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Resumo
Introdução – Avaliar o risco circunstancial de cárie dos pacientes assistidos ao longo de onze

meses na Clínica de Odontologia em Saúde Coletiva II da Faculdade de Odontologia da UFPA
(FO/UFPA), através de informações advindas da realização da anamnese e exame clínico, assim
como variáveis referentes à idade, gênero e freqüência diária de escovação, já que a determina-
ção do risco é essencial para o correto planejamento e sucesso da terapia estabelecida. Materiais
e Métodos – Os dados foram coletados, a partir de fichas clínicas de atendimentos efetuados no
período de fevereiro a dezembro de 2007. A amostra foi formada por 61 pacientes de ambos os
sexos, com faixa etária variando entre 7 e 51 anos de idade. A determinação do risco de cárie foi
realizada pelo aluno e professor como parte do processo ensino/aprendizagem que acontece du-
rante os semestres letivos na FO/UFPA. Resultados – O perfil do paciente assistido recaiu na faixa
etária de 18 a 23 anos de idade, gênero feminino, com freqüência de escovação diária de três
vezes ao dia e risco de cárie considerado médio (55,74%). Conclusões – Apesar dos pacientes
submetidos ao estudo apresentarem médio risco de cárie, os mesmos possuíam um estado de
saúde bucal preocupante, que demonstrou a necessidade de intervenções a nível curativo, inter-
ceptativo e preventivo. A determinação do risco individual de cárie favorece a elaboração de um
plano de tratamento correto e eficaz, permitindo que haja uma margem de segurança maior na
qualidade dos tratamentos, reduzindo as chances de recidivas da doença cárie, proporcionando
assim, melhora da saúde bucal do paciente.
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Abstract
Introduction – In this way, aims to present the assessment of the risk of caries of patients assis-

ted up to 11 months at Collective II’s Health Dentistry Clinic, School of Dentistry, Federal University
of Pará, adding information stemming from history and clinical examination performed as well as va-
riables related to age, gender and frequency of daily brushing, as the determination of risk is es-
sential to the proper the planning and success of the therapy established. Materials and Methods –
Data were collected from the records of spontaneous demand of caries in the period from February
to December 2007. The sample was made up by 61 patients of both sexes, with age ranging bet-
ween 7 and 51 years, and 57.38% female. The determination of the risk of dental caries was per-
formed by the student and teacher as part of the process teaching / learning what happens during
the semester in FO / UFPA. Results – The profile of the patient assisted falls on the age of 18 to 23
years old, female, with a frequency of daily brushing three times a day and considered medium risk
of caries (55.74%). Conclusions – Patients undergoing study had a state of oral health concern,
which demonstrated necessity for interventions of curative, preventive and intercepted treatment.

Key words: Dental caries/prevention & control; Risk factors; Risk assessment

* Cirurgiões-dentistas graduados pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: mauriciobadaro@yahoo.com.br.
** Professor Especialista de Odontologia em Saúde Coletiva da UFPA.

*** Doutoranda em Doenças Tropicais pela UFPA. Professora de Odontologia em Saúde Coletiva da UFPA..

Introdução

A doença cárie é uma doença de caráter multifatorial,
onde há o envolvimento de três fatores principais: hospe-
deiro (saliva e dentes), microbiota oral e o substrato (dieta
cariogênica), interagindo conjuntamente em condições
críticas em determinado espaço de tempo. Dessa forma,
a partir do reconhecimento da cárie dentária como uma in-

fecção de origem bacteriana, caráter multifatorial, passí-
vel de transmissibilidade e controlável, as intervenções
odontológicas foram direcionadas à prevenção e promo-
ção de saúde bucal. Assim, é de extrema importância a
caracterização individual de possíveis fatores de risco
envolvidos na etiologia da doença cárie, não só os já ci-
tados, como também exposição a fluoretos, hábitos de hi-
giene oral e a influência de aspectos socioeconômicos e



culturais. Manobras como estas são importantes, haja
vista que proporcionam a identificação de indivíduos de
risco, estabelecimento de diagnóstico precoce e monito-
ramento adequado e eficaz de pacientes com experiên-
cia prévia de cárie3-4,6,11.

Atualmente, utiliza-se o termo risco real de cárie, que
descreve até que ponto uma pessoa, em determinada
época, corre risco de desenvolver lesões cariosas. Na
maioria dos casos, o Risco Real de Cárie pode ser en-
quadrado em alto, médio e baixo. A avaliação está ba-
seada na história, estado atual e exames complemen-
tares1,4. Assim sendo, o risco de cárie está diretamente
relacionado com fatores que predispõem o indivíduo à
doença.

Os fatores que devem ser considerados durante a ava-
liação do risco de cárie são1,10:

1. Informações relatadas pelo paciente: entre estas
merecem destaque a idade, em virtude de maior risco de
cárie em dentes recém-erupcionados; a condição so-
cioeconômica e ocupação que afetam diretamente os
hábitos e condições bucais; assim como doenças a nível
sistêmico que podem eventualmente alterar o fluxo sali-
var (xerostomia);

2. Exame clínico: leva-se em consideração a experiên-
cia passada de lesões cariosas, número de dentes afeta-
dos, localização e aspectos clínicos das lesões;

3. Velocidade de formação, acúmulo e quantidade de
placa: o excesso favorece muitas vezes o desenvolvi-
mento das lesões cariosas;

4. Dieta: conhecer os hábitos e frequência de ingestão
de carboidratos fermentáveis, especialmente a sacarose.
A análise ajuda a estabelecer o risco e programar mu-
danças relacionadas aos hábitos deletérios, uma vez que
a redução no consumo de açúcar leva à diminuição do nú-
mero de microrganismos cariogênicos e consequente-
mente das lesões de cárie.

Portanto, todo tratamento odontológico, deve objetivar
primeiramente a manutenção da saúde oral e a prevenção
aliada a promoção de saúde, buscando nas técnicas pre-
ventivas o tratamento mais conservador possível das es-
truturas dentárias, possível de ser feito ao conhecer o
risco de cárie de cada indivíduo, pois o profissional esta-
belecerá a intensidade do tratamento preventivo de forma
individualizada1-2.

A vantagem de enfocar as intervenções e manobras
odontológicas sob o risco de cárie é que, com o seu co-
nhecimento e objetivando sua eliminação, futuramente
será possível haver indivíduos livres de cárie e, mesmo
quando eles já a possuem, o controle do risco deter-
mina uma margem de segurança maior na qualidade e
eficácia dos tratamentos, reduzindo as chances de re-
cidivas8-9.

Assim, objetiva-se descrever baseado na anamnese
e exames clínicos as características do desenvolvi-
mento das lesões cariosas apresentadas pelos pa-
cientes atendidos na Clínica de Odontologia em Saúde
Coletiva II da Faculdade de Odontologia da UFPA no
período de um ano, já que a determinação do risco é
essencial para o correto planejamento e sucesso da te-
rapia estabelecida.

Materiais e Métodos

Amostra

Os dados foram obtidos a partir de 61 fichas clínicas de pa-
cientes na faixa etária de 7 a 51 anos de idade, ambos os se-
xos, atendidos na Clínica de Odontologia em Saúde Coletiva
II da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do
Pará (UFPA) no ano de 2007. Registraram-se os dados refe-
rentes a anamnese e exame clínico. A seleção dos pacien-
tes foi vinculada à assinatura do Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido pelos pacientes ou seus responsáveis,
conforme orientação da Comissão de Bioética da Faculdade
de Odontologia da UFPA, através do Parecer nº 036/2008.

Metodologia de execução

A anamnese e exame clínico foram realizados pelos
acadêmicos matriculados na disciplina, sob supervisão
docente na clínica odontológica onde se desenvolviam as
atividades práticas, utilizando iluminação artificial, espe-
lho bucal e espátulas de madeira descartáveis, com o de-
vido registro dos dados nas fichas clínicas.

Previamente aos exames, era realizado preenchimento
meticuloso da anamnese, onde foi conhecido os dados
pessoais, procedência da água de consumo, hábitos de
higiene bucal dos pacientes e uso de medicamentos que
alteram o fluxo salivar. Em seguida, os pacientes foram
submetidos à evidenciação de placa bacteriana pela
aplicação de fucsina básica a 2% para que dessa forma
o Índice de O´Leary pudesse ser realizado. Em seguida,
os pacientes receberam orientações relacionadas à
saúde bucal e escovação supervisionada. Posterior-
mente, realizou-se profilaxia profissional e minucioso
exame intrabucal, onde se buscou verificar a presença de
manchas brancas localizadas ou generalizadas, fatores
retentivos de placa, lesões de cárie ativa e/ou inativa, as-
sim como sua localização, considerando zonas imunes.
Por fim, o tratamento procedeu-se com aplicação tópica
de flúor e tratamento preventivo de acordo com as ne-
cessidades individuais de cada paciente e protocolo da
disciplina.

A análise de acesso ao flúor foi efetuada a partir de
questões presentes nos questionários aplicados, que
abordaram o uso de métodos sistêmicos e tópicos. Assim
como o possível atendimento odontológico em outros mo-
mentos. A maioria da população residente em Belém tem
acesso a dentifrício e água de abastecimento público
fluoretados.

A disciplina de Odontologia Saúde Coletiva II, pertence
ao quarto semestre da rede de atividades curriculares da
UFPA, tendo por objetivo capacitar o aluno a realizar ati-
vidades preventivas e educativas, adequando o meio bu-
cal do paciente para posterior realização do tratamento
curativo (se necessário) em outras disciplinas.

Tratamento estatístico

As informações advindas das fichas clínicas foram reu-
nidas e analisadas de forma individualizada para reunião
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e estudo dos dados presentes. Em seguida, as análises
estatísticas foram efetuadas através da realização de fre-
quência simples e percentual, seguidas das confecções
dos gráficos, no Programa Excel da Microsoft, para re-
presentar os resultados alcançados, sendo os mesmos
submetidos a análise descritiva.

Resultados

Considerando o gênero dos pacientes atendidos na
Clínica de Odontologia em Saúde Coletiva II da Faculdade
de Odontologia da UFPA, constatou-se que a maioria dos
pacientes (57,38%) era do gênero feminino, enquanto
que 42,62% do gênero masculino.

Com relação ao risco de cárie dos pacientes atendidos
na Clínica de Odontologia em Saúde Coletiva II da Fa-
culdade de Odontologia da UFPA, o resultado demons-
trou que o equivalente a apenas 6 pacientes possuíam
baixo risco de cárie (9,84%), outros 34 (55,74%) enqua-
draram-se no médio risco e os demais, que somam 21 in-
divíduos (34,42%), foram classificados como alto risco
(Gráfico 1).

Gráfico 1. Risco de cárie dos pacientes atendidos na Clínica
de Saúde Coletiva II da Faculdade de Odontologia
da UFPA, 2007

Tabela 1. Idade dos pacientes atendidos na Clínica de Saúde
Coletiva II da UFPA, 2007

Idade Frequência simples
7 |- 12,5 15
12,5 |- 18 12
18 |- 23,5 17
23,5 |- 29 6
29 |- 34,5 2
34,5 |- 40 4
40 |- 45,5 2
45,5 |- 51 2

Total 60

A Tabela 1 demonstra que a faixa etária mais prevalente
era situada no intervalo que enquadra os pacientes que
possuíam entre 18 e 23 anos de idade, seguido dos indi-
víduos detentores entre 7 e 12 anos. Contudo, quando se
reuniu a amostra a partir dos 7 aos 23 anos, notou-se que
a maior parte dos pacientes (72,13%) estavam inseridos
neste intervalo.

O Gráfico 2 refere-se a frequência diária de escovação
dos pacientes enquadrados na amostra do estudo, onde
37 indivíduos (60,64%) relataram realizar escovações diá-
rias numa frequência de três vezes, 12 (19,67%) por dois
momentos diários e outros 10 (16,39) acima de três vezes
ao longo do dia.

Gráfico 2. Frequência de escovação diária dos pacientes
atendidos na Clínica de Saúde Coletiva II da Fa-
culdade de Odontologia da UFPA, 2007

Por fim, considerando os fatores influentes ao risco de
cárie indicados para análise pela disciplina de Odontolo-
gia em Saúde Coletiva II da Faculdade de Odontologia da
UFPA, pode observar-se na Tabela 2, que 59,02% dos pa-
cientes examinados apresentavam placa bacteriana em
mais de 1/3 dos elementos dentários e já tiveram expe-
riências anteriores com fluoretos, enquanto outros 52,46%
possuíam fatores retentivos de placa e 44,26% cárie em
apenas 1 face dentária.

Tabela 2. Fatores que influenciam no risco de cárie dos pa-
cientes atendidos na Clínica de Saúde Coletiva II da
UFPA, 2007

Fatores que influenciam Frequência Frequência
no risco de cárie simples simples

percentual

Manchas brancas localizadas 15 24,59
Manchas brancas generalizadas 4 6,56
Fatores retentivos de placa 32 52,46
Placa em mais de 1/3 dos elementos
dentários 36 59,02

Cárie inativa 24 39,34
Cárie ativa 24 39,34
Cárie em apenas 1 face dental 27 44,26
Cárie em mais de 1 face dental 17 27,87
Cárie em zonas imunes 5 8,2
Consumo frequente de produtos
açucarados 26 42,62

Experiência anterior com flúor 36 59,02
Uso de medicamentos que alteram
o fluxo salivar 1 1,64

Discussão

Assim como no estudo realizado por Resende et al.9
(2007), os resultados desta pesquisa basearam-se em
dados secundários, obtidos de prontuários e a elabora-
ção do diagnóstico de cárie dentária e determinação do
risco de cárie de cada paciente pelo aluno e pelo pro-
fessor são resultantes do processo de ensino/aprendi-
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zagem, que acontece durante o decorrer da disciplina
ministrada.

Dentre os pacientes enquadrados na amostra deste
estudo a grande maioria era referente ao gênero feminino
(57,38%), assim como nas pesquisas realizadas por Pinto8

(1990). No entanto, discordando da amostragem utilizada
por Resende et al.9 (2007) que foi composta por 62,3% de
pacientes do gênero masculino.

Entre os indicadores de risco de desenvolvimento da
doença cárie, considerou-se a frequência de escovação
e presença de mancha branca ativa, concordando com o
estudo realizado por Silva et al.11 (2006), que também uti-
lizaram os mesmos dois critérios para avaliação.

Neste estudo os achados referentes ao risco de cárie
dos 61 indivíduos participantes da pesquisa recaíram em
sua maioria sobre o nível médio (55,74%), discordando
dos achados de Souza et al.12 (1995), onde prevaleceram
dentre a amostra utilizada de 100 pacientes o alto risco de
cárie (25,8%) e Cortelli et al.3 (2002) que obtiveram em seu
estudo baixo risco de cárie dos 73 pacientes analisados
(62,16%).

Narvai et al.7 (2002) afirmaram que fatores físicos, am-
bientais, sociais e microbiológicos vêm sendo estudados
como preditores para cáries. Aspectos socioculturais,
idade, experiência prévia de cárie, localização da lesão, ati-
vidade de cárie, hábitos e quantidade de placa bacteriana
são alguns fatores que devem ser usados para traçar o
risco de cárie de um determinado paciente. Fato este que
coincide com os indicadores utilizados neste estudo para
traçar o perfil dos pacientes quanto ao risco de cárie indi-
vidualizado. Corroborando também, com Ribeiro et al.10
(2005), que analisaram o risco de cárie considerando dieta,
higiene bucal e uso de flúor. Fato este que demonstra que
os critérios de diagnóstico de cárie e avaliação dos riscos
de desenvolver tal doença, utilizados pelos autores desses
estudos, foram similares ao adotado nesta investigação.

A avaliação do índice de placa bacteriana foi obtida por
meio da utilização do Índice O´Leary, após evidenciação,
correspondendo a pesquisa realizada por Gitirana et al.5
(2003).

Quanto à frequência de escovação diária, constatou-
se que a grande maioria dos pacientes (60,64%) realiza três
vezes ao dia, diferindo dos achados de Cortelli et al.3
(2002) que encontraram um percentual de 58,6% dos indi-
víduos efetuando escovação dos dentes entre três e cinco
vezes ao dia. No entanto, vale ressaltar que apesar de ha-
ver um nível considerado bom de frequência de escovação,
não se deve esquecer que a doença cárie possui etiologia
multifatorial, sendo importante considerar os demais fato-
res predisponentes abordados nesse estudo1,3,8.

Conclusões

1. O risco de cárie não é determinado por um simples
fator isoladamente, mas sim pela ocorrência simultânea de
uma série de fatores negativos e positivos;

2. É evidente que somente o tratamento sintomático não
fornece resultados satisfatórios e que deveria, agora, ser
dada maior atenção ao tratamento da causa da doença,
bem como a prevenção e diagnóstico precoce. Para que
tal tratamento seja adequado, os fatores que estão rela-
cionados com a causa da doença devem ser analisados
de maneira mais objetiva.

3. A identificação dos grupos de risco é essencial para
que se direcione adequadamente os recursos e medidas
para que se atinjam os fatores causais da cárie dentária.

4. O perfil do paciente atendido na Clínica de Saúde
Coletiva II da FO/UFPA é do gênero feminino, com faixa
etária entre 18 e 23 anos de idade, com frequência de es-
covação diária de três vezes e risco de cárie médio.

5. Valores superiores a 50% foram obtidos perante a
análise dos pacientes quanto a fatores retentivos de placa,
placa bacteriana acumulada em mais de 1/3 dos ele-
mentos dentários e experiências anteriores com flúor.

6. Presença de cárie ativa, cárie inativa, cárie em uma
ou mais faces dentais, além do consumo frequente de
açúcar em grande parte dos pacientes demonstraram as
necessidades de medidas educativas, preventivas e cu-
rativas nos pacientes participantes do estudo para pro-
mover a melhora das suas condições de saúde bucal.
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