual de cãrie, conside 
13 anos, foi de 50% CPO e 

57,1% CPOS em relação aos valores do grupo controle. 

Os autores concl uem o trabal ho afi rmando que apos 28, 

48 e 88 meses de aplicação de bochechos quinzenais com solu 

çoes de NaF a 0,2% os resultados obtidos nas crianças do grupo 
experimental, quando comparados com os resul tados das cri anças 

controle, mostram diferenças significantes (p<0,05), de 40 a 
50% na redução da cãrie dental. 

HOROWITZ(1973 a, 1973 b), fazendo uma revisão das p~ 

tencialidades das soluções de fluor usadas em forma de boche 

chos, declarava nesse mesmo ano "que a eneaeente 6alta de ne 
eunaoa humanoa e o nelat~vo alto euato doa métodoa pnevent~voa 

~netamente apl~eadoa peloa pno6~aa~onaú eomo me~daa de a(w 

de públ~ea, deve~am aen ev~tadoa". 

Para superar essas desvantagens,diversos pesquisad~ 

res têm avaliado formas alternativas de auto aplicação de fluor, 
destacando-se entre estas, por sua eficãcia e efetividade na 

prevenção de lesões de cãrie, os bochechos com NaF a 0,05% p~ 

ra uso diãrio e de 0,2% para uso semanal. 

Conclui o autor acima citado, ser vantajosa a utili

zaçao do NaF em comparação com as soluções aciduladas ou as de 

fluoreto estanhoso pelas seguintes razões: 

a) 

b) 

mais estudos mostrando a eficãcia do bochecho fo 

ram realizados com soluções de NaF, do que com 

os outros d o i s agentes; 

as soluções de NaF po dem ser formuladas facilmen-

te nos estabelecimentos escolares, enquanto que as 

soluções aciduladas são melhor formuladas em labo 

ratõrios comerciais, o que, alem da facilidade,r~ 

duz consideravelmente os custos; 
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c) as soluções de NaF nao têm o objetãvel sabor desa 

gradâvel das soluções de S",f:l., e adoçantes e aro .. 
matizantes não são necessãrios acrescentar. 

FORSMAN(1974), partindo da premissa de que o tipo de 
concentração determina o tipo de composto que se forma entre o 

fluor e o esmalte do dente, realizou um estudo com a finalida
de de avaliar o tipo de concentração que poderia proporcionar 

maiores benefícios na inibição da cãrie. Foram utilizados duas 

soluções de NaF em concentrações de 0,025 e 0,2% em crianças de 
11 e de 12 anos de idade, crianças estas que desde os 6 anos de 

idade haviam bochechado semanalmente com uma solução de NaF a 
0,2%. 

Participaram do estudo 135 crianças no grupo NaF a 
0,2% e 135 no grupo NaF a 0,025%; a freqUência do bochecho foi 

semanal e a duração foi de 2 minutos, tendo havido, durante o 

estudo uma perda de 8 e 9 crianças, respectivamente. 

Ao final do estudo de 2 anos escolares, foi observa 

da, ao exame clínico, apenas uma diferença (significante ao ní 

vel de O ,05) en tre ambos os grupos, favorãvel ã sol ução menos 

concentrada na redução da cârie de superfícies lisas e unica 
mente para o sexo feminino. Ao exame radiogrãfico as diferenças 
observadas nas crianças do sexo masculino em percentagens de 

novas superfícies cariadas foram favoravelmente menores com a 

solução a 0,025% e estatisticamente significantes ao nível de 
0,05 no primeiro ano (5% contra 3% novas superfícies cariadas) 

e ao nível de O ,01 no segundo ano (6,3% contra 3,5%). 

IRMISH e col.(1974) relataram que, baseados nos es 
tudos realizados in vitro por McCann e col., nos quais amos 

tras de esmalte foram tratadas inicialmente com uma solução de 
Al (N0 3)3 por 1 minuto e em seguida por 3 minutos com uma so 

lução ãcida de fluor fosfato (1,2% fluor, 0,1 M fosfato,pH 3,2b 

a fim de possibilitar a potencialização da absorção do fluor 

e sua retenção por períodos que variaram de 6 a 12 semanas, f~ 

ram motivados a iniciar um estudo em escolares de Dresdney, 
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Alemanha Oriental, em 1970, utilizando as mesmas soluções e tec 
ni cas de apl i cação. 

As idades das crianças no inicio do estudo foram de 

7 e 8 anos e o epos medio das 123 crianças que constituiram o 

grupo experimental e o das 121 que constituiram o grupo contro 

le também foi similar no inicio. 

A aplicação dos bochechos segu'iu esta rotina: a crian 

ça recebia 10 ml. da solução Al (N0 3 )3 e bochechava por minu 
to; .em seguida realizava 2 a 4 bochechos com lO ml. da solu 

çao de fluor até completar 3 minutos. 

No primeiro ano foram realizados 6 a 8 bochechos(com 

as 2 soluções) em curtos intervalos de tempo (depois de 6, 15, 

45, 60 e 60 dias entre cada serie de bochechos). A intenção era 

chegar a uma absorção rápida do fluor pela superficie dental, 
de modo que no segundo ano foram praticados 4 bochechos (inte~ 

valos de 3 meses), no terceiro ano 3 bochechos (4 meses de in 

tervalo) e no quarto ano somente uma aplicação. 

A redução da cárie dental, observada depois de 4 a 
nos, nas crianças que iniciaram as aplicações com 7 anos de i 

dade, foi de 28% (CPOS de 4,3 para o grupo experimental e de 

6 para o controle); a diferença foi estatisticamente signifi
cante ao nivel de 0,05. Nas crianças que tinham 8 anos no ini 

cio das aplicações a redução foi de 41% (CPOS de 4,5 no grupo 
experimental e de 7,7 no grupo controle) e a diferença foi si~ 

nificante ao nivel de 0,01. 

Adicionalmente,os autores relatam que foram surpree~ 

dentes os resultados observados nos primeiros 6 meses de estu 

do, periodo em que houve mais ou menos 60 a 80% de redução de 

cárie (redução que depois baixou até os limites de 40%), e que 
não foram constatadas modificações nas restaurações já existe~ 

tes, mudanças na cor dos dentes, lesões na mucosa da boca ou a 

lergias durante os 4 anos de estudo. 
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TORELL e ERICSSON(1975), em um Seminário Internacio 
nal sobre fluoretos e redução de cãrie dental, organizado pela 
Universidade de Maryland, EUA, apresentaram um histórico de u 

tilização de soluções de fluor na forma de bochechos, destaca~ 

do que os resultados positivos na redução de cárie serviram de 

base para, em 1960, introduzir no Serviço de Saude Dental Esco 

lar de Goteb~rg, Suecia, um programa de bochechos quinzenais 

de NaF a 0,2%, acrescentando que ate então nenhum outro tipo 

de solução havia apresentado um efeito superior na redução de 
cárie ao das soluções de NaF, variando os resultados de diver 
sos estudos entre 20 e 50%. 

Em relação a freqUência de utilização dos bochechos, 

estes autores afirmam que o uso quinzenal e mais efetivo que o 

mensal, e que os bochechos diários, ou de 3 vezes por semana, 
são mais efetivos que os quinzenais, o que leva a conclusão de 

que, mantendo a mesma concentração da solução de fluor, o efei 
to preventivo dos bochechos aumenta com a freqUência de sua a 
plicação; na opinião< destes estudiosos, a concentração mais al 
ta recomendável parece ser a de. 0,2%. 

Similarmente,HEIFETZ e co1.(1974), reforçaram a uti 

lização das soluções de fluor como medida alternativa de pr~ 

venção de cãrie em ãreas carentes de estações de tratamento de 
água, citando resultados obtidos por estudos de diversos auto 

res, tais como: 

a) fluoretação das aguas na escola, redução do incr~ 

mento de cárie de 22% após 8 anos (Ilhas Virgens) 

ou de 39% após 12 anos (Elk, Lake, Pennsylvania); 

b) uso de comprimidos de fluor com reduções de cãrie 

variando de 20 a 40%; 

c) uso de bochechos com soluções de fluor com redu-
ções de cãrie de ate 51,5% (estudo de Portland, 

Oregõn) ; 

d) escovaçoes com soluções de gel de fluor fosfato 

aci dul ado( reduções de 19 a 33%, Hoftow.{.tz e col.); 
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e) escovaçoes com pasta profilãtica de 5nFÃ e zirco , 
nium (reduções de ate 64%, grupo da Universidade 
de Indiana). 

BRISTOW(1975) relatou os resultados de um programa 

de bochechos com solução de NaF a 0,2%, iniciado em 1968, com 

freqUênci a quinzenal e duração de 2 minutos e no qual foram gr~ 

dualmente envolvidas cerca de 8.000 crianças entre as idades de 

5 a 15 anos, representando 40% do total de crianças do curso 
primãrio, da rede escolar de Portsmouth, Inglaterra. 

Antes do inicio do programa foi realizado um levanta 
mento sobre a prevalência de cãrie dental em 465 crianças de 5 

anos de idade, 373 de 11 anos e 437 de 15 e mais anos, corres 

pondendo a 10% da população beneficiada. 

Em 1972, foram examinadas aproximadamente 10% de to 

das as crianças de Portsmouth nas idades de 5,11 e 15 anos e 
mais (correspondendo a 288, 358 e 237 crianças nos respectivos 

grupos etãrios) e os resultados foram comparados com os obti 
dos no inicio do programa. Unicamente crianças de 5 anos pa~ 

ticiparam, desde o primeiro ano, dos bochechos e foram acomp~ 

nhadas ate a idade de 11 anos. As crianças recebiam 10 ml. da 

solução de NaF a 0,2%, com a qual bochechavam por 2 minutos sob 

supervisão dos professores; a escolha da freqUência quinzenal 
foi feita em razão de que os administradores do programa esp~ 

ravam uma redução de 30% na incidência da cãrie e dessa forma 
bochechos semanais ou diãrios, em relação ã anãlise de custo

beneficio,seriam antieconômicos. 

Os resultados mostraram que depois de 4 anos (1972), 

os grupos de 5, 11 e 15 anos e mais, em media, tiveram uma re 

dwção de 16% menos superficies com cãrie que os corresponde~ 

tes controles, e que, apesar de apresentar um pequeno aumento 

na percentagem de crianças livres de cãrie de 21 ,90% para 32,99 

e de 7,5 para 10,34%(5 e 11 anos de idade), os administradores 

consideraram o programa aparentemente sem sucesso e o modific~ 
ram para comprimidos contendo 221 mg de NaF, ministrados dia 
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riamente durante o periodo de aulas. 

PACKER e col .(1975), testaram o efeito de soluções 

APF, em concentrações de 200 e 1.000 ppm, em 464 cri anças de 8 
e 9 anos de idade em Knosville, Tennessee, EUA, divididas em 
3 grupos. 

o grupo controle, inicialmente constftuido por 158 

crianças, bochechou diariamente com uma solução placebo; o gr~ 
po experimental 1, formado por 142 crianças, bochechou diaria 

mente com solução APF na concentração de 200 ppm e o grupo ex 
perimental 2,com 164 crianças, bochechou com a solução APF na 
concentração de 1.000 ppm uma vez por semana e com uma solução 
placebo nos dias restantes da semana. 

Antecipando o inicio dos bochechos, um estudo piloto 

foi realizado com a solução APF em diferentes concentrações em 

um grupo de 45 crianças similares as que participaram da pe~ 

quisa. Amostras da solução depois de utilizada e amostras de 

urina foram colhidas e analisadas em relação ao conteudo de 
fluor retido. Dos resultados destas anãlises os autores con 

cluiram que as concentrações a serem utilizadas estavam dentro 
dos limites de segurança recomendados pela Administração de Oro 

gas e Alimentos dos EUA. 

Duas assistentes dentais, previamente treinadas, pr~ 

pararam',e distribuiram as soluções e professores voluntãrios 

realizaram a supervisão dos bochechos. Dentifricios sem flüor 
foram distribuidos para serem utilizados em casa e os indices 
CPO e CPOS foram utilizados por dois examinadores independe~ 

tes, previamente calibrados. Os exames foram feitos no inicio 
do estudo e apos 5, 17 e 28 meses. 

Ap6s 28 meses de estudo, durante os quais houve uma 

perda de crianças de 38,6% no grupo controle,43,7% no grupo 200 

ppm e 34,1% no grupo 1.000 ppm, observou-se que as reduções pe.!: 

centuais na incidência de cãrie foram de 27% para o grupo que 

bochechou com a solução contendo 200 ppm e de 41% para o grupo 
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que bochechou com a solução mais concentrada (1.000 ppm), sen 
do apenas esta ultima diferença em relação ao grupo controle e~ 

tatisticamente significante ao nivel de 0,05. 

LASWELL e colo (1975) repetiram,I.o mesmo estudo com 

575 crianças de 8 anos de idade que residiam na cidade de 

Lexington, Ky., EUA, onde hã ãgua de abastecimento fluoretada 

(1 ppm) desde 1954 (unica variãvel diferente do estudo de 

PACKER e col., 1975). 

Inicialmente o grupo controle esteve cons'tituldo por 

190 crianças e os grupos experimentais 200 ppm/F e 1.000 ppm/F 

por 181 e 204 crianças, respectivamente. Após 28 meses partic~ 

param do exame final, unicamente 117,106 e 120 crianças nos 

respectivos grupos de estudo. 

A anãlise dos dados revelou que as reduções perce~ 

tuais na incidência de cãrie, em relação ao grupo controle, f~ 

ram de 23 e 46% respecti vamente, noS grupos que bochecharam com 
200 e 1.000 ppm; somente esta ül tima di ferença foi consi derada 
estatisticamente significante ao nível de 0,05. 

Em 1975, o Consel ho de Terapêuti ca Dental dos Estados 

Unidos da América do Norte publicou uma lista de idiferentes sQ. 

luções e concentraçãoes utilizadas na forma de bochechos, rec~ 

nhecendo que estas provaram ser efetivas na redução da incidên

cia da cãrie dental. 

FINN 

pesquisa de 26 

e col.(1975) publicaram os resultados de uma 
meses com o objetivo de avaliar a redução da in 

cidência da cãrie dental por meio de bochechos diãrios com so 
luções APF, em baixa concentrações de fluor (100 e 200 ppm/F). 

Os autores consideraram como amostra inicial 593 cri 

anças de 8 a 13 anos de idade, das quais 453 completaram o es 

tudo (perda de 23,6% das crianças): 

A solução utilizada na composição final dos grupos 

foi: grupo 1: 150 crianças que bochecharam com a solução APF 
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com 100 ppm/F (NaF a 0,02%,0,16 M âcido fosf6rico, pH 3,5) ;gr~ 

po 2: 142 crianças que bochecharam com a mesma soluçâo (APF em 
concentração de 200 ppm NaF a 0,04%); e o grupo 3 (controle) 

161 crianças que bochecharam com uma solução placebo com pH 
6 , O • 

As crianças bochechavam duas vezes por dia(depois do 

caf~ da manhã e do almoço); com 20 ml. da respectiva solução, 

por 30 segundos com a metade e a seguir por mais 30 segundos 
com o restante. 

Para os fins de semana e feriados, uma quantidade de 
material equivalente para a realização dos dois bochechos diã 

rios foi entregue, ãs crianças e, durante as f~rias de verão ~ 

ma assistente dental fez a entrega domiciliãria a cada 10 dias 
de uma quantidade equivalente e ainda aproveitou a visita para 

lembrar ãs crianças da importância de continuar com os boche 
chos. Escovas e dentifrícios sem fluor para uso em casa foram 

entregues a todos os participantes. 

Exames clínicos foram'realizados e radiografias tir~ 

das a cada 6 meses durante a realização do estudo. Os resulta 

dos mostraram que houve reduções significantes de cãrie com 
ambas as soluções. 

Ap6s 26 meses os incrementos medios observados entre 

os 3 grupos foram de 3,58, 3,09 e 4,27 epo e de 5,62, 4,89 e 

6,85 epos, respectivamente para os grupos 1, 2 e 3. Em termos 

percentuais isto significa uma redução de 16,2 e 27,7% dentes 
epo e de 18 e 28,6% superfícies epo para os grupos 1 (100 ppm) 

e 2 (200 ppm) em relação ao grupo 3 (controle). Estas diferen 
ças epo e epos foram consideradas significantes a nível de 

0,01; as di ferenças entre ambos os grupos de fl uor não foram 

si gni fi cantes. 

BIRKELANV e co 1 . (1975) relataram a avaliação dos 
efeitos de um programa iniciado entre 1964 e 1965,em Porsgrun, 

Noruega, que incluia: 
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a) instrução sobre escovaçao de dentes em crianças 
de 6 anos de idade antes mesmo do ingresso na es 
cola; 

b) instruções as crianças e suas maes para reduzir a 

freqUência de ingestão de carbohidratos, e 

c) bochechos quinzenais com NaF a 0,2%. 

Foram utilizados como parâmetros de avaliação o nume 

ro de superflcies obturadas e o ataque de carie nas superfl 
cies proximais dos primeiros molares, na suposiçãode que ref1~ 

tem a experiência de carie de toda a boca, suposição esta que 
foi confirmada pelos autores,que tambem verificaram uma corre 
1ação linear entre o n~mero de superflcies proximais ,'cariadas 
em primeiros molares obtidos por meio de radiografias interpr~ 

ximais e o n~mero total de superflcies cariadas registradas ao 
exame cllni co ( y = 0,59 ). 

A fim de comparar os resultados de seu estudo, uti1i 
zaram radiografias interproximais, que formavam parte da roti 

na do exame anual da cavidade bucal dos escolares. Assim e que 

tinham ã disposição radiografias de crianças de 13 anos de ida 

de no inlcio do programa (1964/1965) e radiografias de crian 

ças tambem com 13 anos de idade ao final do estudo (1971/1972). 
Dos primeiros, foram selecionados ao acaso exames radiograf~ 

cos de 90 meninos e 84 meninas que serviram de comparação com 
os exames de 53 meninos e 45 meninas que tomaram parte durante 
7 anos do programa preventivo. 

Realizada a comparação retrospectiva, foi encontra 
do um aumento do n~mero medio de superflcies proximais hlgidas, 

em primeiros molares, que de 2,2 e 2,8 (meninas e meninos em 

1964/1965) passou para 4,6 e 4,9 respectivamente em 1971/1972. 
Percentua1mente essas diferenças representaram 109 e 75% de be 

neflcio do programa para meninas e meninos, após 7 anos de tra 

tamento. 

TORELL e GERVIN(1977) publicaram os resultados deum 
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estudo de 4 anos, real i zado com a final idade de observar a po~ 

sibilidade de reduzir ainda mais a incidência de cãrie dental 
pela combinação de bochechos quinzenais e aplicações tópicas 

da solução de NaF a 0,2%, e bochechos com esta mesma solução 
e aplicações tópicas de fluoreto de potãssio contendo íons de 
alumínio, ferro e manganês (O,40M,KF , o,lOM.FeC1 3 , O,5M AlC1 3 
e O,05 W1 MnC1 2 ). 

Foram selecionadas ao acaso 246 crianças 
de idade que foram divididas em 2 grupos os quais 

quinzenalmente com 10 ml. da solução de NaF a 0,2%, 
tos, durante 4 anos escolares. Um dos grupos (cuja 

final foi de 85 crianças) recebeu, anualmente, alem 

de 11 anos 

bochecharam 

por 2 min~ 
composição 
dos boche-

chos, 3 aplicações tópicas de NaF a 0,2% e o outro grupo (co~

posição final de 95 crianças) recebeu, alem dos bochechos, 3 a 
plicações anuais de fluoreto de potãssio (com os ions de Al, 

Fe e ~ln). 

Os resultados indicam que o grupo de fluoreto de po~ 

tãssio e íons de metal desenvolveu sig-nificantemente (t<O,Ol) 

menos novas 1 esões de cãri e que o grupo de NaF, o que evi den 

cia que certos íons de metal podem fortalecer a ação profili 

tica do flüor. A desvantagem e o sabor adstringente e metálico 
da solução e as manchas desfigurantes dos dentes que aparecem 

com freqUênci a. 

HOROWITZ e col.(1977) publicaram os resultados de 

dois anos de um estudo iniciado em 1972, em que tomaram parte 

1370 escolares, das primeiras series.,com idades 

comunidade rural dos EUA. 

de 6 a 1 3 a nos, 

de uma pequena 

Todos os participantes foram convidados a realizar a 

seguinte combinação de metodos preventivos contra a cárie den 

ta 1 : 

1. sob supervisão dos professores, diariamente cada 

criança colocava e dissolvia na boca um comprim~ 

do APF (1 mg/F), mastigando-o durante 20 segundos, 
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e, com a mistura resultante, bochechava por mais 
30 segundos engolindo em seguida a mistura; 

2. um bochecho semanal sob supervisão dos profess~ 

res, com 10 ml. de uma solução de NaF a 0,2%(0,09% 

de fl iíor), durante um mi nuto, des prezando a segui r 

a solução; 

3. uso domiciliar "ad libitum" de um dentifricio con 

tendo fliíor (0,1%), ã escolha dos participantes: 

fluoreto estanhoso (Crest) ou monofliíor fosfato de 
sódio (Colgate mfp); os dentifrícios foram distri 

buidos a cada 6 semanas e as escovas dentais a ca 

da 12 semanas. No final do ano escolar tambem foi 
distribuido um suprimento de ambos para a sua uti 

lização durante as ferias. 

No inicio do estudo, adicionalmente, foram tambem e 
xaminados 300 estudantes que cursavam a 7a. e 8a. serie e 600 
que freqUentavam da 9a. ã 12a. serie, com a finalidade de ava 

liar possiveis efeitos do tratamento, pois a avaliação 

estava prevista para 1983. 

final 

o s r e s u lt a dos a p o s d o i s a nos d o i n T c i o d o e s t u do· co rre $ 

pondem ãs crianças da la. ã 8a. serie e são apresentados de 

duas formas, ou seja, abrangendo as idades de 6 a 13 anos e a 
brangendo somente o grupo etãrio de 7 a 12 anos (participantes 

continuos); para a anãlise apenas foram consideradas as crian
ças que participaltamdosdois primeiros procedimentos por mais 

de meio ano (mais de 90 dias-comprimidos e mais de 18 semanas" 

bochechos). 

Na Tabela 5 apresentam-se os resultados observados a 

pos dois anos, nas crianças de 7 a 12 anos de idade. 

Como se pode observar as crianças de 9 anos aprese~ 

taram maior redução percentual (38,8%) e para todo o grupo a 

redução foi de 17,7% ou quase uma superficie CPOS a menos afe 

tada pela cãrie. 
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TABELA 5 - Numero de crianças, epos media e diferença perce~ 

tual das crianças de 7 a 12 anos que participaram 

dos 2 primeiros anos do estudo. Nelson, County. Va. 

1974. 

, 

11972 
IDADE 

nQ de epos nQ de 
crianças media crianças 

7 187 1 ,74 147 . 

8 223 3,35 166 

9 214 5,41 188 

10 21 5 5,96 180 

1 1 230 7,23 182 

12 161 8,72 170 

TOTAL 1.230 5 ,39 1 .033 

FONTE: HOROWITZ e col.(1977). 

Para o grupo de crianças 

percentual de cárie foi de 15" ,7% o 

1974 Di ferença Di ferença 

epos em CPOS % em rela 
media media ção a 197Z 

1 ,30 0,44 25 ,1 

2,44 0,90 27, O 

3,31 2 , 1 O 38,8 

4,82 1 , 1 5 1 9 ,2 

7,00 0,23 3 , 1 

8,0 5 0,67 7 , 7 

4,43 0,95 1 7,7 

de 6 a 13 anos, a redução 
que parece, ã primeira vis 

ta, um resultado decepcionante; os autores atribuem isto ao fa 

to de que neste tipo de estudos as comparações são feitas so 

bre os dados de prevalência obtidos nos mesmos grupos etários, 

mas em crianças diferentes, enquanto que na maioria dos outros 

estudos se compara os incrementos ocorridos no mesmo grupo exa 

minado no inicio e no final da pesquisa. 

BIRKELANVe col.(1977) relataram os beneficios prQ 
porcionados por um programa de bochechas aplicado durante 10 

anos em crianças de 6 a 16 anos de idade, pertencentes ao sis 
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tema escolar de Porsgrun, Noruega. 

o programa foi iniciado entre 1964 e 1965, com uma a 

plicaçio quinzenal de N~F a 0,2% em escolares de 6-7 a 13-14 a 

nos de idade (1 ano pre-escolar e 7 anos de escola); posterio~ 
mente, entre 1966-1967 foram incluldos individuos de 14-15 a 
nos de idade, e entre 1969-1970, de 15-16 anos de idade. 

Alem dos metodos de bochechos o programa tambem in 

cluia: instruções sobre escovação de dentes (durante 6 a 8 me 

ses, para crianças de 6 anos, antes de ingressarem na escola 
primária e depois reforços anuais na ocasiio do exame bucal); 

instruções a crianças e a seus pais para reduzir a freqUencia 
de ingestio de hidratos de carbono, e uma profilaxia anual com 

pasta dentifricia contendo fluor(zircate). A partir do ano es 

colar de 1969/1970 foram colocados i venda, dentifricios com 

fluor levando, segundo os autores,ã uma utilizaçio dos mesmos 
provavelmente por 80% das crianças. 

Os resultados indicaram que houve uma acentuada redu 

çao no numero de superflcies ~estauradas em crianças de 6 a 

14 anos, pois o valor medio observado nesse grupo etário antes 

de 1964-1965, foi de 6,3 restaurações, enquanto que 7 anos d~ 

pois esse valor foi de 1,8 restaurações, o que corresponde a 

uma reduçio de 71%. Acrescentam os autores que a reduçio foi 
ainda maior para o grupo etirio de 13-14 anos da ordem de 75%). 

Nos primeiros anos do programa os dentistas despe~ 

diam aproximadamente 3 horas em media por tratamento completa
do; a media correspondente para os anos 1972 a 1975 foi de a 

proximadamente 2,4 horas. 

Os resultados tambem indicaram uma reduçio da prev~ 

lência de cárie em torno de 45 a 50%, o que permite expressar 

que essa prevalência nio e marcadamente diferente dos valores 

epos observados em crianças escandinavas morando em areas com 

õtimo teor de fluor nas águas de abastecimento. 

VE PAOLA e colo (1977) relataram os resultados de uma 
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pesquisa clinica para determinar o efeito do fluor sobre o es 

malte e a redução na experiência de cãrie. Utilizaram, diaria 

mente, uma solução de fluoreto de amônio (NH 4F) contendo 1000 

ppm de fluor ou uma solução de NaF na mesma concentração e fre 
qUência e pH 4,4. 

Foram sorteadas, aos acaso, 614 crianças de la a 12 

anos de idade para constituir a amostra; metade dessas crian 
ças relataram o uso de suplementos de fluor; 3 grupos foram 

constituidos com aproximadamente 200 crianças em cada um deles, 

ficando reduzidos ao final do estudo a 158 (grupo controle),158 

(grupo FNa) e 159 (grupo NH 4F); a duração do estudo foi de 2 
anos escolares e as crianças realizaram bochechos diãrios du 
rante 1 minuto com 5 ml. da solução. Os individuos foram exami 

nados clinica e radiograficamente no inicio,12 e 24 meses de 

pois de iniciado o estudo, assim como tambem foram obtidas 

biopsias de esmalte para a anãlise de absorção de fluor.As pe~ 

soas que mencionaram utilizar suplementos de flúor tinham 
maiores niveis de fluor no esmalte e menor experiência de ca 

rie no inicio do estudo, assim como apresentavam os menores in 
crementos epos durante o estudó. 

No primeiro ano a redução de cãrie (efeito combinado 

para aqueles que usavam e os que não usavam suplementos <de 

flúor) foi de 23% com a solução de NH 4F e de 33% com a de NaF, 
sendo esta última diferença significante ao nivel de 0,01 em 

relação ao grupo controle. Após o segundo ano os efeitos foram 
maiores, com redução de 47% com a solução de NaF e de 54% com 
a de NH 4F (ambos significantes ao nivel de 0,01). 

O incremento epos em dentes irrompidos durante o p~ 

riodo de 24 meses da pesquisa foi reduzido em 70% pelo NH 4F e 

em 48% pelo < NaF ambos sendo significantes ao nivel de 0,001 

(em relação ao grupo controle); entre os dois grupos experime~ 

tais a diferença foi significante ao nivel de 0,05, favorãvel 
ao efeito da solução NH 4F. 

ASHLEYe col.(1977) realizaram um estudo de 2 anos 
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em que uma solução de fluor fosfato acidulado (APF) a 0,2%(100 

ppmF, 0,163 M ortofosfato, pH 3,5) e um dentifr;cio com mono 

fluor fosfato(O,76% F) foram avaliados separadamente e em com 

binação. 

Inicialmente foram examinadas 1135 crianças de 12 a 

nos de idade que foram distribuidas em 4 grupos (3 experimen

tais e um controle). Durante o estudo ·de 2 anos,133 crianças 
foram perdidas, o que representa aproximadamente 12% do total. 

As crianças que participaram de todo o estudo ficaram distri 

buidas em: grupo controle: 243 crianças que bochecharam diaria 

mente com uma solução placebo por um minuto(2 bochechos de 30 
segundos com 20 ml. da solução), após ter escovado os dentes 
com um dentifrlcio sem fluor; grupos experimentais: 246 crian

ças que observaram o mesmo procedimento que o grupo controle 
apenas com a diferença que o dentifrlcio continha fluor; 245 

crianças procedendo igual ao grupo controle, difirindo apenas 

a solução, que agora continha fluor e 268 crianças que realiza 
ram os bochechos e as escovaçoes com a solução e o dentifr;cio 

contendo fluor. 

Os resultados, apos 2 anos de estudo, mostraram que 
os incrementos de superf;cies com experlencia 

maiores no grupo controle do que nos 3 grupos 

sim, o incremento total (reversões excluldas) 

de cãrie foram 
experimentais.A~ 

foi de 6,09 epos 

para as crianças do grupo controle e de 5,29, 5,0 e 4,71 epos 

para os grupos de bochechos(fluor), dentifr;cios(fluor) e bo 
chechos mais dentifrlcos(fluor) respectivamente,ou 13,1%,17,9% 
e 22,7% de redução da cãrie dental em relação ao grupo contro 

le; as diferenças foram significantes ao nlvel de 0,05 para o 

grupo de bochechos(fluor) e de 0,01 para o de dentifrlcio 

(fluor) e o grupo usando a combinação de ambos. 

O incremento medio de carie dos dentes irrompidos d~ 

rante a realização da experiência foi baixo no grupo controle 
(0,52 epOS) e representou, neste grupo, menos de 10% do incre 

mento total de cãrie (6,09 epOS); este incremento medio do gr~ 

po controle comparado com os grupos experimentais nao indicou 
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diferenças significantes ao nivel de 0,05. 

GARCIA O' MEANY(1978) relata que, em 1974, foi ini

ciado na Repub1ica de E1 Salvador, A.C., um programa nacional 

de saude bucal, com a utilização,em escolares de 7 a 14 anos 
de idade, de uma solução de NaF a 0,2%, aplicada na forma de 
dois bochechos semanais durante o periodo escolar. Os boche 

chos inicialmente foram aplicados a 192.519 crianças de la. sê 
rie do 19 grau e, gradualmente, foi extendida a cobertura para 

a 2a., 3a. e 4a. sêrie, de tal forma que em 1977,539.628 cri 

anças estavam sob a ação do programa; 65% desta população esco 
lar correspondia ã ãrea rural. 

Neste programa as crianças realizavam dois bochechos 

semanais,por um minuto, ap6s prêvia escovação dos dentes,e sob 
a supervisão dos professores da classe; uma mêdia de 61 boche-

chos (82% dos previstos) criança/ ano foram realizados. Dois 
anos apos o inicio do programa, ao comparar os resultados do 
indice de cãrie das crianças com 9 anos de idade em 1974 (4,6 

CPOS) com o indice das crianças de 9 anos em 1976 (2,8 epOS), 

foi observada uma redução percentual de 39%, significante esta 
tisticamente ao nive1 de 0,05. 

McCONCHIE e col.(1977) publicaram os resultados de 

um estudo em que bochechos diirios com solução de fluoreto es 
tanhoso (5",h) , em concentrações de 1 00 e 200 ppm de f1uor, fo 

ram realizados por 1.202 escolares de 10 anos de idade, distr.:!. 
buidos, ao acaso, por idade, sexo e experiência anterior de c~ 

rie, em dois grupos experimentais e um grupo controle. Sob ob 
servação dos professores de classe as crianças realizavam dois 

.b o c h e c h o s de 3 O se g u n dos c a d a um, c o m 2 O m 1. das o 1 u ç ã o de' f 1 u o r 

ou da solução p1acebo. 

O grupo 1 (S"Jl, 1 00 ppm/F), apos 2 anos de ap1 i ca

ção dos bochechos, ficou reduzido a 248 crianças; o grupo 2 
('nfl, 200 ppm/F) tambêm a 248 crianças e o grupo 3 (controle) 
a 247 crianças, o que representou 38% de perda em relação as 

que inciaram o estudo. Realizado um terceiro exame nestas cri 
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anças, observou-se que os incrementos de cãrie para o grupo 
foram de 2,5 epo e 4,62 epos; para o grupo 2 de 2,61 epo e 4,81 

epos e para o grupo controle de 3,12 e 5,77 respectivamente.Em 

valores percentuais, as reduções do grupo 1 em relação ao con 

trol e foram de 19,9% CPO e CPOS(respecti vamente) e as do grupo 
2 de 19,6% epo e 16,6% epo. Essas diferenças foram significan

tes ao nivel de 0,05. 

As reduções no incremento de cãrie em dentes que ir 

romperam durante o estudo foram substancialmente maiores que 

as reduções em dentes presentes desde o inicio do mesmo, e fo 

ram da ordem de 31 a 39% entre os grupos experimentais em rel~ 

ção ao grupo controle. Essas diferenças foram significantes ao 
nivel de 0,01. 

Um quarto exame foi realizado, um ano apos ter sido 
completada a aplicação dos bochechos, com a finalidade de ver i 

ficar o efeito residual das soluções de flüor na redução do in 
cremento de cãrie. Os resultados mostraram que para o grupo 1, 
desta vez constituido por 199 crianças, as reduções perce~ 

tuais de 19,3% epo e 20% epos foram aproximadamente as mesmas 

verificadas no terceiro exame, e essas diferenças em relação 

ao grupo controle(193 crianças) foram estatisticamente signifl 
cantes ao nivel de 0,01. 

As diferenças entre o grupo 2 (204 crianças) e o con 
trol e foram de 14,4 epo e de 11,9 epos, sendo si gni fi cante ao 

nivel de 0,05 apenas a redução epo, mostrando um efeito resi 

dual dos bochechos com flüor após um ano de finalizado o proc~ 

dimento. 

BENNIE e col.(1978) relataram os resultados de um 

programa preventivo e de educação em saúde em uma provlncia da 
Escócia, aplicado inicialmente em 1437 escolares, entre 5 e 11 
anos de idade, distribuidos em 31 escolas situadas em uma area 

2 de 992 Km . 

O programa constou de bochechos quinzenais por 2 mi 

nutos com uma solução de NaF a 0,2%, escovação de dentes, uti 
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lização de substância evidenciadora de placa e, em cada tercei 
ra aplicação de bochechos, escovação dos dentes com pasta Cauk 

em concentração de 9% de fluor. Quinzenalmente o dentista uti 

lizava 10 minutos, em cada classe, para fazer palestras. Após 

9 meses essas funções foram delegadas a uma assistente de sau 
de dental e uma equipe de enfermeiras passou a trabalhar no prQ. 

grama durante as horas escolares. Em razão da distância a per 
correr a ãrea foi dividida em 5 sub-ãreas e o dentista assumiu 

novamente suas funções,restritas agora a uma determinada sub

a re a. 

Após 5 anos da aplicação do programa, um exame foi 
realizado em 49 crianças de 11 anos (media de idade 11,4 anos) 

pertencentes a todas as classes sociais e 53 crianças (idade 
media 11,3 anos) de uma provincia vizinha que não participaram 
do programa. 

Os resultados indicaram que as crianças do programa 

apresentaram menor ataque de cárie, lesões de cãrie menos ex 

tensas, melhor higiene bucal e gengivas mais saudáveis, do que 

as crianças do grupo controle; os valores CPO para ambos os gr!:!. 
pos foram de 2,53 e 3,76 respectivamente, o que representa uma 

redução percentual do incremento de cãrie de 32,6%, significa~ 
te ao nivel de 0,01, e a redução no valor cpas (5,2 e 8,98 res 

pectivamente) foi de 42,1%, tambem significante ao nivel de 

a, a 1. 

ESCOVAÇOES 

a primeiro estudo relatado na literatura, utilizando 

soluções de fluor aplicadas em forma de escovaçoes, foi reali

zado na Suecia,por BERGGREN e WELANVER(196a). 

Todavia os autores relatam que, durante o periodo co~ 

preendido de 1953 a 1956, uma pesquisa foi realizada no Servi 
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ço dentârio escolar de Estocolmo, com a utilização de uma sol~ 

ção de NaF a 0,5%, aplicada na forma de escovações,em crianças 

da escola primãria, obtendo uma redução de 25% na quantidade 

de dentes restaurados, ao final de 3 anos. 

Com o propõsito de verificar os resultados anterio 
res e de obter experiência na organização de pesquisas em gra~ 

de escala, um estudo, com duração de dois anos,.foi iniciadoem 

1957 em que 5.000 escolares da região norte de Estocolmo escova 

vam seus dentes por 4 minutos com 300 ml de uma solução de NaF 
a 1%, cinco vezes durante o primeiro ano e quatro vezes duran

te o segundo. As escovações foram supervisionadas pelo dentis
ta da unidade escolar e, em relação ãs crianças da la. e da 2a 

série, as escovações foram realizadas pelo dentista e pela as 
sistente dental instruída para tal finalidade. 

Os resultados foram comparados com a prevalência da 
cãrie dental de aproximadamentelO.OOO escolares de outras re 
giões de Estocolmo que não recebiam os benefícios do flUor. 

Para fins de comparação uma amostra foi retirada de 

cada população, sendo 568 crianças das escolas com fluor e 

1.116 das escolas controle. As idades da maioria das crianças 
estavam compreendidas entre 9 e 13 anos e cada grupo estava 

constituído aproximadamente pelo mesmo numero de 

ambos os sexos, e por escola, de tal forma que 5 

constituídos de 5 escolas com aplicação de fluor 
10 escolas controle. 

cri anças de 
grupos foram 

e 10 grupos de 

Os resultados globais mostraram que houve maior nume 

ro de dentes sem cârie entre os grupos experimentais que entre 
os grupos controle, sendo esta diferença mais marcada entre os 

dentes superiores do que os inferiores e estatisticamente sig
ni fi cantes ao nível de 0,01. 

A redução no incremento de cârie foi maior entre den 

tes que irromperam durante o estudo do que nos que estavam pr~ 
sentes no inicio, sendo estas diferenças mais pronunciadas na 
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arcada superior do que na arcada inferior, nas quais as 
renças foram pequenas. 

dife 

Em relação ao tipo de superfície, as superficies me 

sial e vestibular mostraram comparativamente pequenas diferen 

ças, enquanto que, as superflcies oclusal e distal indicaram 

diferenças consideravelmente maiores. 

o grupo de fluor apresentou constantemente, na arca 

da superior, um ataque menor de superflcies cariadas e obtura 
das que o grupo controle, com exceçao dos primeiros molares que 

foram obturados em idades precoces. 

Uma diferença na incidência de cãrie dental entre os 
grupos experimentais e controle de 25 a 30% foi observada apôs 
este periodo, sendo considerada estatisticamente significante 

ao nlvel de 0,05 e atribulda ã ação do fluor. 

BERGGREN e WELANVER (1964), realizaram outro estudo 
em 1.300 escol a res suecos de 10 anos de idade us ando sol uções 

de NaF a 0,5%, de fluoreto ferr.ico (FêF)a 0,56% (pH 2,0 e 2,2) 

e fluoreto de zircônio ã 0,25% (ZrF, pH 2,2 a 2,5). Cada solu 

ção foi apl i cada em di ferentes graus por duas e ci nco vezes por 
ano, constituindo 6 grupos experimentais e um controle. A esco 
vaçao teve uma duração de 3 minutos. 

lizada 
A constituição 

(25 ml. para cada 
dos grupos e a respectiva solução ut~ 
escovação) foi a seguinte: grupo I: 

177 crianças que escovavam 5 vezes por ano com a solução de 

NaF a 0,5%; grupo 11: 174 crianças, duas vezes por ano com a 
mesma solução; grupo 111: 176 crianças, cinco vezes por ano 
com a solução de fluoreto de zirconio a 0,25%; grupo IV: 162 

crianças, duas vezes por ano com a mesma solução; grupo V: 167 
crianças, cinco vezes por ano com a solução de fluoreto fêrri 

co a 0,56%; grupo VI: 170 crianças, duas vezes por ano com a 

mesma solução; grupo VII (controle) com 299 crianças. Ourante 

o estudo 25 crianças foram perdidas o que significou menos de 

2% de atrição. 
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Após 2 anos de aplicação das escovaçoes, os grupos 

que receberam uma solução de f1uor mostraram menores perce~ 

tuais de novos dentes cariados que os do grupo controle, excef 

tuando os 2 grupos que receberam fluoreto de zirconio, para os 

quais não houve diferença; quando considerados todos os dentes 
(presentes no inicio e irrompidos durante o estudo)o grupo que 

escovou cinco vezes com a solução de F.eF mostrou a maior redu 
ção de cárie em novos dentes irrompidos, correspondendo ã arca 
da superior e no valor de 28%. 

As reduções de cárie para todos os dentes foi de _ 29% 

e de 17% para os grupos que realizaram cinco e duas escovaçoes 
comFeF e de 17% e 0% para cinco e duas escovações com ZrF. 

Os percentuais de redução de 29 e 33% foram signif~ 

cantes ao nive1 de 0,01. A redução de 17% ficou próxima do ni 
ve1 de 0,05 de significância. 

De acordo com os autores, duas escovaçoes anuais de 

qualquer dos agentes utilizados produziram minima ou nenhuma 
redução comparada com o grupo controle. 

BULLEN e co1. (1965, 1966) apresentaram os resultados 

de 1 e 2 anos de utilização de uma solução de fluor fosfato a 
cidulado, a 1,23% de fluor e pH 3,0. 

As escovações foram realizadas em 940 escolares de 

6,3 anos de idade, com uma freqUência de 4 a 5 vezes ao ano, 

com duração de 3,5 minutos, e intervalos de aproximadamente 6 
semanas e ainda sob a supervisão de enfermeiras de saude pub1~ 
ca. Originalmente os grupos ficaram constituidos por 474 crian 
ças que escovavam com a solução AFP (experimental) e 464 que e~ 
covavam com agua destilada(contro1e), e distribuidas aleatoria 

mente por idade, sexo e experiência anterior de cãrie. 

Após um ano de completado o estudo, estavam prese~ 

tes um total de 646 crianças, 315 no grupo controle (32,3% de 

atrição) e 331 no grupo experimental (30,2% de atrição).A pri~ 



.51 

cipal causa da perda foi atribuída ao sabor fortemente adstrin 

gente da solução. Os resultados mostram que as crianças do gr~ 

po experimental tiveram um incremento médio de 1,6 CPOS e as 
do grupo controle de 2,6 CPOS, baseados unicamente na presença 

de primeiros molares e incisivos.A diferença percentual de 

38,5% foi considerada significante ao nível de 0,01. 

Ao final do segundo ano estavam disposíveis para o 

exame 229 crianças do grupo controle e 235 do grupo experime~ 

tal (completaram pelo menos 7 das 9 escovações programadas),r~ 
presentando uma perda de aproximadamente 50% para ambos os gr~ 

pos em relação ã amostra inicial. Uma media de 6,0 novas supe~ 

ficies CPO foi observada no grupo controle enquanto que no gr~ 

po experimental esta media foi de 5,1, resultando numa redução 

percentual de 15% e significante ao nivel de 0,01. 

HUNSTAVBRATEN(1967), relatou os resultados de um es 
tudo de 4 anos realizado em Modum, na Suécia. 

O estudo foi iniciado em 1962, em crianças de 7 anos 
de idade matriculadas na primei.ra série escolar, que escovaram 

seus dentes quatro vezes ao ano, sob a supervisão dos professQ 

res, com uma solução de NaF a 1%, concentração que foi mudada 

em 1965 para 0,5%, e simultaneamente foram incluidos os escola 

res da 2a. a 7a. serie (8 a 14 anos de idade). 

Quatro anos mais tarde, foi feita uma comparaçao en 

tre o registro do numero medio de superficies restauradas das 

crianças que em 1961 terminaram a 7a. série, e que serviram cQ 

mo grupo controle, com os registros das crianças que ccncluí 

ram a 7a. serie em 1964, 1965 e 1966 e que se beneficiaram do 
programa por 2, 3 e 4 anos respectivamente. 

Esses grupos foram denominados de 2, 3 e 4 e foram 

constituldos por 46, 52 e 47 crianças do sexo masculino e por 

51,55 e 57 do sexo feminino respectivamente, com idades de 13 

e 14 anos. 
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Pelas comparaçoes, o grupo 2 que praticou em media um 
total de 8 escovações com a solução de fluor,apresentou o maior 
numero medio de superficies obturadas por criança (24,33 para 
o sexo masculino e 24,39 para o feminino), valores estes inclu 
sive maiores que o grupo controle (21,58 e 24,10 por sexo); o 
grupo q., porem (media de 16 escovações) apresentou 32 e. 55% su 
perficies obturadas a menos no sexo masculino e feminino, res 
pectivamente, quando comparado com o grupo controle. 

Outras observações efetuadas foram que a redução pe.!:. 
centual de obturações foi maior nas superficies dos dentes an 
teriores que nàs dos posteriores; que a maior redução foi veri 
ficada nas superficies vestibulares em ambos os grupos de den 
tes e que as meninas sempre apresentaram maiores reduções que 
os meninos. 

ROSENKRANZ(1967) relatou os resultados de um estudo 
de um ano, em dois grupos de crianças de 8 a 15 anos de idade 
de ambos os sexos, utilizando uma solução de NaF a 0,2% em for 
ma de bochechos e de escovaçoes. 

o grupo de bochechas ficou constituido por 117 crian 
ças que, sob supervisão, bochecharam quinzenalmente por 3 minu 
tos; o outro grupo, constituido por 115 crianças, escovou os 
dentes por 5 minutos com a mesma solução e freqUenci a. Todas as 
crianças receberam tratamento dentário antes do inicio da pe~ 

quisa. 

Os resul tados apos um ano, representados pelo numero 
m ê d i o de n o v a s s u p e r fi' c i e s a t a c a das p e 1 a c á r i e, f o i de 2, O 2 CPOS 
para o grupo de escovação e de 1,84 para o grupo de bochechos; 
essa diferença de 0,18 CPOS entre ambos os grupos não foi con 
siderada significante. A conclusão do autor foi de que o boche 
cho bucal ê o metodo de preferência, pois e mais simples e con 
some menos tempo que a escovaçao e ambos têm o mesmo poder de 

redução do ataque da cárie dental. 

BERGGREN(1967), entretanto, relatou que o Serviço Den 
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tãrio Escolar de Estocolmo. Suécia, responsável por aproxim~ 

damente 70.000 crianças. vem adotando desde 1960. como proc~ 

dimento de saude bucal, escovações supervisionadas com solução 
de NaF a 0.5% realizado durante 3 a 4 minutos e que com 5 esc~ 
vações anuais estas tem obtido 29% de redução do incremento da 
cárie dentária. Este procedimento tem possibilitado reduzir o 
numero de horas de tratamento ortodôntico, de mais de 3 horas 
em 1957 a quase 1,5 horas em 1965(aproximadamente 50%), e au 
mentar o numero de crianças com 
mo perlodo.de1.199 a4.o14 (223% 

tratamento completado,nesse me~ 
de aumento). 

8fRGGRfN(1967) apresenta ainda dados da Noruega, em 
que, comparando o número médio de superfícies obturadas por crl 
ança. sexo e arcada é observada uma redução global de 42%, en 
tre 1961/1962 e 1964/1965. 

TORELL e ERrCS~ON(1967) relataram que parece não e 
xistir diferenças profilãticas na forma em que o ion fluor e 
aplicado, ou seja. por escovação ou por bochecho. 
te se a escovação for precedida pelo bochecho com 
pregada; estes autores citam OLlINEN(1966), que, 
resultados de um estudo de 3 anos e meio, em que 
NaF a 0,5% com freqüência mensal foram aplicadas 

especialme!: 
a solução em 

apresentou os 
soluções de 
em forma de 

bochechos ou escovações, sem encontrar diferença significante. 

Relatam ainda que. na epoca, 40.000 escolares das 
classes elementares de GotebOrg, Suecia, estavam realizando os 
bochechos de 2 em 2 semanas com uma solução de NaF a O,2~, sob 
supervisão. Verificaram que em cinco anos e meio de tratamento 
houve cerca de 50% de redução das obturações realizadas pelo 
Serviço Odontológico dessas escolas. 

CO.VC'í1E e colo (1969) apresentaram os resul tados fi 
nais de um estudo conduzido durante 3 anos em 1276 jovens, na 

sua maioria nas idades de 12 e 13 anos, que realizavam,sob Su 
pervisão, cinco escovações durante o primeiro ano e quatro du 
rante o segundo com uma solução de fluor-fosfato acidulado a 

1,23%; o tempo de escovação foi de 3,5 minutos. calculando-se 
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uma média de 35 segundos em cada um dos seis segmentos em que 
foi dividida a boca. 

No perlodo de 3 anos, os participantes do estudo se 
submeteram a quatro exames, sendo o ultimo 20 meses após com 
p1etada a ultima escovação. 

Os grupos inicialmente ficaram constituldos por 322 

meninas e 337 meninos no grupo controle (idade média 12,4 anos) 

e por 301 meninas e 337 meninos no grupo experimenta1(idade m~ 

dia 12,45 anos). No ultimo exame somente 915 crianças partic~ 

param, sendo 241 meninas e 230 meninos, no grupo controle e 202 
e 242, respectivamente, no grupo experimental; as crianças des 

te ultimo grupo apresentaram 25% menos novas superflcies com 
experiência de cãrie que o grupo controle. Essa diferença foi 

considerada estatisticamente significante ao nlve1 de 0,001. 

H EIFETZ e co1. (1970) relataram os resultados de 

um estudo de 2 anos, utilizando escovação 
mo método de aplicação de solução e ge1 de 

lado. 

supervisionada co 
f1uor-fosfato acidu 

O estudo foi iniciado em 1966, no qual inicialmente 

tomaram parte 1043 crianças de 12 a 13 anos de idade. 

As crianças previamente estratificadas por idades,s~ 

xo e experiência de cãrie, foram divididas em quatro grupos 
comparãveis, assim constituldos: grupo A, 262 crianças que es 

covaram com uma pasta profi1ãtica e imediatamente depois com 

uma solução p1acebo; o grupo B, por 260 crianças que escovaram 
com a mesma pasta profi1ãtica e imediatamente depois com a so 
1ução de f1uor-fosfato acidulado a 0,6% e pH 3,0; o grupo ~por 
258 crianças que escovaram com a solução acidu1ada a 0,6%, mas 
não escovaram previamente com a pasta profi1ãtica e o grupo O, 

por 263 crianças que escovaram com a pasta profi1ãtica e segu~ 
damente com o ge1 de f1uor-fosfato a 1,23% e pH 3,0. A aplica

ção das escovações foi feita cinco vezes durante o ano escolar 

e duração de 2 minutos (30 segundos por quadrante). 
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Apõs 1 e 2 anos, em que aproximadamente metade das 
cri anças foram exami nadas o incremento medi o epo e epos nos gr~ 
pos experimentais e controle foram similares. 

Devido a que nenhum dos procedimentos utilizados de 
monstrou qualquer beneficio preventivo contra a cãrie e devido 
ã grande perda dos individuos participantes, o estudo foi des 
continuado depois do 29 ano. 

MARTHIiER e MllLHEMAN(1970) relatam um estudo em cri 
anças de 6 a 14 anos (210 no grupo controle e 224 no grupo ex 
perimenta1)em que comprimidos de 10 mg de f1uor foram empreg~ 

dos para o preparo de uma solução de NaF que foram utilizados 
da maneira seguinte: 

dois comprimidos sao dados a cada criança, o prime~ 

ro e mastigado e com a solução formada a criança escova as su 
perflcies oclusais por 2 ou 3 minutos. A solução formada é de 
volvida em um recipiente p1ãstico. A criança novamente repete 
o procedimento com outro comprimido e escova por 3 a 5 minutos 
as superficies vestibulares e l"inguais. Palestras sobre causas 
de doença periodonta1 e cãries são fornecidas durante as esco 
vaçoes. 

Apõs 2 anos em que dez aplicações desta natureza fo 
ram realizada, as crianças do grupo experimental apresentaram 
uma redução no incremento de cãrie, que variou de 23 a 35% e 
considerada estatisticamente significante ao nive1 de 0,05. 

MARTHALER(1972) descreve o programa de prevenção u 

ti1izado anualmente na rede escolar de Zurich, Suiça, compree~ 
dendo a utilização de sal domestico f1uoretado, escovação su 
pervisionada quatro a seis vezes e educação em saude da boca, 
durante as sessões de escovaçao. 

Esse programa tem sido ligeiramente modificado em al 
gumas comunidades desde 1967, passando a utilizar 2 comprim~ 

dos de Naf que inicialmente continha 10 mg de f1uor por crian 
ça, por sessao de escovação, e a partir de 1971 o conteudo de 
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flúor foi fixado em 7 mg, com a utilização de 1 a 3 comprimidos 
de acordo com a idade da criança. 

o procedimento utilizado e o seguinte: CJÚal1ç.al.> do 

Ja~d~m da Il16âl1c~a (idade de 4 a 6 anos): a criança realiza a 

escovação regul ar de seus dentes, em conti nuação masti ga um CO!!! 

primido de flúor ate formar junto com a saliva uma solução e 

com esta realiza um bochecho durante 2 minutos e a seguir cos 

pe a solução em um recepiente adequado. 

CJÚal1ç.al.> de. la. e. Za. l.>iJÚe. (idade de 6 a 8 anos): 

estas recebem 2 comprimidos. Realizam o mesmo procedimento an 

terior somente que desta vez são dois bochechos de 2 minutos e 
educação em saúde bucal e proporcionada durante todo o proced~ 
mento de escovaçao e bochechos. 

CJÚal1ç.al.> de. 3a. -!li~~e. e.m d~al1te. até. a ~dade. de. 16 a 

1101.>: estas recebem 3 comprimidos, um dos quais e mastigado i 

mediatamente e usado para a prática de escovação. O 29 e o 39 

comprimido são usados na forma de bochechos como descrito no 
grupo anterior e educação em saúde bucal e proporcionada. 

Este procedimento foi adotado por todas as escolas de 

Zurich a partir de 1971 e proporciona um efeito mais prolong~ 

do e mais altas concentrações iniciais de fluor na cavidade b~ 

cal (aproximadamente 1.150 ppm) com bochechos, e de 1.070ppm por 

meio das escovações, ambos com os comprimidos, a concentração 

media usando a solução de NaF a 1% foi de 400 ppm de fluor. 

Os resultados foram avaliados a partir dos exames rea 

lizados em 1963 (inlcio do programa), 1967 e 1971. As reduções 
de cárie no perlodo de 1963-1964 a 1967-1968, foram de 27 a 36% 
epos e de 25 a 28% epo, em diferentes comunidades de Zurich; e 
8 anos depois (1971), as reduções percentuais de superflcies 

cari adas vari aram de 42 a 50% epos e de 36 a 40% epo quando com 

paradas com as medias das crianças dessas 7 comunidades em 

1963. 

Os dentes deciduos mostraram uma ligeira melhoria du 
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rante o segundo perlodo de observação (1967-1971 )emi,comparação 
com os valores de 1963. 

No periodo de 1963-1967, observou-se uma diminuição 
na ocorrência da gengivite e cálculos, em crianças de 8 a 10 

anos de idade, mas não houve adicionais melhorias no periodo 

de 1967 a 1971. Em crianças de 14 anos de idade, os beneficios 

foram mais pronunciados durante o periodo de 1967-1971. 

Segundo o autor a unica explicação dos beneficios ob 

tidos para a melhoria de saude da gengiva e da menor ocorren 
cia de cálculos ê a melhoria nos hábitos de higiene bucal. E a 
respeito da diminuição do ataque de cárie MARTHALER,1970 em re 

lato anterior indica cinco razões que considerava serem as cau 

sas desta diminuição: 

1. introdução generalizada de sal domêstico fluoreta 

da no nivel de 90 ppm de fluor (somente 35% do ni 
vel considerado ótimo); 

2. escovação supervisionada com soluções de fluor; 

3. educação e informação sobre higiene da boca; 

4. uso amplo de dentifricio com fluor; e 

5. uso de comprimidos com fluor. 

HOROWITZ e co1.(1974) publicaram os resultados de 
um estudo realizado em São Paulo, Brasil, com a finalidade de 

avaliar o efeito inibitório contra a cárie dental de auto-apl~ 

cação de fluor-fosfato acidulado(APF) por meio de escovações. 

Completaram o estudo de 3 anos de duração 566 adole~ 

centes entre 14 a 17 anos (de um total de 1.279 que na época do 

inicio do estudo tinham de 11 a 14 anos) e que foram divididos 

em cinco grupos de 256 cada um (apenas o grupo C tinha 255) e 
cuja constituição final foi a seguinte: grupo A [controle) :117 
adolescentes que escovavam com pasta sem fluor e depois com u 
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ma solução placebo; grupo B: 117 adolescentes que escovavam com 

uma pasta profilãtica e depois escovavam com uma solução APF 

que continha 0,6% de flúor e pH 3,0; grupo C: 108 adolescentes 

escovavam com a mesma solução APF, sem escovar primeiro com a 

pasta profilãtica; grupo D: 116 adolescentes escovavam com a 
pasta profilãtica e depois com APF em forma de gel que continha 

1,23% de fluor e um pH de aproximadamente 3,0; e grupo E: 108 

adolescentes,escovavam com o mesmo gel (APF), sem escovar pri 
meiro com a pasta profilãtica. 

As escovações foram realizadas pelos próprios indivl 
duos sob a supervisão de pessoal leigo, com uma freqUência de 

cinco vezes por ano, aproximadamente com 2 meses de intervalo, 

de forma que um total de 15 escovações foram realizadas duran 
te os 3 anos de pesquisa; a duração do tempo de escovação foi 
de 30 segundos por quadrante (10 segundos o grupo de superfi 

cies vestibular lingual e oclusal);a rotina para usar a pasta 
profilãtica foi a mesma usada com a aplicação do gel APF,O te~ 

po de aplicação da solução foi de 2/segundos por quadrante, a 
penas que o procedimento foi repetido em seguida de forma que 

no total o tempo foi de 42 segundos por quadrante ou 14 segu!:!. 
dos para cada grupo de superf;cies. 

As crianças do grupo D, mostraram apos 3 anos de a 
plicação da pasta profilãtica e do gel APF, as maiores reduções 

de ataque de cãrie, no final do estudo e em cada um dos anos 
intermediãrios. Contudo nenhum dos efeitos entre os diferentes 
grupos experimentais foi estatisticamente significante. 

Apôs este per;odo de 3 anos, o grupo controle apr~ 

sentou um incremento CPOS medio de 11,48 e os grupos B,C,D e E 
um CP OS de 8,50; 8,48; 7,68 e 9,33 respectivamente e que corre.?. 
pondem em relação ao grupo controle 26,0; 26,0; 33,0 e 19% de 
redução do ataque de cãrie nesses mesmos grupos, sendo ap~ 

nas a redução de 19% não significante ao n;vel de 0,05; as re 
duções apresentadas pelos grupos B, C e D foram significantes 

ao n;vel de 0,01. 
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BIRKELAWVe JORKJENV(1975) compararam a experiência 
de cãrie, placa e condições gengivais, de um grupo de crianças 
de 14 anos que durante 8 anos participaram de um programa de 
bochechos quinzenais com NaF a 0,2%, com outro grupo que reall 
zou escovações supervisionadas com uma solução de NaF a 0,5% , 
quatro ou cinco vezes ao ano. Com essa finalidade foram esco 
Ihidos 178 escolares de 14 anos, de 2 comunidades da Noruega, 
em condições similares, apenas diferindo da medida preventivc 
adotada, pertencendo 88 a Posgrun, onde o programa de boche 

chos foi iniciado em 1964 e 90 a Skien onde o programa de esco 
vaçoes (quatro ou cinco vezes ao ano)foi iniciado em 1965. 

Não houve diferenças em ambos os grupos em relação a 
higiene bucal, gengivites (todas as crianças tinham) e placa. 
Tambem não houve diferenças no componente superficie cariada.A 
única diferença significante encontrada entre ambos os grupos 

foi a relacionada com o componente superficies obturadas(em m~ 
dia 8 superficies a mais), para o grupo de escovações; os aut~ 

res acredi tam que essa di ferença não pode ser a tri bui da ao sexo, 
classe social, anos de residência na cidade, número de dentis 
tas realizando o tratamento anterior, hãbitos de escovação,uso 
de flúor em casa ou quantidade de placa. A única explicação po~ 
sivel e provavelmente devida a feqtlencia de aplicação do flúor. 
Pelos resultados dos estudos os autores concluiram que: boche 

chos semanaisouquinzenais parecem dar maiores benefícios que 
escovação supervisionada com flúor, realizada quatro ou cinco 
vezes ao ano. 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1 AMOSTRA 

Constou de 424 crianças, de 9 e 10 anos de idade, m~ 

triculadas em cinco escolas da rede estadual da cidade de São 
Paulo, no ano de 1975, a saber: 

- E.E.P.G. Alberto Torres 

- E.E.P.G. Alfredo Bresser 

- E.E.P.G. Nossa Senhora de Fãtima 

- E.E.P.G. Pedro 11 e 

- E.E.P.G. Vitor Oliva 

O criterio da escolha para a idade das crianças foi 
o numero de dentes permanentes irrompidos, pois, em grupos etã 

rios menores de 9 e 10 anos estes são poucos; 

faixa etãria existe a possibilidade de se dar 

alem disso,nesta 

proteção ãs su 

perficies dos dentes que jã estão irrompidos, bem como aos que 
irão irromper, o que permitiria a verificação da eficãcia da 

solução de fluor,em ambas as situações. 

As crianças foram distribuidas igualmente, de acordo 
com o numero medio de superficies irrompidas e de acordo com a 

experiência anterior de cãrie (CPOS medio), em um grupo contrQ 

le e em tres grupos experimentais (Tabela 7). 
As crianças que não nasceram e que não residiram se~ 

pre em São Paulo foram eliminadas da amostra para não haver PO! 
sibilidade de terem sido expostas a ação da fluoretação da a 

gua de abastecimento. 

O tamanho da amostra foi calculado de acordo com o 
metodo de MARTHALER(1967), metodo este recomendado para exper! 

mentos com agentes cariostãticos em que mais de dois' grupos de 

estudo sao utilizados. 

Neste particular aspecto, o numero de crianças in 
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c1uidas em cada grupo, de ambos os sexos, no inlcio do estudo 

foi de 106, levando-se em consideração as seguintes pressuposl 
çoes: 

- redução da incidência da cãrie de aproximadamente 
30%; 

coeficiente de variação (C.V. = s/x) igual a 1,0 

e nive1 de significância de 0,05, sendo o desvio p~ 
drão constante, isto ê, igual tanto para o grupo 
controle como para os grupos experimentais, e 

- perda de escolares de aproximadamente 20%. 

3.1.1 Variâveis para a constituição de grupos: os grupos 
foram constituldos levando em consideração: 

3.1.1.1 idade das crianças, sendo semelhantes as 

idades medias dos grupos de estudo; 

3.1.1.2 superficies de dentes permanentes i rrom 
pidos, sendo que todos os grupos aprese~ 

taram valores medios de superflcies irrom 
pidas similares; 

3.1.1.3 experiência anterior de cârie, sendo que 

todos os grupos apresentaram valores me 

dios de superflcies epo similares. 

3.1.2 Consti tui ção dos grupos: 

3.1.2.1 grupo controle (grupo 111): constituldo 
por 106 crianças, de ambos os sexos, que 

nao realizaram o bochecho nem a escovaçao 
com a solução de NaF a 0,5% ou com a solu 

çao p1acebo. 

3.1.2.2 grupos experimentais. Constituidos por: 

Grupo I: 106 crianças, de ambos os se 
xos, que realizaram bochechos 

semanais, colocando a solução de 
NaF a 0,5% em contato com as su 

perflcies dentãrias durante um 
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minuto; 

Grupo I I: 106 cri anças, de ambos os sexos, 

que realizaram uma escovação se 

manal com a solução de NaF a 

0,5%, durante 3 minutos, e 

Grupo IV: 106 crianças, de ambos os sexos, 

que realizaram semanalmente prl 

mei ro a escovação, com a so 1 ução 

de NaF a 0,5%, e depois efetua 
ram o bochecho, com duração de 

3 e 1 minuto respectivamente p~ 
ra a escovação e para0 bochecho. 

As informações relativas ao nome, sexo,idade e local 
de nascimento foram retiradas dos boletins escolares. 

Os dados de identificação das crianças e os exames 
clinicos foram anotados em fichas especiais (anexo 1); os da 

dos sobre bochechos e escovações tambem foram registrados em 

fichas apropriadas(anexo 2). 

Os exames clinicos foram feitos com o auxilio de es 
pelhos bucais planos, sondas exploradousn9 5 e luz natural. 

3,3 fNDICES 

Para o levantamento da cârie dental foi utilizado o 

indice epos proposto em 1938 por KLEIN e col,. e foram segul 
dos os criterios recomendados pela Disciplina de Odontologia S~ 
nitâria da Faculdade de Saude Pública da Universidade de São 

Paulo, 1967 (anexo 3). 
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3,4 CALI BRAÇJ!:O 

Para aumentar a confiança e consistência do diagnô~ 

tico das lesões de cárie, o autor examinou, previamente ao le 
vantamento e em duas ocasiões diferentes, um grupo de crianças 
similares às do estudo, e os resultados foram s a tis f a tô r i os 
pois se obteve percentuais de discordância menores que 5%. 

3,5 PREPARO E APLI CAÇA0 DA SOLUÇA0 DE -NaFa 0,5% 

o sal de NaF foi pesado em bal ança anallti ca ma rca 
Mi crowa por um tecni co do Depa rtamento de Nutri çào da Facul dade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e acondicionado 

em doses individuais de 5 g. Momentos antes de sua utilização 
as soluções de flúor eram preparadas, pelo autor, com 1 litro 

de ãgua potável e 5 g. de NaF-e agitadas ate a dissolução com 
pleta do pô, a fim de que se obtivesse uma solução o ,mais homo 

genea possivel, sendo em seguida acondicionadas em recipiente 
plástico para sua distribuição às crianças dos grupos 

mentais. 
experl 

A orientação e a supervisão dos bochechos e das esco 

vaçoes foi realizada pelo autor; em duas escolas obteve-se a 

colaboração de dois cirurgiões-dentistas pertencentes à Divi 

são de Estudos, Normas de Programas de Assistência Odontolõgl 

ca - DENPAO - do Departamento de Assistência ao Escolar da Se 
cretaria da Educação do Estado de São Paulo. Estes profissi~ 

nais voluntariamente se ofereceram para participar ativamente 

na pesquisa e para tal foram treinados e supervisionados, no l 
nicio e periodicamente, durante a realização do estudo,pelo au 

to r. 

As crianças foram ensinadas e treinadas a executarem 

as técnicas de escovação e de bochecho em duas sessões pr~ 

vias ã execução definitiva, utilizando-se água potável em lu 

gar da solução de NaF a 0,5%. 



.64 

Foi também preocupaçao do autor obter autorização e 
envolver os professores e pais de alunos no desenvolvimento da 

pesquisa com o objetivo de que incentivassem as crianças a ex~ 

cutarem os procedimentos e a seguirem as instruções. para a ut2. 
lização da técnica. adequadamente. Para tal foram realizadas 
reuniões de pais e mestres nas quais foram expostos os objet2. 

vos da pesquisa. a importância da participação continuada das 

crianças e os beneficios da implantação de programas sistemat2. 

cos de aplicação de flüor; estas reuniões foram bastante grat~ 

ficantes para o autor pois houve grande entusiasmo e apõio.ta~ 

to por parte dos professores como dos pais. 

3.6 MATERIAL UTILIZADO NA PESQUISA 

3.6.1 sal de NaF; 

3.6.2 âgua potâvel; 

3.6.3 copos plâsticos para efetuar bochechos; 

3.6.4 recipientes plâsticDS para armazenar a solução; 

3.6.5 escovas dentais para a realização da escovaçao; 

3.6.6 fichas para anotação dos exames dentãrios; 

3.6.7 fichas para registro dos bochechos e escovações; 

3.6.8 espelhos bucais e sondas exploradoras nQ 5 para e 

xame dentârio; 

3.6.9 pranchetas de madeira para suporte das fichas de 

anotações e 

3.6.10 sabonete e toalhas para a limpeza das maos. 

3.7 TécNICA DE BOCHECHO 

Proporcionou-se a cada estudante um copo com 10 ml. 

da solução de fluor a 0.5%. Com essa quantidade os escolares rea 
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lizaram um bochecho durante um minuto, fazendo com que a solu 
çao entrasse em contato com todas as superfícies dentãrias. 

Depois dos bochechas as crianças voltaram às suas 
classes, com a instrução de não beberem líquidos(ãgua, sucos, 

etc.) e nem comerem alimentos pelo espaço de, no mínimo, 30 mi 
nutos. 

Para facilitar a ministração e a supervisão dos bo 

chechos com a solução de flüor, foram chamados de cada vez gr~ 

pos de 10 crianças. 

3.8 TÉCNICA DE ESCOVAÇAO 

A escovação foi fei ta por segmentos, sendo 4 posteri~ 
res e 2 anteriores, tais como segue: segmento pôstero-superior 

(área de molares e pré-molares) a partir do ultimo dente pr~ 

sente distalmente ao canino superior direito, segmento ântero
superior (canino a canino); segmento pôstero-superior esquerdo, 
a partir do ultimo dente presente distalmente ao canino sup~ 

rior esquerdo; segmento pôster~-inferior esquerdo; segmento â~ 

tero-inferior e terminando com o segmento pôstero-inferior es 
querdo, com o ultimo dente distal ao canino inferior direito. 

A seqUéncia da técnica de escovação das superfícies 

dentárias nos respectivos segmentos foi a seguinte: começar p~ 
las superficies vestibulares, continuar pelas superfícies oclu 

sais ou incisais e terminar com as superficies linguais.A 
escova era colocada em posição inclinada sobre as superfícies 

vestibulares e linguais, a partir do colo do dente, escovando 

os dentes superiores para baixo e os inferiores para cima. As 

superfícies oclusais foram escovadas em movimento de diante p~ 

ra trãs e de trãs para diante. 

Antes e apos a escovação das superflcies de cada se~ 
mento, a escova era embebida na solução de NaF, distribulda num 

copo individual a cada criança. Os escolares que fizeram além 
da escovação, os bochechas, receberam uma quantidade adicional 
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de 10 ml. da solução para bochecharem apos a escovaçao. 

Para facilitar a supervisão da aplicação da solução 
de fluor por meio da escovação foram chamados de cada vez gr~ 

pos de 5 crianças. 

-3.9 PERfoDO DA REALIZACAO DO BOCHECHO E DA ESCOVAÇAO 
• 

As crianças iniciaram a aplicação do bochecho e da 
escovaçao em setembro de 1975; durante os meses de dezembro des 
se mesmo ano, e de janeiro, fevereiro e julho de 1976 não rea 
lizaram o bochecho nem a escovação, devido às ferias escolares; 
em novembro de 1976, isto e, após la meses de efetiva aplic~ 

ção da solução de NaF a 0,5% foi realizado um 29 levantamento 
da experiência de cãrie ocorrida nestas mesmas crianças,verifi 
cando-se uma perda de 27,6% das mesmas, em relação às 424 que 
iniciaram o estudo (Tabela 6). 

Para este periodo de la meses de estudo foi previsto 
que as crianças do grupo I realizariam um total de 42 boche
chos, as crianças do grupo 11 efetuariam um total de 42 esco 
vaçoes e as crianças do grupo IV fariam um total de 42 boche 
chos e 42 escovações. Para as criançs do grupo 111 (grupo con 
trole) não foram previstos nem bochechos nem escovaçoes. 

3.10 APRESENTACAO DOS RESULTADOS 
• 

A apresentação dos resultados serã feita analisando 
os dados separadamente em relação ao ataque de cirie observad~ 
ou seja: 

a) nas superficies que estavam presentes no iniciodo 
estudo, comparando a incidência de cirie que oco~ 
reu após o tratamento nessas mesmas superficies 
com a aplicação da solução de fluor, nos diferen 
tes grupos de estudo, quando realizado o segundo 
levantamento; 



TABELA 6 - Número de crianças que iniciaram e completaram o estudo e percentual 
de perda por grupo, segundo o sexo. São Paulo, 1975. 

Sexo MASCULINO FEMININO AMBOS SEXOS 

grupo ·niCiar~mlcomPlet. j % perda niciaram Icomplet, 1% perda 'niciaramlcomPlet. 1% perda 

I 56 42 25,0 50 33 34,0 106 75 29,2 

I I 56 46 17 ,9 50 34 32,0 106 80 24,5 

lI! 56 34 39,3 50 37 26,0 106 71 33,0 

I V 56 45 19,7 50 36 28,0 106 81 23,6 

TOTAL 224 167 25 ,4 200 140 30,0 424 307 27,6 

O'> 
'-J 



.68 

b) nas superfícies que irromperam apos iniciado o 
estudo comparando, nos diferentes grupos, as no 
vas lesões de cãrie experimentadas nessas novas 

s uperfí ci es; 

c) nas superfícies que estavam presentes no inlc;c do 

estudo em conjunto com as que irromperam poster~ 

ormente (anã1ise global) comparando a incidência 

de cãrie experimentada pelos diferentes grupos. 

3.11 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1l.1 Reversões 

Entende-se por reversoes a mudança de diagnõstico 
de uma superfície dentãria considerada como cari~ 

da no primeiro exame e hígida no segundo exame. 

Para efeitos de anãlise, nas ocasiões em que esta 
situação ocorreu, foi considerada como sendo híg~ 
da a superfície que experimentou essa mudança en 
tre ambos exames (reajuste de reversões). 

3.11.2 SuperfÍcies extraídas 

Quando um dente foi extraído entre o primeiro e o 
segundo levantamento de cãrie, para efeitos de a 
naTise, foi considerado no segundo exame o mesmo 
valor que recebeu no primei'ro. 

3.11.3 Composição final da amostra 

Foram considerados como componentes do estudo ap~ 
nas as crianças que permaneceram desde o levanta 
mento inicial até o levantamento final e que real~ 

zaram pelo menos 20 aplicações com a solução de 

fl lio r. 
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3.11.4 Metodos estatísticos 

As comparações de medias foram feitas mediante ana 
lise de variância parametrica e constrastes de 

Sheffé. Sfi EFFt( 1953), BERQUÚ e MARQUES (1963);Ca; TA 
NETO(1971), aceitando-se as considerações de GLASS 

e colo (1972) julgando que os dados estavam razoa 

velmente próximos às condições expostas por tal a~ 

toro O nível de significâncía adotado foi de 0,05; 

Quando pertinente foi informado o nível de si gni f2. 

cância descritivo p, onde p = a probabilidade de 
obter valores igualou maior do que o observado. 

Quando evidenciada uma redução significativa entre 

as medias de um grupo experimental e a do control~ 

foi calculada a redução percentual estabelecendo

se o respectivo intervalo de confiança, segundo 

FüUe.It, ao nivel de 95% IBERQUO e MARQUES, 1963; 
DUBEY, 1966 e FINNEY,1971}. 

TABELA 7 - Medias de idade (anos),de superficies irrompidas.de 

CPOS medio e lndice de ataque de cãrie, das 424 cri 

anças que iniciaram o estudo, segundo os grupos ex 
perimentais e controle. São Paulo, 1975. 

Medias Idade Medias super Coe fi cí ente 

Grupo (anos) ncies i rrom. CPO-$ de a taque 

1* 9 ,5 78,02 6,5283 0,08 

11** 9,4 78,30 6,5943 0,08 
111*** 9 ,5 78,30 6,4245 0,08 
1 V ** * * 9 ,5 78,35 6,4811 0,08 

* Prevlstos 42 bochechos 
** Previ s tas 42 escovaçoes 

*** Não foram previstos nem bochechos nem escovações 

**** previstos 42 bochechos e 42 escovaçoes 



4. RESULTADOS 

Os resultados foram analisados utilizando-se as cri 
anças que estiveram presentes desde o inicio do estudo até sua 

finalização, e de acordo com o ataque de cãrie observado nas 

superficies presentes no inicio do estudo, irrompidas durante 
o tratamento e nas superfícies em conjunto (anã1ise global) co 

mo foi descrito no capitulo anterior (material e método). 

11.1 CARACTERIZAÇAO DA AMOSTRA TRABALHADA 

TABELA 8 - Número de crianças, de ambos os sexos, que comp1et~ 

ram o estudo, CPOS media e outras variãveis no in; 

cio do estudo, segundo os grupos experimentais e 

controle. São Paulo. 1975. 

nQ de riÇl"medlo Des vi o -- Desvio CPOS " Grupos Idade superfic. padrão CPOS" padrão Sup.lrro leri anç. i rrompi d. m. 

1* 75 9,5 78,07 20,00 6,40000 6,8793 0,08 

li ** 80 9,4 78,00 18,99 6,7250 6,2500 0,09 

111***\ 71 9,5 80,07 20,71 7,0000 6,8159 0,09 
I 

I V ** ** 81 9,6 76 ,11 18,94 6,4691 5,5993 0,09 

* Crianças que realizaram boc he chos 

** Crianças que realizaram escovaçoes 

*** Crianças que nao realizaram nem bochechos nem escovaçoes 

**** Crianças que realizaram bochechos e escovaçoes. 
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TABELA 9 - Anã1ise de variância para os valores medios de su 
perficies irrompidas das 424 crianças, de ambos os 
sexos, presentes no inicio do estudo, segundo os 
grupos experimentais e controle. são Paulo, 1975. 

Fontes de Graus de Soma de Quadrado F 
va ri açâo liberdade quadrados medios 

Entre 03 7,2524 2,4175 0,0063 
tratamentos p >0,1 

Dentro de 420 161.158,7264 383,7113 (não signif.) 
tratamentos 

TOTAL 423 161.165,9788 - -

TABELA 10 - Anã1ise de variância para os valores medios epos 

Fontes de 
variação 

En tre 

das 424 crianças, de ambos os sexos, presentes no 
inicio do estudo, segundo os grupos experimentais 
e controle. São Paulo, 1975. 

Gra us de Soma de Quadrado F 
liberdade quadrados medio 

03 1 ,6486 0,5495 0,0142 
tratamentos 

Dentro de 420 16.216,3302 38,6103 (não signif.) 
tra tamentos 

TOTAL 423 16.217,9788 - -
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TABELA 11 - Anãlise de variância para os valores médios de su 

perficies irrompidas das 307 crianças, de ambos os 

sexos, que completaram o estudo, no inicio do tra 
tamento, segundo os grupos experimentais e contro 

le. São Paulo, 1975. 

Fontes de Graus de Soma de Quadrado 
variação liberdade quadrados médio F 

I 
Entre I tratamentos 3 593,6822 197,8941 0,5134 

P > 0,1 
Dentro de 
tratamentos 303 116.799,3146 385,4763 (não signif.) 

TOTAL 306 117.392,9968 

fABELA 12 - Anã1ise de variãncia para os valores médios epos 

Fontes de 
variação 

En tre 

das 307 crianças de ambos os sexos que completaram 

o estudo, no inicio do tratamento, segundo os gr~ 

pos experimentais e controle. São Paulo, 1975. 

Graus de i Soma de Quadrado F liberdade quadrados médio 

3 16,4635 5,4878 0,1347 

tratamentosl p > 0,1 

Dentro de 303 12.348,1228 40,7529 (não signif.) 
tratamentos

l 
I 

TOTAL I 306 12.364,5863 
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Pode-se verificar que apos a perda das crianças (T~ 

bela 8), os valores medios não diferiram praticamente dos valo 

res iniciais (Tabela 7). A maior discrepância observada é so 
um pouco maior que 0,5 superficie epo (0,58) e correspondeu 
ao grupo rrr e em superficies irrompidas a diferença foi de 

2,24 e correspondeu ao grupo rv (Tabelas 7 e 8). 

Nota-se tambem, comparando-se estes dados com os da 

dos iniciais (Tabela 6), que o grupo rrr do sexo masculino foi 

o que apresentou maior perda de crianças e que no sexo femini 
no as perdas foram mais homogêneas. 

o teste de anãlise de variância para a verificação 

de igualdade entre os valores médios de superficies jã irromp~ 

das na época do primeiro levantamento entre as crianças que i 

niciaram o estudo (antes da perda de 27,6%), indicou que as 

mesmas podem ser consideradas iguais ao nivel de 0,05 de sign~ 

ficância (Tabela 9). 

o mesmo pode-se veri fi car em rel ação aos resul tados 

epos obtidos no primeiro levantamento entre as crianças que 
iniciaram o estudo, em que a anãlise de variãncia indicou que 
os mesmos podem ser considerados iguais, ao nivel de signifi

cância de 0,05 (Tabela 10). 

Quando comparados os 4 grupos entre si apos a perda 
das crianças (Tabela 8), observa-se que os valores medios nao 

diferem significantemente entre si. 

A maior discrepância observada foi de quase 4 supe~ 

ficies irrompidas e, em valores medios epo de 0,60 superficie 

ambas correspondendo ã comparação entre os grupos rrr e rv e 

r r r e r respectivamente. A anãlise de variância i ndi cou 
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que amoos podem ser considerados iguais ao nive1 de significã~ 

cia de 0,05 (Taoe1as 11 e 12). 

Pode-se tamoem observar, pela relação experiência 
de cãrie - superficies irrompidas, que todos os grupos aprese~ 
taram no inicio, similares coeficientes de ataque de cãrie (T~ 

bela 7 e 8). 

4.2 ANÁLISE DO INCREMENTO DE CÁRIE OBSERVADO NAS SUPERFíCIES 
PRESENTES NO INíCIO DO ESTUDO. 

As estatisticas correspondentes ao numero medio de 
superficies com experiência de cãrie registradas no segundo 1e 
vantamento encontram-se nas Tabelas 13 e 14 e os resultados da 

anã1ise, nas Tabelas 15, 16 e 17. 

TABELA 13 - epos medio o outras variãveis observadas no segu~ 

do levantamento nas 307 crianças, de ambos os se 
xos, que completaram o estudo, segundo os grupos 
experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

-- incremento epos + i ncrem. 
Grupo Idade epos d.p. d.p. medi o t 

mêdio SUP. irr. SU[2.irr .. 

1*· 10,9 10,4133 9,2650 4,0133 3,7579 0,13 0,05 

11** 11 ,O 10,6125 8,3613 3,8875 3,6734 0,14 0,05 

111*** 10,9 12,7746 7,6666 5,7746 3,7576 0,16 0,07 

I V**** 11 ,O 9,5432 6,8576 3,0741 2,3118 0,13 0,04 

* Realizaram em media 36,6 bochechas 
** Realizaram em media 37,2 escovações 
*** Não estavam previstos nem bochechas nem escovações 
**** Realizaram em media 37,4 bochechas e 37,4 escovações. 
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TABELA 14 - Percentual de redução de cãrie dental e intervalo 

de confiança para os grupos que foram significant~ 
mente diferentes no incremento de cãrie em relação 
ao grupo controle. São Paulo, 1976. 

Grupo % de Redução Intervalo de confiança-95% 

I e I I I 30,50 10,27-------39 ,53 

I I e I I I 32,68 13,20--------4Ql,32 

IV e III 46,77 29,31------------55,65 

TABELA 15 - Anãlise de variãncia para os valores médios do in 
cremento epos das 307 crianças, de ambos os sexos, 
que completaram o estudo, segundo os grupos exper~ 
mentais e controle. São Paulo, 1976. 

Fontes de Gra us de Soma de Quadrado 

\ 
F variação liberdade quadrados médio 

En tre 
tra tamen tos 3 288,0531 96,0177 8,2489 

p<O,OOl 

Dentro de 
tra tamentos 303 3.526,9241 11,6400 (significante 

TOTAL 306 3.814,9772 - -
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TABELA 16 - Resultados dos testes de Sheffe,para os valores m~ 

dios do incremento CPOS das 307 crianças,de ambos 

os sexos, que completaram o estudo, segundo os gr~ 

pos experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

Grupo I I I I I I V 

0,2295 - 3,01718 1,7207 

I P > O , 1 O,025<p < 0,05 p > O , 1 

(não significante) (si gni fi cante) (não significante) 

- 3,4001 1,5141 
I I O,Ol<p<O,025 O , 1 P > 

(significante) (não significante) 

4,8807 

I I I 0,001 <p < 0,005 

(si gni fi cante) 

Pelos dados apresentados na Tabela 13, verifica-se 
que, apos 10 meses de auto-aplicações semanais de bochechos e 

escovações com a solução de NaF a 0,5%, os 3 grupos experime~ 

tais apresentaram valores medios CPOS menores que o grupo co~ 
tro1e, diferenças estas que em termos percentuais representa

ram reduções de cãrie de 30,50%, 32,68% e 46,77% respectivame~ 

te. A anã1ise estatlstica revelou que os 3 grupos experime~ 

tais são diferentemente significantes ao nlve1 de 0,05, em re 

1ação ao grupo controle, não indicando diferenças significa~ 

tes entre os grupos experimentais entre si(Tabe1as 15 e 16). 

Pode-se observar tambem (Tabela 13) que a relação ataque de ca 



.77 

rie por superficie irrompida e maior para o grupo controle que 

para os grupos experimentais e que o grupo rv, que apresentou 
a maior redução percentual (46,77%), apresentou o menor coefi 
ciente de ataque. 

Os resultados do intervalo de confiança calculados 
para esta redução de cãrie entre os grupos r, rr e rv em re1a 

ção ao grupo rrr, indicam que a mesma não deveria ser menor de 

que 10,27% e não maior do que 55,65% (Tabela 14). 

4,3 ANÁLrSE DA EXPERIENCIA DE CÁRIE OBSERVADA NAS SUPERFfcIES 
QUE IRROMPERAM DURANTE A REALIZAÇAO DO ESTUDO 

As estatisticas correspondentes às novas superficies 

irrompidas durante o estudo são apresentadas nas Tabelas 17 e 

18 e os resultados da anã1ise nas Tabelas 19, 20 e 21. 

TABELA 17 - CPOS medio e outras variãveis observadas no segu~ 

Grupo 

r 

II 

III 

rv 

do levantamento nas 307 crianças, de ambos os se 

xos, que completaram o estudo, segundo os 

experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

n9 medi o de -- CPOS ~ 

grupos 

sup.irromp. d.p. CPOS d.p. Sup. i rrompi das 

34,07 16,04 0,2400 0,7857 0,007 

32,19 16,36 0,1875 0,5973 0,006 

35,92 15,95 0,7887 1 ,4134 0,022 

32,90 16,35 0,2222 0,5916 0,007 
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TABELA 18 - Percentual de redução de cãrie dental e intervalo 

de confiança no ataque decãrie em relação ao gr~ 

po controle. são Paulo, 1976. 

Grupo % de Redução Intervalo de confiança-95% 

I e I I I 69,19 45,22 91 ,56 

I I e I I I 76,23 53,85 96,77 

IV e I I I 71 ,83 49,09 92,39 

S2 = 0,7977 

TABELA 19 - Anã1ise de variância para os valores médios de su 
perflcies irrompidas das 307 crianças, de ambos os 

sexos, que completaram o estudo, segundo os grupos 
experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

Fontes de Graus de Soma de Quadrado F variação liberdade quadrados médio 

En tre 

tra tamen tos 3 593,2704 197,7568 0,7548 

p > 0,10 

Oen tro de 
tratamentos 303 79.385,5570 261,9985 (não signif.) 

TOTAL 306 79.978,8274 
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TABELA 20 - Anãlise de variância para os valores medias epos 

Fontes de 
variaçâo 

Entre 

tratamentos 

Dentro de 
tratamentos 

TOTAL 

das 307 crianças, de ambos os sexos, que complet~ 

ram o estudo, segundo os grupos experimentais e con 

trole. São Paulo, 1976. 

Graus de Soma de Quadrado 
liberdade quadrados media F 

3 18,0084 6,0028 7,5253 
p<O,OOl 

303 241,6985 0,7977 (significante) 

306 259,7068 - -

TABELA 21 - Resultados dos testes de Sheffe para os valores me 
dias epos das 307 crianças, de ambos os sexos,que 

completaram o estudo, segundo os grupos experime! 

tais e controle. São Paulo, 1976. 

Grupos I I III IV 

0,3666 - 3,7250 0,1246 
I 

P > O ,1 O,Ol<p <0,0:':'5 P > O , 1 
(não si gni fi cante) (si gni fi cante) (não significante) 

- 4,1376 - 0,2471 

I I 0,005<p<0,01 P > O , 1 
(si gni fi cante) (não significante) 

3,9177 
III 0,005<p<0,01 

(significante) 
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Na Tabela 17 pode-se observar que o numero medio de 
novas superficies irrompidas foi similar para os quatro grupos 
de estudo, o que foi confirmado com a aplicação da anã1ise de 
variãncia (Tabela 19). 

A Tabela 17 tambem mostra que o coeficiente de ata 

que de cãrie por superficie irrompida novamente e maior nas cri 
anças do grupo controle e que o grupo lI, que apresentou a 

maior redução percentual de cárie (76,23%), apresentou o menor 
coeficiente de ataque. 

Com base na diferença entre os valores medios de ca 
rie (CPOS)dos quatro grupos de estudo (Tabela 17), ca1cu10u
se a redução percentual observada pelos grupos experimentais em 
relação ao grupo controle, e esses valores são apresentados na 
Tabe1 a 18. 

A anã1ise estatistica mostrou que existem diferenças 
significantes entre os grupos experimentais e controle (Tabela 
20) e que essas diferenças correspondem aos grupos I, 11 e IV 
em re1 ação ao grupo I I I (Tabela. 21), não revel ando a anã1 i se di 
ferenças significantes entre os grupos experimentais entre si. 

Os resultados do intervalo de confiança indicam que 
a redução percentual de cãrie obtida atraves dos diferentes me 
todos de aplicação da solução de f1uor não deveria ser menor 
do que 45,22% e não maior do que 96,77% neste tipo de superfI 

cies (Tabela 18). 

4.4 ANÁLISE DO INCREMENTO DE CÁRIE OBSERVADO NAS SUPERFfcIES 
PRESENTES NO INfcIO DO ESTUDO JUNTO COM AS QUE IRROMPERAM 
DURANTE O ESTUDO (ANÁLISE GLOBAL). 

As estatisticas correspondentes ã anã1ise global sao 
apresentadas nas Tabe1 as 22 e 23 e os resu1 ta dos da anã1 i se nas 

Tabelas 24, 25 e 26. 



TABELA 22 - epos medio e outras variáveis observadas no segundo levantamento nas 307 

crianças, de ambos os sexos, que completaram o estudo, segundo os grupos 
experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

Grupo I n9 ~edio dE Incremento d. p. epos " Increm.med. 
s up. 1 rromp. d . P . epos d . P . medio sup. i rrom[l sup. i rromp. 

I 112,13 22 ,81 10,6533 9,6639 4,2533 4 ,1 788 0,10 0,04 

I I 110,25 20 ,1 4 10,8000' 8,5808 4,0750 3,8575 0,10 0,04 

I I I 115,99 18,95 13,5633 8,4104 6,5633 4,2079 O ,12 0,06 

IV 109,01 21, 19 9,7654 7 , O 821 3,2963 2,4922 0,09 0,03 

00 
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TABELA 23 - Percentual de redução de cãrie dental e intervalo 

de confiança para os grupos que foram significant~ 

mente diferentes no incremento de cãrie em relação 

ao grupo controle. São Paulo, 1976. 

Gru p os % de Reduçao Intervalo de confiança - 95% 

I e I I I 35 , 19 15,91-------43,49 

Il e 111 37 ,91 19 ,34-------45 ,96 

IV e 111 49,77 32 ,99--------58, O 5 

S=13,8749 

TABELA 24 - Anãlise de variância para os valores medios de su 

Fon te de 
variação 

Ent re 

perficies irrompidas das 307 crianças, de ambos os 

sexos, que completaram o estudo, segundo os grupos 

experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

Graus de Soma de 

I 
Quadrado 

liberdade quadrados medio F 

3 2.071 ,5585 690,5195 1,5898 
tratamentos p > 0,1 

Dentro de 303 131.605,6402 434,3420 (não si gn i fi c.) 
tratamentos 

TOTAL 306 133.677,1987 



TABELA 25 - Anãlise de variância para os valores medias do 

Fonte de 
variação 

En t re 

tratamentos 

Dentro de 

tratamentos 

TOTAL 

incremento epos das 307 crianças, de ambos os se 

xos, que completaram o estudo, segundo os grupos 
experimentais e controle. São Paulo, 1976. 

Graus de Soma de Quadrado 
liberdade quadradOS media F 

3 438,6198 146,2066 10,5375 

p <0,001 

303 4.204,0903 13,8749 (signific.) 

306 4.642,7101 

TABELA 26 - Resultados dos testes de Sheffê para os valores 

Gru pos 

I 

(não 

medias do incremento epos das 307 crianças, de 

ambos os sexos, que completaram o estudo, 

do os grupos experimentais e controle. são 
lO, 1976. 

segu..'! 
Pau 

I I I I I IV 

O ,2980 - 3,7580 1,6057 

p> 0,1 O,Ol<p<O,025 P > 0,1 
si gni fi cante) (significante) (não signifi cante) 

- 4,1042 1,3277 

I I O ,005<p<0 ,Dl P > O , 1 
(significante) (não significante) 

5 ,40 82 
1·1 I O ,OOl<p<O ,005 

(significante} 
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Pelos dados apresentados na Tabela 22, pode-se veri 
ficar que o numero mêdio de superflcies permanentes irrompidas 

foi similar para os quatro grupos de estudo. Este resultado foi 

confirmado estatisticamente ao nlvel de significância de 0,05 

(Tabela 24). 

Nota-se tambem, nesta Tabela 22, que os três grupos 

experimentais apresentaram valores medias CPOSmenores que o 

grupo controle, diferenças 

apresentadas na Tabela 23, 

estas que em termos percentuais sao 

e que representam reduções de 35% 
aproximadamente a 50% no ataque de cârie. Ao analisar-se estati~ 

ticamente os incrementos observados entre os gr'upos experime~ 

tais e o grupo controle verificou-se que os mesmos são difere~ 

temente significantes ao nlvel de 0,05 (Tabela 25) e ao reali 
zar-se o teste de contrastes essas diferenças corres ponderam 
aos três grupos experimentais em relação ao grupo controle,não 

indicando diferença significante entre os grupos experimentais 
entre si (Tabela 26). 

Pode observar-se tambem, pela Tabel a 22, que o coe 

ficente de ataque de cârie foi maior para o grupo controle do 

que para os grupos experimentai s e que o grupo IV, da mesma for 
ma que o relatado para as superficies presentes no inlcio do 

tratamento, apresentou o menor coeficiente de ataque. 

Os resultados do intervalo de confiança indicam que 

a redução percentual de cãrie obtida atravês dos diferentes me 

todos de aplicação da solução de fluor não deveria ser menor 

do que 15,91 % e não mai or do que 58,05%, para as superfl ci es em 

conjunto (Tabela 23). 



.84 

TABELA 27 - Numero, mêdia e percentual de ocorrência de rever 

sões de diagnõstico em superfícies dentãrias ataca 

das pela cãrie no primeiro exame nas 307 crianças, 

de ambos os sexos·, que completaram o estudo,segundo 
os grupos experimentais e controle. são Paulo,1976. 

Grupo Superfl ci es cf nQ de Mêdia de % Rever:sões cãrie -19 exam. reversoes reversoes 

I 494 1 4 0,1 9 2 ,9 

II 547 9 0,11 1 , 6 

111 511 14 0,20 2 ,7 

IV 543 1 9 0,23 3,5 

TOTAL 2.095 56 0,1 8 2 ,7 

O numero, mêdia e percentual de reversoes de diagnõ~ 

tico em superfícies dentãrias atacadas pela cãrie são aprese~ 

tadas na Tabela 27 e pode observar-se que os valores . maiores 

corres ponderam as crianças do grupo IV. 



5. DISCUSSAO 

Merece ser destacado que,para a realização desta pe~ 

qui~a,contamos com o interesse e a colaboraçâo espontaneamente 

manifestada por alguns dos Diretores de escolas e de seus auxi 
liares administrativos, bem como por professores diretamente 

envolvidos com os alunos que tomaram parte do estudo,o que pos 

sibilitou um m1nimo de atrição no número total de aplicações 
(previstas 42 por grupo) que foram da ordem de 87%, 89% e 

89% para os grupos I, I I e IV, respecti vamente. 

Tivemos,entretanto, uma perda maior de crianças do 
que a prevista, ou seja, de 27,6% em relação às 424 crianças 

que iniciaram o estudo (Tabela 6). Deste percentual de perda 

(27 crianças) abandonaram o estudo porque: 

a) os pais argumentaram que os filhos sentiam-se mal 

apos as aplicações da solução de flúor (dor de c~ 

beça ou febre); b) as crianças recusaram-se a co~ 
parecer ao tratamento, e c) foram eliminados da a 
nãlise porque não completaram um mínimo de 20 a 

plicações durante o estudo. 

Antes de se proceder a retirada, do estudo das crian 

ças mencionadas no item "a", utilizou-se uma solução placebo 
(ãgua potãvel) para a escovação e o bochecho, verificando-se 

que a reação das crianças foi similar ã manifestada com a solu 

ção de NaF; deste resultado concluiu-se que as queixas tinham 
provavelmente um carãter emocional. A este respeito TORELL e 

ERICSSON(1974) alertaram que em um programa rotineiro de boche 

chos com flúor haverã provavelmente queixas como as referidas 
por estas crianças, e explicaram estes autores, que esse fenõ 

meno colateral e conseqUente ã tecnica de bochecho ou a algum 
fator nervoso e não aos 10ns de flúor da solução de enxãgue. 

Os restantes 21,2% (90 crianças) foram perdidos por 

transferência de escola, durante o período do estudo,principa~ 

mente no início do ano escolar de 1976. 
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Esta perda de crianças fez com que fosse necessãrio 
calcular novamente o CPOS medio e a media de superficies irro~ 
pidas das crianças que iniciaram e completaram o estudo, util~ 
zando-se os dados disponiveis do primeiro levantamento e,desta 
forma, estabeleceu-se uma nova composição dos grupos 
8) . 

(Tabela 

A análise estatistica deste novos grupos indicou nao 
diferirem significantemente, quando comparados os valores me 
dios entre si (Tabelas 11 e 12). 

Os resultados obtidos no presente estudo mostram que 
apos 10 meses de auto-aplicação da solução de NaF a 0,5%, em 
forma de bochecho e escovação, a mesma foi 
da cárie dental de crianças de 9 e 10 anos 

eficaz na 
de idade, 

redução 
de ambos 

os sexos, matriculados em grupos escolares estaduais da cidade 
de São Paulo. 

Comparando os valores de redução de cárie obtidos no 
presente estudo (superficies presentes no 19 levantamento) com 
os obtidos por diversos autores com soluções em concentração e 
aplicações diferentes, observa-se resultados similares aos nos 
sos; assim, o valor de 46,77%, de redução de cárie dental obtl 
do pelo grupo IV (Tabela 14) e similar aos relatados porTORELL 

e ERICSSON(1965) de 49,1%, após 2 anos de bochechos diãrios 
com NaF a 0,05% em crianças de 10 anos de idade; MOREIRA e 
TUMANG(1971 e 1972) de 51,13% e 46,8% CP OS após 1 e 2 anos de 
execução de bochechos com NaF ao~% numa freqUencia de 3 vezes 
por semana; HOROWITZ e colo (1971) de 44% CPOS, após 20 meses 
de utilização de um bochechos semanal com NaF a 0,2%; SOTO P. 
e MAIWALV(1973) de 46% CPOS, após 28 meses de observação de 
um bochecho quinzenal com NaF a 0,2% em crianças de 6 a 7 anos 
de idade, e uma redução de cárie de 43,4 epos no grupo de 
cri anças de 10 a 11 anos de idade, após 88 meses de duração do 
programa MAIWALV e SOTO P .. (1977); TORELL e SIBERG (1962) de 
48,7% e 49,7% CPOS, após um ano de bochechos mensais com NaF a 
0,2% em grupos de crianças de 9 anos de idade. 
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Esse mesmo padrão de comportamento na redução do ata 

que de cãrie descrito para estas superfícies foi observado ao 

analisar-se, em conjunto, as superfícies presentes no inlcio do 

estudo e as que irromperam posteriormente (Tabela 23). 

Essas reduções foram de 35,19%, 37,91% e 49,77% para 

os grupos I, II e IV respectivamente e significante ao ni"vel de 
0,05 (Tabela 23). 

Como se pode observar, os resultados são similares 

quando se usa a solução de NaF em diferentes concentrações,fr~ 

qUências e perlodos de aplicação, o que aparentemente indica 

que parece existir determinado limite de redução do ataque de 
cãrie, alem do qual a freqUência e a concentração da solução 
não atuam mais; pode-se supor que haja uma saturação de fluor 

no esmalte o qual, conseqUentemente, não absorveri" o fluor que 

posteriormente venha a ser administrado. Aceitando-se estas s~ 

posições como verdadeiras, seria então mais aconselhãvel util~ 

zar concentrações mais baixas e em maior freqOência, como a re 

comendada por TORELL e ERICSSON(1965), ou seja, de 0,05% para 
uso diãrio; ou a utilizada por FORSMAN(1974), de 0,025% com 
freqUência semanal, que, segundo a autora,em contato com o es 

malte produz um composto estãvel. 

Pelas dificuldades de aplicações freqOentes cremos 

que se deve optar pela freqUência semanal ou quinzenal, na con 
centração de 0,2% (HOROWITZ,1971, SOTO P. e MAIWALV 1973) sen 

do recomendãvel que se realizem outros estudos com a concentra 

ção de 0,025% que, ao que tudo indica, alcança os mesmos resul 
tados IFORSMAN, 1974) e parece possuir as qualidades desejã
veis para uma solução de f1uor para bochechos(TORELLe ERICSSO~ 

1974). 

Analisando-se o resultado de 30,50% de redução de ca 

rie observado nas crianças do grupo I de nosso estudo (Tabela 
14), verifica-se que, este e superior ã redução relatada por 
KOCH(1967) que, apôs 1, 2 e 3 anos de aplicação quinzenal de 
uma solução de NaF a 0,5% na forma de bochecho com duração de 

2 minutos,obteve reduções de 22,2%, 22,9% e 24,5%, reduções es 
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tatisticamente significantes ao nlve1 de 0,05, para as duas pr.:!. 
meiras e a nlve1 de 0,01 para a ultima; esta diferença se evi 
dencia ainda mais quando ê comparada com a redução de 35,19% 
(Tabela 23) no ataque de cãrie nas superflcies dos dentes ir 
rompidos antes e durante o tratamento. 

Os resultados atê o momento expostos poderiam condu 
zir-nos a conclusão de que ã uma maior freqUência de aplicação 

de uma solução na mesma concentração deve-se esperar uma red~ 

ção maior. Entretanto cabe lembrar que este mesmo autor(KOCH , 

1967) obteve resultados similares aos por ele relatados neste 
seu estudo, com outro grupo de crianças(25% menos epos em re1a 
ção ao grupo controle), quando aplicou a mesma solução em for 
ma de bochecho 3 a 4 vezes por ano, durante um periodo de 3 
anos, fato este que vem reforçar novamente a inconsistência dos 
resultados da aplicação de solução de f1uor em freqUências 

diferentes e igual concentração. 

Outro fato que cremos merece ser ressaltado neste en 
foque de um posslve1 limite de ação do f1uor, ê o resultado ob 
servado, tambêm neste nosso esiudo,de que utilizando-se ames 
ma solução e freqUência de aplicação na escovação e nos boche 
chos, mas diferentes tempos de contato da solução com as supe! 
flcies dentãrias (3 e 1 minuto respectivamente), os resultados 
finais foram similares em ambos os grupos, ou seja, de 32,68% 

e 30,50% (Tabela 14) quando se consideram apenas as superfI 
cies presentes no inlcio do tratamento, ou de 37,91% e 35,19% 
(Tabela 23) respectivamente, quando foram consideradas todas as 
superflcies, resultados estes estatisticamente iguais ao nivel 
de 0,05. 

Se bem. que no grupo IV o resultado observado da redu 
sao de cãrie seja estatisticamente igual ao dos grupos I e lI, 

ao nlvel de 0,05, cremos que a di ferença de aproxi madamente 17% 
e 14%, respectivamente(quando consideradas apenas as superfI 
cies presentes no inlcio do estudo), e de 15% e 12%, respect.:!. 
vamente (quando foram consideradas todas as superflcies), ten 
um significado c11nico que, quando apreciado desde o ponto de 
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vista administrativo, merece ser avaliado como sendo conseqUe~ 

te a um efeito diferente na comparação entre os metodos de a 

plicação da solução de fluor,neste estudo. 

Pelos resultados de nosso estudo, antes referidos,p~ 

der-se-ia concluir que não seria necessãrio uma freqaência co 
mo a por nós utilizada, pois foram atingidos resultados simila 

res aos conseguidos por alguns autores com 4 ou 5 escovações a 
nuais. 

Com o intuito de encontrar uma explicação para estes 

resultados,cremos ser válido citar os trabalhos de alguns aut~ 
res, entre os quais BRUVEVOLV e co1.(1967)que demonstraram que 
apesar de uma parte considerável do f1uor depositiado sobre as 

camadas superficiais do esmalte, depois de aplicações 
de f1úor, se perderem durante as primeiras horas, parte 

f1uor e retido permanentemente, pressupondo-se que esta 

tópicas 

de s te 

e a 

causa da redução da cárie demonstrada por diversos experime~ 

tos de ordem c1inica. Ou ainda os resultados da pesquisa de 

VON VER FEHR(1968), sobre ap1ic~ções tópicas com hexaf1uoreto 
estanhoso "in vivo" que demonstrou não existir diferença es 

sencia1 entre a resistência ã cárie de superficies tratadas r~ 

centemente com aquelas que o foram há 3 ou 4 meses. Isto suge 

re que, apos a fase inicial, na qual a maior parte do fluor de 

saparece, este só se perde lentamente. 

A não existência de diferenças significantes entre os 

metodos de escovação e de bochechos, evidenciadas, neste estu
do, vem corroborar as afirmações de TORELL ~ ERICSSON(1967 e 

1974), bem como as observações de OLLINEN(1966)e de ROSENKRANZ 
(1967) que não encontraram diferenças significativas entre bo 
chechos e escovações com uma solução de NaF a 0,5%, aplicada 

mensalmente e por um periodo de 3,5 anos pelo primeiro e NaF a 
0,2% aplicada quinzenalmente e por um periodo de 1, ano 

segundo. 

pelo 

A redução de cárie observada nesta ,1'105s4pesquisa, uti1izando

se o mêtodo de escovação para a aplicação da solução de NaF a 
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0,5% (32,68%), em que uma media anual de 37,6, . aplicações fQ. 

ram realizadas, e similar à redução de cãrie obtida por BERGGREN 
e WELANVER(1960) com uma soluça0 de NaF mais concentrada, ou 

seja, a 1%, utilizada com apenas cinco escovações no primeiro 

ano e quatro escovações no segundo ano, ou seja, de 25 a 30% m~ 

nos epos, redução percentual esta que foi confirmada mais tar 

de pelos mesmos autores (1964) quando obtiveram, com a mesma so 

lução, freqUencia e periodo de estudo, uma redução de 29% epos. 

Ao comparar-se, em nosso estudo, a redução obtida em 

todas as superficies no grupo II(37,91%) verificamos que esta 
ê superior às encontradas pelos autores acima citados, mas e 

inferior aos beneficios relatados por ~ARTHALER(1972) e MARTH~ 

LER e MilHLEMANN(1970) que obtiveram reduções percentuais nos 
valores epos que variaram de 35 a 50% com quatro a seis escova 

ções supervisionadas por ano. O beneficio total no entanto,não 
pode ser atribuido exclusivamente as escovações com o composto 
de flüor, pois o programa preventivo era mais amplo, compreen
dendo a utilização de sal fluoretado, comprimidos de flüor, e~ 

covação supervisionada e educação em saüde bucal, e ainda dis 

pondo no mercado, para comercialização, de dentifrlcio l " com 
flÜor. 

Estes fatos demonstram as dificuldades de se comparar 
os resultados deste estudo, obtidos por meio de utilização de 

bochechos ou de escovações, com os de estudos realizados por 

outros autores. A comparação torna-se mais complexa e diflcil 
devido ã existência de diferenças quanto a freqUência de apl! 

caça0, quanto a concentração e tipo de solução empregada, qua!!. 
to ao tempo de estudo., idade das crianças e atendimento dentI 
rio, quanto à analise, avaliação e apresentação dos resultados 

e quanto aos efeitos combinados de agentes preventivos, entre 

outros fatores, diferenças estas parcialmente evidenciadas nas 

comparações entre os estudos acima mencionados. 

Esta problemãtica realmente suscita varias indag~ 

çoes e,conseqUentemente,o desejo de realizar novos estudos, e!!. 

tre os quais,por exemplo,o de testar a mesma soluça0, na mesma 
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concentração, com o mesmo tempo de exposição na cavidade bucal 

e mesma forma de administração, mas com diferentes freqUências 

de aplicação e em vârios grupos da mesma população, a fim de 
se estabelecer o mlnimo de freqUência com o qual poder-se-ia 
chegar ao mesmo resultado. 

Ao analisarmos o efeito da solução de NaF a 0,5% nas 

superflcies irrompidas durante o tratamento, constatamos que 

estas receberam relativamente maiores beneflcios de proteção 

contra o ataque de cárie que as superflcies presentes no inl 

cio do tratamento (Tabelas 14 e 18). O incremento de cárie mo~ 
tra que as crianças no grupo experimental apresentaram valo 
res de aproximadamente 0,19 epos para o grupo 11, 0,22 para o 

grupo IV e de 0,24 para o grupo I e de 0,79 para o grupo 111 

(Tabela 17) o que, em termos percentuais, representa uma redu 

ção da cârie de 76%, 72% e 69%, respectivamente, em relação ao 

grupo controle (Tabela 18) e diferentemente significantes ao 

nlvel de O,05'(Tabelas 20 e 21). 

Resultados similares foram observados por HOROWITZ e 

colo (1971), os quais obtiveram- uma redução no ataque de cãrie 
nessas mesmas superflcies de 70,4%, em crianças de 10 e 11 anos 

de idade que bochecharam semanalmente com uma solução de NaF a 
0,2% por 20 meses, em relação às cri anças do grupo control e que 

bochecharam uma vez por mês com uma solução placebo. 

AASENVEN e colo (1972) que utilizaram uma solução neu 

tra e outra ãcida de NaF a 0,02%, diariamente e por um perlodo 

de 3 anos, observaram reduções de cãrie nas superflcies irrom 
pidas no inlcio do estudo de 25 e 25,7% epos, sendo estatisti 
camente significantes ao nlvel de 0,01. O efeito na redução de 

o inlcio do es tudo cãrie nas superflcies que irromperam após 
foi de 29,9%, diferença esta significante 

relação ao grupo controle. 

ao nlvel de 0,01 em 

Os autores expressam que os resultados do efeito en 
tre ambos os grupos de superflcies não foram tão diferentes co 

mo esperavam,pois supunham que o efeito do fluor fosse maior 
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quando entrasse em contato com os dentes imediatamente apos ir 

romperem. 

RUGG-GUNN e col.(1973) tambem observaram uma redução 

de cárie maior para os dentes que irromperam durante o estudo, 
sendo de 45% CPOS em relação ao grupo controle. 

Analisando novamente os resultados do nosso estudo, 
podemos verificar que as diferenças em valores absolutos da r~ 

dução de cárie de 0,55, O ,57 e 0,60 CPOS (grupo I, IVe I I re~ 

pectivamente), em relação ao grupo controle, como se pode inf~ 

rir da Tabela 17, são maiores que as verificadas por HOROWITZ 

e colo (1971), ou seja, de 0,38 CPOS e representam em termos 
percentuais, quando comparadas com os incrementos apresentados 
na Tabela 22, 8,9% (grupo I), 6,7% (grupo IV) e 4,6% (grupo 11) 

do incremento total observado nesses grupos. Para o grupo 111, 

o qual apresentou o maior incremento (0,79), o percentual e de 
12% em relação a seu grupo. 

Essas pequenas diferenças observadas nas novas supe~ 

perficies podem parecer individualmente de pouco significado 
clinico pois representam um ataque de cárie de 3/4 de super 
ficie CPOS para o grupo controle e deO,60 superficie CPOS a 

menos que o grupo controle, para os grupos experimentais. Con 

tudo quando projetadas essas diferenças em termos de grupos PQ 

pulacionais (objetivo de programas de saude publica) elas pa~ 

san, a ter um expressivo significado. Assim, utilizando-se as 

projeções populacionais elaboradas por SANT~ (1974) para o ano 
de 1980 e as projeções populacionais apresentadas por PINTO 

(1971) para o ano de 1975, para as idades de 10 e 11 anos, es 

timou-se a população desses dois grupos etários para o ano de 
1980 e, tomando a menor e a maior diferença ocorrida entre o 

grupo controle e os grupos experimentais de 0,55 e 0,60 CPOS, 

calculou-se para o primeiro uma redução no ataque de cárie da 
ordem de 3.096.460 superficies epo e para o segundode3.337.957 

superficies epo em relação ao grupo controle. 

Em relação ãs reversões ocorridas neste nosso estudo 
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Tabela 27, que o maior numero ocorreu nas 

rv, seguida pelas crianças do grupo r e rrr; 
as reversõesnos grupos experimentais talvez poderiam expl~ 

car-se melhor em função da remineralização que precede a apl~ 

cação do fluor e que às vezes pode retardar ou mesmo in terfe 
rir no processo de desmineralização do dente,em especial em l~ 

sões pré-cariosas ou incipientes t9rnando aparentemente hígida 

a superfície que anteriormente teria sido diagnosticada como 

cari ada; contvdo, não teríamos essa mesma expl i cação para o gr~ 

po rrr, o qual, não esteve exposto ã ação do fluor, portanto 

estas reversões devem ser aceitas como sendo um processo nor 

mal de erros de diagnóstico esperado dentro da normalidade de 
variabilidade e que, no caso presente, não foram além de 2,7% 

em relação ao total de observações, ou de 3,5% em relação as 

observações no grupo rv. 

Com relação ao coeficiente de ataque de cárie obser 
va~os, pelas Tabelas 7 e 8, que no início do estudo os valores 

foram similares para os quatro grupos e qependendo se houve ou 

não proteção das superfícies contra o ataque de cárie, a dife 
rença de valores entre os grupos experimentais e controle se 
distanciou mais, o que alías era de ,esperar-se. Provavelmen
te este coeficiente de ataque de cárie poderia servir no futu 

ro, como um indicador simples e rápido para avaliar ataques 

de cárie em crianças com diferente numero de superfícies irro~ 
pidas, ao invés de comparar apenas as médias de ataque de ca 
rie em grupos populacionais. Também poderia ser utilizado para 
a constituição inicial dos grupos de estudo ou pesquisa com a 
gentes preventivos e talvez até, dependendo de um maior numero 

de observações, estabelecer se existe alguma relação entre va 
lores do coefici&nte, e significãncia de redução 00 aumento do 

ataque de cárie. 

Os resultados obtidos com o presente estudo vem cor 

roborar o ponto de vista expresso pela OMS(1972), em relação ã 
eficácia das soluções de NaF aplicadas em forma de bochechos ou 

escovações, o que a levou a recomendar a sua"util i zação em pr~ 
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gramas preventivos da cirie dental. Alim disso, cumpre ressal 

tar que as vantagens enumeradas por alguns autores tais como: 

BRANS(1967), SWERVLOFF e SHANNON (1969)e HOROWIT7(1973 a, 1973b) 

tambim foram evidenciadas durante o desenvolvimento des 

te estudo ou seja: 

I. ser uma ticni ca simpl es e fiei I de aprencle.r; 

2. consumir pouco tempo como procedimento preventivo 

(emmidia um a quatro minutos); 

3. utilizar pouco material e de baixo custo; 

4. custo per capita extremamente baixo (Cr$4,S~por 

criança-ano para bochechos, e aproximadamente,Cr$ 

20,00 por criança-ano para escovações); 

5. produzir significante efeito profilãtico da cãrie 
(reduções de 35% a 49,8% de cãrie); 

6. reduzir as necessidades anuais de tratamento den 
tirio; 

7. provocar minima interrupção do programa acadêmico 
escolar (a criança ficava, em midia, menos de cin 
co minutos fora da classe); 

8. não necessi tar, para a sua supervisão, pessoal pr!:!. 
fissional, podendo ser utilizado o próprio profe~ 

sor da classe. Por se tratar de uma pesquisa para 

obtenção de um titulo, o autor optou por realizar 

pessoalmente todos os procedimentos(com a exceção 

jã relatada no capitulo de material e mêtod00,mas 
concorda plenamente que após a orientação e trei 

mento o professor estarã apto para executar essa 

função. 

Baseados na literatura 

demos, concluir que o NaF neutro 

cons uI tada, 

é a solução 

parece-nos que p!:!. 

mais comprovada 
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mente indicada para a aplicação de bochechos e/ou escovaçoes 
como procedimento preventivo contra a cãrie dental, pois maior 

numero de estudos foram realizados com este tipo de composto do 
que com soluções ãcidas de fluor ou de fluoreto de es~anho ou 
de estudos realizados com outros tipos de soluções. 

Ainda que recentemente as soluções ãcidas de fluor a 

presentaram um efeito similar ao obtido com as soluções neu 

tras, elas possuem a desvantagem do sabor desagradãvel(mais di 

ficil de ser mascarado) e a necessidade de serem preparados em 

laboratõrios (o que aumenta os custos). Estes argumentos tam 
b~m são vãlidos para o fluoreto de estanho que ainda tem a des 
vantagem da instabilidade e de provocar manchas nas superficies 
restauradas com silicato ou com resinas. 

Outro aspecto que merece ser salientado refere-se a 
continuidade da aplicação da solução de fluor, que deve ser i 

ninterrupta,acompanhando o desenvolvimento do individuo. isto 
~, desde a ~poca em que o dente irrompeu at~ pelo menos 5 
anos de exposição na cavidade bucal, periodo este em que o den 
te apresenta maior susceptibilidade ao ataque de cãrie. Se perr 
sarmos em relação a todos os dentes no seu conjunto, estes me 

todos deveriam ser utilizados at~ a idade de l~ a 17 anos, de 

pendendo da época de erupção do 29 molar permanente, 

cou demonstrado pelas observações de KOm(1967) que, 

po i s fi 

quando 

cessa a aplicação do procedimento (bochechos), a superficie do 

dente torna-se novamente susceptivel ao ataque da cãrie. Este 
argumento da persistência na aplicação da solução de fluor,ta~ 

b~m encontra suporte nos resultados apresentados por MAIWALV e 

SOTO P. (1977) para a população escolar cubana (aproximadamente 
1 milhão de crianças beneficiadas), em que foi evidenciada uma 

dimi nui ção constante nos val ores m~di os CPO e CPOS e a inversão 

dos componentes desses indices, apõs 7 anos de aplicação qui~ 

zenal continua com a solução de NaF'a 0,2%. Resultados seme 

lhantes são rerefidos por TORELL (1967); TORELL e ERICSSON 
(1974) e BIRKELANV e col. (1977), para a população escolar dos 

dos paises escandinavos em que, após 10 e mais anos de aplic~ 
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çio da soluçio de fluor, com freqU~ncta quinzenal e acompanh! 

da por outras medidas de prevenção e de edu cação em saude bu

cal, os beneflcios tornaram-se similares aos alcançados pela 

fluoretação das aguas de abastecimento publico, beneficios es 

tes que foram evidenciados pela diminuição de dentes indicados 
para extraçao e pela reduçao do numero de dentes atacados pela 

carie, bem como pela diminuição do tempo gasto por tratamento 

completado; outro beneficio foi o aumento da cobertura, dando! 

tendimento a um numero maior de crianças com os mesmos recursos 

existentes e até aumentando o tipo de serviço oferecido ã pop~ 

lação escolar. 

Um outro aspecto importante a ser levado em conside
raçao e o fato de que para tornar mais confiavel a comparaçao 

da eficacia an.ticariogenica de um método sobre outro esta anali 
se deveria ser efetuada no mesmo estudo clinico e nos mesmos 

grupos populacionais (TORELL e ERICSSON, 1974). No presente e~ 

tudo este aspecto foi levado em consideração, o que nos perm~ 

tiu observar apoiados pela analise estatistica que: 

1. houve uma redução .significante do ataque de carie 

para ambos os métodos de aplicação da solução de 

NaF a 0,5%, com freqUencia semanal (bochecho e es 
covaçao, separadamente e em forma combinada) em re 

lação ao grupo controle; 

2. não houve diferenças significantes entre as redu 

ções de carie obtidas por meio dos diferentes pr~ 

cedimentos de aplicação da solução de fluor. 

Cumpre ser ressaltado que, embora estatisticamente os 

efeitos não foram diferentes, no caso de vir a serutilizadauma 

solução de NaF a 0,5%, recomendariamos, pelos resultados de no~ 

sa pesqui sa, como método de apl i cação, o uso combi nado de esco 

vação e bochecho preferencialmente ao de bochecho e escovaçao 

em separado, pelas seguintes razões: 
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a) pela análise de custo beneficio: 

- a redução do ataque de cárie, em valores perce~ 

tuais (análise global) entre os grupos I e III 
de 35,19% CPOS, II e III de 37,91% CP OS e IV e 
III, de 49,77% CPOS, levaria desde o ponto de 
vista administrativo, a uma economia significa 
tiva quando estes valores são projetados para 
grupos populacionais. Para efetuarmos esta est~ 
mativa levamos em consideraçâo os seguintes da 
dos: 

a população de 1975 nas idades de 10 e 11 a 
nos, com base nos dados de PINTO(1977) e a p~ 
pulação de 10 a 14 anos para 1980, utilizando 
a projeção populacional elaborada por SANTOS 

(1974); 

o custo do tratamento por dente de Cr$ 64,19, 
(PINTO, 1977), acrescido de 40% pela inflação 
anual durante os 4 anos (1976 a 1979); 

- O ataque de cãrie C + Ei de 4,10 (PINTO, 197"7), 
cujos valores foram transformados em superfi-
cies, usando a regressão de KNUTSON(1958); 

- o custo por bochecho-ano, baseado no custo de 
Cr$ 4,72 da solução de NaF a 0,2% utilizadap~ 

la' DENPAO*m em 1979, ao qual acrescentamos Cr$ 
0,10 pela diferença da quantidade de sal neces 
sãrio para a nossa concentração de 0,5%. 

- o custo da escovação-ano., baseado nos custo da 
solução de NaF a 0,5% e no custo da escova den 

tal de cerca de Cr$ 15,00, (uma escova para uma 
midia de 40 escovações-ano). 

* Informação pessoal fornecida, em 15/10/79, por ANTONIO F. G. 

ROSA - D.D. Chefe da Equipe Ticnica de Estudos e Normas da 
DENPAO. 



A partir destes dados pudemos chegar aos 
tes valores: 

.98 

segui.!! 

um total de 5.629.928 crianças nas idades de 10 
e 11 anos para 1980; 

- um C + Ei medio de 7,22; 

- um custo de Cr$140,00 por superflcie tratada; 

- um custo de C~$ 4,82 por bochecho-ano e 

- um custo de Cr$ 20,00 por escovação-ano. 

De posse destes calculos estimamos a economia, em 
custos, que representaria a redução de carie para 

as crianças do grupo I (bochecho) e do grupo IV 
(escovação e bochecho), chegando aos seguintes r~ 

sul tados: para o grupo I, com percentual de redu 
ção de carie de 35,19%, resultaria uma economia 

de Cr$ 1.933.622.831,00, ou seja, quase 2 bilhões 
de cruzeiros; para o grupo IV, com percentual de 

redução de carie de 49,77%, resultaria uma econo 
mia de Cr$ 2.427.666.000,00 ou seja, quase 2 bi 

lhões e 500 milhões de cruzeiros. 

b) pelo valor educativo: possibilitaria oferecer um 
reforço continuo da importancia da escovação, fa 

zendo com que as crianças adquirissem esse habi 
to de higiene bucal que proporciona, quando utili 
zado de forma correta e na freqUencia adequada, 

a proteção dos dentes e dos tecidos periodontais. 

Caso as dificuldades sejam de tal magnitude que nao 

permitam a implantação de um programa combinado de escovação e 

bochecho; a nossa escolha recairia num programa de bochechos 
por haver maior facilidade em sua implantação, se bem que uma 

menor economia que a do metodo anterior estimada em Cr$ 

494.043.169,00 (aproximadamente 500 milhões de cruzeiros). 



6. CONCLUSOES 

Após terem sido analisados estatisticamente os resu1 

tados da utilização de uma solução de NaF, semanalmente na con 

centração de 0,5% sob a forma de bochecho. escovação ou ambos 

em escolares de 9 e 10 anos de idade, parece ser llcito con 

cl ui r: 

1. Nas superflcies presentes no inlcio do estudo: 

1.1 Quando analisado o efeito da solução de NaF 

a 0,5%, aplicada sob a forma de bochecho,e~ 

covação, e escovação e bochecho a redução 

percentual de 30,50% (grupo I), 32,68% (gr!:!. 
po 11) e 46,77%(grupo IV) foi estatistica 

mente significante em relação ao grupo con 

trol e (grupo I I I) ao nlve1 de 0,05. 

1.2 A redução percentual de cãri e observada en 
tre os 3 grupos experimentais, quando comp~ 
rados entre si, não foi estatisticamente si.[ 
nificante ao nlvel de 0,05. 

2. Nas superflcies que irromperam após o inlcio do 

estudo: 

2.1 Quando analisado o efeito da solução de NaF 
a 0,5%, aplicada sob a forma de bochecho, 

escovação, e escovação e bochecho, a redu 

ção percentual de cãrie observada entre as 

crianças do grupo I (69,19%), do grupo 11 
(76,23%) e do grupo IV (71,83%) foi estatis 
ticamente significante em relação ao grupo 

controle (grupo IrI) ao nlvel de 0,05. 

2.2 A redução percentual de cãrie observada en 
tre os 3 grupos experimentais quando compa

rados entre si, não foi estatisticamente siQ 

nificante ao nlve1 de 0,05. 
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Finalizando este nosso trabalho cremos ser útil re 
forçar a recomendaçao, aos Orgãos Assistenciais de Saúde, tais 

como o Departamento de Assistência ao Escolar da Secretaria da 

Educação, a Secretari a de Saude em ãmbi to muni ci pal e estadual, 

e ao Instituto Nacional de Assistência J'lêdica da Previdência So 

ci al (INAMPS), da uti 1 i zação e/ou i ntensi fi cação destes mêto 
dos simples, econômi cos e de fãci 1 implantação nos programas de 

saúde publica, possibilitando assim proporcionar uma reduçãoda 
cãrie dental, doença esta altamente prevalente, e como decor 

rência proporcionar uma maior cobertura ã população. 
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3. Nas superfícies presentes no início do estudo e 

nas que irromperam posteriormente: 

3.1 Quando analisado o efeito da solução de NaF 

a 0,5% aplicada sob a forma de bochecho, e~ 

covaçao, e escovação e bochecho, a redução 

percentual de 35,19% (grupo I), 37,91% (gr~ 

po lI) e 49,77% (grupo IV) foi estatistica 

mente significante em relação ao grupo con 

trole (grupo III), ao nível de 0,05. 

3.2 A redução percentual de carie observada en
tre os grupos experimentais entre si não foi 
estatisticamente significante ao nível de 

0,05. 
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FICHA DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Criterios para exames e regras para o registro do indice CPOS, 
adotados pela Disciplina de Odontologia Sanitâria da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

1. CRITtRIOS: Cada superficie do dente permanente sera classi 
ficada como: 

1.1 CARIADA: quando apresentar: 

1.1.1 evidência de esmalte socavado, devendo haver u 
ma cavidade definida na qual o explorador pen~ 
tra; 

1.1.2 em caso de fi ssuras e fossetas, quando a ponta 
do explorador prende,desde que pelo menos uma 

das seguintes condições esteja presente: a) e 
xiste tecido cariado amolecido. b) haja ~opac! 
dade do esmalte ou manchas tipicas de cârie. 

1.1.3 em casos de superficies proximais, quando a pon 
ta do explorador prende, ficando retido quando 
se faz movimentos na direção cervico-oclusal; 

1 . 1 . 4 em caso de o explorador penetrar en t re a supe! 
fi c i e ~ do den te e a res tauração (no caso de 
fratura de um bordo) e inclua as condições es 
tabelecidas em 1. 1. 2 

1.2 RESTAURADA: quando a superficie do dente apresenta-se 
perfeitamente restaurada, com material definitivo co 
mo ouro, amâlgama, cimento de silicato, porcelana e 

acolite. 

Em relação ainda a este criterio, mesmo que haja uma 
falha da restauração (ponto de contato imperfeito)mas 
não se consegue inserir a sonda entre os dentes e a 

restauração, a superficie do dente serâ registrada co 
mo restaurada. 

1.3 EXTRA1DA: quando a superficie do dente for extraida de 

vido ã cârie dental. 



1.4 HIGIDA: a superf;cie devera ser registrada como h;g~ 

da se não houver indi CaÇa0 de carie Oll restauração; 

OBSERVAÇí"iO: 

a) cada superficie do dente recebe apenas uma classificação; 

b) se uma superf;cie apresenta-se como resta~ração tendo tam 

bem uma carie sera contada como cariada; 

c) nao sao contadas como extra;das as que foram por outras ca~ 

sas que não a carie dental como por exemplo: fratura, corre 
çao ortodôntica, doenças periodontais ou necessidade prot~ 

t i c a; 

d) a superf;cie do dente é considerada presente quando ja atra 
vessou a fibro mucosa gengival e pode-se toca-la com a po~ 

ta de um explorador; 

e) se existir um dente permanente e um temporario, ocupando o 
mesmo espaço, somente o dente permanente é considerado. 

f) em caso de duvida entre: 

h;gida e cariada - a superficie do dente e considerada hi 
gida. 

g) nao sera utilizado nenhum critério correspondente a superfI 

cie do dente com extração indicada. 

2. CODIGO: 

o = espaço v az i o: a superf;cie do den te ainda nao i rrompeu. 

1 = superficie cariada do dente permanen te. 

2 = superficie res tau rada de dente permanente. 

3 = superficie extraida de dente permanente 

4 = superficie higida de dente permanente. 
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