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Quais os fatores de risco associados à carie?

Cárie dental é uma doença infecciosa, transmissível 
e multifatorial que aflige a maiorias das pessoas 
dos países industrializados e alguns países em 

desenvolvimento, em que ácidos produzidos por bac-
térias dissolvem as superfícies duras dos dentes. Sem 
controle, as bactérias penetram na superfície dissolvida, 
disseminando-se pela dentina e alcançando o tecido pul-
par. O resultado é a perda estrutural do dente, do tecido 
pulpar, a dor e, sem controle, o comprometimento irre-
parável do dente, podendo progredir para uma infecção 
sistémica aguda1. Fatores de risco à cárie são situações 
que podem ser identificadas clinicamente ou não, que 
predispõem um indivíduo a desenvolver ou não a cárie.

Baseado nos achados de estudos populacionais, gru-
pos de baixo nível socioeconômico tem mostrado um 
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risco aumentado para desenvolvimento de cáries. Em 
crianças muito jovens, para que o risco seja baseado no 
histórico de cárie, o nível socioeconômico baixo deveria 
ser considerado como um fator de risco de cárie. 

Isso não significa necessariamente que o desenvol-
vimento da cárie esteja estritamente ligado somente a 
esses fatores. Os individuais também devem ser leva-
dos em consideração: histórico familiar, superfícies de 
raízes expostas, níveis elevados de infecção com bacté-
rias cariogênicas, capacidade de manter a higiene bu-
cal adequada, má formação de esmalte/dentina, fluxo 
salivar diminuído (patológico ou medicamentoso), ra-
dioterapia, neutralização ácida salivar deficiente, uso 
de mantenedores de espaço, aparelhos ortodônticos ou 
próteses dentárias1.
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Fatores de risco à cárie
n  Altas concentrações de bactérias cariogênicas
n  Má higienização bucal
n  Amamentação prolongada (mamadeira ou peito)
n  Saúde dental familiar precária
n  Defeitos de desenvolvimento (ou adquiridos)  

do esmalte dentário
n  Anomalias genéticas do dente
n  Quantidade e extensão de restaurações  

(mais restaurações de várias faces, maior o risco)
n  Radioterapia e quimioterapia
n  Disfunções alimentares
n  Abuso de álcool ou drogas
n  Cuidados odontológicos não frequentes
n  Dieta cariogênica
n  Tratamento ortodôntico ativo
n  Presença de superfícies expostas ao meio bucal 

(retrações gengivais)
n  Falhas de adaptação e/ou excessos nas margens  

de restaurações 
n  Disfunções mentais ou físicas (dificultam ou 

impedem a realização da escovação adequada)
n  Idade

Quais são os produtos à base de flúor utilizados na pre-
venção e tratamento da cárie nos dias de hoje?
A primeira vez em que foi utilizado de forma dosada 
em água para consumo com o intuito de promover um 
controle da cárie ocorreu em 1945 e 1946, nos EUA e 
Canadá, em quatro comunidades. O sucesso da fluore-
tação da água potável em prevenir e controlar a cárie 
levou ao desenvolvimento de produtos contendo flúor, 
como cremes dentais, colutórios, suplementes dietéti-
cos e os de utilização profissional, como o gel, a espuma 

BAIXO RISCO
Todas as faixas etárias MODERADO RISCO ALTO RISCO

Sem lesões de cáries  
(incipientes, primárias ou secundárias 

cavitadas) nos últimos 3 anos;

Menores de 6 anos de idade:  
Sem lesões de cárie (incipiente, primária  

ou secundária cavitadas) nos últimos  
3 anos; presença de ao menos um fator  

que possa aumentar o risco a cárie.

Menores de 6 anos de idade:  
Qualquer lesão de cárie (incipiente, primária 

ou secundária cavitadas) nos últimos  
3 anos; presença de múltiplos fatores que 

possam aumentar o risco a cárie; baixo nível 
socioeconômico; exposição aos fluoretos 

abaixo do ótimo; xerostomia.

Sem fatores que possam  
aumentar o risco.

Maiores de 6 anos de idade:  
Até duas lesões de cárie (incipiente, primária 

ou secundárias cavitadas) nos últimos 
3 anos; sem lesões de cárie (incipiente, 
primária ou secundária cavitadas) nos 

últimos 3 anos; presença de ao menos um 
fator que possa aumentar o risco a cárie.

Maiores de 6 anos de idade:  
Três ou mais lesões de cárie (incipiente, 

primária ou secundárias cavitadas)  
nos últimos 3 anos; presença de  

múltiplos fatores que podem aumentar  
o risco a cárie; exposição aos fluoretos 

abaixo do ótimo; xerostomia.

Fonte: ADA Council on Scientific Affairs2-4, CDC Centers for Disease Control and Prevention.

e o verniz, e tem sido o elemento central das estratégias 
de prevenção no mundo todo. Além disso, bebidas e 
comidas processadas também podem conter pequenas 
quantidades de flúor1.

O flúor tem se mostrado de grande valor não somente 
na prevenção de cáries, mas também na reversão e remi-
neralização dessas lesões5. Por muitos anos, o uso tópico 
dos fluoretos tem conquistado grande popularidade em 
relação ao seu uso sistêmico. O termo “aplicação tópica 
de flúor” é aqui utilizado para descrever um método que 

Sem controle, as 
bactérias penetram na 
superfície dissolvida, 
disseminando-se pela 
dentina e alcançando 
o tecido pulpar.



Conexão UNNA   Junho de 2017 7

provê flúor em altas concentrações às superfícies expos-
tas do dente para efeito protetor local. 

O fluoreto contido em cremes dentais, colutórios, géis 
e vernizes são os mais comumente utilizados. Podem ser 
utilizados individualmente ou em combinação, e têm de-
monstrado significantes reduções nos índices de cárie em 
crianças6-11. Para a correta utilização devem ser conside-
radas a faixa etária e risco à cárie. Há fortes evidências de 
que determinadas formas de flúor só devem ser utiliza-
das em crianças a partir dos 5 ou 6 anos de idade, devido 
ao risco de desenvolvimento de fluorose dentária12. 

Dos produtos que contém flúor cabe citar também os 
de liberação lenta, de utilização profissional, como aque-
le constituído de pequenas esferas de vidro (4 mm) con-
tendo variadas concentrações desse elemento, que são 
fixados à face vestibular dos molares por meio de resinas 
compostas, e que podem disponibilizá-lo por até 2 anos. 
São indicados para adultos com alto risco à cárie5.

Há claras evidências de que a utilização de cremes 
dentais fluoretados tem efeito inibidor de cárie2-7, 11-14. 
Crianças que escovam seus dentes ao menos uma vez 
ao dia com creme dental fluoretado terão menos cárie. 
A revisão dos ensaios clínicos mostrou que crianças en-
tre 5 e 16 anos que utilizaram o creme dental fluoretado 
tiveram menos cáries, dentes perdidos ou restaurados 
após 3 anos de acompanhamento (independentemente 
se a água consumida era fluoretada). A escovação por 2 
vezes ao dia aumentou o benefício7,13. Foram encontra-
das evidências de que esse efeito pode ser maior naque-
les que estão acima dos níveis de referência do índice de 
dentes cariados, perdidos ou restaurados15.

Gel fluoretado e vernizes são métodos típicos de apli-
cação tópica de flúor profissional e ambos os sistemas 
têm sido utilizados em programas de prevenção. Os géis 
foram também utilizados como uma intervenção caseira 
em tais programas. Enxaguatórios bucais e cremes den-
tais são as principais formas de terapia com flúor auto 
aplicado (caseiro)6.

No que diz respeito à aceitação das combinações de 
tratamentos com flúor tópicos, como medida pela pro-
porção de crianças que abandonam a partir dos ensaios, 
não há qualquer sugestão de diferenças significativas 
no efeito. Foi encontrada pouca informação útil sobre 
os efeitos da aplicação tópica de flúor combinado sobre 
outros desfechos clinicamente importantes, como a in-
cidência de cárie na dentição decídua, e em resultados, 
tais como a proporção de crianças livres de cárie restan-
tes. Também não foram encontradas informações úteis 
sobre efeitos adversos, como a fluorose, reações alérgicas 
orais, ou manchas nos dentes1,15,16. Fluoretos tópicos têm 
demonstrado ser altamente eficazes e o uso de pastas 

O aparecimento de
manchas brancas ao
redor dos bráquetes é
uma grande preocupação
durante o tratamento
ortodôntico.
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de dentes contendo fluoretos é agora quase universal. 
Quando escovação dentária rotineira com um creme 
dental fluoretado não puder ser realizada ou quando o 
risco de cáries está aumentado, fontes adicionais de flu-
oreto podem ser recomendadas14.

Revisões sistemáticas5-10,12,14 comparando os efeitos 
isolados e combinados entre as formas de utilização 
do flúor concluíram que para adultos com baixo risco 
à cárie, creme dental fluoretado e água fluoretada são 
suficientes para diminuir o risco ao desenvolvimento 
de cáries. Os trabalhos sugerem que deve haver uma 
quantidade ideal de flúor que o corpo humano consegue 
absorver, proporcional à idade, e transformar em benefí-
cios para os dentes (o excedente pode causar problemas 
como fluorose e intoxicações).

Qual o efeito do flúor em pacientes ortodônticos?
O aparecimento de manchas brancas ao redor dos brá-
quetes é uma grande preocupação durante o tratamento 
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ortodôntico. Essa situação é comum, pois há uma maior 
dificuldade de higienização adequada devido ao formato 
dos componentes do aparelho que possibilitará a movi-
mentação dentária terapêutica e, é claro, à idade média 
desse paciente: adolescência. Do acúmulo de biofilme 
(placa bacteriana) vem a desmineralização das superfí-
cies em que ela está se desenvolvendo, que, no seu estágio 
inicial, é caracterizado pelas manchas brancas.

Existe alguma evidência de que o uso tópico de flúor 
ou materiais adesivos contendo flúor possam reduzir a 
ocorrência e severidade das manchas brancas, entretanto 
há pouca evidência sobre que método ou combinação de 
métodos pode fornecer flúor de forma mais efetiva. 

Baseado no que sabe hoje sobre o mecanismo de ação 
do flúor, recomenda-se que, além da escovação com 
creme dental fluoretado, o paciente ortodôntico faça 
bochechos com colutórios com 0,05% de fluoreto de só-
dio diariamente18 e seja constantemente monitorado e 
orientado pelo profissional que o trata. 


