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RESUMO 

O presente estudo foi conduzido durante vinte meses, 

sob supervisão, em região não fluoretada, para avaliar e com 

parar o. efeito anticariogênico de um bochecho semanal, duran 

te um minuto, com lO ml de solução aquosa de fluoreto de só 

dio a 0,2% (grupo A) ou soluÇão aquosa de monofluorfosfato de 

sódio a O, 7% (grupo B), ou solução aquosa de monofluorfosf~ 

to de sódio a 0,7% contendo 4% de álcool etílico (grupo C) 

sendo utilizada como controle solução aquosa de cloreto de so 

dio a 0,1% (grupo D). A amostra inicial era constituída de 

1.023 crianças, de 9 a 12 anos de idade, de seis escolas p~ 

blicas estaduais, da região de Bauru, no Estado de São Paulo, 

balanceadas pelo número de dentes permanentes e pelo CPOS. 

Após doze meses restavam 220 crianças em cada gr_1:! 

po de estudo. As crianças dos grupos A e B apresentaram red!:! 

ções de 16,00% no CPOD e as do grupo C de 22,40%, não signifi 

cantes estatisticamente, em relação ao grupo controle. As re 

duções no CPOS foram de 26,06% para crianças do grupo A, 

26,63% para as do.grupo B e 30,88% para as ·ao grupo c, todas 

significantes ao nível de 5% em relação ao grupo controle ,não 

significantes entre si. 



Após vinte meses, havía 206 crianças remanescentes 

em cada grupo de estudo. As reduções no CPOD foram de 36,76% 

para as crianças do grupo A, 33,96% para as do grupo B e 

31,15% para as do·grupo C.As reduções no CPOS foram de 34,63% 

para ·as crianças do grupo A, 27,54% para as do grupo B e 

'32, 22% para as do grupo C, todas estatisticamente significa!!_ 

tes ao nível de 5%i em relação ao grupo controle, mas não si~ 

nificantes entre si. 



SUMMARY 

Children 9 to 12 years o f age rinsed their teeth once 

a week during the school .ye<J.r for one minute with ·10 ml of 

one of the following: A- 0,2% sodium fluoride solution, B -

0,7% sodium monofluorophosphate solution, C - 0,7% sodium mo 

nofluorophosphate solution containing 4% of ethanol, D- 0,1% 

sodium chloride solution, The sample was constituted of school 

children from six public schools in the Bauru area, State of 

São Paulo. The children were evenly divided in four groups 

and care was taken to ensure that the groups had similar ini

tial dental caries experience. 

The twelve months evaluation, based on 220 children 

in each group showed that children in groups A and B had 

16,00% less decayed teeth than the controls, the percentage 

of reduction being 22,40% for group c. For dental surfaces 

the reduction were 26,06% for group A, 26,63% for group B and 

30,88% for group c, all statistically significant at 5% level. 

However the groups did not differ statistically among 

sel ves. 

them-



A second evaluatioi'r, which ·wàs based on·2o6· children 

in each group, ·was· made twenty months after the"base line sur 

vey. The ·caries ·reductions ·on teeth were 36,76%, 33,9.6% and 

31,15% for groups A, n· and c respectively. ·For dental 

faces the reductions on caries incidence ·were 34,63% fdr chil 

dren in gro\lp A, 27_,54% for those in group B and 32,22% for 

group· c. All thése ·reductions were statistically significarit -

against the control group, but again there were not signifi 

cance when the' fluoride groups were compared one with the -- . 
other. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os levantamentos epidemiológicos conduzidos no Bra-

sil e no exterior têm demonstrado os graves problemas de -sau 

de bucal que afetam as populações· do mundo inteiro. Principal 

mente no que tange à cárie dentária, as necessidades acumula 

das levam a cálculos astronômicos em relação 
~ 

a quantidade 

de recursos de toda ordem a serem absorvidos em programas 

que-não podem almejar mais do que simplesmente amenizar tais 

necessidades da pÓpulação, cuj-a saúde bucal continua bastan 

te precária. Mesmo com os recentes progressos - alcançados na 

-----Odo'ntologia e com os novos mate.riais e técnicas colocados à 

disposição dos profissionais, parece que esta melhora tem 

atingido somente um percentual populacional muito reduzido. O 

problema continua a existir em tal magnitude que a perspecti 

va mais promissora de produzir uma melhoria sensível a nível 

de saúde pública parece residir no desenvolvimento de méto 

dos práticos de prevenção. 

Dos métodos utilizados na prevençao de cárie dentá 

ria, aqueles que têm apresentado os melhores resultados es

tão baseados na açao anticariogênica do elemento flúor. 

Desde os primeiros estudos de fluoretação artifi 

cial de águas de abastecimento pÚblico, em 1945, este método 

é o que tem demonstrado os melhores resultados na prevençao 

da cárie dentária (VIEGAS, 1961). Outros métodos, entretanto, 

foram desenvolvidos da década de 40 em diante, como recursos 

alternativos à implantação de sistemas de fluoretação de 

águas de consumo pÚblico. As s im é que BIBBY,já em 1942, ini 
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ciava os estudos pioneiros de aplicação tópica de flúor, des · 

pertando interesse .em diversos pesquisadores, estando sua efi 

cãcia hoje registradà em centenas de trabalhos na literatura 

especializada. o sal dé flúor mais comwnente empregado ·tem. si 

do o fluoreto de sódio ém diferentes concentrações e variá 

veis freqüências de ·aplicaÇão, em pH neut~o ou ácido, ou fluo 

reto de estanho, de resultados controversos e desvantagens c2 

ilhecidas·. Entretanto, 'outros sais (BERNIER & MUHLER,. 1966) têm 

sido utilizados em caráter experimental como fluoreto de po-

tãssio, chwnbo·, zi:rcônio e f~rrico e, além destes, ó flúor 

cloreto de estanho, o fiúor estanato de potássio,. o flúor si

iicato de sódio e o hexafluorzi~ato de estanho e, recente 

mente, o monofluorfosfato de sódio (HAWES et al. 1954; ROCCA 

& MENDES, 1975~ LOPES, 1976) que já vinha sendo empregado na 

composição de pastas de11tífr!cias fluoretadas. 

Todavia, o reconhecimento da necessidade do desen-

volvimento de métodos preventivos de cárie dentária, aplicá 

veis ~m larga esc~lá, tem estirn'ulado o · interesse por· ·pesqu:isas 

clínicás nas quais a tradicional profilaxia . tem. sido substi 

tuída por mét~dos mais 'simples como escovação com -p-as'tâs pro·_ 

filáticas ou mesmo completamente· eliminada, rio caso dos .boche 

chos com soluções fluoretadas. 

O método de .bochechós tem ~e mostrado bastante -pra· 

tico para ser aplicado em- Saúde Pública;. sendo suas vantagens 

amplamente reconhecidas (HOROWITZ, 1973a; HOROWITZ, 1973b;S~O 

PAULO, 1976; NITERÕX, 1977; .RAMOS.,. ~977). Embora, em sua mai~ 

ria, os resultados observados em estudos de bocheches, com r~ 
... 

ferência a eficácia, não sejam melhores que aqueles obtidos a 
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partir de aplicações tópicas, principalmente o seu baixo cus 

to e a possibilidade de se alcançar grande número de crianças 

com a utilização de pessoal não profissional com mínimo ades 

tramento, tem se evidenciado como algumas das vantagens mais 

importantes para a sua popularização. 

O sal de flúor mais utilizado em estudos com boche 

chos tem sido o fluoreto de sódio (INTERNATIONAL workshop on 

fluorides and dental caries reductions, 1974)-, em pH neutro 

ou acidulado, não obstante outros sais tenham sido pesquisa

dos como f1uoreto;de estanho (Sl·!ERDLOFF & SHANNON i 1969; RAD_!_ 

KE et al. 1973; MC CONCHIE et al. 1977), fluoreto de potássio 

(TORELL & SIBERG, 1962) e fluo-reto de amônia (DE PAOLA et 

al. 19 77) 

A partir do interesse por pesquisas clínicas nas 

quais se tem testado o monofluorfosfato de sódio como ingre

diente ativo anticariogênico, e com base nos trabalhos lábora 

tor:Lais de BREUER & CUSSLER (_1975), sobre a melhor difusão do 

Na2FP0 3 quando em solução alcoólica, possibilidade já testada 

por LOPES (1976) que inclusive recomenda a pesquisa do método 

de bochechos empregando o monofluorfosfato de sódio como pos-

sível agente anticariogénico, resolvemos continüar nesta im 

portante linha de pesquisa, procurando através de experimento 

clínico, estudar os resultados obtidos a partir de seu 

em bochechos, na prevenção da cárie dentária. 

uso, 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Os estudos efetuados até nossos dias,onde foram pe~ 

quisadas as propriedades anticariogênicas do íon flúor, seja 

"in vitro" ou "in vivo", são muito numerosos. Particularmente 

no que se refere ao uso dos métodos de bocheches com soluções 

fluoretadas, escovação ou aplicações tópicas empregando mono 

fluorfosfato de sódio como agente ativo, além de pesquisas so 

bre a incorporação do flúor no esmalte dentário, liberado a 

partir do Na2FP0 3 ,·'de interesse direto neste trabalho, conclui 

mos pela adequada descrição dos mais importantes estudos que 

classificamos como indispensáveis à compreensão de nossa prQ .......____ 

posição, materiais e métodos desenvolvidos. 

Para maior facilidade do leitor decidimos. organizar 

este capítulo como segue: 

2 .1. Bocheches com soluções fluoretadas; 

2.2. pesquisas com monofluorfosfato de sódio 

agente anticariogênico; . . 

2.3. incorporação do flúor ao esmalte dentário. 

2.1. Bocheches com soluções fluoretadas 

como 

Em 1944, ATKINS relatava redução na atividade de ca 

rie apos uso de bocheches com soluções contendo fluoreto de 

sódio. Suas conclusões estavam baseadas somente na redução da 

contagem de Lactobacillus. Destarte, foi o primeiro estudo re 

latando uso de bocheches com soluç.ões fluoretadas, em referên 

cia à redução de cárie dentária. 
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BIBBY et al. (1946) relataram resultados de estudos 

realizados para verificar se o uso de bocheches contendo fluo. 

retos poderia reduzir a incidência de cárie dentária. A amos 

tra era constituída de universitários do Tufts College Dental 

School os quais foram examinados com espelho clínico e sonda 

exploradora, tomando-se ainda radiografias "bite-wing". Os es 

tudantes foram divididos em dois grupos, cada um deles tendo 

aproximadamente o mesmo número de indivíduos com similar exp~ 

riência de cárie. Havia um grupo suplementar que não fez bo

cheches. O uso, três vezes por semana, de bocheches com solu 

ção de fluoreto de sódio a 0,1%, em pH 4,0, por um ano, nao --- . reduziu atividade de cárie em 31 estudantes em comparaçao com 

15 que. usaram bocheches nao contendo fluoretos ou 39 .que nao 

fizeram bocheches. 

O efeito de bocheches com 0,01% de fluoreto de so-

dio usado duas vezes por semana, por. um. minuto, pH 4,0, sob 

supervisão, foi verificado por ROBERTS et al., em 1948.A amos 

tra inicial constava de 500 crianças do 6. 0 grau, de 12 esco 

las de Massachussetts, nos Estados Unidos, divididas em dois 

grupos. Ao final de um ano, a amostra ficou constituída de 

356 crianças. No grupo experimental restaram 187 e no grupo 

controle 169 escolares. Aquelas que usaram· fluoreto de sódio 

acidulado tiveram um aumento de 30% no CPOD e 20% no CPOS em 

relação ao grupo controle. Entretanto, os autores relataram 

que infelizmente nao foi o mesmo examinador quem efetuou o 

primeiro e o segundo exame. Consideraram também que o baixo 

pH possa ter influenciado o resultado. 

WEISZ publicou em 1960 resultados de suas observa 
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çoes sobre o uso de soluções de fluoreto de sódio a 0,25% por 

crianças de 5-6 e 8-9 anos de· idade, em bocheches, duas vezes 

ao dia. A amostra inicial era constituída por 212 crianças, 

distribuídas em grupo tratado (97 crianças) e grupo controle 

(115 crianças). Após 10 anos restavam 6 ·crianças com idade 

inicial entre 5-6 anos no grupo experimental e 4 no grupo con 

trole e a redução no CPOS foi de 88,5%. Após 4 anos havia 11 

crianças com idade inicial entre 8-9 anos no grupo experimeg 

·tal e 14 no grupo controle e a redução no CPOS foi de 87,1%. 

.Para ambos os períodos de experimentação o próprio autor reco 

.nhece que a significância dos resultados possa ser questiona 

da desde que foi haseada em observações de somente ·pequeno n§ 

me·ro de pacientes. Entretanto, reduções. similares foram obti

das para· ambas faixas etárias durante dois anos ·de estudo 

(85,7% .e 92,2% respectivamentel com amostra maior, num total 

de 63 crianças entre 5-6 ·e 29 crianças entre 8-9 anos· de ida 

de. 

TORELL & SIBERG (.1962) relataram resultados de estu 

do de um ano, período em que crianças de 7 anos de idade fize 

raro uso de bocheches com lO ml de solução de fluoreto de só

dio a O, o·9% p-, durante três minutos, ·'uma vez ao mes, obser 

vando redução de cárie de até 70% em superfícies proximais ·de 

dentes .anteriores. O uso de 10 ml de solução de fluoreto de 

potássio a 0,06% p-, sob as mesmas condições, não demonstrou 

o mesmo efeito anticariogênico, embora as reduções observadas 

estivessem entre 20 e 50%. 

'FORSMAN (19651 relatou que crianças de 10-12 anos de 

idade, bochechando uma vez de duas em duas semanas, com solu 



ção de fluoreto de sódio a 0.,2% tiveram redução ·de 

CPOS após um ano e de 80% após dois anos de estudo: 

7 

50% no 

Ainda em 1965, TORELL &· ERICSSON descreveram estu-
11 

dos desenvolvidos em Goteborg na Suécia quando, durante dois 

anos., foi ~valiado o efeito inibido r de cáries entre vários 

métodos de aplicação local de flúor. No estudo foram incluí 

dos seis grupos experimentais e três grupos controle~ Em com 

paração com os controle, as maiores redu9ões de cárie dentá

ria foram observadas, pela ordem, para os seguintes grupos:a) 

grupo que fazia bgchechos diários c<;>m ·solução neutra de fluo-
Ji I 

reto de sódio a .0,05%, não supervisionado; b) g~upo que fa --zia bochecho guinzenal .com solução neutra de fluoreto de só 

·diO a 0,2%, SUpervisionado; c} grupo qu~ recebeu quatro apli

caçoes tópicas com solução de flU:oreto de sódio. a 2%; d) gr~ 

po. que escovava os dentes diariamente com denti~rício conten 

do fluoreto de· sódio a 0,24% e . bicarbon~to de sódio a 56%,não 

super.visionado; e~ grupo que_ escovava os dente.s diariamente 

com dentifrício à base de fluoreto estanoso a 0,4% e pirofo~ 

fato de .cálcio a 40%, não supervisionado. C<;mfonne se pode ob 

servar, os melhores resultados foram obtidos pe'lo grupo que 

fazia bochecho~ diariamente~ que apresentou redução -de 49% no 

CPOS~ seguido do grupo que utilizava bocheches quinz~nais, cu 

ja redução .foi. d~ 21% no CPOS. Nenhuma redução foi observada 

no grupo que recebeu uma aplicação tópica de solução contendo 

fluoreto estanoso a 10%. 

Em 1967, BRAMS descrevia os métodos de uso do flúor 

na Dinamarca, afirmando que os bocheches de duas em duas sema 

nas com soluções de fluoreto de sódio a 0,2% constituiam o mé 
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todo mais utilizado. Na Noruega, a Junta de Saúde PÚblica re 

comendara a adoção do método e na Suécia todas as crianças es 

colares deveriam receber o benefício brevemente. BRAMS descre 

via os principais resultados do uso de bocheches, método que 

considerava extremamente econômico: a) os dentes sofriam me

nor ataque de cáries; b) a higiene bucal era melhorada; c) 

a necessidade de tratamento anual foi reduzida e o número de 

visitas aos dentistas decresceu em vista disso; d) o traba 

lho dos dentistas tornou-se mais satisfatório para todos os 

participantes. 

KOCH {1967a) pesquisou o efeito de bocheches quinz~ 

nais, supervisionados, com·o,5~e solução de NaF em escola

res de 9-11 anos de idade, divididos em grupo teste e grupo 

controle. Os escolares do grupo teste faziam bocheches com 

10 ml de solução de NaF a 0,5%, por dois minutos, quinzenal

mente e os escolares do grupo controle usavam solução placebo. 

Ao final de três anos foram observadas reduções de cárie esta 

tisticamente significantes em relação ao grupo controle, de 

23% em superfícies e 11% em dentes. "Em outro estudo KOCH 

{19 76b) relatou resultados de três anos de emprego de solu;:êes 

de NaF em bocheches realiz.ados 3-4 vezes .ao ano. A amostra 

era constituída de crianças de 6-8 anos de idade. Ao final 

de 36 meses as 60 crianças pertencentes ao grupo teste apr~ 

sentaram reduções de cárie de 13% em dentes e 25% em superfi 

cies dentárias, em relação às 6 8 crianças do grupo controle, 

sendo somente o percentual de redução em superfícies estatis 

ticamente significante. 

Ainda em 1967, ROSENKRANZ publicou resultados de es 
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tudos em que dois grupos de crianças com idade entre 8-15 mós 

fizez:am uso de soluções fluoretadas durante ~ ano. um grupo_ 

fazia bocheches com solução de NaF a . 0,2% por três minutos ca 

da 14 dias. O outro grupo escovava os dentes por cinco minu

tos com escova embebida em .solução de NaF a 0,2%, também a ca 

da duas semanas. Os procedimentos eram supervisionados. Todas 

às crianças receberam completo ate~dimento odontológico antes 

·do · início das aplicações. Os resultados mostraram 1,~4 novas 

superfícies. CPO para o grupo dos bocheches enquanto para o 

grupo da escovação f~ram observadas 2,02 novas superfícies 

cpo·,. diferença es.tatisticamente não significante. o autor con 

siderou o método de bocheches. cÕDlo de preferência porque ·foi 

mai~ simples e consumiu menor tempo que. o método da escovação. 

LITTLE {1969) relatou o uso de 10 ml de . solução de 

fluoreto de sódio .a 0,2% em bocheches realizados por· crianças 

escolares, em sal.a de aula, durante três minutos ,quinzenalme~ 

te em West LimeriCk na Irlanda. Embora os resultados da efi·cã 

cia dos procedimentos não. tivessem sido determinados, diz o 

autor que ·estava. havendo planejamento para. estender o método 

para todas as áreas onde a água de abastecimento público nao 

era fluoretada beneficiando aproximadamente 200 .. 000 crianças. 

GERDIN & TORELL, em 1969, 'relataram resul·tados ·de 

exper~ntáção clínica, em que, durante dois e. quatro anos 

procuraram examinar o pos~!vel efeito· anticariogênico do man

·ganês ·adicionado a soluções ·de fluoreto de sódio utilizado em 

.bocheches • Os grupos experimentais foram: 1) grupo que fa 

zia bocheches sob supervisão, uma vez por semana, durante dois 

minutos· com 10 ml de solução de fluoreto· de sódio a 0,2% con 
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tendo 100 ppm de Mncl 2 durante os- primei·ros dois anos e 500 

ppm de Mncl 2 durante os dois anos finais; 2) grupo que fazia· 

bocheches sob supervisão, uma vez por semana, durante dois· mi 

nutos, com 10 ml de solução de fluoreto de potássio a 0,02% 

com as mesmas adições durante os doi·s periodos de dois anos ca 

da; 3) grupo controle, que usava solução de fluoreto de só 

dio a 0,2%, 10 ml, uma vez por semana. As soluções foram em

pregadas durante todo o periodo escolar, durante os quatro a 

nos, por crianças que tinham idade inicial entre 8 e 13 anos 

completos. Foi observada diferença estatisticamente signifi-

cante entre o grupo que .fez bochechas com KF-MnC1 2 e o grupo 

~· -controle, diferença maior quando da comparaçao entre· as crian 

ç~ de maior faixa etária. Nenhum efeito significante foi. ob

tid; da adição de MnC1 2 à solução de fluoreto de sódio. 

" HAGGLUND. relatou, em 1969, resultados de cinco anos 

de estudo empregando na amostra inicial crianças de 8 ·anos de 

idade que bochecharam com 10 ml de solução de fluoreto de so 

dio a 0,09% F- por dois minutos, uma vez por semana. Ao final 

desse periodo foi observada redução de cárie da ordem de 30%. 

o método .de bochechas com so.luções contendo O, 1% de 

SnF 2 foi testado em 168 crianças de raça riegra, de 6. 0 até 8~ 

grau da escola de Pearsontown de North Carolina, Estados Uni 

dos, por SWERDLOFF & SHANNON. (1969) . As' crianças possúiam ida 

de varíãvel entre '11 e 15 anos, eram provenientes de famili'as· 

de baixo nivel sócio-econômico, residindo ·em área semi-rural, 

presumivelmente não fluoretada. Foram divididas em dois gr~ 

pos balanceados. As do grupo control'e bochechavam dia:i:iaírieil

te com placebo e as do grupo experimental· com solução conten 
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do 0,1% de SnF2 que era preparada a cada dia. Cada criança .re 

cebia 25 .ml ·de solução em um copo plástico. ~ metade ~a solu 

ção era colocada na boca e ·a criança era. instada a bochechar 

vigorosamente· ~or trinta ·segundos .após os quais expectorava e 

colocava a outra metade da solução na boca para bochechar no 

vamente por trinta ·segundos •. O procedimento foi realizado per 

manentemente durante· cinco meses C<?mpletos, sob a . supervisão 

das professoras de cada classe. o grupo que usou bocheches com 

SnF2 teve 33% menos· dentes cariados e 30,5% menos superfícies 

cariadc."'\8 em relaç~ ao grupo controle. Es.tas reduções não fo 

ram estatisticamente significantes. o~ autores concluiram ob

servando .que bocheChes diários~dem. ser· administrados em es 

colas públicas e supervisionados por profissionais não .liga

do~, à Odontologia (professoras primárias) • 

. HOROWITZ. et al. _publicaram, em 1971, resultados de 

estúdos de vinte meses, para deter.minar .o efeito inibidor de 

cáries de bochecho semanal, pó r todo ô período escolar, com 10 

rnl de solução neutra de fluoreto de sódio a O ,.2%, durante um 

.minuto, tendo como controle solução placebo, contendo cloreto 

de sódio.. ~ professoras eram respo~âveis pela supervisão e 

distribuição das soluções aos escolares. A ·amostra inicialer.a 

constituída de 493 crianças brancas e negras ~e primeira sé

rie ·e 381 de quinta série, de 9 escolas, que foram distribuí 

das pelos dois grupos, experi~ental e cont~ole., de acordo com 

o número de dentes pe:[TI\anentes irrompidos ,. sexo e experiência 

prévia de cárie .• Após vinte meses, 13~ crianças da primeira 

série que fizeram bocheches com fluoreto de -sódio desenvolve 

ram 25% menos dentes CPO e 16% menos superfícies CPO que 123 

BIBUOTECA 
fACll.DAoE Df SAúDE P08LJcA 
UMVERsiOAOE OE SAO PA11.0 s.e...... . 
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crianças do grupo controle. Após doze meses as· reduções tinham 

sido de .34% e 30%, respectivamente. Da quinta série, 98 crian 

ças do grupo experimental tiveram 52% menos dentes CPO e 44% 

menos superfic~es CPO que· 110 do grupo controle, durante vin 

te meses. Após doze meses as di'ferenças tinham sido de 34% me 

nos dentes CPO e 28% menos superfícies CPO. Somente as dife

renças na quinta série, após· vinte_meses, foram estatistica

mente significantes ao nível de 0,05. 

o uso· quinzenal de 10 ml de solução de fluoreto ae 

~ódio a O ,09% F- por criança de 11 anos .de idade·, foi estuda 

do· por BRANDT et al. que relataram, em 1972, uma redução ~~ 

36% e~ superfícies· CPO .apÇs dois anos de · experimentação. --=-- . 
AASENDEN et al. (1972) publicaram.resúltados de es-

tu"'\io em que 545 crianças; entre 8 e 11 anos de idade·, dividi 
\. 

das em três grupos., bochechavam diariamente durante todo o p~ 

ríodo escolar com: a) 5 ml de solução de fluoreto de'sódio a 

0,02%, fosfatado, ·pH 4,0 ou bl 5 ml de solução 4e fluoreto de 

sódio neutro ou cl 5 ml de solução placebo. A solução era~ 

. tida na boca durante uni. minuto e depois engoli da. Ao · .final de 

três anos as reduções de cárie .em superfícies dentárias foram 

de 30%. para o grupo do fluoreto de sódio acidulado e fosfata 

do e 27% para o grupo do fluoreto de sódio neutro, diferenças 

estati~ticamente significantes em relação ao grupo controle, 

ao nível de 0,01. A análise dos dados obtidos da biópsia do 

esmalte mostrou que a incorporação. do flúor aos dentes que ir 

romperam durante o estudo. foi substancialmente maior que aos 

dentes irrompido~ inicialmente •. 

FRANKL. et a~., em 1972, relataram o efeito anticado 
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gênico de solução de fluoreto de sódio acidulado e fosfatado 

utilizada através de ·bocheches realizados di~riamente durante 

dois anos letivos. Os participantes eram adolescentes de ida 

de média em torno de 14 anos, divididos em dois grupqs . O gr~ 

po experimental fazia os bochecho~ com 5 ml de solução conten 

do 0,1 mg de ion flúor (0,04% NaF), fosfatada, pH 4,0. O gru 

po controle recebia solução neutra, sem fluoreto ou fosfato. 

As -soluções eram utilizadas em sala de aula, s ob supervisão. 

Os estudantes foram instruídos para bochechar e forçar a solu 

ção entre os espaços interproximais e depois de sessenta se-

gundos, engolir. Ao final de 24 meses, 246 es~~dantes_do gr~ 

po experimental e 253 do grupo controle eram os remanescentes. --Os resultados mostram _que durante os primeiros doze meses uma 

pe~~ena e nao significante diferença foi observada_ entre os 

grupos. Entretanto, a redução de cárie em superfíç~es, obser

vada para 24 meses, foi de 25%, significante ao nível . de 0,05, 

em .comparaçao com o incremento observado no grupo controle. 

MOREIRA & TUMANG publicaram, em 1972, estudo sobre 

-efeito anticariogênico de soluções de fluoreto de sódio a 

0,1%, utilizadas por c~ianças de 7 anos de idade que fizeram 

bocheches durante oito meses, sob supervisão. As crianças fo 

-ram distribuídas em um grupo controle e quatro grupos experi-

mentais_, sendo a amostra inic~al constituída de 414 crianças 

da primeira série primária de três gr_upo~ escolares de Piraci 

caba, no Estado de Sã9 Paulo. O grupo I era c9nstituído de 

crianças que não realizaram bocheches (controle) . No grupo II 

·estavam as crianças que realizaram bocheches com solução de 

fluoreto _de sódio a O, 1%, .três vezes por semana. As crianças 
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do grupo III realizaram bochechas com solução· 'de fluoreto de 

só~Q a 0,1%, uma vez por semana-.No grupo IV, as crianças que 

realizaram bochecbos com solução de fluoreto de sódio a O, 1%, 

uma vez em càd~ duas semanas· e no grupo V as c·rianças que rea 

lizaram bochechos com água potável, · três vezes pór semana. P~ 

ra a realização dos bochechos, as crianç~s recebiam um peq~ . . 

no· copo plástico com cerca de 25 cm3 de solução. Com essa ~ 

tida de, cada criança procedia dois bocheches-, fazendo com· que 

as soluções pexmanecessem na cavidade bucal- cerca . de trinta 

segundcs de cada vez. ApÓs 2~ meses a amostra ficou reduzida 

a 250 crianças, 50 por grupo de estudo. Após os resultados te 

rem sido analisados estatisticamente ao n!vel de .5%, os auto 

ies concluiram que: 1. 0 1 as crianças que: realizaram três bo ' .. checlios por semana com solução de fluoreto de sódio a O, 1% a 

presentaram redução na incidênc±a de cárie dentária de 46,8%, 

estatisticamente significante: 2. 0
) as crianças que realiza 

ram- três bochecho$ por semana Com áglia potável apresentaram 

uma redução na incidência de cárie de 17,6% estatisticamente 
o . 

não siqnificante: 3~ ) o grupo que realizou três bocheches 

semanais· com fluoreto de sódio .a O, 1% apresentou redução de 

cárie estatisticamente significante de . 35,S%· em relação aog~ 

~ que usou água potável: 4.0
) ós grupos de crianças que rea -

llzaram. bocheches semanais e de duas em duas semanas com solu 

ção de fluoreto de .sódio ~ 0,1% apresentaram reduções na inci 

dência de cárie em 24,5% e 22,9%,. respectivamente·, .não signi

ficantes .. os .principais resul:tados de- ·wn ano, relatado·s por 

MOREIRA & TUMANG ( 19 71) foram: 1. 0 ) a solução de fluoreto de 

sódio· a O, 1% mostrou eficácia n·a . redução de cãrie dentária· é,! 
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tatisticamente significante ao n!vel de St, em crianyaS que 

re~izaram três boc:bécbos àtPanais, cuja red~io foi ~ Sl;Pt_ 

- re1ação ·ao g10p0 controle; 2.0
) os grupos CODStJ.tuldos 10r 

crianças que realizaram bochecbos semanais e uma vez era cada 

duas semanàs, apreaentaràlb reduções. na incidência de cárie d8'l 

tãria aa 19,40t e 15,87t xespectiva.ante _- relação ao grupo 

cont.role, resul:taaos estatisticameoi:ã não sl.gnificantas·. 

RADIKE et al. (1973) pesquisaram solu9ões de fluore 

to estanóso, aà bochecboa, para prevenção de cárie dentâxJ:a. 

O. boch-.c:bos ~raa reallza~ ·por 900 escolares c1e 8 a 13 

anos de idade, umá vez por dia, durante dois anoa letivos. o 

estudo foi conduzido em cinco e8.SC2laa de· Wisconain. on&! a 

igua da abastecillaDto era flaoxetada deseJa 1953. As profess~ 

ra~das pióprias ólassês supervisionaram os prodedi.Dian tos que 

con'sistiam em · três: sucessivos· bochechos de dez, trinta e tri~ 

ta ãegunaoà cca 60 al da aoluçio de flucn:eto estanoso ·a O ; l:t· 

pàr~ o grupó experiaental e ãgaa para o grupo contxole, -sen~ 

adicionados aos dois qrupos pó inócuo satior uva. As soluções 

. da fluoreto estanoso eram preparadas. todos oS dias. ·os -resul~ 

.c1os f~nais .,.t,raraa reauÇõe. de cárie da ordaa de 33t- e 43t 

no CPOS em relação ao qrupo controle, -baseadas na observação 

de dois exàminadores indepen~ent•&:· 

BBIPftZ et ü. (1973) publicar- result:adoa de eatu 

c1o realizado parã ~rifl~ o efeito de solução ae fluoreto de 

sódio neutro e solução de fluoreto de sódio acidulado e fosf~ 

tado ea bocbecbos aewanais, na prevenção de cári.e dentária.~ 

total da 9·4 7 escolares que -iDJ.claraa DO estudo, -foraa di Vi.cR 

das em txês grupos- (A, B e C) que usavam úma dail' seguin~s ·82 
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luções: a) placebo; bl fluoreto de sódio neutro contendo 

0,3% de íon flúor; c) fluoreto de sódio contendo 0,3% de íon 

flúor acidulado pH 4,0, e fosfatado. As crianças recebiam,uma 

vez por semana, 8 ml de solução que deviam bochechar por um 

minuto, sob supervisão das próprias. professoras. Ao final de 

dois anos, somente por observação clínica visual, as reduções 

de cárie em superfícies foram de aproximadamente 23% para o 

grupo B e 20% para o grupo C, em relação ao grupo A, estatis 

ticamente nao significantes. Com o auxílio de exame radiográ-

fico dos dentes, as reduções de cárie observadas em super f .f 

cies dentárias foram de 38% e 27% respectivamente para os gr~ 

pos B e C, estatisticamente significantes ao nível de O ,Ol. 

RUGG-GUNN et al. 
~ 

(19 73) relat.aram resultados de es 

t~o duplo-cego sobre prevenção de cárie dentária através de 

bochechas com fluqreto de sódio a O ,05% estando a amostra ini 

cial constituída por 491 escolares de ll para 12 anos· de ida 

de. Os escolares bochechavam dois minutos por dia, durante t2 

do o período escolar, supervisionados pelas próprias profess2 

ras ou por membro da Unidade de Saúde Dentária da Universida 

de de Manchester na Inglaterra, onde foi realizado o estudo. 

Após 34 meses, 434 escolares estavam presentes ao exame final. 

Houve 36% de redução no CPOS em relação ao grupo controle, e~ 

tatisticamente significante ao nível de 0,05. Para os dentes 

que irromperam durante o estudo, a redução de .cárie foi de 

45% no CPOS e 41% no CPOD. 

GALLAGHER et al. (1974). realizaram estudo com util;i:_ 

zaçao de solução de fluoreto de sódio a 0,4%, neutro, em bo

chechas, para prevençao da cárie dentária~ em 809 crianças da 
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quinta série, de 11 a 13 anos de idade, de oito escolas emV~ 

couver, no- Canadá. O placebo, usado pelo grupo controle, era 

constitu!do de solução de bicarbonato de sódio. Os procedime~ 

tos eram realizados urna vez por semana, de manhã, sendo as 

crianças incentivadas a bochecharem vigorosamente por um minu 

to, sob supervis~<:> das próprias professoras, com a solução ex 

perimental ou controle, conforme o grupo a que pertenciam. O 

estudo· foi organizado com quatro objetivos principais: 1) 

testar se haveria redução de cáiie dentária através de boche 

cho semanal com solução "fluo~etõ.da; 2) testar a praticabili

dade deste procedimento de saú~e pÚblica, supervi~ionado pe 

las professoras; 3) promover a-raéia da ' prevenÇão da _doença 

bu~l p~lo uso de fluoretos; 4) cr~ar· interesse em saúde bu 

cal por estudantes, professores e familiares. Ao final de 24 

meses houve efeito redutor de cárie da ordem de 12% no CPOD e 

13% no CPOS, significantes ao nível ·de 0,05. Tomando-se em 

consideração somente o componente cárie dentária a percenta-

gem de redução foi de ~7%, significante ao nível de 0,01. As 

conclusões relatadas pelos autores parecem responder positiv~ 

mente aos seus objet;ivos traçados inicialmente. 

FORSMAN (.1974). publicou resultados de experimento 

clínico após uso, por cri~ças suecas, de soluções de fluore

to de sódio em bqchechos por 24 -meses. As crianças de duas es 

colas de Vaxjo já realizavam bocheches com solução de fluore

to de sódio a 0,2%, semanalmente, desde os 6 anos de idade. À 

autora utilizou uma amostra contendo 270 destas crianças, de 

11-12 anos de idade, divididas em -dois grupos. O grupo experi 

mental passou a u~ilizar solução de fluoreto de sódio a o,m5% 
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enquanto o grupo controle continuou a usa r solução de fluore

to de sódi~ a 0,2%. Os bocheches eram feitos_ com 10 ml de só 

lução, durante dois minutos, sob supervisão das professoras. 

Ào final de dois anos, após comparação entre os exames clíni 

cos e radiográficos iniciais e finais, os resultados most-ra 

raro menor número de superfícies cariadas. para o g rupo que ut! 

lizou a solução de menor concentração, diferença nao estatis 

ticamente significante. A autora reconhece que o acúmulo de 

flúor no esmalte durante os anos -anteriores ao da pesquisa, a 

baixa freqüência ~e cárie, especialmente em superfícies dentá 

rias e ainda o relativamente pequeno período experimental te -- -nham influído nos resultados, embora o efeito melhor da solu 

çã~ais fraca tenha sido inesperado. Conclui que um exper~ 

to em maior escala poderia ser de gra nde valor. 

KANI et al. { 19 73)- relataram estudo sobre o uso de 

soluções de fluoreto de sódio acidulado e fosfatado a 0,05% 

p-, diariamente, por 223 escolares de ambos os sexos· -de 10 

anos de idade, distribuídos em grupos experimental e controle. 

Durante três _anos as crianças bochecharam com lO ml de solú

çao,por trinta segundos,após o lanche escolar , diariamente, e 

qs resultados mostraram redução de cári~ entre 20% e '30%. 

MELLBERG & NICHOLSON {l974} relataram resultadqs de 

investigação clínica em que foi -observada a incorporação de 

flúor pelo esmalte de dentes deciduos de 900 crianças_ de ida-

de inicial entre 10-12 anos, em Portland, no Oregon, Estados 

Unidos. As crianças · foram classificadas previamente de acor

do com a idade dentária, sexo e c~os e distribuídas em três 

grupos. As crianças do grupo A bochechavam n a escola uma vez 



por semana com solução placebo. As do grupo B bochechavam uma 

vez por semana na escola com solução neutra de fluoreto de só 

dio contendo 3.000 ppm de flúor, artificialmente adocicada e 

aromatizada. As do grupo C bochechavam na escola uma vez por 

semana com. solução de fluoreto de sódio acidulado, pH 4, O, e· 

fosfatado, contendo 3.000 ppm de flúor. Os bochechas eram rea 

lizados em sala de aula, sob supervisão das professoras. Os 

procedimentos consistiam em bochecho ·com 8 ml de solução por 

um minuto, seguido imediatamente por outro bochecho de 8 ml 

de idêntica solução. Após dois anos foram coletados 111 den

tes decíduos esfoliados, para determinação da quantidade de 

fluoreto incorporada ao esmalte~cerca de 77% dos dentes eram 

molares e os restantes eram caninos. O grupo controle apreseg 

' tou 809 ppm de flúor à profundidade de 5 ~m que declinavam 

para 82 ppm de flúor a 60 ~m. O grupo que usou fluoreto de só 

dio neutro tinha 833 ppm de flÚor a 5 ~m ou 24 ppm de flúor a 

mais que o grupo controle, diferença estatisticamente não s~ 

nificante O grupo que usou bochechas com fluoreto de sódio 

acidulado e fosfatado teve uma concentração.de 1.381 ppm de 

flúor a 5 ~m, significante. estatisticamente ao nível de o,om 

em relação ao grupo controle. Â profundidade de 60 ~m a con 

centração de flúor foi similar para os três grupos de .estudo. 

O COUNCIL ON DENTAL THERAPEUTICS (1975) apresentou 

uma taóela contendo 19 resumos de estudos realizados ·com bo-

chechos com soluções de fluoreto de sódio neutro ou acidulado 

e fosfatado exceto um em que foi utilizado o fluoreto estano-

so. Segundo o Council, os estudos clínicos discutidos, condu-

zidos por período de dois anos ou mais, tem demonstrado algum 



20 

benefício na redução de cárie, embora houvesse considerável 

vari~ção nos resultados obtidos. O Council enfatizou o uso de 

fluoreto de sódio neutro ou acidulado~ fosfa~ado como agente 

efetivo para ·r~dução de cárie dentária, demonstrando no ~n

~anto preocupação com o risco potencial que ·a larga introdu 

-çao de fluoreto pode provocar no ambi.ente humano, destacando 

qu~ a quantidade máxima de fluoret9 de sódio .a · seraoondicion~ 

da ·em embalagem para uso individual nao .deve ultrapassar 

300 mg, considerandO esta quantidade como de razoável segurél!l 

ça, caso sej·a inagvertidamente ingeri da de uma só vez. 

BRISTOW (19751 publicou resultados de pesquisa so 

bre uso de fluoretb de sódiq utilizado ·em bocheches quinz~ --
nais por 800 crianças de ~ a 15 anos de_ i.dade, em Portsmouth, 

. . 
In~aterra. o autor não recqnhece o trabalho como experimento 

clínico e sim comq trabalho de campo, acreditando porém ser 

válido· em tennos de. saúde pública. As. crianças bochechavam 

qui~zenalmente com 10 ml de so1ução de fluore~o de sódio neu 

tro a 0,2%, por dois minutos, sob supervisão. O programa teve· 

início ~ 1968 e seis anos mais tarde foram examinadas 1.391 

crianças entre 5 e 11 anos de idade. os· resultados observados 

foram controversos t .anto para dentes dec!duos quanto para den 

tes permanentes. A melhor redução foi observada no CPOD de 

crianç~s de 7 anos de idade, em torno de 21,5%. 

FrNN et al. (i975) conduziram, por 26 meses, estudo 

para verificar se pequenas quantidades de fluoret.o seriam efe 

tivas na redução de cárie dentária quando usadas. em boche 

chos, du~ vezes ao dia. Originariamente 593 -escolares .na fai 

xa etária compreendida entre 8-13 ànos de~ idade foram examina 
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das clínica e radiograficarnente. Foram divididas em três 9~ 

pos. As crianças dQ grupo 1 fizeram bochechas com solução de 

fluoreto de sódio contendo 100 ppm de. flúor (O ,02' NaF em áci

do fosfórico 0,16 M, pH 3,5). As crianças do grupo 2 fizeram 

bochechas com solução de fluoreto de sódio contendo 200 ppm 

de flúor (0 ,04' NaF em ácido fosfórico O ,~6 M, pB 3,5). As: 

crianças do grupo 3 fizeram bocheches com s_oluçãc;:> placebo li

vre de flúor, pH 6,0. Os dois bocheches diários eram realiza

dos. na escola, após o café da manhã e após o lanche, com 

20 ml de solução, _.-sob supervisão de duas experimentadas assis 

tentes odontológicas. Primeiramente bochechavam com lO ml 

de solução por 30 se~undos após a_gue repetiam o procedimento 

·can a mesma quantidade pelo mesmo tempo. Este era controlado 

por '\m cronômetro com alaxme. Para os .fins de .semana e feri_! 

dos cada criança recebia uma quantidade suficiente de solução 

com antecedência. Durante as férias de verão as soluções eram 

fornecidas em ca~ por assis_tenüs odontológicas, cada 10 

dias. Aos pais explicava-se como era importante para as crian . . -
ças seguir os procedimentos de acordo com · a~ instruções. Fo-

ram fornecidas escovas e pastas dent1frícias não fluoretadas, 

para uso caaeiro; a todas as crianças incluídas na amostra.Ao 

final de 26 meses, 453 crianças constituiam a amostra rema

nescente, 150 no grupo 1, 142 no grupo 2 e 161 no grupo con 

trole. Comparando-se os resultados do gru.pO 1 aos do grupo CC!! 

trole houve redução estatisticamente significante, ao nível 

de 0,05, tanto no CPOD quanto no CPOS, de 16,2' e 17,9,, res

pectivamente. Comparando-se os resu1 tados do grupo 2 aos do 

grupo controle também houve. redução estatisticamente signifi-
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cante ao nível de o,os· no CPOD e no CPOS, de 27,8% e 28,6%, 

re~pe.ctivamente. Entre os grupos 1 e 2 não houve di!erenças_ 

estatisticamente significantes. Os autores concluiram relatan 

do que o uso diário de bocheches contendo comparativamente p~ 

quenas quantidades de flúor constitui-se em efetivo procedi

mento na prevençao de cárie dentária. 

PADRCN et al. (1976) relataram resultados de 28,48 

e 62 meses de controle sobre o uso de bocheches quinzenais oom 

soluções de fluoreto de sódio a 0,2% na redução de cárie den 

tária em escolare·s de Cuba. Para as crianças que iniciaram o 

estudo com 6-7 a:nos de idade,as reduções foram de 47% .no ·cPOS 

após 28 meses e 97-,8% após 62 meses. Para crianças de 8-9 

anos de idade as reduções foram de 32% .e 6-5,4% respectivamente. 

' Para as de 10-11 anos de idade, as reduções foram de 28% e 

53·, 3% e finalmente., para as crianças de faixa etária compreen 

dida entre 12-15 anos de idade as reduções foram de ·11% e 

4·5, 3% respectivamente para os ia e 62 meses de estudo. 

RINGLEBERG et al. {1976) avaliaram três programas 

preventivos em três diferentes escolas: 1) em urna escola fo 

ram realizados bocheches· semanais com solução neutra de fluo

reto de sódio a O ,2% {O ,09%· de íon flúbr); 2) em outra esco-

lá foram realizadas duas auto-aplicações anuais de pasta pr2_ 

filátiGa fosfatàda contendo fluoreto de sódio com relativamen 

te alta concentração de ípn flúor (2 ,2% p-): -3} em urna ter

ceira escola foi realizada uma combinação destes dois métodos. 

Os bocheches eram supervisionados pelas professoras e realiza 

dos durante um minuto por semana, não sendo ingerido. A amos 

tra era constituída por crianças de 8-12 anos de idade. Após 
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dois anqs .os resultados mostraram que o uso combinado dos mé 

todos ~t~rminaram significante redução na preva~ência de cá

rie dentária ao nível de O ,01. Na eseç>la em que somente foi 

utilizado o método de bochechos houve significante (P = 0,03) 

redução (44,3%) na incidência de cárie, para crianças .de 11 

anos de idade. O uso de .pasta profilática, .isoladamente, 

resultou em ·diferença estatisticamente sign~fic~te para 

nhurna das idades. 

MC CONCBIE et al. (1977) estudaram, durante 

-na o 

ne-

três 

anos, o efeito ant~cariogêni~ de soluções de fluoreto e~tano 

so, usado em bochechos. Aproximadamente 1.200 crianças com 

idade média ·de 10 anos, foram divididas em três grupos. Um --
~rupo era o controle e fazia bochechas com solução placebo.Os 

out\os dois grupos eram experimentais e usavam soluções 

tendo 100 ppm ou 200 ppm de íon flúor. Os bocheches eram 

con -
rea 

1izados em salas de aulas,supervisionados pelas professoras. 

Uma ~fermeira re9istrada fo~ empregada pelo período de dois 

anos ~ara vistoriar os procedimentos no local. A criança colo 

cava uma pastilha efervescente dentro de um. copo contendo 20 

ml de água, dissolvendo-se rapidamente. Todas as soluÇÕes emD 

preparadas desta 'lllaneira,. inclusive a controle. Em seguida, 

sob sinal da professora, .a CJ;"iança levava cerca da metade da 

solução à boca e bochechava vigorosamente por trinta _segun

dos· após o que expectorava, repetindo o procedimento por mais 

trinta segundos, com a metade da ·solução restante. Ao final 

de três anos, cerca de 50% 4c;u; crianças. estavam ainda disponí 

veis para o exame final. O grupo que usou soluções contendo 

100 ppm de flúor teve uma redução de 19,94% nQ CPOD e 19,90% 



24 

no CPOS, significantes ao nível de 0,05. Para o grupo que usou 

soluções contendo 200 ppm de flúor as reduções foram de 19~5% 

para o CPOD e 16,62% para o CPOS, somente estatisticamente 

significante o valor encontrado para o CPOD, 

0,05. As maiores reduções de cárie em dentes e 

ao nível de 

superfícies 

foram relativas aos dentes que irromperam _durante o estudo,. 

para os dois grupos experimentais, entre 31% e 3~%, signifi

cantes ao nível de 0,01 em todas as comparaçoes. 

HOROWITZ et al. (1977) publicaram resultados de es 

tudo Qe auto-aplicação de flúor, constituindo na ingestão diá 

ria de comprimido contendo fluoreto acidulado e fosfatado 

(1 mg p-) , um bochecho semanal durante um minuto com 10 ml 
. -._ 

.. 
·de solução de fluoreto de sódio neutro a 0,2%, mais o uso ca-

pei~o "ad libiturn" de dentifrício contendo fluoreto estanoso 

(CREST) ou monofluorfosfato de sódio (. Colgate MFP) . Cada cri 

ança ganhava urna escova quando recebia a pasta dentifrícia.Arn 

bos eram distribu~dos em quqntidade suficiente ao final do ~ 

escol~r, sendo as crianças encorajadas ao seu uso continuado 

durante as férias. A combinação dos agentes. usados foi sele-

cionada pelos autores esperando maximizar o potencial dos be 

neffcios cariostáticos. As professoras escolares foram treina 

das por higienista dentária para preparar e distribuir as subs 

tâncias fluoretadas em cada classe, bem como na supervisão de 

todo o programa em nível local. Participaram do primeiro exa 

me 1.538 crianças escolares entre 6 e 13 anos de idade, de 

primeira a oitava série. Após dois anos havia 1.328 crianças 

remanescentes e os resultados mostraram redução média de 33~% 

no CPOS para crianças de 6-13 anos de idade. Os autores pre-
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tendem ~ma avaliação final em 1983, de todas as crianças que 

participaram do ~s-tudo, desde a primeira série, em 1972. 

ASHLEY et al. (1977) relataram resultados de estu-

dos de dois anos sobre experimento clínico com soluções de 

fluoreto de sódio acidulado e fosfatado e escovação com denti 

fr!cio contendo monofluorfosfato de sódio~ isol~damente ou. 

combinados entre si. Um total de 1.135 crianças ~niciaram o 

estudo divididas em quatro grupos. um grupo realizava boche

ches com 20 ml de so~ução alcoólica a 15%, contendo ~luoreto 

de sódio a 0,02% tima vez ao dia, em duas etapas seguidas, de 

trinta segundos cada. Um segundo grupo realizava uma escova-

ção diária com 1 g ~e pasta dentl[rícia contendo 0,76% de mo 

·nofluortosfato de sódio. Um terceiro grupo utilizava os dois 

pro~dimentos, isto é, após a escovação com a pasta dentifrí 

c ia fl uoretada, .faziam os bochec~os, conforme descri to acima. 

O quarto gr~po era o controle, sendo os materiais e métodos 

útilizados, s~lares aos dq tercei~ grupo, exçeto quanto aos 

fluor~tos, inexis~entes no placebo • Foram recrut~dos super

visores, localmente em cada e~cola. Ao final do est~do 1.002 

crianças for~ examin~das havendo uma perda de aproximadamen . -
te i2% da amos~rà inicial. Houve redução de cárie em superfí 

cies, em relação. ao grupo controle, da ordem de 21,9% para o 

grupo que realizou bo~echos isoladamente, 24,9% para o grupo 

que realizou escovação com monofluorfosfato de sódio isolada

mente e 31,6% para o grupo que realizou ambos os procedime~ 

tos. Todas as reduçõ.es foram estatisticamente significantes ao 

nível de 0,01. 

DE ~AOLA et al. (.1977) realizaram estudo com solu-
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çoes çontendo altas concentrações de fluoreto de sódio e fluo 

reto de amônia utilizando o método de bocheches em escolares, 

para prevençao da cárie dentária. Foram distribuídas 475 cri 

anças entre 10-12 anos de idade entre três grupos de estudo·: 

1} fluoreto de amôn.ia, 1.000 ppm p-,pH 4,4; 2) fluoreto de só 

dio, 1.000 ppm p-, pH 4,4; 3) placebo. Os bocheches foram 

utilizados durante todo o período escolar por 24 meses. As 

crianças usavam 5 ml de solução por Um minuto sob supervisão 

de ~nfermeira escola; ou da própria professora de cada classe. 

Cerca da metade das crianças .da amostra disseram usar suple-

mente de flúor, de algum modo. Após 12 meses h?uve redução de 

cáries em superfícies de 23% par~ grupo de fluoreto de 
... 

amo 

·nia e de 33% para o grupo do fluoreto de sódio, significant~s 

' ao nível de 0,01. Após 24 meses os efeitos foram maiores: 54% 

de redução para o grupo do fluoreto de amônia e 47% para ogru 

po do fluoreto de sódio (P < 0,01) . Para os dentes irrompidos 

durante o estudo,.o efeito do fluoreto de amônia (70% de redu 

ção no CPOS) foi ~ignificantemente maior (P = 0,013) que o 

fluoreto de sódio (48% de redução no CPOS) • . Os níveis deflúor 

no esmalte ao final de dois anos foram de 3.124 ppm para o 

grupo do fluoreto de amônia, 2.771 ppm para o grupo do fluore 

to de sódio e 2.603 ppm para o grupo placebo, P = 0,025. 

2.2#Pesquisas com rnonofluorfosfato de sódio como 

agente anticariogênico 

SHOURIE et al. (.1950} estudaram pela primeira vez 

o monofluorfosfato de sódio (.Na2FP0 3) corno agente anticariog~ 
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nico. Para isto prepararam três _grupos de ~amsters de 29-42 

dias de id(lde, di vi di dos em três grupos: um g~po era C? con

trole, outro recebia água para .beber contendo fluoreto de só 

dio (40 ppm F-) e um terceiro grupo rec~bia também água para 

beber cqntendo monofluorfosfato de sódio (40 ppm F-) • Todos 

os hamsters receberam dieta cariogênica durante a fase experi 

mental. Ao 'final de 113 dias houve marcante redução na inci 

dência . de cárie ·para ambos os grupos que reçeberam flúor. Os 

autores verificaram também que. á · toxide~ do monofluorfosfato 

de sódio era_ oito_.vezes menor que o fluoreto de sódio, tanto 

por viá oral quanto por via intraperitonial, quando aplicadqs 

a ratos albinos ~ Mesmo com · ba~e-no conteúdo de íon flúor o mo 

nofluorfosfato de sódio ainda se mostrou de 2;5 a três vezes 

me~s tóxico que o fluoreto de. sódio. 

HAYDON et al. (195l),comparando as p~opriedades do 

fluoreto de sódio com as do monofluo·rfosfato de sódio, verifi 

caram que o Na2FPo3 era aproximadamente duas vezes mais efi

caz que o NaF em relação .ã inibição d~ .produção de ácido oca 

sionada pela mistura de saliva e glicose. Observaram também 

que embora o Na2FP03 diminuisse a solubilidade da h~droxiapa

tita,tal evento. acontecia em menor grau que o NaF e que a .efi 

cácia deste último composto era afetada pelo aumento da con 

centração de íons cálcio, em relação ã produção de ácido pela 

saliva, o que· não -ocorria com _o Na2FP03 • 

ZIPKIN & MC CLURE (:1951}. forneceraJil a ratos fluore 

. to· de sódio ou fluorsilicato de sódio ou monofluorfosfato de 

sódio, contendo 50 ppm F- em água para beber, verificando que 

os três compostos eram similares em seus efeitos na redução 
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da cárie dentária. O fluoreto de sódio teve efeito redutor de 

cárie da ordem de 21%, o fluorsilicato de sódio 19% e . o monQ 

fluorfosfato de sódio 16%. As reduções quanto a severidade de 

cárie foram de 40%, 45% e 45% para o NaF, Na2SiF 
6 

e Na2FP0
3

, 

respectivamente. 

HAWES et al. (19541 relataram ~esultados do p~ei 

.ro estudo clínico efetuado com Na2FP0
3

• O composto, a 15%, em 

solução aquosar foi aplicado topicamente, de quatro em quatro 

meses em dentes de 50 crianças, com idade média de 12 anos.De 

corrido um ano, as reduções ~oram de 20% em superfícies · dos 

dentes das crianças presentes ao ·primeiro exame e 30% em den 

tes que irromperam durante o e~do. 

FINN & JAMISON l1963l estudarRM a eficácia de 

di'terentes dentifrícios: um -continha monofluorfosfato de 

três 

-so-

dio a 0,76%, outro fluoreto _estanoso a 0,4% e um terceiro N-
. 

-lauroli sarcocinato de sódio a 2,0%. O grupo controle era re 

presentado pelo fluoreto estanoso, segundo os autores, de efi 

cãcia conhecida. A amostra era constituída por crianças sur-

. das e cegas de wna escola estadual, e tinham idade média apro 

ximadamente igual a 11,5 anos. As crianças receberam sufi

ciente número de escovas e quantidade de dentifrício para s~ 

rem usados durante os períodos em _que não estivessem na esco 

la;. Após 24 meses os resultados mostravam que as crianças do 

grupo do monofluorfosfat~ de sódio (N = 153) tinham desenvol-

vido menos 34,9% novos dentes cariados e obturados que as cri 

anças do grupo do fluoreto estanoso, diferença estatisticame~ 

te significante. Para superfícies cariadas e obturadas a reãu 

ção foi de 26,4%. Comparando-se o grupo do monofluorfosfato de 
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sódio com o N-lauroil sarc9cinato de sódio for~m veri~icadas 

reduções de 15,6% em dentes e ·18,7% em superfície~ cariadas e 

obturadas, diferenças estatisticamente não significantes. Tam 

bém as diferença~ existentes entre os grupos do fluoreto esta 

noso e do N-lauroil sarcocinato de sódio não for~ estatisti 

camente significantes. 

GOAZ et al. (1966} publicaram os resultados de 21 

meses de experimentação do método de escovaç~o dentária com 

solução de monofluorfo$fato de sódio, adoçada e aromatizada 

artificialmente. A soluç~q contrqle era isenta de flúor que 

foi substituído p~lo cloreto de sódio. A amostra era formada 

por escolares de 6~14 anos de idãd~, examinadas clín~ca e ra

~gra~icarne~te. Ao final do ~studo a r~dução foi de 52,3% na 

incidência de superfíci~~ cariadas e obturadas no grupo expe

rim~ntal em relaç~o ao controle. A redução no IRC (Incremento 

relativo de cárie- PORTER ~ DUDMAN, 1960) foi de 51,5%. Estu 

dos adicionais de GOAZ et al. (1966} sobre a regularidade do 

uso das soluçõ'es, fizeram com que os autores conclui~sem que 

. o uso do monofluorfosfato de sódio urna ou duas vezes por se-

mana poderia ser tão eficaz quanto o uso d~ário. Em 1963, 

GOAZ et a+. já haviam publicado resultados de nove meses de 

estudo, relatando reduções d~ 25,5% em superfícies cariadas e 

pbturadas e de30,9% no IRC, e de quatorze meses, quando as re 

duções foram de 42,1% em superfícies cariadas e obturadas e 

39., 4% no IRC. 

Também NAYLOR & EMSLIE (1967) estudaram o efeito 

de dentifrícios contendo rnonofluorfosfato de sódio a 0,76% ou 

fluoreto ~stanoso a 0,4%, comparados a um terceiro dentifrí 
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cio(controle) .A amostra era formada por escola·res· de 11 e 12 

.anos de idade. As crianças recebiam escova e pasta dentifrí-

cia a cada dois meses, de. acordo com o grupo· a que pertenciam. 

Após 36 meses, houve 14,8% de .redução de cárie em superfícies 

dentárias nas crianças que pertenciam ao grupo do monofluor 

fo$fato de só_dio e ·11,7% no grupo do fluC?reto estanoso, dife 

renças estatisticamente significantes em relação ao grupo .con 

trole, entretanto não significantes entre si.. Em relação aos 

dentes que irromperam durante o estudo, as reduções foram de 

30,3% para o grupo do monof1uorfosfato e 22,2% para o grupo 

do fluoreto estanoso. 

FANNING et a1. (1968}-pesquisªram também três denti 

frícios, cada um deles contendo ou rnonofluorfosfato de sódio 

a }, 76~, · ou ~1uoreto estéinoso a O ,4%, além de dentifrício pl~ 
cebo. Cada criança recebia uma escova nova a cada três meses 

e dentifrício todo mês. Após 24 meses, os resultados permiti

rrun observar uma redução sLmilar de aproximadamente 27% para 

os grupos em teste, s~gnificantes estatisticamente em relação 

ao grupo controle. 

M~LLER et. al. (1968) _publicaram resultados de 30 me 

ses de estudo sobre a eficácia de dentifrício contendo mono-

fluorfosfato de sódio a 0,76%, sendo utilizado como controle 

dentif~Ício similar ao experimental, não contendo sal fluore-

tado. A amostra era const~tuída por 578 escolares de 10-12 

anos de idade, que escovavam os dentes uma vez por dia na es 

cola, sob supervisão. o estudo, tipo duplo-cego, mostrou após 

os trinta meses uma redução de 18,9% no número de novas supeE 

fícies CPO para as crianças. do grupo experimental em relação 
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ao grupo .qontrole. Para as superfícies ini·cialmente hígidas a 

redução foi de 24,2%. As reduções foram estatistj.camente sig-

ni"ficantes. Ao final dos trinta meses., 172 crianças constitui 

raro amostra para outro estudo (BAY & t·1~LLER, 196 8) em-que fo- · 

raro divididas em dois grupos .de 86 crianças cada. ·um grupo e~ 

covava os dentes três vezes ao dia (uma vez na escola e duas . 

vezes em casa - após o café da manhã e antes de ~ormir) com 

pasta dentifrícia contendo monofluorfosfato de sódio a 0,76% 

ou ?om dentifrício placebo (controle). -Após doze meses, reali 

zados levantamento·s do índice de placa e índice gengiva!, com 

parando-se com os dados iniciais, os autores verificaram que 

o uso, três vezes ao dia, por trinta meses,. do dentifrício 

contendo monofluorfosfato de sódio não aumentou a ocorrência 

' de placa ou gengivite. 

Estudo de THOMAS & JAMISON (1968} com dentifrfcio 

contendo monofluorfosfato de sódio foi realizado durante doi·s 

anos, sob supervi.~ão. A amostra era composta p.or crianças de 

6-8 a~os de idade que escovavam os. dentes duas vezes ao dia. 

A redução observada ao final do experimento.foi de 34% em no 

vas superfícies CPO. 

MERGELE (.1968a), após 22 meses de estudo desenvolvi 

do em institúição para crianças deficientes, a partir de ·amo~ 

tra constituída. de indivíduos de 7,...21 anos de idade, observou 

que o grupo experimental que escovava os dentes três vezes ao 

dia com dentifrício contendo monofluorfosfato. de sódio, apre 

sentava redução de 21% no número de novas superfícies CPO em 

relação ·ao grupo controle. 

Ainda ~lliRGELE (1968b) verificou, após três anos de 
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estudo, nao supervisionado, realizado em comunidade onde a 

água de abastecimento público era fluoretada, que o grupo de 

crianças que havia utilizado dentifrício contendo monofluor

fosfato de sódio como agente ativo, tinha apresentado 17% me 

nos cáries que o grupo controle. Um grupo que usava 
.. ~ 

dentifrJ. 

cio contendo fluoreto estanoso, foi incluído no estudo, nao 

sendo estatisticamente significantes as diferenças entre os 

dois grupos experimentais. 

HARGREAVES & CHESTER (1973) estudaram durante três 

anos o efeito de dentifrício com monofluorfosfato de sódio a 

2% na prevenção da cárie dentária. Os dentifrícios e as esco 

vas eram distribuídos em casa pêrr visitadores domiciliares que 

motivavam as crianças e suas famÍlias para os procedimentos 

' A amostra foi constituída por três grupos de crianças de 5, 8 

e 11 anos de idade, cada qual dividido em grupo experimental 

e controle. Embora os resultados da ·pesquisa fossem relatados 

através de uma dezena de Índices, em termos de superfícies 

dentárias, as reduções foram de 21%, 30% e 26%, respectivame!! 

te para as crianças que tinham ao início do estudo 5, 8 e 11 

anos de idade. As maiores reduções de cáries foram observadas 

em superfÍcies proximais. 

LIND et al. (19 74) conduziram estudo tipo duplO-C§. 

go, por três anos, não supervisionado, para verificar o efei-

to anticariogênico de den.tifrício contendo monofluorfosfato 

de sódio a 2%, em região naturalmente fluoretada (1 12 1,4 

ppm p-)_ na Dinamarca. A amostra inicial foi constituída de 

1.407 crianças de 7-12 anos de idade que escovavam os dentes 

em casa, recebendo dentifrícios e escovas em quantidade sufi-
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ciente, sendo visitadas de cinco em cinco semanas, encoraja-

das ao uso ·regular do dentif]:'Ício e instruídas com a · família 

em higiene oral. Ao final do estudo, examinadas clínica e ra-

diograficamente, as crianças haviam apresentado um percentual 

médio de aproximadamente 30% de redução no incremento de ca-

ri e (.P < O, 00 ll . 

ANDLAW & TUCKER (1975) pesquisaram o uso de denti-

frício contendo monofluorfosfato de sódio a 0,8% como agente 

anticariogênico e óxido de alumínio ·tri-hidratado como agente 

abrasivo, substituindo fosfato óe di-cálcio anidro ou di-hi 

dratado ou metafosfato de sódio insoiúvel, comumente utiliza 
.. 

' . .,. ·: ' 
dos segundo os autores. A arnosua fqi composta com .84'6 : . crian 

< ·:· 

ças de 11-12 anos de idade que escovavam os dentes, sem super .,_ 
visao, sendo visitadas em casa de cinco em cinco semanas qu~ 

do recebiam dentifrício e escova suficientes além de instru 

ção sobre os procedimentos e motivação para cooperação duran

te ·toda a fase experimental. Ao final de três anos, 740 criag 

ças foram examinadas. Houve redução de 11,9% no CPOS (P <O,OS) 

considerando o exame clínico, 30,1% de redução (P < 0,001) CO!! 

siderando o exame radiográfico e '18,9% (P <O ,001) consideran-

do ambos os exames. 

ROCCA & MENDES (1975) utilizaram aplicaç~o tópica 

de solução de monofluorfosfato de sódio a 6% em escolares de 

7-12 anos de idade. Ao final de um ano havia 286 crianças no 

grupo controle e 31~ no grupo experimental. O grupo que rece 

beu aplicação tópica com o sal de flúor teve uma redução de 

14,47% no número de dentes CPO e i8,90% no número de superfí

cies CPO em relação ao grupo controle, reduções estas estatis 
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FACULO.AOE DE SAÚDE PCIBUCA 
UNlVERSIOADE DE sAO PAULO 

SP·I 
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ticamente nao significantes, segund9 os autores. 

~OPES ("1976), em trabalho dé tese, realizou ·estudo 

com aplicações tópicas precedidas pela llmpeza dos dentes pe 

la escovação com pasta ptof1lática não fluoretada, em escola 

res que foram distribuídos em quatro grupos: um grupõ recebeu 

monofluorfosfato de sódio a 15% em álcool etílico a 32%; ou 

tro grupo, monofluorfosfato de sódio a 15% em glicerol a 70%; 

o terceiro grupo monofl~orfosfato de sódio a 15% além de um 

grupo eontrole que recebeu apenás solução de cloreto de sódio 

a 10%. Os melhores resultados fcrâm observados ·no· grupo que 

recebeu aplicação tópica de monofluorfosfato de sódio em solu 

ção alcoólica, sendo observada~eduções da ordem de 32,7% em 

dentes e 21,8% em superfícies dentárias, em relação. ao grupo 

co~role. 

EDLUND & KOCH (1977t estudaram o efe~to sobre cárie 

da escovaÇão com -dentifrício contendo monofluorfosfato de -so 

dio. (Co~gatel ou fluoreto ·de sôdio (Bofors Nobel-Phar.mã), sob 

supervisão. O estudo, ~ipo duplo-cego, foi conduzido por três 

anos, to~ando parte, inicialmente, 400 crianças entre 9-11 

anos de idade. As c~ianças escovavam os dentes diariamente na 

escola e recebiam dentifrícios p~ra usarem ·em casa~ Ao final 

de dois e três anos houve maior redução de cárie para.o grupo 

que utilizou fluoreto de sódio, ' diferença estatisticamen 

te significante • ·os autqres não incluiram grupo controle· não 

fluoretado, mas admitem, em sua discussão, que houve 

profilático anticariogênico de amóos os dentifrícios. 

efeito 

JAMES et al. (1977} estudaram o efeito de dentifrí 

cio contendo monofluorfosfáto .de sódio a 2% na prevençao da 
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cárie dentária ~ A amost~~ era constituída por ·esco lares e.ntre 

11 ~ 12 anos de idade que escovavam ps d!!n_tes na ~scola e ~ 

casa, sendo suprida~ suficien~emente ~e· escovas e ~~ntifrí-

cio~. Os fam~liares .foram. instruídos a encorajar a pr&tica da 

boa higiene ora.l nas su~~ crianças •. Após três anos houve redu 

ção de 23,8% no CPOS, analisados os dados dos exames clínicos. 

Ao exame radiográÍico, a redução no CPOS foi de 38,8%. Ambos 

os ·percentuais foram estatisticamente significantes ao nível 

de. o ,01. 

GLASS &_:SHIERE (1978} conduziram, durante tr~s . anos~ 

experimento clínico para verificar o efeito anticariogênico 

de dentifríc~o à base de carbo~o de. cálpio, contendo mono-

fluorfosfato de sódio a O, 76%, pH 9,5. A amostra foi consti 

tu~da de ' S33 escolares de 6~11 anos de idade, distribuídas em 

grupo experimentaL e controle. Ao final do experimento o gru 

po teste apresentou reduções de novas cáries, estatisticamen 

te .significantes, ·em torno de 28% para todas as superfícies 

dentárias e 43% para aquelas que irrornperam durante o estudo, 

.em relação ao grupo corttrole . 

2.3. Incorporação do flúor ao esmalte dentário 

Desde que foi comprovada a atividade anticariogêni 

ca do flúor, uma série de.estudos foram realizados para pes

quisar seu mecanismo de ação. Diversas teorias têm sido pro 

postas, parti cular.mente no que se refere à incorporação do 

flfiar pela hidroxiapatita do esmalte, após aplicação tópicá 

ou ingestão de fluoreto de sódio . Quanto ào uso tópico de NaF 
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existe ge~al ·concordância quanto ao seu modo dé ·ação que basi 

camente seria resUI11ido da segui·nte maneirà: inicialmente pela 

ação· de solução relativamente concent.rada de flúor haveria di.S 

solução de cristais de hidroxiapatita, havendo formação de 

flüoreto de c'álcio, conforme. a reação: 

·Em seguida, em processo mais lento, pequenas quanti 

dades ~e CaF2 reagiriam com outros cristais de hidroxiapatita 

formando fluorapatita, segundo a reaçao: 

:á10 _(P04) 6 (OH) 2 + CaF2 + Ca10 (P04) 6F2 + Ca(OH) 2 
:--__ 

Entretanto diferentes mecanismos de ação têm sido 

sugeridos .para outros sais de flúor, sendo de interesse ime

diato para nós um conhecimento adequado sobre a incorporação 

do monofluorfosfato de sódio ao esmalte, seja através de seus 

íons FPo3-- ou p- ou ambos. 

Conformé a revisão da literatura por nós efetuada 

pude~os constatar que o monofluorfosfato de . sódio é um efeti 

vo inibidor de cáries quando aplicado topicamente às superfí 

cies dentárias. Este efeito anticariogênico tem sido descrito 

por alguns investigadores como proveniente da interaç~o quími 

ca entre o íon complexo· FPo3-- e a apatita do esmalte. Os me

canismos propostos para descreyer esta interação postulam a 

fluorapatita como produto final. As descri~Ões diferem, no en 

tanto, em. relação aos caminhos que conduzem à formação da flu~ 

rapatita. 
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ERICSSON (1963) estudou o mecanismo de açao do mono 

fluorfosfato sobre hidroxiapatita, empregando isótopos marca 

dos. Observou que havia maior incorporação de íon flúor do 

Na2FP0 3 em pH ácido que em pH neutro. Concluiu que o efeito 

anticariogênico do monofluorfosfato. de sódio seria devido ao 

efeito do íon flúor e não do íon complexo FPo
3
--. Pôde verif! 

car também que o ortofosfato era p~ejudicial à incorporação 

de·monofluorfosfato pela hidroxiapatita. ERICSSON (1967) con 

siderou ainda a possibilidade do íon flúor ser liberado do 

Na2FP0 3 por ação ~nzimática. 

GRON et al. (1971) observaram em seus experimentos 

que a liberação do· F- proveniente do monofl~orfosfato de so 

------dio seria maior quando em presença de b~ixo pH e aumento de 

te~eratura·. Segundo os autores ,quando o monofluorfosfato foi 

usado em bocheches. e retido na boca,era rapidamente hidrolis~ 

do. Esta hidrólise teria ocorrido mais nos locais onde havia 

acúmulo de: placa do que nas superfícies dentárias limpas e s~ 

ria mais eficiente no esmalte desmineralizado que em esmalte 

intato. Assim, quando observada redução de cárie, advinda da 

aplicação tópica de Na2FP0 3 , poderia ser resultado da depos! 

ção de íon p- em locais específicos do dente,mais suscetíveis 

ao ataque de cárie. Os autores ainda sugerem que o monofluor 

fosfato de sódio seria uma fonte de p- na boca e que o efeito 

redutor de cáries seria aquele do íon p-, o que está de acor 

do com os trabalhos de ERICSSON (1963) . 

. INGRAM (1972) ,estudando a ação do monofluorfosfato 

de sódio sobre hidroxiapatita sintética, observou que a adi 

ção de ortofosfato ao Na2FP0 3 inibia a incorporação de flúor 
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pela hidroxiapatita. Também verificou que a hidroxiapatita tra 

tada com solução de Na2FP0 3 tornava-se menos solúvel ·que a 

tratada com NaF, sugerindo que o íon flúor estaria presente 

em formas químicas diferentes, segundo os dois tratamentos.IN 

GRAM procurou explicar que a incorporação do monofluorfosfato 

seria maior em pH ácido e que tal fato poderia ser devido a 

que o íon FPo 3-- detectado na hidroxiapatita tratada com 

Na2FP03 tivesse substituído íons HPo 4--, liberados durante a 

reação do monofluorrosfato com hidroxiapatita. 

Ainda INGRAM (.19 73), pesquisando alguns fatores que 

seriam interferentes nas trocas entre a hidroxiapatita e o mo 

nofluorfosfato de sódio, concluiu que haveria inibição da in 
----

corporação de monofluorfosfato, qualquer que seja sua concen 

t~ção, causada pela presença de ortofosfato. Esta inibição 

também ocorreria na presença de bicarbonato ou com aumento de 

pH. Para INGRAM, se uma solução é aplicada topicamenté aos 

dentes, não ocorre diluição e há pouca interferência de comp!2_ 

nentes salivares. Entretanto se a aplicação for feita por in 

termédio de escovaçao com dentifrício, haveria aumento do flu 

xo salivar, provocado pelo estímulo do procedimento e a sali 

va ass.im estimulada conteria maior quantidade de bicarbonato, 

com tendência a um aumento no pH. Isto poderia, segundo o au 

tor, ser compensado em parte, pelo aumento na concentraÇão 

do Na 2FP0 3 . 

DUFF (1973) sugeriu um mecanismo que explicaria a 

açao anticariogênica do monofluorfosfato, baseando-se nas ob 

servações de INGRA!-1 (1972, 1973). De acordo com DUFF, sempre 

que houvesse queda do pH da placa haveria-liberação de F-.Ini 
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cialmente o Na2FP03 junto ao esmalte provocaria re~çao de tro 

ca entre os íons ~Po3-- e HPo4--~ Com a queda do pH o íon com 

plexo FPo3-- seri~ liberadQ da superfície do esmalte ou _rnesmo 

da matéria ino~gânica proveniente da placa dentária. Haveria 

então a hidr.Ólise do FP03 --, ç.celerada pela presença de· íons 

ca++, result~ndo na liberação de p- entre o esmalte e a placa, 

inçorporando-se então ao cristal d~ hidroxiapatita, sendo for 

mada a fluorap.atita. Nem todo o FP03 -- seria hidrolisado de 

uma ~ó vez; possivelrnen~e haveria resíduos adsorvidos à super 

fície do esmalte ou da pla~a, disponíveis como fonte de flúor 

para subsegfiente incorporação destaçando-se a vantage~ do 

Na2FP03 como agen~e anticar~ogê~o justamente porque atuaria 

como fonte, pqr per~odo prolongado_,. de baixos níveis de p- na 

su~rfície do ~smalte, que seria incorporaqq ao cristal de 

apatita em cada remineralização que ocorreria após dissolução 

existente a cada queda do pH da placa. Como .esta t~m sido evi 

denciada como fator primordial·no desenvolvimento de cárie, 

sua retenção, para atuar como reservatório de flúor., nao se 
. . 

-apresenta como sugestão ~nteressant~, - no entanto ainda resta 

a des~jável possibilidade da retenção do FPo3-- à própria su 

perfície do esmalte. 

PEARCE (1974} concluiu estudo de laboratório reali-

zado pa~a testar p potencial cariostático de dentifrícios 

fluoretados disponíveis c9mercialmente nà Nova- Zelândia, pe~ 

quisando também a incorporação de flúor, contido naqueles den 

tif~Ícios, pelo esmalte. Verificou q~e em todos os dentifrí

cios fluoretados çontendo Na2FP03 havia flúor ionizado solú 

vel acrescentado ao mo~ofluorfosfato, em quantidades caracte 
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rí.sticas para cada dentifrício. Segundo PEARCE, este flúor i9_ 

nizado, presente não intencionalmente nos dentifrícios, seria 

determinante do grau de í~corporação de flúor ao esmalte em 

.. 
po. 

PEARCE & SUCKLING (.19741 referem-se a diversos meca 

nismos de ação do 'monofluorfosf~to de sódio no esmalte, corno 

a troca de íons FPo3-- por íons fosfato (INGRAM, 1972), a de 

composição do mónofluorfosfato na boca por ação enzimática (.E 

RICSSON , 1967) ou por decomposiÇão catalítica sobre o cris 

tal de hidroxiapatita (GRON ~t ál: 1971). No entanto;- PEARCE 

& SUCKLING consid~ram que as evidências de que o monofluorfo~ 

fato de sódio seria decompósto até o íon flúor, durante a es 

cavação, sejam completamente estére~s. Esses autores relatam 

o ~tudo de PEARCE (1974) em que foi verificado o conteúdo de 

pequenas quantidades de p- livre (20 - 100 ppm). não intencio

nalmente incluídas nos dentifrícios ·à base de Na2FP03 comer 

cialmente disponíveis na Nova Zelândia, concluindo que esta 

11 impureza" de flúor livre seria quase que exclusivamente res 

ponsável _pelo p- adicionado ao esmalte a partir de dentifrí

cios fluoretados à base de Na2FP0-3 • 

PEARCE & MORE (.19.75} estudaram a incorporação de 

flúor pelo esmalte empregando dentifrício contendo monofluor 

fosfato. Examinando amostras comerciais de dentifrícios, os 

autores verificaram que continham entre 1,3- 3,2% NaF, indi 

cando que alguma quantidade· de íons flúor seria incorporada 

aó dEmti:frício durante- sua fabricação. ·Após os experimentos 

laboratoriais verificaram que entre 92% e 97% do F- incorpor~ 

do ao esmalte seriam fornecidos pelo flúor livre contido nos 
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dentifrícios. Concluem relatando que Sfe o efei·to clínico dos 

dentifrícios à base de N_a 2FP03 também depende da inçorporé:ição 

do flúor livre ao esmalte, então o Na2F~o3 não seri~,. em si 

mesmo, o agen'te ativo dos dentifrícios que o contém. 

BREUER & CUSSLER (.1975) pesquisaram,em laboratório, 

técnicas para aceleração da incorporação . de monofluorfosfato 

na hidroxiapatita. Diversos compos~os orgânicos foram experi-

mentados como sorbitol, glicerol, metanol, etanol, acetona, 

acetonitrilo,dioxone, tetraetileno glicol, dimetoximetano, te 

trahidrofurfuril álcool, mono e diacetato de glicerol. .Após 

uma série de experimentos, os i;lUtores mediram a solupilidade 

do Na2FP03 em dive'rsas soluçõe~gua-álcool e água-glicerol, 

escolhidas por sua segurança fisio~ógic~ -e pot~ncial aplica 

ç~ na prevenção da cárie dentária e concluiram que em. uma 

aplicação tópica utilizando solução de mopofluorfosfato de só 

dio a 15%, teoricamente seria esperado um aumento de 20% na 

in~orporação de flúor à hidroxiapatita se fosse utilizada so 

lução de glicerol a 70% em vez de água pura, ou aumento de 

- 65% se fosse usada soluÇão de álcool a 32%. Baseado nestes 

conceitos, LOPES (1976} verificou, após estudos clínico~, que 

a . solução água (.68%1- álcool (32%) apresentou, após um ano, 

os melhores resultados práticos como veículo difusor de mono

fluorfqsfato de sódio a 15% aplicado topic~ente à superfície 

dos dentes, como agen~e ~nticariogênico. 

EANES (1976) pesquisou o mecanismo de açao entre. o 

monofluorfosfato de sódio comercial (Ozark llahoning Co. , Tul 

sa,· Okla.} e fosfato de cálcio comercial (National Bureau of 

Standardsl ou preparad9 a partir da reação espontânea entre 
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soluções aquosas de Ca(N03 l 2 e Na2HP04 , a pH 4·,0, 5 ·,0 e 7,0 • 

Segundo EANES a úini.dade entre o .onofluorfosfato e fi apati-_ 

ta é IÚnima a pB 7', O, porém aumenta com á diainuição do pB. 

A presença de çontaminantes como íons flúor livres e fosfato 

não parece modificar a fraca atração do monofluorfosfato com 

apatita a pB 7,0. O autor verificou ~que tanto os !ons 

flúor inicialmente presentes como ~impureza" no sal de flúor, 

quanto os p- desprendidos do monofluorfosfato por hidrólise, 

pl:ODIOvem a foxmação- de apatita com conteúdo mais estável de 

p-. o l4Utor oonclúi relatando que esta última reação pode ser 

o fator responsável pelo efeito inibidór de cárie do monof~r 

fosfato. 

IN~ (1977) pesquJ.sou as reações entre a apatita 

do esmalte e monofluorfosfato. Segundo o autor, tanto o flúor 

quanto o monofluor,fosfato são capazes de reagir com minerais 

na superfície do esaal te, não sendo nenhuaa reação independ8!! 

te da outra. Considera que não é somente o Ion flúor a única 

fonte de atividade anticariogênica. Testes realizados com ra-
. 

tos indicaram que traços de p- livre não possuem a mesaa subs 

tancial atividade anticariogênica que está associada com den 

~ifr!cios similares contendo monoflu~rfosfato. Concluiu que, 

de acordo com seus experimentos, ~ ânion do monofluorfosfato 

possui .atividade anticariogênica e que a incorporação de flm r 
no esmalte pode ser restrita ao Na2FP03 presente nos dentifr! 

cios como agente em maior quantidade. O autor expõe ainda que 

se o flúor llvi:e fosse o único caDpOnente ativo anticariogêni 

co,por exemplo,em um dentifrício, seria esperado que prepar~ 

ções ·com maior conteúdo de F- tenderiam a· ser mais efetivas 
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que aquelas contendo menor quantidade de F-. Entretanto, duas 

preparaçoes de monofluorfosfato de sódio com alto conteúdo de 

flúor livre mostraram efeito anticariogênico similar à prepa

ração de monofluorfosfato de sódio com baixo conteúdo de íons 

flúor livres. 



44 

3. PROPOSIÇÃO 

o. ~ropósito do au~or no presente trabalho foi o de 

avaliar e comparar o efeito anticariogênico de soluções fluo

retadas através da obser.vação da incidência de cárie dentária 

ocorrida após doze e vinte meses, em grupos de escolares que 

realizaram um bochecho semanal, por todo o período escolar,du 

rante um minuto, com 10 ml de uma das seguintes soluções: 

al soluÇão aquosa de fluoreto de sódio a O, 2%; 

bl soluçao aquosa de monofluorfosfato de sódio a 

·o, 7%~ 

c} solução aquosa de monofluorfosfato de sódio a 

0,7% contendo 4% de álcool etílico: 
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4. MATERIAL E MgTODOS 

4.1. Seleção da amostra 

Embora desejável do ponto de vista estatístico, a 

amostragem casual ·simples não tem sido utilizada como roti-na 

para estudos clínicos de métodos de prevenção de cárie dentá 

ria, sejam aplicações tópicas, dentifrícios, bocheches e ou

tros. P~blemas de ordem prática têm levado os pes~uisadores 

a selecionar algumas escolas ~ujos alunos possam ser conside

rados como razoavelmente representativos da população escolar 

em geral. Para atender as finalíãades deste estudo ficou deci 

dido preliminarmente que não deveriam ser incluídas escolas 

localizadas em região fluoretada e escolas cuja população es 

colar fosse constituída em grande parte por. crianças de nível 

sócio-econômico elevado, cujo estado de higiene oral e grau 

de atenção odontológica poderiam diferir da norma geral encon 

trada no Estado. Ficou ·decidido também que o estudo seria li 

mi ta do às classes de t-erceira e quarta séries do primeiro 

grau, constituídas bàsicamente de crianças entre 9 e 12 anos 

de idade. As crianças abaixo desta faixa etária tem muito po~ 

cos dentes permanentes irrompidos e ac~a desta fa.ixa já tem 

praticamente to~ as superfícies dentárias· mais suscetíveis 

atacadas pela cárie. 

Até os 9 ~os de idade as crianças já possuem pelo 

· · menos doze dentes pennanentes irrompidos, . representados pelos 

incisivos e pri.meiros molares. Entre g. e 12 anos de idade ir

rompem todos os caninos e pré-molares. Os segundos molares~ 
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ciam seu rompimento aos 12 anos de idade c± 6 meses) • 

~ determinação do tamanho da amostra foi feita pr~ 

curando-se estabelecer um equilÍbrio entre vários requisitos, 

~evando-se em consideração principalménte as limitações de OE 

dem prática e as exigências de ordem estatística. Procurando 

assumir uma atitude realista, baseamos nossas considerações 

na premissa de que seria desejável que o experimento pudesse 

detectar diferenças de pelo menos 25% entre os grupos experi 

mentais e o grupo controle, tendo em vista o custo e esforço 

envolvido nos programas de boch~cnos com soluções fluoretadas. 

Verificou-se que a pretensão de detectar diferenças menores 

resultaria em considerável · aurnento no tamanho da amostra, tor 

nando a pesquisa praticamente inexeq~ível frente aos recursos 

materiais disponíveis. Por esta mesma razão, não foram estabe 

lecidos requisitos quanto às comparações estat~sticas dos gru 

pos experimentais entre si. Info~ação preliminar sobre a va

riabilidade associada a incrementos de cárie foi obtida atra 

yés do exame da literatura, verificando-se que na maioria dos 

trabalhos consultados o coeficiente de variação poucas vezes 

assumia valores maiores do que 1, 00 como se pode apreciar na 

relação apresentada na página seguinte. Um coeficiente de va

riação igual a 1,00 pareceu, portanto, adequado a nossa fina 

lidade. O nível de sgnificância ·foi estabelecido em 5 % e a de 

terminação da amos~ra feita seguindo-se em linhas gerais o 

procedimento descrito por MARTHALER (1967), concluindo-se que 

seria satisfatória uma amostra de aproximadamente 211 crian

ças e.m cada grupo de estudo. 

Para tomar parte ' no estudo, foram incluídas crian-
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Coeficiente de variação (C .v.) do incr~nto em superfícies CPO 

observado em vinte estudos sobre prevenção de cárie dentária 

INCREMENTO DESVIO IDADE DURAçKO DO 
Atn'OR ll MSDIO ~O PADRÃO (M\OS) c.v. ESTUDO 

CPOS (MESES ) 

l\ASENDEN et a1. (1972) 70 7,06 4,84 8-11 0,69 36 

DRISCOLL (1974) 212 2,31 2, 76 6-7 1,02 30 

EDLUND & XOCH (1977) 179 3,40 3,04 9-ll 0,89 24 . 
FINN et al. (1975) 150 7,74 4,52 8-13 0,58 24 

, . 
HEIFETZ et al. (1973) 154 4,56 4,56 10-12 1,00 24 

HEifETZ et al. {1970) 148 4,26 4,44 7.o/8.o graus 1,04 24 

liOROWITZ (1969) 198 5,37 - r-5, 11 5.oj6.o graus 1,07 24 
• 

HOR<YN_ITZ (1971) 170 8,61 ;7 ,93 10-12 0,92 36 

BORO"I'liTZ & BIXLER (1976) Ü6 4,56 5,81 ~-14 1,27 24 

JIOROWITZ et a1 .• (1971) 110 2,9.2 . 4~20 5. 0 grau 1,44 . 20 

"HOROWITZ et al. {1974) 117 . 7,03 5,52 11-14 0,78 36 

LOPES (1976) 82 3,45 3,33 8-ll 0,97 12 

MARTHALER (1965) 124 7,70 4, 70 6-9 0,61 36 . 
H9JLLER et al. (1968) 340 13,51 7,15 10-12 0,53 30 

}10REIRA & TUMANG (197.J.) 82 3,30 2,40 7-8 0,73 12 

KUBLER (.1962) 193 7,10 . 6,10 6-18 0,86 24 

NAYLOR & EMSLIE (196.7} 479 10,12 7,16 11-12 0,71 36 

RADIKE et a1. (1973) 378 3,02 3,00 8-13 0,99 20 

ROCCA & MENDES (1975) 286 4,55 3,89 7-12 0,85 12 

RUGG-GUN et al. (19 73) 250 5,47 . 3,19 "11-12 0,58 36 
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ças de seis EEPG (Escola Estadual da Primeiro Grau), duas n~ 

cidade de puart:Lna, BEPG •José Sabbag~ e BBPG •BeDedit:o Getia 

ra •, duas outras na cidade de .Piratininga, EEPG "Eduardo Ve

lho Filho" e EEPG "Rodrigues 'Alves" e duas em Bauru, EEPG "Ma 

dw:eira" e Centro Bducaciona1 do serviço Social da IndÚstria 

(SESI}, todas ~reendidas na região de Bauru, Bstado de São 

Paulo. Em conjunto, estas escolas forneceram o número de 

crianças suficientes para completar os grupos de estudo con-
. 

fox-e exigido pelo pl.aDeja.ento ·éstat!st:i.co, oca excesso de 

apxoximadaa!nte 20• considerado súficiente para compensar as 

possíveis perdas durante o desenvolvimento do experimento. As . . 
-~ escolas de Duartina ·e Piratininga foraa incluldas devido à 

·sua pro.xiJiidade à cidade de Bauru, ~spectivament:e de 40 Ka 

e 10 Km e por preencherem todas as condições exigid~s no pla 

nejamento da seleção da amostra. 

Para .autorização da ~l.antação .b projeto nestas 

escolas, várias providências foram tomadalf. Felizmente houve 

boa acolhida por parte· da Delegacia de Ensino em Bauru, ver-

ballaente consultada. e tUibéa da direção do antigo Serviço 

Dentãri.o Escolar, hoje Di visão de Batudos, Roxaas e Programas 

em Assistência Odontológica tDENPAO) , que em nada se opuseram 

à consecução de nosso :traba1ho. Os dimtores das seis escolas 

for- visitados, sendo-lhes expli.cado detal.had•wente as fi Da -
lidades dQ projeto,. procu.rand.o .o autor .explicitar a import~. 

cia da colaboração que deveria ser prestada por todo o pessoal 
. 

. da escola .envolvi do, principat.ente pxofeasoras e .funcionários. 

Co., a acolhida tivesse .sido bastante satisf'atória, 

em reuniões especiais, as professoras foram instruídas quan-
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to aos procedimentos que seriam realizados com seus. alunos,du 

rante os próximos dois .anos, excetuadas· as· férias esco1ares. 

Nas únicas duas escolas onde trabalham dentistas,em 

Piratininga, estes foram cordialmente visitados, havendo boa 

receptividade em relação ao método preventivo proposto, visi 

tas estas que redundaram em satisfatória co1aboração durante 

toda a fase experimental. 

Foram solicitadas listas das crianças que cursavam 

as terceira e quarta séries para se-
. 

rem selecionadas aquelas de fai~a - etária compreendida entre 9 

e 12 anos complet~s. 

De posse destas listas-·constatou-se que havia um to 

tal de 1.047 crianças, sendo aproxill:ladamente 50% de cada sexo. 

Para os exames dentários dos escolares forprn selecio 

nados dois Cirurgiões-Dentistas Sanitaristas,iqentificados co 

mo exaDdnadores A e B,fami1iarizados com os critérios e os oó 

digos normalmente utilizados em levantamento de cárie dentã 

ria. Um dos examinadores era o próprio autor. Embora se pude~ 

se pressupor um relativo grau de concordância no uso dos cri

térios clínicos entre os dois examinadores pela realização an 

terior de levantarnent<::s da mesma natureza, ·um certo número de 

crianças foi preliminarmente examinado até que não fossem ob

servadas diferenças sensíveis entre os resultados, admitindo

-se variação máxima de 0,.5 dente , em média, entre ambos. An 

tes do segundo e do terceiro exame, foram realizadas novas· a

ferições na calibração entre os dois examinadores. 

Todos os três exames, inicial, após doze meses e 

após vinte meses, foram realizados sob luz artificial, em am 
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biente pr~viarnente prepar~do para esta finalidade, onde se ins 

talava o equipamento compo_sto de refletores, cadeiras de exa 

me tipo portátil (MEDEIROS et al. 19 7l) à distância conveniel! 

te uma da outra, bancos para os examinadores e cadeiras para 

as anotadoras. 

Os .instrumentos utilizados nos levantamentos foram 

sondas GlÍnicas· n.0 2 e espelho bucal plan~, além de pinças 

e bandejas como material clínico de suporte. A limp~za do ins 

trumental foi feita a frio, utilizando-se para i~so Ger.mekil 

Instrumental puro.: (Darrow Laboratórios s .A. - Rio de Janeiro). 

Cada examinador dispunha de 30 .jogos de instrumentos devida-
·. 

mente selecionados, .antes de cada levantàmento, com a finali -
·dade de minimizar as variações nos resultados dos exames. To 

das as sondas clínicas quebradas, entortadas ou de extremida 

de rombifor.me eram. substituidas, assim como os espelhos que-

brados ou em mau estado pela contínua colocação em solução 

quí~ca para limpeza. 

As anotadoras em todos os três exames eram Auxili~ 

res Odontológicas formadas pela Faculdade · a~ Odontologia de 

Bauru, con~ratadas pelo Departamento de Odontologia Social, 

também colaboradoras em outros levantamentos da mesma nature 

za. Uma terceira Auxiliar, também formada, auxiliava na moni 

toria e na limpeza e m~utenção de instrumentais, contribuil! 

do para a sistematização ~s exames. 

Das 1.047 crianças selecionadas por idade nas seis 

escolas participantes .. do estudo, 24 foram eliminadas após 

exame prévio, pQr um ou mais dos seguintes motivos: uso de 

aparelhos ·Ortodônticps, lesões nos láb~qs ou na mucosa· oral 
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(ou ambos}, múltiplas coroas dentárias artificiais,excessivos 

depósitos de cálculos dentários, hipop1asias .mú~tip~a~ ou fr~ 

turas dentárias mÚltiplas. 

A ~~tora conduzia as crianças e~ grupo para; o lo 

cal de exames, e as anotadoras identificavam cada criança an 

tes de ser· examinada, anotando seu nome çompleto, sexo, idade, 

data, escola, turno, sala de aula.e nome do examinador. 

A ficha utilizada (figura l) permitia anotar o esta 

do de todas as superfícies dentárias de 28 dentes, sete em C,!! 
o o 

da hemi-arcada, desde incisivo central até 2. molar. No pri 

meiro exame as crianças foram distribuídas entre os dois exa

minadores de forma a manter equilíbrio na amostra quanto à 

idade e o sexo. O exame dos dentes era -feito· sempre por- hemi-

-arcada, · na seguinte ordem: primeiramente o quadrant:e su~ 

rior esquerdo, depois o superior direito, inferior esquerdo e 

por fint o inferior direito, iniciando pelo incisivo centralem 

qualquer quadranté. ~ seq6êncJ.a no exame de cada dente era: 

inicialmente superfície incisal ou oclusal, depois superfície 

-mesial, vestibular, distal e lingual. 

4. 2 • Critérios de exame 

Os critérios utilizados f_oram o~ se.guintes: 

SOPERF1CIB CARIADA - Nenhuma superfície deve ser am 

tada 001110 cartada a menos. que a lesão da cárie possa ser- de

monstrada objetivamente. 

Nas superfícies oclusais considera-se evidência de 

cárie a presença de cavidade onde se possa introduzir o expl~ 

rador de fonna a detectar dentina amolecida. A simples rete_!! 



NOME SEXO . IDADE ________ __ 

ESCOLA TURNO SALA EXAMI NADOR ________ __ 

DATA IC IL c l PM 2PM 1M 2M 

I M v o L I M v o L I M v D L o M v o L o M v D L o M v D L o M v D L 
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4 
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INF . 
ESQ. 
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4 
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2 
INF . 
DIR . 
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4 
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N 
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çao do explorador na cavidade nao deve ser considerada cárie. 

As cicatr!culas das faces bucais e linguais em mola 

res e nas faces linguais dos incisivos superiores devem ser 

çonsiderados da mesma forma que as superfícies oclusais. 

Nas superfícies lisas uma solução de continuidade 

deverá ser considerada como cárie, se for possível detectar 

dentina subjacente amolecida. Soluções de continuidade devido 

a evid~nte hipoplasia sem sinal de amolecimento da dentina 

nao devem ser registradas como cárie. 

Nas sup~rfícies interprôximais somente a alteração 

de cor ·no esmalte sugerindo dentina cariada subjacente não 
.. 
e 

evidência suficiente para . considerar cárie. A superfície deve 

rã ser considerada cariada, se for possível localizar uma ca 

vidade ou solução de continuidade do esmalte com a extremida 

de da sonda. A superfície deverá ser considerada cariada mes 

mo que a lesão constitua evidente e~tensão de lesão cariosa 

iniciada originalmente em·outra superfície. 

Superfícies restauradas com recidiva de cárie deve 

~ 
rao ser registradas como cariadas. Se restarem apenas raízes 

deve-se considerar as cinco superfícies cariadas. 

SUPERF!CIE OBTURADA - A superfície será considera-

da obturada se tiver sido restaurada com silicato, amálgama 

ou outro material- qualquer considerado permanente.Superfícies 

preenchidas apenas com c~mento de fosfato de zinco serao con 

sideradas cariadas. Algumas vezes a restauração de urna supeE 

fíc~e exige extensão de preparo que pode atingir outras supeE 

fícies. Mesmo que a restauração d~ uma determinada superfície 

seja devida aparentemente à este fato, ela deverá ser regis-
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trada como obturada. 

'QENTE EXTRAÍDO - Um dente perinanente deverá ser Cón 

sid.erado extraído se pela idade da criança e estado geral de 

~rupção dos dentes deveria estar presênte mas não está. O exa 

me dos espaços correspondentes aos dentes homólogos deve áj~ 

dar em caso de dúvida, bem como a forma do rebordo alveolar. 

O código correspondente a dente extraído só deve ser utiliza 

do par?l dentes permanentes. Em caso de dente permanente ex 

traído deve-se anotar o código àpropriado no espaço correspon 

dente à ·superfíci~ oclusal, -deixando-se os outros em branco. 

SUPERF!CIE H!GIDA - A superfície deverá ser regi~ 

trada como hígida se não houver~vidência de cárie ou restau 

-raçao. 

DENTE PRESENTE - um dente deverá ser cons~derado _pre 

sente mesmo se apenas qualquer parte de uma cú~pide houver ir 

rompido a fibromucosa (BOROWITZ et al. 1973) • 

ESPAÇO VAZIO - Um espaço dentário deverá ser regi~ 

trado como vazio se não estiver presente o dente dec!duo por 

qualquer razão e na falta do decíduo o dente permanente ainda 

não haja irrompido. O espaço destinado a qualquer molar perma 

~ente será registrado como vazio caso este ainda não tenha ir 

rompido. 
. 

OBSERVAÇÕES: 

1. Se UIÍl dente permanente e um dente decíduo ocupam 

um mesmo espaço, deve-se registrar apenas a condição do den 

te pennanente. · 

2. Não será utilizado ne_nhum critério correspondf!!! 

te. a dente com extração indicada. 



55 

4 . 3. Formação dos grupos de estudo 

Após o término dos exames foi determdnado o número 

de dentes irrompidos e o número de superfícies cariadas, p~~ 

didas e obturadas, em cada criança. Para cada examinador e pa 

ra cada sexo as crianças foram ordenadas primeiramente em .or 

dem crescente do número de dentes permanentes irrompidos e se 

cundariamente pelo número de su~erf!cies dentárias cariadas , 

perdidas. e obturadas. 

Então, pela ordem, ·as crianças foram distribuídas, 

cada quatro, de forma aleatória para formar os grupos de estu 

do. A cada um dos grupos assim ""formado coube, por sorteio, uma 

das soluções experimentais ou a controle, que foram utiliza:Jas 

no estudo: 

GRUPO A- Solução aquosa de fluoreto de sódio á 0,2%; 

GRUPO B- Solução aquosa de moriofluorfosfato de sódio a 0,7%: 

GRUPO c- Solução aquosa de monofluorfosfato de sódio a 0,7%. 

em álcool etílico a 4%; 

GRUPO D - Solução aquosa de cloreto de sódio a 0,1% (centro-

le). 

Todas as vezes que nos .referirmos a grupos experi 

mentais estaremos nos referindo aos grupos A, B e Ç e quando 

nos referirmos a grupos de estudo, estaremos nos referindo éDs 

quatro grupos: A, B, C e 'D, isto é, estaremos incluindo o gru 

po controle (D) • 

O fluoreto de sódio utilizado era quimicamente pu 
. 

ro, fabricado na Itália e ~embalado· por Carlo Erba do Brasil 
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S.A. em São Paulo- SP. O monofluorfosfato de sódio foi _ prep~ 

rado pelo Departamento de Bioquímica da Faculdade de Odontolo 

gia de Bauru da Universidade de São Paulo, conforme processo 

de obtenção recomendado por HILL & AUDRIETH (1950). Foi utili 

zado álcool etílico absoluto, 99,5° Gay-Lussac, produzido por 

CONELGO, Produtos QUÍmicos Ltda, São Paulo - SP. 

4.4. Administração dos bochechas 

No prime.iro ano, nas manhãs de cada segunda-feira, 

as soluções eram preparadas e acondicionadas em frascos 

plásticos tampados, por auxiliar de laboratório do Departamen 

to de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia de Bauru. 

Os frascos eram colocados em caixas de papelão, di 

vididas em compartimentos, convenientemente identificados, p~ 

ra receber as quatro diferentes soluções. Nas tampas das cai 

xas eram afixados os nomes das crianças que usariam os fras 

cos segundo o grupo a que pertencessem. Cada frasco continha 

lO ml de solução. As caixas eram distribuídas pelas escolas 

já nas segundas e nas terças-feiras. Nas quartas-feiras, cada 

professora recebia sua c~ixa logo que chegava à escola. Fazia 

a distribuição dos frascos aos escolares na hora da entrada, 

quando estavam formados no pátio. A uma ordem da professora , 

os alunos destampavam os frascos. À outra ordem, os alunos co 

locavam as soluções dentro da boca. Durante um minuto,marcado 

no relógio, as -professoras incentivavam os alunos a bochecha

rem vigorosamente de tal maneira que a solução alcançasse os 

espaços interdentais e as demais superfícies de todos 
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os dentes. As crianças mantinham -os lábios comprimidos e os 

de~tes em contato, procedimento este recomendado por ~OROWIT~ 

(1973a). Decorrido o tempo especificado, cada criança devol

via a solução ~ochectiada ao frasco e ao seguirem para a sala 

de aula entornavam o conteúdo de seu fràsco no bebedouro, sob 

água corrente, e o levavam juntaménte co~ a tampa colocando

·-os em uma caixa sobre· a mesa da professora. 

Após o· bochecho, o aluno permanecia uma hora sem co 

mer, beber ou lavar· a boca, motivo pelo qual a aplicação -era 

feita logo no início da aula. 

Os frascos de toda a escola eram recolhidos por uma 

-servente, colocados em solução detergente, lavados, enxugados 

e, quando secos, devolvidos às caixas de ~rigem. 

Como foram confeccionadas caixas duplicatas e hou 

vesse frascos em número suficiente, a cada semana deixava-se 

novas caixas, sendo aquelas que continham frascos vazios reco 

lhidas e levadas para a Faculdade de Odontológia, onde os fras 

cos eram novamente lavados, enxugados, e secos, recebendo so 

· lução e acondicionados nas caixas, completando assim o ciclo 

e estando prontas para nova entrega. 

os bocheches foram feitos durante todo ano escolar, 

excetuadas as férias ·. Em 19 77 est~vam previstos 31 bocheches, . . 

entre primeiro de abril .e trinta de novembro. 

Embora o dia d~ semana determinado para os procedi 

mentos fosse a quarta-feira, ficou acertado que se eventual-

mente não fosse possível realizá-lo nesse dia, seria o mesmo 

transferido para outro dia da mesma semana. · Se al~ aluno fal 

tas se ao bochecho no dia determinado, poderia fazê-lo no qe-
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correr da semana ou então seria anotado como faltoso. Se, du 

rante uma ou mais semanas, compreendidas dentro do período es 

colar, não houvesse aulas, por qualquer motivo, deveria ser 

anotada a falta de todos os alunos. 

A supervisão local era feita pelas próprias profes 

soras, devidamente instruídas para esta finalidade. Em cadaes 

cola havia urna coordenadora que recebia e guardava as soluções, 

distribuía para as professoras e recolhia as caixas com os 

frascos usados para serem trocadàs por outras prontas para o 

uso. Em algumas es·colas havia mna coordenadora no turno da ma 

nhã e outra no turno da tarde, representadas por professoras 

estagiárias-. 

No segundo ano de funcion~ento, de ·1.0 de março até 

30 de novembro de 1978, houve uma pequena modificação __ quanto 

à distribuição das soluções. Enquanto em 1977 as caixas eram 

distribuídas para cada classe escolar, em 1978 havia uma cai

xa de cada solução para cada escola, de. forma que cada escola 

recebia quatro caixas,_perfazendo 24 caixas para as seis esco 

las. Est~ modificação foi feita porque o número de classes e~ 

volvidas no estudo a_umentou bastante, pois mui"tas crianças~ 

deram a terceira série, parte das crianças da terceira passa 

ram para a quarta série, parte da quarta perderam o ano e a 

maior parte pass<;>u para a quinta série. Além disso, alguns pou 

cos alunos, em três escolas, um em cada cidade, passaram p~ 

ra o turno da noite, e como houve possibilidade de que conti 

nuassem no estudo, contribuíram também para o aumento no núme 

ro de classes. 

Esta pequena modificação -nao introduziu alteração 
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essencial nos procedimentos em relação aos já realizados em 

19 7.7, que foram efetuados da mesma forma em 19 7 8, par .a quand~ 

foram previstos 36 bocheches, perfazendo 67 bocheches, duran 

te vinte meses. 

Durante os dois anos de funcionamento, cada profes 

sora recebia um mapa de controle de faltas (figura 2) para ve 

rificar o número total de faltas de cada criança durante cada 

mês . Estes mapas foram úteis para o cálculo do percentual de 

presença dos escola.res aos bocheches durante doze e vinte me-

ses. 

--4.5. Métodos utilizados para tabulação e processa-

mento dos dados 

Em fevereiro de 1978 as seis escolas foram solici 

tadas a fornecer as listas de crianças de terceiras, quartas 

e quint$séries. A partir destas listas foram localizadas to 

das as crianças remanescentes em um total de 907. Para igu~ 

-lar os grupos de estudó, por exigência da análise estatística, 

foram eliminadas por sorteio 27 crianças de modo que permane

ceram no estudo 880 crianças, 110 por examinador em cada gru 

po de estudo. Ao final de vinte ~ses, 836 crianças foram exa 

minadas_, havendo wna perda de 187 em relação ao primeiro exa 

me. e de 44 em relação ao .~egundo exame. Das 836 crianças· pre

sentes ao último exame, 12 foram eliminadas por sorteio, de 

maneira que restaram 103 crianças por examinador em cada gr_!! 

po· experimental, num total de 824 crianças. -os examinadores 

não tomavam conhecimento a que grupo de estudo pertenciam as 
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crianças examinadas. 

Foi então utilizada uma calculador~ eletrônica Bew~ 

lett-Packard 9100, com memória adicional, através de programa 

especialmente formulado com a finalidade de tabulação e pr2 

cessamento dos dados resultantes dos exames clínicos e anota

dos nas fichas. O programa fornecia os seguintes dados, tabu 

lados individua~ente para cada ficha e também totalizados 

por grupo de fichas: 

1. número de dentes permanentes presentes ao pr~iro exame; 

2. número de dentes permanentes presentes ao segundo exame; 

3. incremento no número de dentes permanentes presentes entre 

o primeiro e o segundo exame;-

4. lndice CPOD - pri.meiro exame; 

5. Indicá CPOD - segundo exame: 

6. incremento no tndioe CPOD entre o primeiro -e o segundo exa 

7. 1ndice CPOS - prime~ro exame~ 

8. lndice CPOS - segundo exame; 

.9. incremento no lndice CPOS entre o primeiro e o segundo ex~ 

me; 

10. número de dentes CPO irrompidos entre o primeiro e o segun 

do exame; 

11. número de superfícies CPO de dentes irrompidos entre o pri 

meiro e o segundo ex~; 

12. número de superf!cies ocl~sais cariadas - primeiro e~ame; 

13. número de süperf!ci.es oclusais cariadas - segundo exame; 

14. incremento no número de superfícies oclusais cariadas en

tre o primei.ro e o segundo exame; 
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15. número de superfícies vestibulares e Linguais cariadas 

primeiro exame; 

16. número de superfícies vestibulares e linguais cariadas 

segundo exame; 

17. incremento no número de superfícies vestibulares e lin 

guais cariadas entre o primeiro e o segundo exame; 

18. número de superfícies mesiais e di~tais cariadas - primei 

ro exame; 

19. número de superfícies mesiais e dist~is cariadas- segun

do exame; 

20. incremento no número de superfícies mesiais e distais ca 

riadas entre o primeiro e o-segundo exame; 

21. número de superfícies CPO em inçisivos e caninos 

ro exame: 

22. número de superfícies CPO em incisivos e caninos 

do exame; 

primei 

segun 

23 •. incremento no número de superfícies CPO em incisivos e ca 

ninos entre o prim~iro e o segundo exame; 

24. número de superfícies CPO em pré-molares 

25. número de super~ícies CPO em pré-molares 

primeiro exame; 

segundo exame; 

26. incremento no número de superfícies CPO em pré-molares en 

tre o primeiro e o segundo exame; 

27. ·número de superfícies CPO em molares primeiro exame; 

28. número de superfícies CPO em molares - segundo exame; 

29. incremento no número de superfícies CPO em molares entre o 

primeiro e o segundo exame. 

OBSERVAÇÃO- Este mesmo .programa foi reutilizado p~ 

ra processar os resultados de vinte meses, portanto relativos 
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aos dados dos primeiro e terceiro exames, acre'scentando dois 

re~ultados a mais pela introdução de pequena .modificação n~ 

30. número de reversoes em dentes CPO; 

"31. número de reversoes em superfícies CPO. 

Os códigos usados em todos os exames 'foram os segUi~ 

tes: l para superfície cariadâ, ~para superfície obtura

da ~ _l_ para dente extraído, ~ para superfície h!gida, X 

para. dente eliminado por qualquer motivo • 

Para .todas as supe~fícies dentárias (e analogamente 

para todos os dentesl, as situações que poderiam ocorrer en 

tre os primeiro e segundo ou primeiro e ~erceiro exames fo-

ram previstas conforme o seguinte quadro:· 

C0DIGO DA SUPERF!CIE SITUACKO CL!NICA 
i.0 exame 

INCREMENTO 
1.0 exame 2.0 ou 3 . 0 exame 2 . 0 ou 3.0 exame . . 

. 
1 1 sup.cariada sup . cariada o 
1 2 sup. cartada sup.obturada o 
1 3 sup.cariada dente extraído o 
l 5 sup.cariada sup.h!gida -1 

2 1 &~•obturada sup.cari.ada o 
2 . .2' sup .obturada sup .óbturada o 
2 3 sup .obturada dente extr~do o 
2 5 sup.obt~rada sup ,hlgida -1 

3 1 dente extraído sup.cariada o 
3 2 dente éxt.ra!do sup.obt~da ·o 

. 
3 3 dente extraído dente extra!do o 
3 5 dente extraído sup.h{gi.da -1 

s 1 sup.hígida sup. cariada +1 
5 2 sup. lúgi da sup .obturada +1 
5 3 sup.lúgida dente e.xtra!do +1 
5 5 sup.lúgi.da sup.hÍg1.da o 
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NOTAS: 

a) Se, por ocasião do primeiro exame, um dente fói 

eliminado do estudo por qualquer motivo (código X) entrava na 

~alculadora como 5 (hígido) , permanecendo nessa situação du

rante os três exames. 

h) Se um dente devesse ser e1irninado do estudo ape 

nas por ocasião do segundo ou terceiro exame, repetia-se o có 

gido conferido no exame anterior. 

4.6. Análise dos resultados 

Foram analisados·os iQcrementos de dentes e de su

perfícies dentárias cariadas, observados em cada criança ao 

fim de doze e vinte meses. A comparação estatística. foi . feita 

através do modelo apropriado de análise de var~ância (SCHEFF2, 

19.59} , seguido de comparações individuais pelo método de Tu 

key .• 

Embora incrementos de cárie apresentem distri?uição 

acentuadamente ass~trica, tem sido norma na literatura o 

uso de técnicas estatísticas paramétricas na análise de resul 

~ados de experimentos clínicos relacionados à cárie dentária. 

o trabalho de GLASS (1972), com simulação em compu

tador, indica que o emprego de análise de variância é válido 

para a avaliação desses ~xperimentos, particularmente se os 

vários grupos experimentais forem do mesmo tamanho. 

As reduções na incidência de cárie proporcionadas 

pelas soluções experimentais for~ indicadas também em termos 

percentuais e os respectivos intervalos de confiança calcula 
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dos da forma indicada por DUBEY (1965) • 

Todos os testes foram realizados ao nível de 5%. 
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S. RESULTADOS 

A amostra inicial, composta por 1.023 crianças, es 

tã caracterizada por sexo e idade, além dos respectivos per

centuais, na tabela 1. A tabela 2 mostra a distribuição das 

crianças presentes ao primeiro exame, por sexo e idade, em ca 

da grupo de estudo e n,a tabela 3 está a distribu.ição das cri 

anças por escola e por grupo de est~do. Confor.me se percebe a 

EEPG nMadureira• foi · a escola que contribuiu com maior número 
.. 

de escolares ·para a composição da amostra, seguida da EEPG 

"Benedito Gebar·a", enquanto os números obtidos nas outras es -colas podem ser considerados similares entre si. Na tabela 3 

pode ser observado também o número total de crianças em cada 

grupo de estudo. 

A tabela 4 mostra a média -de dentes irrompidos, ín-

dices CPOD e CPOS, por examin~dor e por grupo de estudo das 
. 

crianças presentes ao primeiro exame. Conforme se pode obseE 

var, os quatro grupos formados apresentam valores bastante si 

milares tanto para a média de dentes irrompido~, quanto para 

o CPOD e CPOS~ demonstrando o cuidado na formação inicial dos 

grupos de estudo, tendo em vista torná-los comparáveis. 

Foram examinaÇas 90 7 crianças no segundo exame, en 

tretanto, houve necessidade da eliminação de 27 fichas para 

que os grupos de estudo ficassem constituídos de 220 crianças 

em cada, sendo. 110 por examinador. A distribuição dessas 880 

crianças incluídas no segundo exame, ~pós sorteio, segundo a 

idade e o sexo, está alocada na tabela 5. Nas tabelas segui~ 
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tes, sempre que nos referirmos ao segundo exame, ficará implí 

cito ~ue nos reportamos a essas 880 crianças. Aí pode-se n~ . . 

tar que os percentuais totais em relação à idade e ao sexo 

-nao diferiram muito daqueles observados no primeiro exame,co~ 

forme tabela 1, entretanto já se no~a uma tendência da perda 

um pouco maior de crianças de 11 e principalmente de 12 anos 

de idade e que não é anormal, pois ~muitas crianças quando ter 

minam a quarta série do ensino de primeiro grau (4 séries que 

compunham o antigo curso primário) deixam a escola por moti 

vos di~ersos. Pod~se notar na tabela 6 que as crianÇas in

cluídas no s~gundo exame, por sexo e idade, ai~da estavam si 

milar.mente distribuídas princip~ente no tocante ao tota~ de 

crianças de cada sexo, por grupo de est'!}do. 

· A tabela 7 dá a ~stribuição das crianças incluídas 

no terceiro exame'· após a eliminação de 12 fichas, por sor-

teio, segundo a idade e o sexo.As fichas foram eliminadas por 

necessidade da manutenção de 206 crianças por grupo de estudo, 

103 para cada examinador. Nas referências ao terceiro exame, 

. de ora em diante, fica definido que nos referimos a estas 824 

crianças remanescentes após o sorteio. Comparando as tabelas 

1, 5 e 7 o que se pode verificar é que· o percentual do número 

de crianças aumentou para as idades de 9 e 10 anos e diminuiu 

para as. idades de 11 e 12 anos, por motivos já explicitados 

anteriormente. Entretanto, o maia:' percentual para mais .(9 e 

10 anos) ou para menos (11 e 12 anos) nao ultrapassou 3,3%, 

tendo sido a mâior queda percentual (3 ,25%) para as crianças 

de 12 anos de idade, em todo o período experimental. Quanto 

ao número total de crianças de cada sexo, · pode-se verificar 
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també~ pela análise das tabelas 1, 5 e 7 que ·os percentuais 

totais estiveram sempre ~m torno de 50% com pequeníssima va 

ri ação. 

A tabela 8 mostra o equilíbrio existente no -nwnero 

de crianças incluídas no terceiro exame, por sexo e idade, em 

cada grupo ~e estudo. Felizmente, as perdas foram bem distri 

buídas e o número de crianças de c~da sexo não foi afetado de 

maneira significativa mantendo-se em equilíbrio satisfatório 

entre os grupos de estudo. 

Nas :tabelas 9 e 10 estão consignados o número e -me 

dia ~e dentes permanentes presente~, observados no primeiro 

exame nas crianças· incluídas no_§egundo exame (tabela 9)e nas 

incluídas no tercei~ ~x~ (tabela 1~) , segundo o grupo 

experimental e examinadores .. Pode-se verificar que o equilí 

brio entre grupos,_ também foi mantido no que se re~ere ao -nu 

mero inicial de dentes perm~entes presentes. 

Nas tabelas 11 e 12 pode-se observar o número de 

dentes cariados, perdidos e obturados nas crianças que perma-

neceram no estudo do primeiro para o segundo exame (tabela ll) 

e do prim~iro pa~a o terceiro exame (tabela 12) segundo o gru 

pQ de ·estudo e examinadores . 

N~s tabelas 13 e 14 pod~-se observar o índice CPOD 

nas çri_anças que permaneceram no estudo, do primeiro para o 

segundo exame (tabela 13) e do primeiro para o terceiro exame 

(tabela 14), segundo o grupo de estudo e examinadores. 

As tábelas 15 e 16 mostram o número de superfícies 

cari~das, p~rdidas e obturad~, observado nas crianças que 

permaneceram no estudo,. do primeiro para o seg1.mdo exame (t2_ 
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bela 15) , .e do primeiro para o terceiro exame (.t.abela 16) , se 

gundo o grupo de estudo e examinadores. 

As tabelas 17 e 18 mostram p índice CPOS observado 

nas crianças que ·permaneceram -no estudo do primeiro para o s~ 

gundo exame (tabela 17) e do primeiro para o terceiro exame 

(tabela 18), segundo o grupo de estudo e examinadores. 

A partir da tabela 11 foi preparada a tabela 19 que 

mostra o incremento no número de dentes CPô e sua média, ob

seryaao nas crianças que permaneceram entre o primeiro e o se 

gundo exame, segundo o grupo_de estudo e examinadores. Nota

-se que o citado incremento médio é maior (média de 1,25 para 

ambos os examinadores) para o g~pp D (controle) em relação · 

·aos grupos A, B e C, cujos incrementos forain 1,05., 1,05e 0,97 

respectivamente. 

A partir da tabela 12 foi preparada a tabel-a 20.Nes 

ta, pode ser visto o incremento no número de· dentes CPO e sua 

mé~a observàdos ~as crianç~s que permaneceram entre o primei 

ro e ~ terceiro e~ame, segundo o grupo de estudo e examinado

res. Nota-se que, após 20 meses de experimeptação, o grupo D 

(controle) apresentou o maiór incremento médio . (3,21) de su

perfícies CPO em· relação · aos grupos experimentais, cujos in 

crementos foram 2,03, 2,12 e 2,21 respectivamente para os gr~ 

pos A, B e c. 

Com base nos dados· da tabela 15 foi preparada a ta 

bela 21, onde pode ser verificado o incremento no número de 

superfícies CPO e sua média observados nas crianças que perma 

neoeram entre o primeiro e segundo exame, segundo o grupo de 

estudo e examinadores. Nota-se na tabela 21 que o maior incre 
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mente médio {3,53) foi aquele do grupo D (controle} .os grupos 

A, B e C apresentaram respectivamente incrementos médios de 

2,61, 2,59 e 2,44. 

Da mesma forma, os dados da . tabela 16 permitiram or 

ganizar a tabela 22, onde está anotado o incremento no número 

de superfícies CPO e sua média observados nas crianças que 

permaneceram entre o primeiro e terceiro exame, segundo o gr~ 

po de ~studo e examinadores. O número total de superfícies CI>O · 

das 206 crianças componentes do grupo o foi de 1.540 e que ge 

rou um incremento .. médio de 7,48: enquanto que o grupo A apre 

sentou o menor incremento médio (4,89) seguido do grupo C 

(5,07) e do grupo B (5,42) • 

A tabela 23 mostra a redução percentual no increme~ 

to. ·médio de denteE? e superfícies CPO, dos grupos e~erimentais 

A, B e C em relação a~ grupo controle (D} e re~pectivos inteE 

valos de confiança para crianças que permaneceram do primeiro 

par~ o segundo exame e ambos os examinadores. As maiores redu 

çoes observadas, tanto para dentes (22,40%) quanto para super 

fícies (30,88%), foram aquelas do grupo c. As reduções perce~ 

tuais relativas aos grupos A e B foram similares tanto_ para 

clentes {_16,00%} quanto para superfícies (em torno de "26 ,00%). 

o incremento médio de dentes CPO e de superfícies 

CPO e redução percentual em relação ao grupo controle (D) e 

respectivos intervalos d~ confiança, observ~dos nas crianças 

que permaneceram do primeiro para o terceiro exame, para aro 

bos os examinadores, são apresentados na. tabela 24. As maio 

res reduções percentuais verificaqas foram as do grupo A, tan 

to para dentes (36,76%) quanto para superfícies dentárias 
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(34,63%). Com o monofluorfosfato de sódio as reduções perce~ 

tuais existiram, mas foram menores que ·aquelas do grupo A ·e 

enquanto o resultado percentual foi maior para o grupo B (s~ 

lução aquosa de Na2FP0 3) em relação a dentes, ocorreu just5_ 

mente o contrário em relação a superfícies dentárias onde a 

redução percentual foi maior para o grupo C (solução alcoóli

ca de Na2FP0
3

) • 

A tabela 25 mostra a análise de variância para os 

dados de incremento no número de dentes cariados, perdidos e 

obturados, em 880 .'crianças presr:mtes no primeiro e no segundo 

exame. Observamos que as diferenças nao sao esta 

tisticamente significantes·. Corno,o estudo conduzido tenha si 

do do tipo duplo-cego, não se deveria esperar vício entre exa 

rninador x grupo, pois cada examinador nao tomava conhecimento 

do grupo a que pertencia cada criança que examinava. Confir

mando esta expectativa, vemos que a "interação examinador x 

grupo" não foi estatisticamente significante corno fonte de va 

riação. Isto pode ser verificado também nas tabeias 26, 27 e 

28. 

A tabela 26 apresenta a análise de variância do in

cremento no número de dentes cariados, perdidos e obturados, 

em crianças presentes no primeiro e no terceiro exame. Confor 

me se pode observar houve significância estatística ao nível 

de 5%, entre os grupos de estudo. Procedidas as cornparaçoes 

individuais, pelo método de Tukey, página 102, podem ser ob

servadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos A, B e C em relação ao controle, não sendo, no entan

to, significantes entre si·. 
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Na tabela 27 está incluída a análise de variância 

do incremento no número de superfícies cariadas, perdidas e 

obturadas em crianças presentes no primeiro e no segundo exa

me, havendo diferença estatisticamente significante ao nível 

de 5%. Aplicado o teste de Tukey, página 104, houve significâg 

cia estatística entre os três grupos experimentais contra o 

controle, nao sendo as diferenças estatisticamente significan 

tes entre si. 

Na tabela 28 está a análise de variância do incre

mento no número de superfícies cariadas, perdidas e obt·uradas, 

em crianças presentes no primeiro e no terceiro exame (20 me 

ses). O resultado foi a significância estatística ao nível de 

5%. Feitas as comparações individuais pelo método de Tukey, 

página 106,foram observadas diferenças estatisticamente signi 

ficantes entre os grupos A-D, B-D e C-D, não sendo as diferen 

_ças entre os grupos experimentais significantes entre si. 

Na tabela 29 pode ser observada a incidência de ca 

rie em superfícies dentárias e redução percentual em relação 

ao grupo controle de acordo com o grupo experimental e o tipo 

de superfície, ocorrida entre o primeiro e o segundo exame. A 

maior proteção conferida contra cárie dentária foi para supeE 

fícies vestibulares e linguais dÓs dentes de crianças que peE 

tenciam ao grupo A, redução esta de 40,~9%. Entretanto, are

dução em superfícies mesiais e distais para o grupo A, foi de 

3.penas 13,25% e p~ra superfícies oclusais de 27,83%, perceg 

tuais não uniformes~ O grupo mais uniforme foi o grupo C, cu 

ja maior redução foi observada para superfícies mesiais e dis 

tais, de 33,12%, sendo de 31,58% para superfícies vestibula 
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res e linguais e de 26 1.4.2% para superfÍGies oclu"sais. Em rela, 

çao ao grupo B, embora as reduçqes veri~icadas em suP.erfÍci.es 

vestibulares e linguais (~1,98~} e mesiais e distais .(30,60%) 

s~jam similares,_tal não ocorreu para as superfícies oclusais, 

onde a redução foi de apenas 14,15%. 

A tabela 30 é similar à tabela ~9, somen~ mostran~ 

do dados, o .corridos entre o primeiro e o terceiro exame. As 

maiores réduções pe·rcentuais ocorreram nas superfícies oclu:

sais tanto para o grupo A (.42,28%) quanto .para O!? grupos B 

(31,08%1 e C (38,03%}. As. reduções perc~ntuais em superfícies 

vestibulares e linguais (28,60%) e mesiais e distais (29,60%) 

foram similares para o grupo c~Para o .grupo A estas reduções 

· foram de 34·,37% para superfícies ~estibulares e linguais e de 

27,67% para mesiais e distais. ~ara o grupo B foram de 20,84% 

e 29,60% respectivamente, para superfícies vestibulares e lin 

guais, e rnesiais e .distais. 

Para cr~anças que_pe+maneceram ~o estudo entre opri 

meiro e o segundo exame, a redução percentual de cárie em su

perfícies dentárias,. em relação ao grupo controle, foi maior 

para incisivos e caninos, pré-~olares e molares nessa ordem,. 

dentro de cada grupo experimental. As maiores reduções obser 

vadas foram dentro do grupo C (50,38%) e B (46,15%) p~ra su-

perffcies dentárias de incisivos e canino~, confor.me 

31. 

tabela 

A tabela 32 tem a mesma composição da tabela 31, e~ 

tretanto fornece. dados .de 20 meses de estudo. Pode-se obser-

var que as reduções de cárie em superfícies dentãrias de inci 

sivos e caninos e pré-molares sao similares entre os grupos 
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A, B e c, _principalmente entre os grupos A e c. Isto também o 

cor.z:eu ea relação às superfícies da .a.lares, eJRbora t:enha h_!! 

vi do mai.or redução (29 , 75'} para o grupo A que para o grupo c 

(25,19') enquanto para -o grupo B a redução foi menor (17,59%) • 

. o número de dentes permanentes que irromperam entre 

o pr:LJIMUxo e o segundo exiBE, o nú.em de. dentes e superfl ... 

eles CPO e mspecti vos Índices CPOD e CPOS, e re.dução perce!! 

tual de cárie dentária em re·lação ao · grupo controle, por 'gru

po de estudo, podea ser vistos na. tabela 33. Observa-se que 

para o prlmeJ.xo ano de estudo, os- melhores xesul tados foram ~ . -
ra as crianças do grupo A, seguido do grupo C e depois ~, em 

relação ao CPOS. A tabela 34 pezmi.~e observar o número de den 
. 

·tas pemanentes que J.rraçeraa entJ:e o prt.ei.m e terceJ.m 

exame, o número de dentes e superfícies CPO e mspecti vos !n 

dicas CPOD e CPOS e redução percentual de cárie dentária em 

rel.ação ao grupo cont%0le, por grupo de estudo. Os dentes e 

as -superf!cJ.es de!ltãri.aa ~ crianças pertencentes ao grupo A 

apres~ntaram as m~iores reduções, 48,91% em dentes e 4 8,51% 

em superfícies dentárias, seguidas do gzupo. c coa 45,65t em 

dentes e 42,57t em superf!cJ.es, e do grupo B CÓil 4j,481 ea à!! 

tes e 35,64% em superfícies. 

Na tabela 35 são apresentados o número total de re

versoes de diagnósti.co ocorrido para dentes por examinadora a 

média por criança em cada grupo de estudo, durante os 20 me-

ses de estudo. 

Na tabela 36 estão apresentadas as reversões de d:iarL 

nóstJ.co m1at1.vas a superfícies dentárias, tmrbéa decorridOs 

20 meses de experimentação·. 
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A tabela 37 mostra o número total de bocheches rea-

lizados pelas crianças de cada grupo de estu~o, a média de bo 

chechos realizados por criança e o percentual, dados estes re 

!ativos aos pr~meiros 12 meses de experimento, compreendidos 

entre 1.0 de abril de 1977 a 31 de março de 1978. 

A tabela 38 apresenta também o número total de bo-

chechos realizados pelas crianças de cada grupo de estudo, a 

média de bocheches feitos por cada criança e o percentual,se~ 

do estes dados relativos a todo o período de estudo {20 me 

o ses), compreendido entre 1. de abril de 1977 e 30 de novem 

bro de 1978. 
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TABELA 1 

Distribuição das crianças . presentes ao primeiro exame, 

segundo a idade e o sexo 

IDADE MASCULINO FEMININO TOTAL % 

9 150 ' 187 337 32,93 

10 170 179 349 . 34,12 

11 90 76 166 16,23 

12 109 62 171 16,72 

TOTAL 519 (5O , 7 3%) 5O 4 ( 4 9 , 2 7%) 1.023 100,00 



TABELA 2 

Distribuição das crianças presentes ao primeiro exame, 

segundo sexo e idade, em cada grupo de estudo 

IDADE SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B SOLUÇÃO C SOLUÇÃO D 

M F M F M F M F 

9 29 44 42 51 39 51 40 41 

10 50 45 43 46 41 36 36 52 

11 28 24 21 13 18 18 23 21 

12 22 14 16 32 22 31 10 

TOTAL 129 127 130 126 130 127 130 124 

77 



TABELA 3 

Distribuição das crianças presentes ao primeiro exame, 

segundo a escola e o grupo experimental 

,. 
GRUPO EXPERIMENTAL 

ESCOLA TOTAL 
A B c D 

Madure ira 67 71 64 82 284 

SESI 29 40 23 34 126 
~ 

R. Alves 39 28 .28 27 122 

E.V.Filho 37 34 41 28 140 

J. Sabbag 37 37 .45 29 148 

B. Gebara 47 46 56 54 203 

TOTAL 256 256 257 254 1.023 

78 



TABELA 4 

Número médio de dentes permanentes irrompidos e índices CPOD e CPOS, por examinador 

GRUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

e por grupo de estudo, das crianças presentes ao primeiro exame 

EXAMINADOR A 

DENTES 
IRROMPIDOS 

19 '14 

19,22 

19,19 

19,20 

CPOD CPOS 

5,68 10,50 

5,63 10,58 

5,85 10,52 

5 , 58 10,64 

EXAMINADOR B 

DENTES 
IRROMPIDOS 

19, 0.1 

18,96 

18,96 

19 106 

CPOD CPOS 

I 
5' 70 10 ' 37 

5,70 10,45 

5,85 10,39 

5,72 10,43 

AMBOS EXAMINADORES 

DENTES 
IRROMPI DOS 

19, 08 

1 9 ,09 

19 ,0 7 

19113 

CPOD CPOS 

·5,69 10,43 

5,67 10,51 

5,85 10 ;45 

5, 65 10,54 

......J 
1.0 
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TABELA 5 

Distribuição das crianças in·c1uídas no segundo exame, 

segundo a idade e o sexo· 

IDADE MASCULINO FEMININO TOTAL % 

9 135 '172 307 34 '89 

--. 
10 150 151 301 34,20 

11 76 63 139 15' 80 

12 91 42 133 15,11 

TOTAL 452 (51,36%) 428 (48,64%) 880 100,00 



TABELA 6 

Distribuição das crianças incluídas no segundo exame, 

por sexo e idade, em cada grupo de estudo 

IDADE SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B SOLUÇÃO C SOLUÇÃO D 

M F- M F M F M F 

9 24 38 38 46 37 47 36 41 

10 45 35 37 42 35 30 33 44 

11 25 21 15 9 19 14 17 19 

12 21 11 22 11 25 13 23 7 

TOTAL 115 105 112 108 116 104 109 111 

81 



TABELA 7 

Distribuição das crianças incluídas no terceiro exame, 

IDADE 

9 

10 

11 
...... 

12 

TOTAL 

segundo a idade e o sexo 

MASCULINO FEMININO 

131 

~. 

145 145 

66 59 

73 38 

415 (50,36%) 409 (49,64%) 

TOTAL % 

298 36,17 

290 35,19 

125 15,17 

111 13,47 

824 100,00 
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TABELA 8 

Distribuição das crianças incluídas no terceiro exame, 

por sexo e idade em cada grupo de estudo 

IDADE SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B SOLUÇÃO C SOLUÇÃO D 

M F M F M F M F 

9 23 37 38 45 37 45 ·33 40 

--
10 43 35 37 37 32- - 30 33 43 

11 23 - 20 14 8 15 12 14 19 

12 16 9 17 10 23 12 17 7 

TOTAL 105 101 106 100 107 99 97 109 

83 
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TABELA 9 

Número e média de dentes permanentes presentes, observados 

no primeiro exame nas crianças que ·foram incluídas no segundo 

exame, por grupo de estudo e examinador* 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAMINADOR A 

N·; 0 Média 

2.091 19,01 

2.152 19,56· 

2.089 18,99 

2.097 19,06 

EXAMINADOR B 

N. 0 Média 

2~153 19,57 

2.087 18,97 

2.029 18,45 

2.065 18,77 

AMBOS 
EXAMINADORES 

N. 0 Média 

4.244 19,29 

4.239 19,27 

4.118 18,72 

4.162 18,92 

*220 crianças por grupo de estudo (110 por examinador) . 
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TABELA 10 

Número e média de dentes permanentes presentes, observados no 

primeiro exame, nas crianças que foram incluídas no terceiro 

exame, segundo o grupo de estudo e examinador* 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAMINADOR A 

N.0 Média 

1.905 18,50 

1.981 19,23 

1.946 18; 89 

1.964 19,07 

EXAHINADOR B 
AHBOS 

EXAMINADORES 

N. 0 Média . N. 0 Média 

1.998 19,40 3.903 18,95 

1.909 18,53 3.·890 18,88 

1.883 18,28 3.829 18,59 

1.926 18,70 3.890 18,88 

*206 crianças por grupo de estudo (103 por examinador) 



TABELA 11 

Número de dentes CPO nas crianças que permaneceram no 

estudo do primeiro para o segundo exame, 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

por grupo de estudo e examinador 

EXAMINADOR A 

Lo 
Exame Exame 

615 742 

631 749 

631 725 

592 723 

EXAMINADOR B 

Exame Exame 

638 742 

625 738 

648 768 

626 770 

AMBOS 
EXAMINADORES 

Exame Exame 

1.253 1.484 

1.256 1.487 

1.279 1.493 

1.218 1.493 
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TABELA 12 

Número de dentes CPO nas crianças que permaneceram no 

estudo, do primeiro para o terceiro exame, 

segundo o grupo de estudo e ex~minador 

. GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAMINADOR A 
1 -:·o 3. o 

Exame Exame 

583 807 

585 79 7 

598 838 

552 847 

EXAMINADOR B 
1.o 3.o 

Exame Exame 

588 783 " 

574 798 

612 827 

5 79 946 . 

AMBOS 
EXAMINADORES 

1.o 3 .o 
Exame Exame 

1.171 1.590 

1.159 1.595 

1.210 1.665 

1.131 1.793 
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TABELA 13 

!ndice CPOD observado nas crianças que permaneceram no 

·estudo, do primeiro para o segundo exame, 

por grupo de estudo ·e examinador 

AMBOS 
GRUPO DE EXAMINADOR A EXAMINADOR B EXAMINADORES 

ESTUDO ·o 
1. 2.0 1.o 2.0 1.0 2.o 

Exame Exame Exame Exame Exame Exame 

~-

A 5,59 6,75 5, 80 6, 75. 5,70 6,75 

B 5,74 6,8l 5,6 8 6,71 5,71 6, 76 

c 5,74 6,59 5,89 6·,9 8 5,81 6, 79 

D 5,38 6,57 5,69 7,00 5,54 6, 79 
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TABELA 14 

!ndice CPOD observado nas crianças que permaneceram 

no estudo, do primeiro para o terceiro exame, 

segundo o grupo de estudo e examinador 

AMBOS 
GRUPO DE EXMUNADOR A EXAMINADOR B EXAMINADORES 

ESTUDO 
1~·o 3.0 1.o 3.0 1.o 3.0 

Exame Exame Exame Exame Exame Exame 

A 5,66 7,83 5,71 7,6 o 5,6 8 7,72 

B 5,68 7, 74 5,57 7,75 5,63 7,74 

c 5,81 8,14 5,94 8,03 5,87 8 ,O 8 

D 5, 36 8,22 5,62 9,18 5,49 8,70 

89 



TABELA 15 

Numero de superfícies CPO observado nas crianças que 

pennaneceram no estudo, do primeiro para o segundo 

exame, por grupo de estudo e examinador 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAMINADOR A 

·o 1. 
Exame Exame 

1.106 1.396 

1.222 1.497 

1.164 1.420 

1.154 1.548 

EXAMINADOR B 

Exame Exame 

1.192 1._477 

1.168 1.463 

1.195 1.476 

1.169 1.551 

AMBOS 
EXAMINADORES 

Exame Exame 

2.298 2.873 

2.390 2.960 

2.359 2.896 

2.323 3.099 
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TABELA 16 

Número de superfícies CPO observado nas crianças que 

permaneceram no estudo,do primeiro para o terceiro 

exame, segundo o grupo de estudo e examinador 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAIUNADOR A 

1 ;O 3 • O 

Exame Exame 

1.076 1.604 

1.126 1.673 

1.090 1.633 

1.100 1. 809 

EXAMINADOR B 

l.o 3 .o 
Exame Exame 

1.119 1.599 

1.078 1.647 

1.122 1.624 

1,095 1.926 

AMBOS 
EXAMINADORES 

l.o 3 .o 
Exame Exame 

2.195 3.203 

2.204 3.320 

2.212 3.257 

2.195 3.735 
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TABELA 17 

fndice CPOS observado nas crianças que permaneceram 

no estudo, do primeiro para o segundo exame, 

por grupo de estudo e examinador 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAMINADOR A 

Exame Exame 

10,05 12,69 

11,11 13,61 

10 15 8 12191 

10,49 14,07 

EXAMINADOR B 

Exame Exame 

10,84 13,43 

10,62 13,30 

10,86 13,42 

10,63. 14,10 

AMBOS 
EXAMINADORES 

Exame Exame 

10,45 13,06 

10,86 13,45 

10,72 13,16 

10,56 14,09 

12 



TABELA 18 

!ndice CPOS observado nas crianças que permaneceram 

no estudo, do primeiro para· o terceiro exame, 

segundo o grupo de estudo e examinador 

GRUPO DE 

ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

EXAMINADOR A 

Exame Exame 

10,45 .15,57 

10,93 16,24 

10,58 15,85 

10,68 17,51' 

EXAMINADOR B 

Exame Exame 

10 186 15,52 

10,47 15,99 

10 189 15 177 

10,63 18,70 

AMBOS 
EXAMINADORES 

1.0 o o. 
3. 

Exame Exame 

10,66 15,55 

10,70 16,12 

10,74 15,81 

10 ,'66 18,13 
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TABELA 19 

Incremento no número de dentes CPO e sua média, observados 

nas crianças que permaneceram do primeiro para o segundo 

exame, por grupo de estudo e examinador* 

AMBOS 
GRUPO DE EXAMINADOR A EXAMINADOR B EXAMINADORES 

ESTUDO Incre .. Média Incr·e Média Incre Média mento mente mento 

A 127 1,15 104 0,95 231 1,05 

(1,73)** (1,56) (1,64) 

B 118 1, 07 113 1;03 '231 1,05 

( 1' 6 8) (1,53) ( 1' 61) 

c 94 o' 85 120 1,09 214 0,97 

(1,31) (1,69) ( 1' 51) 

D 131 1,19 144 1,31 275 1,25 

(1,62) (1,87) ( 1, 75) 

* 220 crianças por grupo de estudo (110 por examinador) . 

** Desvio-padrão. 

94 
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TABELA 20 

Incremento no número de dentes CPO e sua média, observados 

nas crianças que permaneceram do primeiro pará o tercei·ro 

exame, segundo o grupo de estudo e examinador* 

AMBOS 
GRUPO DE EXAMINADOR A EXAMINADOR B EXAMINADORES 

ESTUDO Incre Hédia Incre H é dia Incre Média menta menta menta 

A 224 2,17 -:195 1,89 419 2,03 

(2 ,27) ** (2 '18) (2,23: 

B 212 2,06 224 2,17 436 2,12 

(2' 35). (2 '20) (2,28] 

c 240 2,33 215 2,09 455 2,21 

(2 ,30) (2 '17) (2 ,24) 

D 295 2,86 367 3,56 662 3,21 

(2 ,6 3) ( 2, 71) (2,67) 

* 206 crianças por grupo de estudo (103 por examinador). 

'** Desvio-padrão. 
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TABELA 21 

Incremento no número de superfícies CPO e sua média, 

observados nas crianças que pe.rmaneceram do primeiro 

para o segundo exame, por grupo de estudo e examinador* 

AMBOS 
GRUPO DE EXAMINADOR A EXAMINADOR B EXAMINADORES 

ESTUDO Incre Incre Incre 
mento r1édia mento Ué dia mento !!é dia 

--A 290 2,64 285 2,59 575 2,61 

(3,39) ** (3,05) (3,22) 

275 2,50 295 2,6 8 o 570 2,59 

(3, 77) (3,06) (3,43) 

c 256 2,33 281 2,55 537 2,44 

(3,24) (3,09) (3,17) 

D 394 3,5 8 382 3,47 776 3,53 

(4,20) (3,73) (3,97) 

* 220 crianças por grupo de estudo (110 por examinador) • 

** Desvio-padrão. 
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TABELA 22 

Incremento no número de superfícies CPO e sua média, 

observados nas crianças que permaneceram do primeiro 

para o terceiro exame ,segundo o grupo de estudo e examinador*. 

AMBOS 
GRUPO DE EXAMINADOR A EXAMINADOR B EXAMINADORES 

ESTUDO Incre Hédia Incre Nédia 
Incre Hédia 

menta menta menta 

A 528 5,13 480 4,66 1.008 4 '89 

(4,39)** ( 4 '39) ( 4 '39) 

B 547 5,31 569 5,52 '1.116 5,42 

( 5 '19) (4,78) (4,99) 

c 543 5,27 502 4,87 1.045 5,07 

( 4 '8 8) ( 4 '14) (4,53) 

D 709 6,88 831 8,07 1.540 7' 48 

(6,77) (5,66) (6 ,24) 

* 206 crianças por grupo de estudo (103 por examinador). 

** Desvio-padrão. 



TABELA 23 

.Incremento médio no número de dentes CPO e superfícies CPO, redução percentual e 
intervalo de confiança,em relação ao grupo controle, observados nas crianças 

que permaneceram do primeiro para o segundo exame (ambos e.xaminadores) 

GRUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

.D 

INCREMENTO 
~DIO 

l,OS · 

1,0S 

0,9.7 

1,2S 

DENTES 

REDUÇÃO 
% 

16,00 

16 ,o o 

22,40 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

-7,28 H 39,28 

-1 ,_os H 39 ,os 

0,93H43,87 

INCREMENTO 
M2DIO 

2,61 

2,59 

2·,44 

3,53 

SUPERF!CIES 

REDUÇÃO 
% 

26,06 

26,63 

30,88 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

9,7S H 42,37 

9,78 H 4~,37 

1S , 18 H 4 6 I 57 

\D 
(X) 



TABELA 24 

Incremento médio no número de dentes CPO ·e superfícies CPO, redução percentual e 

intervalo de confiança,em relação ao grupo controle,observados nas crianças 

que permaneceram ~o primeiro para o terceiro exame (ambos examinadores) 

GRUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

o 

INCREMENTO 
~DIO 

2 '· 03 

2,12 

2,21 

3,21 

DENTES 

REDUÇÃO 
% 

36176 

33,96 

31,15 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

24,86 l--f 48,66 

21,69 H 46,22 

18,83 1--f 43,48 

SUPERF!CIES 

INCREMENTO REDUÇÃO 
~DIO % 

I 
4, 89 34163 

5142 2 71.54 

5,07 32,22 

7,48 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

23 1 68 H 45,57 

15 I 25 H 39 I 83 

20190 t--; 4315"3 

\0 
\0 
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TABELA 25 

Análise de variância do incremento no numero de dentes CPO, 

em crianças presentes no primeiro e no segundo exame 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

entre 

examinadores 

entre 

grupos 

interação 

exam. X grupo 

resíduo 

resíduo + 
interação 

TOTAL 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

o ,0727 

9,7909 

6,0454 

2322,8363 

2328,8817 

2338,7453 

; "' 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

l 

.3 

3 

872 

875 

879 

(5%) 2,60 

QUADRADO 
Mf:DIO 

0,0727 

3, 26 36 

2,0151 

2,6638 

2,6616 

"F" 

1,23 

o, 76 
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TABELA 26 

Análise de variância do incremento no número de dentes CPOf 

em cria·nças presentes no primeiro e no terceiro exame 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

entre 

examinadores 

.entre 

grupos 

interação 

exam. x grupo 

resíduo 

resíduo + 

interação 

TOTAL 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

lf0922 

19 7 f 8301 

30f3544 

4542f563l 

4572f9175 

477lf8398 

; 00 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

1 

3 

3 

816 

819 

823 

( 5%) : 2f60 

QUADRADO 
ill:DIO 

lf0922 

65f9434 

10 f 1181 

5;5669 

5f5835 

"F n 

llf81 

lf81 



Teste de Tukey para comparação do incremento médio 
no número de dentes CPO, em crianças presentes no 

primeiro e no terceiro exame 

Valor crítico = q 'J4 
Valor crítico a 5% = 3,63 

5,5835 
206 

= 0,5976 

COMPARAÇÃO DIFERENÇA INTERPRETAÇÃO 

A B = 0~09 - Não significante 

A c = 0,18 Não signi-ficante 

A D = ·1,18 Significante 

B c = 0,09 Não significante 

B D = 1,09 S~gnificante 

c - D = 1,00 Significante 

102 
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TABELA 27 

Análise de variância do incremento no número de superfícies 

CPO, em crianças presentes no primeiro e no segundo exame 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

entre 

examinadores 

entre 

grupos· 

interação 

exaro. x grupo 

resíduo 

resíduo + 

interação 

TOTAL 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

o, 82 84 

161,9761 

7,7852 

10442,3545 

10450,1397 

10612,9442 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

.L 

3 

3 

872 

875 

879 

F 3 ; 
00 

(5%) 2,60 

QUADRADO 
Mf!DIO 

o, 8284 

53,9920 

2,5951 

11,9752 

11,9430 

"F u 

4,52 

0,22 



Teste de Tukey para comparaçao do incremento médio 

no número de superfícies CPO, em crianças presentes 

no primeiro e no segundo exame 

Valor crítico = 

Valor crítico a 5% = 3,63 

COMPARAÇÃO DIFERENÇA 

A B = o, 02-

A c = 0,17 

A D = 0,92 

B c = 0,15 

B D I· = 0,94 

c - D I = 1,09 

11,9430 

220 
= o, 845 8 

INTERPRETAÇÃO 

Não significante 

Não significante 

Significante 

Não significante 

Significante 

Significante 

104 
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TABELA 28 

Análise de variância do incremento no número de superfícies 

CPO ,em c"rianças presentes no primeiro e no terceiro exame 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

entre 

examinadores 

entre 

grupos 

interação 

exam. X grupo 

resíduo 

resíduo + 

interação 

TOTAL 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

5, 7779 

832,3532 

105,7027 

21159,9223 

21265,6250 

22103,7561 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

1 

3 

3 

816 

819 

823 

co (5%) 2,60 

QUADRADO 
~DIO 

5, 7779 

277,4511 

35,2342 

25,9313 

25,9654 

npu 

10,69 

1,36 



Teste de Tukey para comparaçao do incremento médio 

no número de superfícies CPO, em. crianças presentes 

no primeiro e no terceiro exame 

Valor crítico = 

Valor crítico a 5% = 3,63. 

COMPARAÇÃO DIFERENÇA 

A B = o ,53--

A c = 0,18 

A D = 2,59 

B c = o ,35. 

B D = 2,06 

c D = 2,41 

25,9653 

206 
= 1,2888 

INTERPRETAÇÃO 

Não significante 

Não significante 

Significante 

Não significante 

Significante 

Significante 

106 
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TABELA 29 

Incidência de cárie em superfícies dentárias e redução 

percentual em relação ao grupo D (controle), segundo o grupo 

experimental e o tipo de superfície, ocorrida nas crianças 

que permaneceram entre o primeiro e o segundo exame 

SUPERFfCIES 

-oclusal 

vestibular 

e lingual 

mesial e 

dista! 

GRUPO A 
o· N. % 

153 27,83 

147 40,49 

275 13,25 

GRUPO B 

N;o % 

182 14,15 

168 31,98 

220 30,60 

GRUPO C 

N.o % 

GRUPO D 

N.o % 

156 26,42 212 

169 31,58 247 

212 33,12 317 
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TABELA 30 

Incidência de cárie em superfícies dentárias e redução 

percentual· em relação ao grupo. D (controle), segundo o grupo 

de estudo e o tipo de superfície, ocorrida nas crianças que 

permaneceram entre o primeiro e o terceiro exame 

SUPERFÍCIES 

.oclusal 

vestibular 

e lingual 

mesial e 

distal 

GRUPO A 

% 

299 42,28 

296 34,37 

413 27,67 

GRUPO B 
·O N. % 

357 31,08 

35 7 20,84 

402 29,60 

GRUPO C 

% 

321 38,03 

322 28,60 

402 29,60 

GRUPO D 

N.o % 

518 

451 

571 
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TABELA 31 

Incidência de cárie em superfícies dentárias e redução 

percentual em relação ao grupo D (controle) , segundo o 

grupo de estudo e o tipo de dente,ocorrida nas crianças 

que permaneceram entre o primeiro e o segundo exame 

DENTES 

incisivos 

e caninos 

pré-molares 

molares 

GRUPO A 

N.o % 

173 33,46 

80 30,43 

322 19,70 

GRUPO. B 

N ~o % 

140 46,15 

82 28,70 

348 13,22 

GRUPO C 

N. o % 

129 50,38 

77 33,04 

331 17,46 

GRUPO D 

N.o % 

260 

115 

401 



TABELA 32 

Incidência de cárie em superffcies dentárias e redução 

percentual em relação ao grupo D (controle) 1 segundo o 

grupo de estudo e o tipo de dente 1 ocorrida nas crianças 

que permaneceram entre o primeiro e o terceiro exame 

110 

DENTES 
GRUPO A 

. o 
N. % 

GRUPO. B 

% 

GRUPO C 

% 

GRUPO D 

N.o % 

incisivos 

e caninos 

pré-molares 

molares 

285 37136 

16 8 4 3105 

555 29175 

269 40188 288 36170 455 

196 33156 166 43173 295 

651 17159 591 25119 790 
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TABELA 33 

Número de dentes permanentes que irromperam entre o primeiro 

e segundo· exame, número de dentes e superfícies CPO, respect! 

vos Índices CPOD e CPOS e redução percentual de cárie dentá 

ria em relação ao grupo controle (D) , por grupo de estudo* 

GRUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

N. 0 DE DENTES 
IRROHPIDOS DO 
1.0 AO 2 .o 

EXAHE 

709 

711 

732 

732 

CPOD 

N X 

39 0,18 

41 0,19 

39 0,18 

65 0,30 

REDUÇÃO CPOS REDUÇÃO 

% N X % 

40,00 41 o ,19 36,67 

36 ,6 7 48 0,22 26,67 

40,00 44 0,20 33,33 

65 0,30 

* 220 crianças por grupo de estudo (110 por examinador) . 
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TABELA 34 

Número de dentes permanentes que irromperam entre o primeiro 

e terceiro exame, número de den.tes e superfícies CPO, respec

tivos Índices CPOD e CPOS e redução percentual de cárie dent~ 

ria em relação ao grupo controle (D)·, por grupo de estudo* 

GRUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

N. 0 DE DENTES 
IRR0!4PIDOS DO 
1. 0 AO 3. 0 

EXAME 

1.094 

1.060 

1.068 

1.081 

CPOD 

N X 

97 0,47 

108 0,52 

104 o ,50 

190 o t 92 

REDUÇÃO CPOS REDUÇÃO 

% N X % 

48,.91 108 o ,52. 48,51 

43,48 133 0,65 35,64 

45,65 120 0,58 42,5 7 

209 1,01 

* 206 crianças por grupo de estudo (103 por examinador). 



TABELA 35 

Ocorrência de reversoes de diagnóstico em dentes, 

após 20 meses 

Examinador A 

Examinador B 

Ambos 

examinadores 

Média por 

criança 

A 

15 

16 

31 

0,15 

GRUPO DE ESTUDO 

B c D 

10 6 7 

10 15 5 

20 21 12 

o I lO o ,lO 0,06 

113 



TABELA 36 

Ocorrência de reversoes de diagnóstico em 

superfícies dentárias, após 20 meses 

Examinador A 

Examinador B 

Ambos 

examinadores 

·Média por 

criança 

A 

30 

31 

61 

0,30 

GRUPO DE ESTUDO 

B c 

31 29 

26 51 

57 80 

0,28 O., 39 

114 

D 

30 

19 

49 

0,24 
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TABELA 37 

Número de bochechas realizados, média por criança e percen

tual em relação ao número total p·lanejado para doze meses 

3RUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

N. 0 DE BOCHECHOS 
REALIZADOS* 

7. 720 

7.764 

7. 756 

7.750 

MeDIA POR 
CRIANÇA** 

35,09 

35,29 

35,25 

35,23 

97,4 7 

98,03 

97,93 

9 7' 85 

* Número máximo de. bochechas (220 crianças) em doze meses: 

7.920. 

** Núrriero máximo de bochechas (por criança) em doze meses: 36. 
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TABELA 38 

Número de bocheches realizados, média por criança e percen
tual em relação ao número total planejado para vinte meses 

GRUPO DE 
ESTUDO 

A 

B 

c 

D 

N.0 DE BOCHECHOS 
REALI.ZAOOS * 

'13.103 

-
13.142 

13.156 

~DIA POR 
CRI.ANÇA** 

63,61 
.. 

63,80 

63,81 

63,86 

' 
94,94 

95,23 

95,32 

* Número mãx.imo de bochechps (206 crianças) em vinte meses: 
13.802. 

**Número máximo de bocheches (por criança) em vinte meses:67. 
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6. DISCUSSÃO 

Uma das condições exigidas neste estudo estabelecia 

que as escolas selecionadas não deveriam estar localizadas em 

area fluoretada natural ou artificialmente. 

As duas ·escolas de Bauru, EEPG "Madureira" e "SESI" 

foram selecionadas em bairros retirados do centro da cidade, 

onde a altitude é fator impediente para o fornecimento de 

água da-central de abastecimento, que estaria sendo fluoreta 

da quando da montagem do projeto de pesquisa. Entretanto, P.!! 

demos verificar posteriormente que o Departamento de Agua e 
~ 

Esgoto procedeu a fluoretação das águas da central de abaste 

cimento pÚblico somente de outubro de 1975 até novembro de 

1976, mesmo assim com diversas interrupções no período, devi 

do a problemas técnicos. Tal benefício, da maior importância 

para prevençao de cárie dentária das crianças da comunidade 

bauruense, não afetaria sensivelmente nossa pesquisa, devido 

aos cuidados na seleção das áreas onde estão situadas as esco 

las da cidade de Bauru, onde a água consumida provém de poços 

profundos. Além disso com a redistribuição da rede física es 

colar efetuada durante o governo próximo passado, as crian 

ças deveriam se matricular na escola mais próxima ·de suas re 

sidências. 

A água consumida em Bauru já havia sido analisada 

em relação aos teores de flúor, em 1963, por químico do Labo 

ratório Regional de Bauru, do Instituto Adolfo Lutz (CARVALHO, 

1963), sendo empregada na ocasião a determinação direta pelo 

método espectrofotométrico de Megregian-Maier. O teor de flúor 
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em todas as amostras coletadas, variou de 0,00 até 0,08 ppm, 

nao oferecendo condições de proteção à população contra a ca 

rie dentária. Entretanto, como não conhecíamos o teor fu flúor 

das águas servidas às populações das cidades de Duartina e Pi 

ratininga nem das águas dos poços artesianos dos bairros bau 

ruenses de "Vista Alegre" (onde está localizado o EEPG "Madu 

rei r a" l e "Santa Luzia" (onde está. si tua da a escola do "SESI") 

que não haviam sido analisadas anteriormente, tivemos o cuida 

do de coletar amostras de água de todas as localidades enqu~ 

dradas dentro de nossa área de estudo, amostras essas que fo 

ram analisadas com uso de eletrodo específico para íon flúor 

(modelo 94-09A) e ·respectivo medidor (modelo 409 - ORION RE

SEARCH INC., E.U.A.). Os valores observados estavam compreen

didos entre 0,09 e 0,2 ppm (X= 0,15). Devido a essas baixís-

simas concentrações de flúor, consideramos tais 

nao flüoretadas para efeitos práticos. 

comunidades 

Algumas.das desvantagens na aplicação de fluoretos 

por pessoal de saúde, em programas de saúde pÚblica, consis 

tem principalmente na aplicação individual e exigências esp~ 

cÍficas em facilidades especiais e equipamentos. A Organiza 

ção Mundial da SaÚde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1972) tem r~ 

comandado programas de aplicações tópicas para comunidades com 

adequados recursos financeiros e humanos. 

Entretanto, a escassez de recursos humanos e o seu 

relativamente alto custo têm acentuado o desencorajamento do 

emprego do método de aplicações tópicas por parte do pessoal· 

técnico e administrativo como medida de saúde pÚblica. Dentre 

os métodos alternativos pesquisados, o de bocheches com solu 
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-çoes fluoretadas tem ganho ímpeto principalmente por causa de 

suas vantagens em programas escolares: o pequeno tempo envol 

vido nos procedimentos preventivos, a técnica de aplicação fã 

cil "de aprender, a exigência de poucos materiais de baixo cus 

to, as aplicações freqüentes facilmente administradas com rni 

nima interrupção do programa acadêmico escolar e a supervisão 

através de pessoal não profissional, com mínimo de treinarnen-

to. Além dessas vantagens enumeradas por HOROWITZ (1973a 

1973b}, poderíamos acrescentar que a aplicação do método inde 

pende de atendimento clín~co, permitindo que o profissio 

nal Cirurgião-Dentista escolar mantenha-se no consultório, 

dando continuidade às suas · ati~idades, o ' que também é muito 

Útil quando do atendimento odontolqgico em sistemas incremen 

tais·. Estas vantagens foram sentidas em ridação ao. presente 

estudo, durante o qual a cooperação do pessoal . das escolasfoi 

muito bom, principalmente se considerarmos o enválvimento de 

s~is escolas em três diferentes cidades, e a distribuição de 

quatro diferentes soluções, situação esta que, sem dúvida, a-

presenta complexidade muito maior do que as atividades de ro 

tina próprias dos p~ogramas de prevenção de cárie dentária u 

tilizando o método de bocheches. A cooperação dos diretores, 

professores e funcionários de todas as escolas traduziu-se pe 

la mínima ausência dos escolares aos procedimentos, conforme 

se pode veri ficar nas tabelas 37 e 38. 

Ao final do estudo, os diretores das escolas envol-

vidas externaram o desejo da continuidade do programa, pro~ 

rando saber de seu custo, deixando transparecer que haveria 

colaboração de seus estabelecimentos de ensino. Evidentemen-
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te, tratando-se de um programa de pesquisa, o custo foi mais 

elevado do que numa situação real, a nível de serviço. Mesmo 

assim, como a possibilidade da continuação da pesquisa nos p~ 

rece interessante e devido a toda infra-estrutura já estar de 

lineada e por haver recursos suficientes, estamos propensos a 

dar continuidade por mais um ano, como estudo suplementar, c~ 

so as amostras constituintes de cada grupo de estudo não te

nham sido significativamente alteradas. 

A não ser pelas perdas (drop outs) que nao estãoccm 

putadas, houve um.·número médio de 35,2 bochechas por criança 

durante os primeiros doze meses, o que corresponde a aproxim~ 

damente 98% do número previsto'de 36 bochechas no primeiro 

ano de estudo. Tal percentual caiu um pouco em relação aos 

vinte meses do experimento, conforme demonstra a tabela 38, d~ 

vida principalmente à greve dos professores de escolas públ! 

cas estaduais havida no segundo semestre de 1978, entretanto, 

ainda assim, de um número máximo de 67 bochechas por criança, 

houve um comparecimento médio de cerca de 95% em cada grupo 

de estudo, proporcionando uma média de quase 64 bochechas 'Per 

capi ta". 

Como os cuidados tomados durante as fases de plane

jamento e execuçao do experimento, descri tas no corpo deste 

trabalho asseguram a comparabilidade entre os dados obtidos 

em cada grupo de estudo, os percentuais verifi·cados nas tabe 

las 37 e 38 assumem importância capital .para a validade de 

nossas conclusões, podendo ser considerados satisfatórios e 

nao influentes nos resultados observados. 

Estes demonstram, mais uma vez, a eficácia do fluo-
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reto de sódio como agente cariostático atuando na redução da 

incidência de cárie dentária em 16,00% em dentes e 26,06% em 

superfícies dentárias durante doze meses, em relação ao grupo 

controle, conforme tabela 23, sendo somente a redução em su 

perfícies dentárias significante estatisticamente ao nível de 

5%. Para os vinte meses (tabela 24), os ·resultados são mais 

acentuados, sendo observadas reduções de quase 37% em dentes 

e quase 35% em superfícies dentárias,· em relação ao grupo cog 

trole, ambas diferenças significantes estatisticamente ao ní 

vel de 5%. A tabela 24 nos indica ainda que a verdadeira efi 

cácia dos bocheches com NaF neutro deve ser algum valor entre 

24,86% a 48,66% no CPOD e entre 23,6.8% a'45,57% no CPOS. ~in 

teressante observar que a maioria dos resul.tados referidos na 

literatura sobre o emprego desse agente anticariogênico se en 

centram dentro desse intervalo. O extremo inferior desses in 

tervalos de confiança nos indicam que mesmo adotando uma ati 

tude bastante reservada quanto a eficácia dos bocheches com 

NaF, devemos esperar com o seu emprego no mínimo uma redução 

próxima de 25% na incidência de novas cáries. 

Se comparadas as reduções por tipo de superfície 

com o estudo de HOROWITZ.et al. (1971), análogo ao nosso, P.2. 

de-se verificar a similaridade existente entre os percentuais 

observados na tabela 30 com os dos citados autores, principal_ 

mente em relação a superfície oclusal onde HOROWITZ et al. en 

centraram cerca de 45% de redução contra os 42,28% por nós ob 

servado e em relação às superfícies mesial e distal onde es 

ses autores encontraram cerca de 28%, similar ao percentual 

por nós observado (27,67%). Somente em relação as superfícies 
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vestibular e lingual é que os resultados de HOROWITZ et al. 

(50%) suplantaram os 34,37% por nós verificados. No entanto, 

o percentual de redução no CPOS (43,5%) verificado por HORO

WITZ et al. durante vinte meses de bochechos com NaF a 0,2% 

é maior que aquele verificado na tabela 24 (34,63%) sendo a 

diferença representada basicamente por aquela ocorrida entre 

as superfícies vestibular e lingual entre os dois estudos, a 

crescida de pequena diferença entre as reduções em superfí

cies oclusais. 

Embora o maior percentual de redução tenha ocorrido 

nas superfícies oclusais (.tabela 30), no que diz respeito ao 

tipo de dente, o exame da tabela 32 reveia que as maiores re 

duções não foram observadas nos molares e sim,principalmente, 

com pré-molares em que o percentual de redução foi de 43,05% 

contra os 29,75% observados para molares, o que seria de esp~ 

rar devido ao fato de que o maior nfimero de dentes que irrom

pem entre 9-12 anos de idade são pré-molares. 

Em ·Vinte meses de experimentação o fluoreto de só 

dio mostrou os melhores resultados, significantes ao nível de 

5% em relação ao grupo controle, entretanto, não significan

tes em relação aos dois grupos que utilizaram soluções de mo 

nofluorfosfato de sódio. Este sal complexo de flúor já havia 

sido utilizado em três estudos de aplicação tópica (HAWES et 

al. 1954; ROCCA & MENDES,. 1975; LOPES, 1976) bem como em mui

tos estudos com dentifrícios e os resultados obtidos foram re 

!ativamente consistentes. Embora seu mecanismo de ação ainda 

não esteja suficientemente esclarecido, suas propriedades an 

ticariogênicas têm sido confirmadas experimentalmente. Obser 
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vando a tabela 23 pode-se verificar que, para os primeiros 

doze meses de estudo o grupo do monofluorfosfato em álcool· 

apresentou resultados superiores aos grupos do monofluorfosf~ 

to em solução aquosa, e do fluoreto de sódio. A análise de va 

riância do incremento do número. de superfícies CPO, descrita 

na tabela 27, demonstrou diferenças estatisticamente signif.!_ 

cantes ao nível de 5%. Quando aplicado o teste de Tukey (pág.!_ 

na 104) , as diferenças entre cada grupo experimental e o con 

trole foram significantes ao nível de 5%, mas não entre si.Em 

bora o percentual de redução .do CPOD no grupo C (22,40%) te

nha sido maior que os percentuais dos grupos A e B (16,00%) 
--

em doze meses, nao houve significância e~tatística, contra o 

contro:).e, ou .entre os grupos experimentafs. 

Os resulta dos de Vinte. meses observados na tabela 

24, mais as anális·es de variância apresentadas às tabelas 26 

e 28 e respectivos testes de Tukey (páginas 102 e 106) demon~ 

tram a similaridade entre os percentuais de redução entre os 

grupos A, B e C, sendo todas as diferenças significantes ao 

nível de 5% em relação ao grupo controle, entretanto, não si~ 

nificantes entre si. 

A solução de monofluorfosfato de sódio em solução 

alcoólica foi empregada com base no possivel aumento da difu 

são da solução proporcionada pelo álcool etílico, conforme os 

estudos laboratoriais de -BREUER & CUSSLER ( 19 75) e já testa-

dos experimentalmente por LOPES (1976). Entretanto, emboranos 

primeiros doze meses os maiores percentuais de redução obser-

vados em relação ao grupo controle tenham sido do grupo C 

(Na2FP0
3
-etanol) , conforme tabela 23, isto não aconteceu após. 
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vinte.meses (tabela 24), quando a redução percentual em den-

tes, embora tenha ultrapassado a casa dos 30%, foi menor que 

as do grupo B (Na2FP0 3 em solução aquosa) e do grupo A (NaF 

em solução aquosa). Não obstante, se tomarmos para comparação 

a redução em superfícies dentárias, podemos verificar que a-

pos vinte meses o grupo C apresentou maior percentual de redu 

çao (32,22%) que o grupo B (27,54%) embora inferiores ao gr~ 

po A (34,63%). 

Os resultados comentados at·é o momento se referem 

ao total de dentes presentes .ao final dos doze e vinte meses 

o que naturalmente incluem os dentes presentes ao início e os -irrompidos durante o estudo. Nos resultados apresentados nas 

·tabelas 33 e 34 que incluem apenas as observações feitas em 

dentes que irromperam após o início do estudo, verificamos que 

os percentuais de redução de cárie foram maiores do que os 

apresentados nas tabelas 23 e 24, tanto em relação ao CPOD 

quanto ao CPOS. 

Este fato e mais significativo se lembrarmos que e~ 

tes dentes receberam, em média, menor número de aplicações que 

aqueles· irrompidos desde o início, refletindo a propriedade 

de que o esmalte ·não maturado responde melhor a açao do flúor. 

Os percentuais de redução foram maiores para o grupo C que p~ 

ra o grupo B. Os resultados foram, durante doze e vinte meses, 

favoráveis ao grupo A (fluoreto de sódio) com exceção da red~ 

ção em dentes, durante doze meses, igual para os grupos A e C. 

Os percentuais de redução no CPOD (48,91%) e CPOS (48,51%) .rros 

tram a efetiva ação anticariogênica do NaF sobre os dentes 

que irromperam durante todo o estudo. O que se pode depree_!! 
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der observando as tabelas 33 e 34 é que o fluoreto de sÓdio te 

ve um comportamento anticariogênico ~ satisfatório em rela 

ção aos outros grupos experimentais e que, aparentemente, o 

etanol provocou uma ação adicional anticariogênica por parte 

do monofluorfosfato de sódio, sugerindo a necessidade de no

vas pesquisas para o estabelecimento de conclusões mais sóli 

das. Consideramos o fluoreto de sódio como sal de escolha p~ 

ra uso em programas de bocheches semanais quando em confronto 

com o monofluorfosfato de sódio, observados os resultados do 

presente trabalho; Além disso, inúmeros trabalhos publicados 

na literatura especializada atestam a eficácia do fluoreto de 

sódio, além da praticidade de-seu uso. 

Gostaríamos de sugerir especificamente um experimeg 

to clínico onde seja testado o uso de fluoreto de sódio em e 

tanol, principalmente levando em consideração o efeito que es 

te álcool possa ter na diminuição da tensão superficial da so 

lução fluoretada fazendo-a penetrar mais livremente no inte

rior das cicatrículas e fissuras das superfícies oclusais 

principalmente de molares e de pré-molares, e também aumentan 

do as áreas de contato sobre as superfícies dentárias vestibu 

lares e linguais. 

Este raciocínio pode ser melhor entendido consultag 

do-se as tabelas.29 e 30, onde se verifica a incidência de c~ 

rie em superfícies dentárias e redução percentual em relação 

ao grupo controle, ocorrida nas crianças que permaneceram en 

tre o primeiro e o segundo exame (tabela 29) e entre o prime! 

ro e o terceiro exame (tabela 30) ; Na tabela 29 observamos que 

as reduções percentuais ocorridas para os grupos B (monofluoE 
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fosfato de sódio-água) e C (monofluorfosfato de sódio-etanol) 

são similares em relação às superfícies. vestibulares e lin-

guais (grupo B = 31,98% e grupo C = 31,58%) e mesiais e dis 

tais (grupo B = 30,60% e grupo C = 33,12%). Entretanto, os 

percentuais verificados para as superfícies oclusais sao bem 

diferentes: enquanto houve 14,15% de redução para as crianças 

do grupo B, para o grupo C a redução observada foi de 26,42%. 

Na tabela 30, que mostra resultados de vinte meses, aparecem 

percentuais de redução iguais <.:29,60%) para os grupos B e c, 

para superfícies mesiais e distais, onde a dificuldade de p~ 

netração das soluções é maior. Entretanto, em superfícies li 

sas (vestibulares e linguais) o grupo c apresentou percentual --
de redução de 28,60% contra 20,84% do grupo B e em superfí-

cies oclusais observamos 38,03% de redução para o grupo C e 

31,08% parq o grupo B. 

Levando em consideração qu"e o grupo A apresentou os 

melhores percentuais de redução para superfícies vestibulares 

e linguais (40,49%) e oclusais (27,83%) que para superfícies 

mesiais e distais (13,25%) em.doze meses (tabela 29), e que 

para vinte meses (tabela 30) isto também ocorreu, embora os 

melhores resultados fossem verificados para superfícies oclu 

sais (42,28%), seguindo-se as superfícies vestibulares e lin 

guais (34 ,37%), aparecendo as superfícies mesiais e distais 

como as que menor ·benefício tiveram (27,67%), notamos que pa 

ra os grupos A, B e C as superfícies mesiais e distais foram 

aquelas que receberam menor proteção contra as cáries em rela 

çao ao grupo controle, e depreendemos que o benefício adicio

nal do etanol poderia, diminuindo a tensão superficial, aumen 
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tar a açao anticariogênica de uma solução de NaF empregada em 

bochechos ou mesmo em aplicação tópica, principalmente sobre 

superfícies oclusais, vestibulares e linguais. 

Tomando-se a tabela 31 onde aparecem os percentuais 

de redução em superfícies dentárias por tipo de dente, duran 

te doze meses, observamos que as superfícies dentárias que r~ 

ceberam maior proteção foram as dos incisivos e caninos, se-

guindo-se as dos pré-molares e as dos molares, para todos os 

grupos de estudo, sendo os melhores resultados verificados p~ 

ra o grupo do monáfluorfosfato de sódio em álcool, com exce

ção das superfícies de molares onde o grupo do NaF apresentou 

resultado ligeiramente melhor. Para os vinte meses (tabela 32) 

a situação variou, sendo as superfícies dos pré-molares as que 

receberam o maior efeito inibidor de cáries tanto da solução C 

quanto da solução A, seguidas das superfícies dentáris dos in 

cisivos e caninos e finalmente as superfícies dos molares.Com 

a solução B ocorreu maior·redução em superfícies de incisivos 

e caninos, seguindo-se.a dos pré-molares e a dos molares. 

A comparaçao entre as soluções B e c, 

levando-se em consideração seus efeitos anticariogênicos, 

encoraja novas pesquisas em que o álcool etílico seja utili

zado como agente difusor da solução empregada. Talvez a poss~ 

bilidade do uso de fluoreto de sódio em solução alcoólica,di~ 

cutida anteriormente, não deva ficar fora de cogitação. Qua~ 

do BREUER & CUSSLER (1975) testaram o sistema água--álcool r~ 

feriram-se a sua segurança fisiológica. Realmente esta preoc~ 

pação deve ser maior quando do uso de solução alcoólica em 

aplicação tópica, conforme o fez LOPES (1976), que empregou 
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solução de álcool etílico a 32%, por quatro mihutos,reaplica~ 

do durante este tempo, para manter todas as superfícies dent~ 

rias úmidas, referindo-se que o conteúdo de 32% de álcool tor 

na desagradável o contato da solução com a mucosa gengiva! e 

lingual. No entanto, a solução C, com etanol a 4%, sendo usa

da em bochechos com 10 ml, por um minuto, semanalmente, ap~ 

rentemente não produziu nenhum dano à mucosa bucal das crian 

ças que a utilizaram, nem houve referência ao sabor ou outro 

qualquer inconveniente que nos levasse a suspender o seu uso. 

De qualquer modo, . ."se for considerado viável o uso do etanol 

como veículo difusor de soluções de flúor, são necessárias 

pesquisas adicionais a fim de se estabelecer concentrações e 

tempos adequados ao seu uso, que não sejam significantemente 

nocivos âs mucosas da boca. 



129 

7. CONCLUSÕES 

Da avaliação clínica e estatística dos dados obti

dos, nas condições estabelecidas neste estudo, realizado para 

testar o efeito anticariogênico de soluções de fluoreto de so 

dio e monofluorfosfato de sódio, em bocheches, na dose de 10 

ml, por um minuto, uma vez por semana, durante todo o período 

escolar, após doze e vinte meses, podem ser estabelecidas as 

seguintes conclusõ~s: 

O fluoreto de sódio a 0,2%, o monofluorfosfato de 

sÓdio a 0,7% e o monofluorfosfato de sódio a 0,7% em álcool 

etílico a 4% sao eficazes agentes anticariogênicos, proporciS?_ 

nando, respectivamente, após doze meses de uso, reduções esti 

madas em 16,00%, 16,00% e 22,40% no CPOD e 26,06%, 26,63% e 

30,88% no CPOS, sendo somente as reduções no CPOS estatisti 

camente significantes em relação ao grupo controle ao nível de 

5%, mas nao estatisticamente diferentes entre si. 

O fluoreto de sódio a 0,2%, o monofluorfosfato de 

sódio a O, 7% e o monofluorfosfato de sódio a O, 7% em álcool 

etílico a 4% sao eficazes agentes anticariogênicos, proporci2_ 

nando, ·respectivamente, após vinte meses de uso, reduções es 

timadas em 36,76%, 33,96%- e 31,15% no CPOD e 34,63%, 27,54% e 

32,22% no CPOS, estatisticamente significantes em relação ao 

grupo controle, ao nível de 5%, mas não estatisticamente dife 

rentes entre si. 
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Como a evidência obtida foi insuficiente para de

monstrar a superioridade de uma solução fluoretada sobre o~ 

tra, consideramos que a solução de fluoreto de sódio deva con 

tinuar sendo a solução de escolha em programas de bochechas 

para prevençao de cárie dentária, por sua comprovada eficácia 

e praticidade, atestadas .na literatura especializada. 
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