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O papel do flúor na proteção dos dentes

Qual o mecanismo de ação do flúor?
O fl uoreto é a forma iônica do elemento fl úor, o 13º ele-
mento mais abundante na crosta da Terra. O fl úor está car-
regado negativamente e combina-se com os íons positivos 
(por exemplo, de cálcio ou de sódio) para formar compos-
tos estáveis (por exemplo, fl uoreto de cálcio ou fl uoreto de 
sódio). Tais fl uoretos são liberados no ambiente natural-
mente, na água e ar. Os compostos de fl úor são também 
produzidos por alguns processos industriais que utilizam 
a apatita mineral, uma mistura de compostos de fosfato de 
cálcio. Nos seres humanos, o fl úor é principalmente asso-
ciado com tecidos calcifi cados (isto é, ossos e dentes) por 
causa da sua alta afi nidade para o cálcio15.

A capacidade do fl úor para inibir ou até mesmo reverter 
o início e progressão da cárie dentária é bem documentada. 
O primeiro uso de fl úor na água com a intenção de contro-
lar a cárie começou em 1945 e 1946 nos Estados Unidos e 
no Canadá. O sucesso de fl uoração da água na prevenção 
e controle da cárie dentária levou ao desenvolvimento de 
produtos contendo fl úor, incluindo creme dental, solução 
para bochechar, os suplementos dietéticos, e os de aplicação 
profi ssional como o gel, a espuma e o verniz. Além disso, 
as bebidas, que constituem uma proporção crescente das 
dietas de muitos residentes dos EUA, e os alimentos podem 
conter pequenas quantidades de fl úor, especialmente quan-
do processados com água fl uoretada5,6.

Bactérias cariogênicas residem na placa dental (biofi l-
me), uma matriz orgânica pegajosa de bactérias, restos ali-
mentares, células da mucosa mortas e componentes saliva-
res que adere ao esmalte do dente. A placa também contém 
os minerais, principalmente cálcio e fósforo, bem como pro-
teínas, polissacáridos, hidratos de carbono e lipídios. Bacté-
rias cariogênicas colonizam as superfícies dos dentes e pro-
duzem polissacarídeos que aumentam a aderência da placa 
ao esmalte. Sem a sua remoção, a placa vai crescer e agregar 
mais bactérias cariogênicas. Um passo inicial na formação 
de uma lesão de cárie ocorre quando as bactérias cariogê-
nicas na placa dental metabolizam um substrato a partir de 
açúcares e de outros carboidratos fermentáveis, e o ácido 
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produzido como um subproduto metabólico desmineraliza 
a superfície cristalina do esmalte adjacente. Desminerali-
zação envolve a perda de cálcio, fosfato e carbonato. Estes 
minerais podem ser capturados pela placa e fi car disponíveis 
para recaptação pela superfície do esmalte. O fl úor, quando 
presentes na boca, também é armazenado na placa. 

O fl uoreto funciona para controlar cáries iniciais de várias 
maneiras. O fl úor armazenado na placa e na saliva inibe a 
desmineralização do esmalte sadio e aumenta a reminerali-
zação do esmalte desmineralizado.  Durante a metabolização 
dos carboidratos e produção de ácido20,21, o fl úor é liberado 
da placa dental em resposta ao pH reduzido na interface den-
te-placa22. O fl úor liberado e o fl úor presente na saliva são 
absorvidos pelo esmalte desmineralizado juntamente com 
cálcio e fosfato, para estabelecer uma estrutura cristalina de 
esmalte melhorada. Esta estrutura melhorada é mais resisten-
te aos ácidos e contém mais fl uoreto e menos carbonato13,23,24. 
O fl úor é mais facilmente absorvido pelo esmalte desminera-
lizado do que pelo esmalte sadio25. Ciclos de desmineraliza-
ção e remineralização continuam durante todo o tempo de 
vida do dente. O fl uoreto também inibe cárie dentária por 
afetar a atividade das bactérias cariogênicas, inibindo seu 
processo de metabolização de carboidratos para produzir 
ácido, o que afeta a produção de polissacarídeos adesivos26. 
Em estudos laboratoriais, quando uma baixa concentração 
de fl uoreto está constantemente presente, um tipo de bactéria 
cariogênica, o Streptococcus mutans, produz menos ácido27-30.

A saliva é uma grande carreadora de fl úor tópico. A con-
centração de fl uoreto na saliva é baixa - aproximadamente 
0.016 partes por milhão (ppm), em áreas onde a água po-
tável é fl uoretada, e de 0.006 ppm nas áreas não fl uoreta-
das31. Esta concentração de fl úor não é suscetível de afetar 
a atividade cariogênica. No entanto, beber água fl uoretada, 
fazer escovação com creme dental fl uoretado ou usar outro 
produto fl uoretado pode aumentar a concentração de fl uo-
reto na saliva de 100 a 1000 vezes. A concentração retorna 
aos níveis prévios entre 1 e 2 horas, porém, durante esse 
tempo, a saliva se presta como importante fonte de fl uore-
tos, essencial para a remineralização32. Aplicando o gel de 
fl uoreto ou outros produtos contendo uma elevada concen-
tração de fl úor em dentes, haverá formação de uma camada 
temporária de fl uoreto de cálcio semelhante na superfície 
do esmalte. O fl uoreto neste material é liberado quando o 
pH no meio bucal cai em resposta à produção de ácido, fi -
cando disponível para remineralizar o esmalte33.

No início das pesquisas do fl úor, foi levantada a hipótese 
de que o fl úor afetaria o esmalte e inibiria a cárie dentária 
apenas quando incorporado ao esmalte dental em desenvol-
vimento (pré-eruptivo)33,34. Evidências apontam para esta 
hipótese35-38, mas distinguir um efeito pré-eruptivo após 
dentes irromperem na cavidade oral, onde a exposição tópi-
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ca ao flúor ocorre regularmente, é difícil. No entanto, a alta 
concentração de flúor em esmalte sadio não pode por si só 
explicar a acentuada redução da cárie dentária que o flúor 
produz39,40. A prevalência de cáries dentárias na população 
não está inversamente relacionada com a concentração de 
fluoreto no esmalte41, e uma maior concentração não é ne-
cessariamente mais eficaz na prevenção da cárie dentária42.

A profilaxia antes da aplicação  
de flúor é necessária?
Consultando a literatura para a profilaxia antes de qualquer 
aplicação tópica de flúor, foram encontrados somente estu-
dos sobre profilaxia antes da aplicação de fluoreto 1,23% (gel 
acidulado). Foram identificados dois ensaios clínicos rando-
mizados16,18 e um não randomizado19, em que os investiga-
dores avaliaram se a profilaxia antes da aplicação profissio-
nal de gel acidulado de flúor a 1,23% afetaria sua eficácia. 
Dois estudos foram realizados nos Estados Unidos17-19 e o 
outro no Canadá16.  Todos os estudos avaliaram crianças de 
6 a 14 anos. Dois deles apresentaram dados relativos a den-
tes permanentes, e o outro, sobre dentes decíduos10.

Os estudos não encontraram nenhum benefício para a 
realização de profilaxia antes da aplicação de fluoreto em gel 
a 1,23% para a dentição decídua e permanente das crianças. 
Embora nenhum estudo sobre populações adultas tenha 
sido encontrado, o grupo que realizou a revisão sistemática 
extrapolou a evidência dos dentes permanentes de crianças 
e jovens com idade entre 6 e 18 anos para a cárie coronais 
em adultos, mas não para cárie radicular e não dá nenhuma 
recomendação clínica para esta forma da doença10.

Sendo assim, entendemos que a profilaxia realizada roti-
neiramente encontraria sua razão na diminuição e controle 
da quantidade de placa dental, haja vista seus efeitos sobre 
tecidos gengival e dentários, amplamente documentados e 
conhecidos, e fazendo parte da orientação em higiene bu-
cal, uma obrigação e dever de qualquer cirurgião dentista 
para com seu paciente. Especificamente, o que os trabalhos 
apontam é que realizar a profilaxia antes da aplicação de 
flúor não afetaria significativamente o resultado final. Tanto 
é que não existem recomendações para que o procedimen-
to não seja realizado. Dada a natureza empírica de nossa 
profissão, muitos procedimentos são realizados não de 
forma insatisfatória, mas pelo motivo equivocado, fruto de 
pseudociência, do conhecimento informal (produzido ina-
dequadamente aos olhos da ciência verdadeira). É o proce-
dimento certo, mas pelo motivo errado. Estudos desta natu-
reza contribuem para a correta utilização do conhecimento.

O que é fluorose?
Nos últimos 20 anos, com o declínio substancial nos índices 
de cárie dentária em muitos países ocidentais, um aumento 

nos níveis de fluorose em alguns países e a intensificação da 
pesquisa sobre o mecanismo de ação do fluoreto destaca-
ram a importância primordial de seu efeito tópico, e maior 
atenção tem sido dada ao uso adequado de outras interven-
ções baseadas em flúor4.

Fluorose dental, por contraditório que possa parecer, é a 
hipomineralização do esmalte dos dentes causada pela inges-
tão de uma quantidade de fluoreto que está acima do nível óti-
mo durante a formação do esmalte. Clinicamente, a aparência 
dos dentes com fluorose depende da severidade da condição. 
Em sua forma mais suave, há linhas brancas fracas ou listras 
visíveis apenas para examinadores treinados e em condições 
controladas de exame. Em casos de maior comprometimento, 
a fluorose manifesta-se como manchas nos dentes, resultado 
da coalescência das linhas e listras brancas visíveis já reunidas 
em áreas opacas maiores. Na forma mais grave, a coloração 
marrom ou corrosão do esmalte dentário podem ocorrer7. O 
mecanismo exato através do qual se desenvolve a fluorose não 
é totalmente compreendido. Há alguma evidência para apoiar 
a hipótese de que os níveis excessivos de fluoreto podem in-
terferir com a formação do esmalte dental e causar fluorose7.

Um possível efeito adverso associado ao uso de creme 
dental com flúor é o manchamento dos dentes permanen-
tes devido à deglutição excessiva de fluoreto por crianças 
(< 6 anos) com dentes em desenvolvimento, embora exis-
tam fortes evidências de que o uso de creme dental con-
tendo flúor pode prevenir a cárie dentária em crianças e 
adultos1-4,7-11,14. Forte evidência também associa os níveis 
mais elevados de fluoreto (cremes dentais com 1000 ppm 
ou mais) com um risco aumentado de fluorose, quando ad-
ministrado em crianças com menos de 5 a 6 anos de idade. 

Deve haver uma ponderação equilibrada entre os bene-
fícios da aplicação tópica de flúor na prevenção da cárie e 
do risco de desenvolvimento de fluorose8. Há evidências 
duvidosas sobre quando iniciar o uso de creme dental com 
flúor em crianças menores de 12 meses de idade, por estar 
associado a um aumento do risco de fluorose (a maioria das 
evidências disponíveis incidem sobre fluorose leve). A evi-
dência para a sua utilização entre a idade de 12 a 24 meses 
é ambígua. Se o risco de fluorose é motivo de preocupação, 
recomenda-se creme dental com concentração menor que 
1000 ppm de flúor nessa idade7.

Essa aparente contradição entre haver evidências ou não 
que podem condenar o uso do flúor em menores de 5 ou 6 
anos de idade é resultante das dificuldades de padronização 
na metodologia dos estudos realizados. É compreensível e 
aceitável que crianças nessa faixa etária não saibam cuspir e 
deglutem boa parte do creme dental utilizado, e a grande di-
ficuldade seria mensurar a quantidade deglutida. Por isso é 
feita a recomendação para utilização de cremes dentais com 
baixa ou nenhuma concentração de flúor nessa faixa etária.
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A superfície radicular pode ser 
remineralizada como a do esmalte?
A remineralização do esmalte dentário é um procedimento 
realizado com a fi nalidade de recuperar manchas brancas. 
A remineralização de lesões abaixo da superfície ocorre 
quando os íons dissociados de cálcio e fosfato se recom-
binam para formar uma estrutura cristalina mais forte. 
Essa reação é otimizada pela presença do fl úor, que altera o 
processo de remineralização, agindo como um catalizador 
mineral de crescimento/desenvolvimento. A ação do fl úor 
acelera a reconstrução/reconstituição do esmalte e pode pa-
rar ou mesmo reverter a cárie dental. Mais importante, a in-
corporação do fl úor ao mineral dos dentes juntamente com 
cálcio e fosfato torna o esmalte mais resistente aos ácidos 
bacterianos do que na sua forma original12. O processo de 
remineralização e desmineralização é similar em qualquer 
superfície dentária sobre a qual eles ocorrem (fóssulas, fi s-
suras e faces livres). Entretanto, algumas superfícies tendem 
a possuir uma incidência mais alta comparada a outras. Isto 
é principalmente em função de uma combinação de mor-
fologia dentária e acessibilidade para limpeza, onde fossas e 
fi ssuras juntamente com locais interproximais apresentam 
as mais altas taxas de formação de lesão.

Os conceitos de remineralização e desmineralização não 
são recentes. Em um estudo de Backer Dirks de 1966, ante-
rior à difusão da utilização do fl úor, 71 manchas brancas no 
esmalte dentário de crianças de 8 anos foram acompanhadas 
por 7 anos (todas as lesões cavitadas foram restauradas)12.

O Center for Devices and Radiological Health do FDA 
defi niu o verniz fl uoretado como um mecanismo medicinal 
para ser utilizado como forrador de cavidades (prover fl úor 
na interface dente-restauração) e dessensibilizante (reduzir 
a sensibilidade do dente relacionada à alteração de tempe-
ratura e toque, que ocorre algumas vezes quando a raiz fi ca 
exposta por retração gengival). O FDA não aprovou esse 
produto como um agente anticárie15.

Observando o gráfi co nesta página12, conclui-se que a 
dentina radicular pode se refazer (remineralizar) quan-
do exposta ao fl úor. Embora tenha menos mineral em sua 
constituição quando comparado ao esmalte, há registros 
de que a superfície radicular pode se remineralizar a uma 
porcentagem maior que a de seu estado inicial (um estudo 
relata 67% a mais quando comparado a um placebo).

Conclusão
Toda vez que o pH cai abaixo do limite crítico para a cárie, 
as superfícies dentárias, não importa a idade ou qual su-
perfície, estarão submetidas a uma “queda de braço” entre 
a desmineralização e a remineralização, momento em que 
o fl úor desempenha um papel importantíssimo no que diz 
respeito à proteção dos dentes.

Cárie coronária Cárie radicular

88% vol. Mineral (esmalte) 45% vol. Mineral (dentina)

Relacionada à placa
Relacionada à placa 
e retração gengival

Dissolução ácida 
da subsuperfície 
(mancha branca)

Dissolução ácida 
da subsuperfície 

(“consistência pegajosa”)

Dissolução completa: 
cavitação.

Até a cavitação ocorrer, a 
remineralização é possível

Completa dissolução: alteração 
do contorno da superfície

Com o colágeno em posição, 
a remineralização é possível; 

uma vez destruído, não 
haveria estrutura para a 
remineralização ocorrer

Comparativo do processo de cárie no esmalte e na raiz12
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