
Dentifrícios e Fluorose 
Funções dos Dentifrícios  

• Limpar e polir as superfícies de fácil acesso dos dentes, com o máximo de limpeza e 

o mínimo de abrasão; 

•  Veículo para agentes terapêuticos: amônia e uréia; clorofila; antibióticos e 

quimioterápicos; fluoretos; pirofosfato; gantrez; própolis; citrato de zinco... 

• Cosmético. 

Abrasivos  

Agentes insolúveis para limpeza e polimento. 

A abrasão depende: 

  Da dureza do material abrasivo; 

  Do tamanho e forma da partícula do produto polidor; 

  Das propriedades da mistura ( pH, viscosidade); 

  Da dureza das cerdas da escova; 

  Da força aplicada na escovação; 

  Das propriedades do tecido que sofre abrasão. 

Umectantes  

Evitam a perda de água, conservando o aspecto cremoso; 

Os mais utilizados são o glicerol; o sorbitol e o propileno-glicol. 

Aglutinantes  

São colóides hidrófilos que absorvem água e formam uma massa viscosa que dá “corpo” ou 

“liga” ao dentifrício; 

Estabilizam o creme, impedindo a separação de porções sólidas e líquidas no 

armazenamento;  

Detergentes 

Limpeza, anti-séptico, inibidor biofilme, solubilização de  resíduos e “espuma”  

Detergente mais usado no mundo: lauril sulfato de sódio ( LSS )  

Efeito colateral: irritabilidade mucosa / aftas bucais / agravado: hipossalivação / substância 

cancerígena ( ? )  

Soluções: 

menor concentração LSS  ( 0.5 – 2.5% )                                                                                      

outro detergente: cocoamidopropylbetaine ( CAPB ) 

Flavorizantes  

Proporcionam maior aceitação pública; 

Compatíveis com os demais ingredientes dos dentifrícios; 

O sabor deve permanecer inalterável; 

Contém substância adoçante não cariogênica. 

Conservantes  

Impedem o desenvolvimento de microorganismos e fungos no creme dental; 

Os mais utilizados são o diclorofeno, os benzoatos, o p-hidroxibenzoato, o formaldeído e o 

parabenzeno. 

 

Dentifrícios fluoretados  

Associação do controle de biofilme + prevenção lesões cárie; 

Possui a capacidade de agir terapeuticamente nos vários estágios da perda mineral do 

esmalte ( com ou sem cavitação); 



Permite a presença constante de fluoreto no meio bucal, que atua no momento em que o 

meio sofre desafios cariogênicos; 

Devem possuir flúor solúvel, estável e reativo. 

Oferta de fluoretos nos dentifrícios  

País                        1970             2002 

Austrália                  26%             95% 

Dinamarca               15%             96% 

Finlândia                  15%             97%  

Nova Zelândia          6%              96% 

USA                           70%             94% 

Brasil                         5%              98%     

Concentração  

0,05% (500 ppmF) ou 0,15% (1500 ppmF); 

Estudos diversos demonstram que concentrações de 1000, 1500 e até 2500 ppmF podem 

ser utilizadas com excelentes resultados e sem a presença de efeitos colaterais em adultos; 

Os agentes mais empregados são o Fluoreto de Sódio (NaF), o Fluoreto Estanhoso ( SnF2) e 

o Monofluorfosfato de Sódio - MFP (Na2PO3F).  

Perspectivas de utilização em Saúde Coletiva  

Mudança de mentalidade do profissional; 

Fator sócio-econômico-cultural         Custo do creme dental + fio dental + escova dental; 

Depende de um processo educativo; 

Método de eficácia comprovada       

 Resultados significativos na redução da prevalência de cárie e doença periodontal.  

Associação com outros agentes terapêuticos  

Os agentes terapêuticos são definidos como inibidores químicos para o controle do biofilme 

visando complementar os procedimentos mecânicos.  

AGENTES TERAPÊUTICOS  

Agentes Indiretos  

Quimioterápicos relacionados a remoção/formação da placa ou interferência na adesão 

microbiana. 

Agentes Diretos  

Efeito inibitório direto no crescimento e metabolismo dos microorganismos.  

 Fluoretos: 

Diminuem pH crítico / remineralização            

 AGENTES NATURAIS  

extratos de plantas 

algas 

própolis 

xilitol  

• Citrato de Zinco 

adesão da membrana celular e enzimas intercelulares.  

• Pirofosfato  

níveis de cálcio e fósforo no biofilme. 

crescimento de cristais/mineralização da placa bacteriana. 

• Gantrez® 

copolímero de metoxietileno e ácido malêico. 



substantividade do Triclosan®. 

não induz a resistência microbiana.  

• TRICLOSAN® 

Tricloro-hidroxidifenil éter. 

bactérias Gram positivas/negativas. 

Inibe a formação de ácido. 

grande compatibilidade. 

boa substantividade. 

efeito sistêmico mínimo. 

Efeito ambiental. 

Dentifrícios infantis 

Crianças até 3 anos de idade: Não desenvolvimento pleno de capacidade de expectoração 

Recomendação: utilização de dentifrícios sem fluoreto 

Até 6 anos: Ainda risco de ingestão 

Recomendação: utilização de dentifrício com baixa concentração de fluoreto 

Ajuda: Técnica transversal 

FLUOROSE 

Resultado de toxicidade crônica 

Manchas esbranquiçadas (estrias) até pigmentações e falhas. Pode ser cobertura de neve 

Simetria 

Esmalte fluorótico: superfície hipomineralizada  

Período mais crítico: 22 aos 26 meses  

Maior risco: ingestão de dentifrício 

Para incisivos: risco até 5,5 anos de idade 

Ameloblastos mais afetados durante maturação do esmalte 

Prevalência no Brasil: 44 a 70% em regiões fluoretadas  

Índices para Fluorose  

Dean (1942) 

Thylstrup e Fejerskov- TF (1978) 

Tooth Surface Index of Fluorosis – TSIF (Horowitz- 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Dean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Código Características clínicas 

Normal 0 Translúcido, vitriforme de estrutura, superfície lisa, 

lustrosa e usualmente de cor branco creme pálido 

Questionável 0,5 Esmalte com alterações na translucidez, desde pequenos 

traços esbranquiçados até manchas ocasionais 

Muito 

branda 

1 Pequenas e opacas áreas espalhadas pelo dente não 

envolvendo mais de 25% da superfície 

Branda 2 Áreas brancas não envolvendo mais de 50% da superfície 

Moderada 3 Toda superfície afetada; superfícies mais sujeitas a 

desgaste; manchas marrons freqüentes 

Grave 4 Toda superfície afetada e há hipoplasia com mudança na 

anatomia dentária ; manchas marrons erosões e aparência 

de corrosão 



 

Índice de TF 

 

Código Classificação 

0 A translucidez normal do esmalte lustroso branco e cremoso permanece após a 

limpeza e a secagem da superfície. 

1 Linhas brancas e estreitas 

2 As linhas opacas brancas são mais pronunciadas e freqüentemente se fundem 

para formar pequenas áreas nebulosas espalhadas por toda a superfície. A 

“cobertura de neve” nas bordas incisais e pontas da cúspide é comum. 

3 Ocorre a fusão das linhas brancas e as áreas nebulosas de opacidade se espalham 

por muitas partes da superfície. Entre as áreas nebulosas também podem ser 

vistas as linhas brancas  

4 Toda a superfície exibe uma opacidade marcante, ou parece branca calcária. 

Partes da superfície exposta a atrito ou desgaste podem parecer menos afetadas. 

5 Toda a superfície é opaca e existem depressões redondas (perda focal do esmalte 

externo) com menos de 2 mm de diâmetro. 

6 As pequenas depressões freqüentemente podem ser vistas se fundindo no esmalte 

opaco para formar faixas com menos de 2 mm de altura vertical. Neste grau 

estão incluídas também as superfícies onde a borda cuspídea do esmalte 

vestibular foi lascada e a dimensão vertical do dano resultante é menor do que 2 

mm. 

7 Há perda do esmalte externo em áreas irregulares e menos que a metade da 

superfície está bastante envolvida. O esmalte intacto restante é opaco. 

8 A perda do esmalte externo envolve mais da metade do esmalte. O esmalte 

intacto restante é opaco. 

9 A perda da principal parte do esmalte externo resulta em uma mudança na forma 

anatômica da superfície do dente. Um halo cervical de esmalte opaco é 

geralmente notado. 

 

 

 

 

 

 



 

Índice TSIF 

Código Classificação 

0 Esmalte sem evidência de fluorose 

1 Evidências de fluorose. Áreas com aspecto branco- giz atingindo menos 

de 1/3 da superfície. Inclui fluorose das incisais dos anteriores e cúspides 

de molares 

2 Bandas branco giz em mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície 

3 Manchas escuros em conjunto com níveis anteriores. Mancha varia de 

marrom claro a marrom escuro 

4 Discretas cavitações sem manchas no esmalte intacto. 

5 Discretas cavitações e manchas no esmalte intacto. 

6 Confluentes cavitações 

7 Grandes áreas de esmalte perdidas e anatomia alterada. Manchas 

marrom escuras podem estar presentes. 

 


