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Introdução
Embora a eficácia do flúor no controle de cárie dentária seja um fato comprovado, estudos
mostram que os fluoretos podem afetar o sistema antioxidante de tecidos biológicos e fluidos
corporais gerando danos oxidativos. Os estudos que mostraram que o flúor é um composto
que pode gerar danos oxidativos consideram apenas o composto usado de forma sistêmica,
simulando uma intoxicação crônica ou aguda. Além disso, o foco dos estudos são células
sanguíneas, fígado, rins e células do sistema imune. Não há relatos na literatura que
correlacionem os parâmetros antioxidantes de saliva com produtos fluoretados de uso tópico,
utilizados na prática clínica.
Objetivo
Verificar a ação dos vernizes fluoretados sobre a capacidade antioxidante da saliva, a partir
de parâmetros salivares antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos.
Metodologia
Coleta de saliva e fluorterapia Coleta de saliva total estimulada mecanicamente com parafilm
em um único dia em dois momentos diferentes. Aplicação do verniz fluoretado realizada de
acordo com o protocolo sugerido por Correa (2010). O verniz utilizado Fluorniz® (SS White
Brasil) com NaF 5%, 22600 ppm de flúor. Análise Determinação da atividade da peroxidase:
Pelo método de Anderson (1986) e Chandra (1977). Consiste na medida da variação da
absorbância 460 nm, pelo espectrofotômetro, de uma mistura de amostras de saliva de
tampão fosfato 10mM, o-diomisidina 10 mM e H2O2 2,1 mM. Foi utilizado como padrão a
solução de lactoperoxidase 1mg/mL com diluição1:25. Determinação da concentração de
ácido úrico: Kit Ácido úrico por metodologia enzimática-colorimétrica da marca Gold Analisa
Diagnóstica Ltda.
Resultados
Os resultados já obtidos são de coletas salivares com flúor e verniz fluoretado, onde
podemos ver através de tabelas a comparação entre resultados nos diferentes tempos.
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