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RESUMO
A cárie é um problema de saúde pública afetando de forma diferenciada grupos populacionais. Um desses grupos são
crianças na primeira infância pertencentes a famílias com baixo poder aquisitivo. Da mesma forma o grupo populacional
envolvido, há dentes mais afetados pela cárie do que outros. Os molares decíduos são mais afetados pela cárie devido
suas características morfológicas que facilitam acúmulo de alimentos e retenção de microrganismos. Os Streptococcus
mutans e  Streptococcus  sobrinus são  as  principais  bactérias  implicadas  com início  da  cárie.  Para  controle  estão
indicadas a escovação ou uso do fio dental,  mas crianças na primeira infância é dificultado pela baixa cooperação.
Assim, manobras alternativas são propostas, como utilização de agentes antimicrobianos. Os S. mutans são sensíveis à
clorexidina e prata contida no cariostático,  potente agente antimicrobiano. Cabe estabelecer  se esses dois agentes
diminuem  o  número  desses  microrganismos  na  cavidade  bucal  das  crianças,  assim,  diminuir  o  risco  para
desenvolvimento de lesões cariosas. 90 crianças serão selecionadas para participar. Seus pais serão esclarecidos sobre
importância do estudo, metodologia e ausência de riscos. Caso concordem com participação, assinarão o Termo de
Consentimento  Livre  e  Esclarecido  e  as  crianças  serão  separadas  em três  grupos.  O  grupo  1  utilizará  verniz  de
clorexidina  1%,  grupo  2  utilizará  cariostático  e  grupo  3  utilizará  placebo.  Serão  coletadas  amostras  no  início  do
experimento (antes da aplicação das substâncias), 7 dias após utilização, 30, 60 e 90 dias após. Espera-se conseguir
redução de microrganismos cariogênicos com a utilização das duas substâncias, diminuindo risco à cárie das crianças
envolvidas.

PALAVRAS-CHAVE: Cárie dentária; Prevalência; Agentes cariostáticos.

1. INTRODUÇÃO

Apesar do amplo entendimento atual a respeito da etiologia da cárie dental, dos esforços para
sua prevenção e controle, ela continua a ser um importante problema de saúde pública, causando
dor e sofrimento para pessoas de diferentes idades (FRAZÃO, 2012). A doença apresenta etiologia
multifatorial,  com  a  dieta  e  os  microrganismos  envolvidos  desenvolvendo  papeis  fundamentais
(KIDD; FEJERSKOV, 2004).

A cárie é uma doença infectocontagiosa e crônica (SAJADI et al., 2015; MA et al., 2015) com
alta prevalência em crianças. A cárie de primeira infância, é considerada um problema de saúde
pública, afetando a qualidade de vida dessa população (MA et al., 2015; SARAITHONG et al., 2015).
De fato, a percepção de saúde bucal ruim contribui para a sensação de ansiedade ao tratamento
odontológico (CARRILLO-DIAZ et al., 2012).

Cárie precoce da infância é a denominação dada à presença de uma ou mais superfícies
cariadas (com ou sem cavidade), perdidas (devido à cárie dentária) ou restauradas em qualquer
dente decíduo em uma criança de até 5 anos de idade (FELDENS; KRAMER, 2013).  A dieta é o
fator mais importante para o estabelecimento e o progressao da cárie (HELDERMAN et al., 1996;
SHEIHAM; JAMES, 2015), porém é difícil controlar este fator. Assim, é importante conhecer quais os
tipos de bactérias estão mais fortemente implicadas com a doença para que se possa controlá-la
(MA et al., 2015).
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A doença cárie se manifesta clinicamente pela perda de minerais pelos tecidos duros dos
dentes  e  isso se  dá pela  ação de algumas bactérias,  sendo consideradas como iniciadores do
processo os Streptococcus mutans (SAJADI et al. 2015; KIDD; FEJERSKOV, 2004). Esta bactéria é
ubíqua em crianças a partir dos sete anos de idade (HELDERMAN et al., 1996). Juntamente com os
S. sobrinus são considerados os microrganismos mais associados à cárie sendo que sua presença
simultânea intensifica o desenvolvimento e evolução da doença (SARAITHONG et al., 2015).

Para  contribuir  para  a  prevenção  da  cárie  tem  sido  sugerida  a  utilização  de  agentes
antimicrobianos que diminuem a contagem de bactérias na cavidade oral  (SAJADI et al.,  2015),
associadas a outras medidas como educação e visitas odotológicas, melhorar hábitos alimentares e
de higiene e prestações de serviços de saúde (MULU et al., 2014). Dentre os materiais e meios que
podem contribuir para o controle da cárie estão os produtos contendo flúor, o cariostático, o uso de
selantes de fossas e fissuras e o verniz de clorexidina.

Dessa  maneira,  a  cárie  ainda  é  um  importante  problema  de  saúde  pública,  afetando
principalmente crianças. As crianças na primeira infância desenvolvem lesões graves, com influência
em sua qualidade de vida.  Este projeto poderá colaborar  com um protocolo para utilização em
crianças pequena que possa reduzir a contagem de bactérias cariogênicas. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho é verificar a eficiência da aplicação de cariostático, do verniz fluoretado e de verniz de
clorexidina  1%  no  controle  do  crescimento  de  Streptococcus  mutans e  Streptococcus  sobrinus
presentes na cavidade oral de crianças, estabelecendo qual das duas substâncias foi mais eficiente.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Antes da realização de qualquer procedimento metodológico, este projeto será submetido à
avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) e
os  responsáveis  legais  serão  esclarecidos  sobre  a  natureza  do  trabalho  e  também  sobre  a
necessidade da obtenção de uma autorização,  de acordo com o Código de Ética Profissional  e
orientações contidas na Resolução 196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde,
para pesquisas envolvendo seres humanos. Após a explicação a respeito dos riscos e benefícios
dos procedimentos, todos os envolvidos assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido
autorizando,  portanto,  a  realização  do  exame  bucal,  coleta  de  saliva,  aplicações  do  verniz  de
clorexidina, do verniz fluoretado, do cariostático e do placebo. 100 crianças com idades variando
entre 03 e 05 anos de idade, que ainda não apresentem os molares permanentes erupcionados,
serão selecionadas para participar deste estudo. As crianças serão separadas aleatoriamente em
quatro grupos. O grupo 1 utilizará como substância antimicrobiana o verniz de clorexidina 1%, o
grupo 2 utilizará o cariostático, o grupo 3 utilizará verniz de flúor e o grupo 4 utilizará placebo. Serão
feitas coletas dos estreptococos utilizando o método da espátula de madeira descrito por Köhler e
Bratthall em 1979: após a estimulação da salivação, os SM são coletados através da utilização de
uma espátula  de  madeira passada sobre  a língua,  é  feita  a  retirada do excesso de saliva  e a
inoculação através de pequena pressão dos dois lados desta espátula em uma superfície de ágar
mitis-salivarius acrescido de sacarose (15%), bacitracina (0,2UI/mL) e telurito de potássio a 1%. Este
meio é  feito  em placas do tipo  Rodac de 67 x  15  mm, cuja  base é  quadriculada permitindo a
contagem de colônias nas áreas delimitadas por um quadrado. Após a incubação em estufa a 37° C
durante 48 horas, em condições de anaerobiose, as colônias são contadas e é feita a classificação
do risco à cárie do paciente. Serão coletadas amostras no início do experimento (antes da aplicação
das substâncias), 7 dias após a utilização, 30, 60 e 90 dias após. Espera-se conseguir a redução de
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microrganismos cariogênicos com a utilização das três substâncias, diminuindo o risco à cárie das
crianças envolvidas. Os dados coletados passarão por análise estatística.

3. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter uma redução do número de microrganismos cariogênicos nas crianças em
que foram utilizadas substâncias antimicrobianas, além de conseguir um comportamento adequado
durante o atendimento odontológico pelo condicionamento realizado durante o desenvolvimento da
pesquisa.
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