
Verniz de flúor para prevenção, 
controle e tratamento clínico da cárie.

Prevenção, controle  
e tratamento com

Verniz de flúor

Que recomendação  deve ser seguida 
após aplicação do verniz de �úor 
Colgate Duraphat®?

Quando se deve realizar novamente a 
aplicação do verniz de �úor 
Colgate Duraphat®?

Quem deve realizar este procedimento?

Cuidados na aplicação do verniz de �úor 
Colgate Duraphat®

Os benefícios do 
flúor duram por 28 
semanas, mais ou 
menos 6 meses. 
Por este motivo 
r e c o m e n d a - s e  
aplicar 2 vezes ao 
ano. Em crianças 
com alto risco de cárie pode-se aplicar 4 vezes 
ao ano ou conforme indicação do seu dentista.

Apenas o cirurgião-dentista 
e o técnico em higiene oral 
estão capacitados para 
aplicar o  verniz de flúor 
Colgate Duraphat® sobre os 
dentes de seus filhos.

Mesmo que você não veja, 
a cárie pode estar crescendo 

junto com seus filhos
Não escovar os dentes nas 12 horas após a aplicação.

Não ingerir líquidos por 2 horas e alimentos sólidos nas 
próximas 3 horas após a aplicação.

Não ingerir alimentos duros nem mascar chicletes 
para o verniz aplicado não cair.

O verniz de flúor Colgate Duraphat® possui coloração 
amarelo claro. Uma vez aplicado, seus filhos 
sentirão os dentes rugosos durante algumas horas. 
Esta sensação desaparece ao escovar os dentes no 
dia seguinte.

Passo a passo para aplicação do verniz de flúor 
Colgate Duraphat® pode incluir:

• Evidenciação da placa bacteriana

• Instrução de técnicas de escovação  e utilização 

do fio dental

• Limpeza e profilaxia dental

• Diagnóstico da atividade das lesões de cárie

• Aplicação do verniz



O que é cárie?

O que é Verniz de Flúor Colgate Duraphat®?

Por que é recomendada a aplicação do 
Verniz de Flúor Colgate Duraphat®?

Meu �lho necessita de aplicação de 
Verniz de Flúor?

Em qual idade se deve aplicar o verniz de 
�úor Colgate Duraphat®?

O verniz de �úor Colgate Duraphat® é seguro?

De que forma se aplica o verniz de �úor 
Colgate Duraphat®?

Que recomendação  deve ser seguida antes 
da aplicação do verniz de �úor 
Colgate Duraphat®?

  

 
 

 

 

 

  

A cárie dental é a doença 
crônica mais prevalente 
do planeta. No Brasil, 77% 
da população tem ou já 
teve cárie. A cárie pode 
iniciar na infância, sua 
evolução pode causar dor, 
impedindo a criança de comer, falar e dormir. 
A cárie é causada pelo ácido que as bactérias 
produzem e que desmineralizam os dentes.  As 
lesões de cárie sempre iniciam-se com uma 
mancha branca na superfície do dente que, se 
não tratada, pode levar à cavitação. O esmalte 
sadio é liso e brilhante, o esmalte afetado por 
bactérias é opaco e sua superfície é áspera.

É um verniz amarelo-claro 
que possui alta concen-
tração de fluoreto concen-
trado que se adere nos 
dentes formando uma 
película vitrificada que 
libera flúor lentamente 
formando uma camada de 
proteção sobre os dentes resistente a ataques ácidos. 
É utilizado para prevenção, controle e tratamento 
clínico das lesões de cárie. É seguro e fácil de aplicar.

Porque ele pode ajudar na prevenção reduzindo 
o aparecimento de novas lesões de cárie e 
diminuindo a progressão das lesões de cárie em 
forma de mancha branca. Optar por prevenção 
é sempre a melhor escolha.

Se seu filho:
• Tem ou já teve cárie dentária
• Escovação inadequada e/ou com baixa frequência
• Possui alimentação com muito carboidrato e açúcares
• Usa aparelho ortodôntico

Ele pode ser um paciente com alto risco de lesões de 
cárie. A aplicação de verniz de flúor Colgate 
Duraphat® controla e trata lesões de manchas brancas  
evitando que novas lesões de cárie se formem. O 
dentista deve avaliar o risco e determinar a 
necessidade e a frequência na aplicação do verniz de 
flúor Colgate Duraphat® . Como recomendação geral 
aplicar Duraphat® a cada 6 meses.

É recomendado para crianças e adolescentes de todas 
as idades que tenham risco de cárie. É indicado 
especialmente para crianças, adolescentes com 
aparelho ortodôntico e também para adultos.

Sim, ele pode ser utilizado com segurança em 
bebês com risco de cárie após a erupção dos 
primeiros dentinhos por volta dos 6 meses de idade.
É seguro que uma pequena quantidade de verniz 
seja utilizada.

O verniz de flúor Colgate 
Duraphat® deve ser aplicado 
sobre todas as superfícies 
limpas dos dentes com um 
pincel descartável. É rápido 
e fácil de aplicar, além de 
não causar dor e incômodo 
nas crianças. O verniz seca 
em poucos minutos.

É recomendado que seu 
filho se alimente pelo 
menos uma hora antes 
da aplicação, pois ele 
não poderá se alimen-
tar e nem tomar água  
nas próximas 3 horas 
após a aplicação.


