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RESUMO 

 

Objetivo: analisar o perfil epidemiológico da cárie dentária no Brasil no período de 1986 a 2003.  . 

Método: pesquisa   de uma revisão estatística dos diversos coeficientes das quatro séries históricas da 

doença cárie dentária no Brasil (1986, 1993, 1996 e 2003). Resultados: os mais significativos foram: 

em 1986 o ICPOD aos 12 anos de idade foi de 6,65; em 1993 o ICPOD passou para 4,84; em 1996 foi 

3,06 e em 2003 foi de 2,78 o ICPOD. Conclusão: ocorreu redução da cárie dentária no Brasil, 

referente aos períodos estudados, sendo os fatores responsáveis principais por este declínio: a mudança 

nos critérios de diagnóstico de cárie, o aumento na oferta de dentifrícios fluoretados, a consolidação do 

Sistema Único de Saúde e a reorganização da prática odontológica pública, com maior ênfase nas 

atividades de promoção da saúde e por último a introdução dos procedimentos coletivos e o processo 

de municipalização, com incentivo à participação popular; foram ganhos do Sistema Público de Saúde 

brasileiro que tiveram uma forte influência na mudança do quadro epidemiológico em diversas 

localidades.  

DESCRITORES: Epidemiologia, saúde bucal, cárie dentária. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil tem sido freqüentemente 

referido como um país detentor de altos índices 

de prevalência de doenças bucais, em particular 

a cárie dentária.  

De fato, a situação de saúde bucal não 

foge à regra da saúde geral, cuja situação é, 

ainda, por demais desalentadora (OLIVEIRA, 

1996). 

A epidemiologia estuda o processo 

saúde-doença em coletividades humanas, 

analisando a distribuição e os fatores 

determinantes das doenças, danos à saúde e 

eventos associados à saúde coletiva, propondo 

de um lado, medidas específicas de prevenção, 

de controle e de erradicação de doenças e, de 

outro, fornecendo indicadores que sirvam de 

suporte ao planejamento, à administração e a 

avaliação das ações de saúde (PEREIRA, 1995). 

A epidemiologia em saúde bucal tem 

tido, historicamente, uma atuação inexpressiva. 

O mais rudimentar dos instrumentos de análise e 

monitoramento da saúde bucal das populações, 

os levantamentos epidemiológicos, a maioria 

tendo como base o CPO-D (Índice de dentes 

permanentes cariados, perdidos e obturados), 

tem sido pouco experimentados no Brasil. 

Enquanto vários países detêm bases de dados de 

cárie dentária desde as primeiras décadas, no 

Brasil o primeiro levantamento de saúde bucal 

de base nacional só foi realizado em 1986 pelo 

Ministério da Saúde e até o presente momento só 

foram realizados mais três. Dada a pouca 

tradição no campo da epidemiologia, as 

experiências nacionais foram diversas e cercadas 

de deficiências. São, portanto, dados ruins, mas 

são os que temos (BRASIL, 1990). 

O estudo pretendeu avaliar o perfil 

epidemiológico da cárie dentária no Brasil no 

período de 1986 à 2003, resgatar e avaliar, dados 

estatísticos das quatro experiências realizadas no 

país, para compor um quadro que demonstre os 

mesmos e se ocorreu o declínio ou não da cárie 

dentária no Brasil e quais os fatores responsáveis 

por isto. 

Estudar e investigar a temática proposta, 

é importante para podermos comparar e verificar 

se ocorreu redução da cárie dentária durante este 

período no Brasil, assim como servirá de 

subsídio para o planejamento das ações de saúde 

bucal nas regiões estudadas. Nesse sentido, é 

necessário conhecer, para discutir, analisar e 

avaliar as séries históricas dos levantamentos 

epidemiológicos ocorridos, suas dificuldades e 

avanços alcançados. 

 

OBJETIVO 

Analisar  o perfil epidemiológico da 

cárie dentária no Brasil no período de 1986 à 

2003. 

MÉTODO 

Pesquisa bibliográfica  em registros 

estatísticos e acervos documentais.   

Estudo  analítico-comparativo de uma 

revisão estatística dos diversos coeficientes das 

quatro séries históricas da doença cárie dentária 
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no Brasil (1986, 1993, 1996 e 2003). Foi 

analisado o perfil e as alterações 

epidemiológicas no período, utilizando-se a 

medição indireta dos dados previamente 

armazenados por inquéritos epidemiológicos e a 

verificação se ocorreu redução da cárie dentária 

durante o período. 

 Realizadas coletas dos dados através de 

sites do Ministério da Saúde e em diversos 

livros, manuais, artigos, para desenvolvimento 

do estudo. Os resultados da coleta dos dados são 

apresentados na forma de gráficos, figuras e 

tabelas, considerando as hipóteses e os objetivos 

do estudo.  

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

                              Figura 1 - Distribuição da média de CPO-D aos 12 anos nas regiões brasileiras 

 

 

 

Fonte : Brasil, 1986 

            

           Tabela I - Médias e desvios-padrões do CPO-D e componentes de acordo com a idade 

EVENTOS/I

DADES 
N Cariado Obturado Extr. Indic. Extraídoz CPO-D 

06 931 1,13 (1,37) 0,10 (0,50) 0,02 (0,22) 0,00 (0,00) 1,26 (1,44) 

07 1.752 1,71 (1,60) 0,43 (1,03) 0,07 (0,35) 0,03 (0,22) 2,24 (1,72) 

08 1.936 1,90 (1,74) 0,73 (1,34) 0,14 (0,49) 0,07 (0,31) 2,84 (1,81) 

09 1.977 2,13 (2,09) 1,08 (1,69) 0,25 (0,67) 0,15 (0,52) 3,61 (2,31) 

10 1.947 2,67 (2,62) 1,37 (2,06) 0,28 (0,71) 0,24 (0,63) 4,57 (3,00) 

11 1.977 3,29 (3,15) 1,76 (2,52) 0,77 (0,88) 0,36 (0,79) 5,79 (3,66) 

12 1.792 3,65 (3,54) 2,12 (2,99) 0,43 (0,97) 0,44 (0,90) 6,65 (4,17) 

15 a 19 4.797 4,28 (4,17) 5,88 (5,43) 0,60 (1,55) 1,93 (3,52) 12,69 (5,76) 

35 a 44 5.603 2,27 (3,24) 2,86 (4,83) 0,91 (2,53) 
18,34 

(11,45) 
24,39 (7,74) 

50 a 59 2.256 1,32 (2,49) 1,59 (3,74) 0,91 (2,58) 
23,37 

(10,23) 
27,19 (7,06) 

Fonte : Brasil, 1986 

Médias de CPO-D aos 12 anos

nas regiões brasileiras - 1986

n=248

7,50 + 3,76

n=248

7,50 + 3,76 n=415

6,90 + 4,55

n=415

6,90 + 4,55

n=148

8,52 + 4,27

n=148

8,52 + 4,27

n=714

5,95 + 3,84

n=714
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n=267
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Gráfico 1 - Componentes do CPO-D de acordo com a idade em Escolas do SESI e Públicas.  

 

Fonte : SESI, 1993. 

 

 

Gráfico 2 - Médias de CPO-D de acordo com a idade em 1986 e 1996, ilustrando a 

redução no CPO-D aos 12 anos. Brasil, 1996   

 
Fonte: Oliveira, A.G.R.C., 1998 

 

Gráfico 3 – Distribuição da média do CPO-D e seus componentes nas regiões 

 

 

 
Fonte : SB, Brasil 2003. 
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                   Gráfico 4 - Média de CPO-D e participação dos componentes de acordo com a idade 

 

 

 

           Fonte : SB Brasil 2003. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados para a 

situação de cárie dentária nas regiões não foram 

animadores (Figura1). O indicador de saúde 

dental internacionalmente utilizado, (CPO-D) 

aos 12 anos, faixa etária esta de estrita 

prioridade epidemiológica, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde OMS e que 

possibilita comparação internacional, apresentou 

um valor de 8,52 na região Centro-Oeste, 

seguido de 7,50 na região Norte, de 6,90 na 

região Nordeste, de 6,31 na região Sul e de 5,95 

na região Sudeste. Observa-se que a região com 

maior prevalência de cárie dentária foi a Centro-

Oeste. 

Os resultados encontrados foram CPO-

D aos 12 anos com um valor de 6,65, indicando, 

de acordo com a OMS uma prevalência muito 

alta de cárie. Segundo dados internacionais da 

época este valor se constituía no 3
o
 pior índice 

do mundo, ficando apenas atrás do Brunei, 

República Dominicana e empatando com a 

Jamaica (OLIVEIRA, 1996). Foi comprovado 

altos índices de cárie entre as crianças 

brasileiras, um dos maiores ICPO-D do mundo à 

época em todas as idades analisadas. O CPO-D 

médio evoluiu de 1,26 aos 6 anos de idade para 

3,61 aos 9 anos, atingindo 6,65 aos 12 anos 

(BRASIL, 2006). 

Como se pode verificar, de uma forma 

geral, valores mais altos para as escolas públicas 

em todas as idades. Segundo dados disponíveis 

no relatório, não se sabem se estas diferenças 

são significativas estatisticamente, mas chama a 

atenção o fato de serem percebidas diferenças 

numéricas com tanta regularidade. Além disso, 

uma diferença muito mais marcante é 

perceptível quando se analisam os componentes 

do CPO-D, onde se pode verificar que a 

proporção de dentes obturados é muito maior 

nas escolas do SESI, em todas as idades, 

enquanto que as escolas públicas detêm maior 

índice de dentes cariados, extraídos e com 

extração indicada (Gráfico 1). 

Os resultados mostraram um declínio 

acentuado em relação a 1986, como se vê no 

gráfico 2 Observou-se que o CPO-D médio 

evoluiu de 0,28 aos 6 anos para 1,53 aos 9 anos, 

atingindo 3,06 aos 12 anos, ficando próximo da 

meta estabelecida pela OMS para o ano 2000, o 

qual é CPOD menor ou igual a 3. Dez anos após 

o primeiro levantamento realizado, consegue-se 

observar um declínio da cárie em 54% aos 12 

anos em relação a 1986.  

No gráfico 3 observa-se a média do 

CPO-D e seus componentes nas regiões 

brasileiras onde a região Sudeste aparece com a 

menor média (2,30) e a região Nordeste com a 

maior média (3,19). Verifica-se também o 

componente cariado maior nas regiões Nordeste 

e Norte e menor na região Sudeste. Na relação 

dos componentes cariados e obturados a melhor 

região é a Sudeste e a pior é a região Norte. 

Apesar da expressiva redução dos níveis 

de cárie dentária na população infantil nas duas 

últimas décadas no Brasil, persistem ainda 

elevados índices de doenças bucais em 

determinados grupos populacionais, e grande 



parte da população ainda permanece 

desassistida. 

Observamos no gráfico 4 que aos 12 

anos o CPO-D foi de 2,78, entre 15 e 19 anos foi 

de 6,2, entre 35 a 44 anos foi de 20,1 e entre 65 

e 74 anos foi de 27,8 mostrando que o Brasil é  o 

país dos desdentados na fase adulta. 

Observou-se de maneira geral que a 

situação brasileira não é boa. Embora o Brasil 

tenha atingido as metas da OMS para o ano 

2000 ( CPO<3 ), somente na idade de 12 anos( 

2,78) e em parte isso somente aconteceu devido 

às crianças da região Sul e Sudeste. Para todas 

as outras idades, os níveis estão aquém das 

metas propostas. A proposição de metas 

mundiais oferece referencias para comparações 

internacionais e o Brasil precisa preocupar-se 

em atingir as metas da OMS para 2010 a qual é 

aos 12 anos CPOD<1 e crianças de 5-6 anos que 

estejam 90% livres de cárie. È relevante 

sublinhar a ampla variabilidade da distribuição 

dos valores e a existência de uma proporção 

significativa de crianças nessa idade com 

valores muito elevados de ataque de cárie. 

Apesar de todas dificuldades dados nacionais 

mostram diversos dados obtidos isoladamente 

em vários Estados brasileiros no Estado de São 

Paulo, apenas para citar um exemplo, dados de 

1998 mostram um declínio de 47,8% no CPO-D 

aos 12 anos entre 1982 e 1998, sendo que na 

capital a redução chegou a 68% entre 86 e 96. 

Outros dados de Minas Gerais, Paraná, Belém, 

entre outros e em diversos municípios do País 

também apontam para uma tendência de 

declínio no CPO-D. 

De acordo com o Relatório Final da I 

Conferência Nacional da Saúde Bucal (1986) 

afirma que “a saúde bucal está  diretamente 

relacionada com as condições de alimentação, 

moradia, trabalho, renda, meio ambiente, 

transporte, lazer, liberdade, acesso aos serviços 

de saúde e informação” e que “a luta pela saúde 

bucal está intimamente vinculada à luta pela 

melhoria de fatores condicionantes sociais, 

políticos e econômicos, o que caracteriza a 

responsabilidade e dever do Estado em sua 

manutenção” (BASTOS E COLS, 2001).  

 

CONCLUSÃO 

Ocorreu declínio da cárie dentária em 

várias regiões brasileiras, evidenciado pelos 

dados nacionais, com todas as limitações que 

eles guardam. Os principais fatores 

responsáveis, segundo a maioria dos autores 

foram: a mudança no critério de diagnóstico, o 

aumento da oferta de dentifrícios fluoretados à 

população, a consolidação do SUS, a 

reorganização da prática odontológica com 

ênfase na promoção da saúde, a introdução de 

procedimentos coletivos e o processo de 

municipalização com incentivo a participação 

popular, reafirmando assim que a saúde bucal é 

parte integrante e indissociável da saúde geral 

do indivíduo, portanto se faz necessário que 

programas preventivos e educativos sejam 

implementados em âmbito nacional, a fim de 

que o Brasil possa alcançar, o mais rápido 

possível, a meta da OMS para o ano 2010. 

 

 

SUMMARY 

EVOLUATE  THE EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF DENTAL CARIES IN BRAZIL FROM 

1986 TO 2003  

 
Ceci Baker de MELO e Clélia Maria Algaranhar LIMA  

 

Epidemiology is recourse to describe the condition of population's health, to investigate the 

determining factors of the situation of health and to evaluate the impact of the actions to alter it. The 

study intended to evaluate the epidemiological profile of dental caries in Brazil from 1986 to 2003 

through the epidemiological survey. It also intended to recover and evaluate statistical data from the 

four experiences realized in the country, in order to form a frame of them and to verify if it was or not 

a decline of dental caries in Brazil and what are the most important factors to this decline. It was a 

qualitative, quantitative and descriptive study with in analytical-comparative approach of a statistical 

view of a statistical review of different coefficients of the four historical series of dental caries disease 

in Brazil ( 1986, 1993, 1996 e 2003 ). The most significant results were: the ICPOD at 12 years old 

was 6,65 in 1986; 4,84 in 1993; 3,06 in 1996 and 2,78 in 2003. The authors concluded that there was a 

reduction in a dental caries in Brazil in the studied periods. The main responsible factors for this 

decline were: the changing in the criterions of the diagnosis of caries, the increase in the offering of 



fluoridated toothpastes, the consolidation of Single Systems of Health and the reorganization of the 

public dental practice, with grater emphasis on activities of promotion of health. Finally, the 

introduction of collective procedures and the process of municipalities, with incentive to popular 

participation, were gains the Brazilian Public Health System which had a strong influence in the 

changing of the epidemiological frame in many places. The dentists should encourage and practice 

activities to promote health, with the citizens' participation in order to guarantee better life condition to 

the inhabitants o four homeland. 
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