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RESUMO 

Dentro da vasta gama de terapêuticas indicadas para a prevenção e tratamento da 
cárie dentária encontra-se o diamino fluoreto de prata (DFP), que é um produto muito 
utilizado na paralisação de lesões de cárie e na redução de hipersensibilidade 
dentária. Possui algumas vantagens como ser seguro, efetivo, de baixo custo, de uso 
rápido, fácil e não-invasivo, que o torna um importante material a ser considerado para 
o atendimento odontológico, especialmente no cenário atual de pandemia da COVID-
19. Entretanto, com o surgimento de novas terapêuticas para prevenção e tratamento
da lesão de cárie, têm-se observado uma redução considerável no uso do DFP com
o passar dos anos, mesmo diante de importantes evidências científicas apontando
sua eficácia. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a utilização do DFP entre
concluintes do curso de odontologia, pós-graduandos na área de odontopediatria, bem
como especialistas na área. Trata-se de um estudo observacional, transversal, de
base populacional (censo) com coleta de dados realizada por meio de questionários
on-line, utilizando a ferramenta Formulários Google. Um e-mail contendo as
informações sobre a pesquisa, o questionário e o encaminhamento do convite da
pesquisa aos participantes foram enviados à direção de cada Instituição de Ensino
Superior e aos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Foram
realizadas análises descritivas de todos os dados usando frequências absolutas e
relativas e posteriormente foram estimados modelos de regressão logística entre cada
variável independente e os desfechos. A partir destes modelos foram estimados os
odds ratios brutos com intervalos de 95% de confiança. No total, 404 pessoas
participaram deste estudo, sendo 83,7% mulheres e 16,3% homens, com idade média
de 27 anos. Dos 404 participantes, 31,9% têm menos de um ano de formado e 26,2%
não conhecem o DFP. Profissionais com tempo de formado entre um e 15 anos
(OR=4,83; IC95%:1,31-17,77) e com mais de 15 anos de formado (OR=21,58; IC95%:
5,52-84,34), pós-graduandos, graduados e docentes (OR=10,01; IC95%: 2,06-48,76)
e profissionais que trabalham em consultório odontológico (OR=7,73; IC95%: 1,52-
39,30) e participantes de outras regiões (OR=2,52; IC95%: 1,34-4,73) têm maior
chance de ter utilizado o DFP. Do total, 67,8% dos participantes responderam que
utilizariam o DFP mesmo após resultado estético desfavorável e dentre esses
observa-se maior chance de utilizá-lo pelos participantes que responderam que
considerariam seu uso em situação de pandemia (OR=26,90; IC95%: 7,72-93,67), que
conhecem o DFP (OR=3,39; IC95%: 2,13-5,39) e com tempo de formado entre um e
15 anos (OR=2,40; IC95%: 1,41-4,08) e com mais de 15 anos de formado (OR=2,93;
IC95%: 1,68-5,11). Entre os participantes que responderam que utilizam o DFP nos
atendimentos odontopediátricos, o principal motivo apontado foi que eles acreditam
que o produto é eficaz (84,8%), e entre os que não utilizam o principal motivo é porque
ainda não tiveram oportunidade (68,7%). Entre os professores participantes, 62%
ensinam o uso do DFP nas aulas teóricas e nas clínicas. Conclui-se que embora a
maioria dos participantes conheça e utilize o DFP, o aprendizado não foi durante a
graduação, sendo assim, torna-se necessário que o DFP seja mais abordado nos
cursos de graduação e que o mesmo seja mais difundido entre os profissionais.
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ABSTRACT 

Within the wide range of therapies indicated for the prevention and treatment of dental 
caries, is silver diamine fluoride (SDF), which is a product widely used to stop caries 
lesions and reduce dental hypersensitivity. It has some advantages such as being safe, 
effective, low cost, quick to use, easy and non-invasive, which makes it an important 
material to be considered for dental care, especially in the current scenario of the 
COVID-19 pandemic. However, with the emergence of new therapies for the 
prevention and treatment of caries, a considerable reduction in the use of SDF has 
been observed over the years, despite important scientific evidence regarding its 
effectiveness. Therefore, the aim of this study is to evaluate the use of the SDF among 
graduates of the dentistry course, postgraduate students in the field of pediatric 
dentistry, as well as specialists in the area. This is an observational, cross-sectional, 
population-based study (census) with data collection carried out through online 
questionnaires, using the Google Forms tool. An e-mail containing information about 
the research, the questionnaire and the sending of the research invitation to the 
participants were sent to the directors of each Higher Education Institution and to the 
presidents of the Regional Councils of Dentistry. Descriptive analyzes of all data were 
performed using absolute and relative frequencies and later logistic regression models 
were estimated between each independent variable and the outcomes. From these 
models, the brut odds ratios were estimated with 95% confidence intervals. In total, 
404 people participated in this study, 83.7% women and 16.3% men, with an average 
age of 27 years. Of the 404 participants, 31.9% have graduated for less than one year 
and 26.2% do not know the SDF. Professionals who graduated between one and 15 
years (OR=4.83; 95%CI: 1.31-17.77) and with more than 15 years of graduation 
(OR=21.58; 95%CI: 5.52- 84.34), graduate students, graduates and professors 
(OR=10.01; 95%CI: 2.06-48.76) and professionals working in dental offices (OR=7.73; 
95%CI: 1.52 -39.30) and participants from other regions (OR=2.52; 95%CI: 1.34-4.73) 
are more likely to have used the SDF. Of the total, 67.8% of the participants answered 
that they would use the SDF even after an unfavorable aesthetic result, and among 
these, there is a greater chance of using it by the participants who answered that they 
would consider its use in a pandemic situation (OR=26.90; 95%CI: 7.72-93.67), who 
know the SDF (OR=3.39; 95%CI: 2.13-5.39) and who have graduated from one to 15 
years (OR=2.40 ; 95%CI: 1.41-4.08) and with more than 15 years of training (OR=2.93; 
95%CI: 1.68-5.11). Among the participants who answered that they use the SDF in 
pediatric dental care, the main reason pointed out was that they believe that the 
product is effective (84.8%), and among those who do not use it, the main reason is 
because they have not yet had the opportunity (68.7%). Among the participating 
professors, 62% teach the use of the SDF in theorical classes and clinics. It is 
concluded that although most participants know and use the SDF, the learning did not 
take place during graduation, therefore, it is necessary that the SDF is more addressed 
in undergraduate courses and that it is more widespread among professionals. 



Keywords: Cariostatic agents. Knowledge. Pediatric dentistry. 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO  .................................................................................16 

2 OBJETIVOS  .....................................................................................19 

2.1 Objetivo Principal .........................................................................19 

2.2 Objetivos Secundários .................................................................19 

3 REVISÃO DA LITERATURA  ...........................................................20 

4 MATERIAL E MÉTODO  ...................................................................29 

4.1 Aspectos Éticos  ..........................................................................29 

4.2 Tipo de Estudo  ............................................................................29 

4.3 Local da Pesquisa  .......................................................................29 

4.4 Participantes da Pesquisa  ..........................................................30 

4.5 Coleta de Dados .......................................................................... 30 

4.6 Riscos e Benefícios .................................................................... 30 

4.7 Risco de Viés ............................................................................... 31 

4.8 Estudo Piloto ................................................................................ 31 

4.9 Tamanho da Amostra .................................................................. 32 

4.10 Variáveis de Estudo ................................................................... 32 

4.11 Pergunta da Pesquisa e Hipóteses Nulas Testadas ............... 32 

4.12 Metodologia da Análise Estatística .......................................... 33 

5 RESULTADOS ................................................................................. 34 

6 DISCUSSÃO  ....................................................................................50 

7 CONCLUSÃO  ..................................................................................55 

    REFERÊNCIAS  ...............................................................................56 

    APÊNDICES ....................................................................................64 

    ANEXOS ..........................................................................................71 



16 

1 INTRODUÇÃO 

De etiologia multifatorial e considerada um problema de saúde pública, a 

doença cárie é muito comum entre os seres humanos, apresenta alta prevalência em 

grande parte do mundo1,2 e é uma das condições crônicas mais frequentes na 

infância3. 

Vários são os fatores contribuintes para o surgimento e a progressão desta 

doença, como dieta rica em carboidratos fermentáveis, presença de bactérias no 

biofilme dental, formato, localização e características da superfície dental, quantidade 

e qualidade da saliva, hábitos de higiene bucal4, além de indicadores 

socioeconômicos5. Quando não tratada, a lesão presente no elemento dental pode 

ocasionar dor, disfunção e até mesmo prejudicar a realização de atividades diárias 

básicas1,6.  

Na última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada em 2010, foi observada 

prevalência de cárie dentária de 53,4% e índice ceo-d médio de 2,43 em crianças de 

5 anos de idade de todo país. Também foram verificadas grandes diferenças 

regionais, como maior índice ceo-d na região Norte (ceo-d= 3,37) e menor índice na 

região Sudeste (ceo-d= 2,10); maior proporção de dentes cariados na região Norte 

(90,2%) e de dentes restaurados na região Sudeste (18,1%). A necessidade de 

tratamento (restauração de pelo menos uma superfície dentária) variou de 7,5% para 

a região Norte e 4,3% para a região Sudeste7. As diferenças regionais, que dificultam 

a construção de estratégias e programas de promoção de saúde bucal, podem ser 

explicadas diante das intensas desigualdades socioeconômicas do país5, dificultando 

o acesso ao atendimento odontológico, principalmente em regiões mais vulneráveis7.

Sabe-se, que a doença cárie é passível de prevenção e controle1 e, nos 

estágios iniciais de microcavitações ou pequenas cavitações do esmalte, a lesão de 

cárie pode ser revertida e paralisada a partir de mudança de hábitos e medidas 

preventivas. Nos casos irreversíveis, diante de cavitações maiores e mais profundas, 

há necessidade de intervenções curativas, para evitar futuros tratamentos 

endodônticos ou até mesmo a perda dentária8. 

Atualmente, a odontologia está voltada para a máxima preservação das 

estruturas dentárias, envolvendo técnicas para prevenção e tratamentos minimamente 

invasivos. De acordo com a American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), quando 

se trata de tratamento restaurador convencional, principalmente em crianças não 
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colaboradoras, com restrições financeiras e dificuldade de acesso aos cuidados 

odontológicos, medidas alternativas devem ser adotadas9. 

Dentro da vasta gama de terapêuticas indicadas para prevenção e tratamento 

da cárie dentária, encontra-se no mercado o diamino fluoreto de prata (DFP), também 

conhecido como cariostático, utilizado em vários países10. É um produto tópico, de 

baixo custo, utilizado para a paralisação de lesões de cárie e na redução de 

hipersensibilidade dentária, tanto na dentição decídua, quanto na permanente9.  

Introduzido no mercado na década de 1960, no Japão11, o DFP foi aprovado 

para uso em 2014 pela United States Food and Drug Administration (FDA)10 e é 

considerado um produto bactericida, que reduz a formação de biofilme, induz a 

remineralização dentária e protege a matriz de colágeno da dentina da degradação12. 

Apesar da desvantagem estética causada pelo escurecimento da superfície dental, 

possui várias vantagens como ser seguro e efetivo, de baixo custo e de uso fácil e 

rápido13,22. Pode ser utilizado na grande maioria dos pacientes, principalmente 

naqueles que possuem alto risco e atividade de cárie, que não colaboram com o 

tratamento ou que não tem acesso aos cuidados em saúde bucal10.  

Outra grande vantagem apresentada pelo DFP é o fato de não ser invasivo13,22 

e não necessitar do uso de alta rotação, evitando assim que os aerossóis se espalhem 

por todo o ambiente14,15, além da maior facilidade de condicionamento da criança. 

Segundo a Associação Latino-Americana de Odontopediatria (ALOP), o cenário atual 

apresentado pela pandemia da COVID-19 exige mudanças na prática odontológica 

para diminuir o risco de contaminação, tanto para o paciente quanto para o 

profissional, sendo o DFP um importante tratamento a ser considerado15. 

Porém, o surgimento constante de muitas e novas terapêuticas para a 

prevenção e tratamento da lesão cárie levou a uma redução considerável no uso do 

DFP53, com o passar dos anos.  

 A evidência científica sobre a eficácia do DFP é claramente demonstrada em 

estudos recentes como revisões sistemáticas da literatura e ensaios clínicos in 

vivo10,18-22. No entanto, alguns cursos de graduação em odontologia e cirurgiões-

dentistas de algumas localidades no país ainda não conhecem ou mesmo não utilizam 

o DFP em seus atendimentos clínicos, conforme evidenciado em alguns estudos

pontuais14,16. Nestes, os autores citam a falta de difusão do conhecimento sobre o 

produto14,16, ou a má aceitação do mesmo devido ao prejuízo estético16 como as 

principais barreiras para a utilização do DFP. 
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Considerando as evidências científicas sobre a eficácia do DFP e a ausência 

de estudos populacionais em nível nacional sobre a sua utilização, este estudo propõe 

avaliar a utilização do DFP entre concluintes do curso de odontologia, pós-graduandos 

na área de odontopediatria de universidades públicas e privadas de todo o país, bem 

como especialistas na área. 
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7 CONCLUSÃO 

Com o presente trabalho podemos concluir que, pela maioria dos participantes 

que conhecem e utilizam o DFP serem profissionais formados há mais tempo e que 

têm maior contato com o meio acadêmico, é necessário que o DFP seja mais 

abordado nos cursos de graduação atualmente e que também mais informações 

científicas acerca de suas vantagens e facilidades sejam mais difundidas e discutidas 

entre os profissionais clínicos, para que possam lançar mão de mais uma opção 

efetiva para o controle da progressão da lesão de cárie.  
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