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RESUMO
introdução: A cárie dentária é uma doença crônica de caráter multifatorial, envolvendo os fatores determi-
nantes: microbiota, dieta inadequada, hospedeiro susceptível e tempo. Essa doença é um importante problema 
de saúde pública, tanto em países industrializados como naqueles em desenvolvimento. Assim, o objetivo 
desta pesquisa foi verificar a prevalência de cárie em crianças na faixa etária de três a cinco anos de idade, que 
participaram de um programa de atenção precoce e verificar a relação com a presença de Streptococcus mu-
tans (SM). métodos: Fizeram parte do estudo cento e trinta e duas crianças que compareceram para as revisões 
agendadas anteriormente, no período de dezembro de 2010 a novembro de 2011. Após o estabelecimento dos 
critérios de diagnóstico para a cárie dentária, 10 crianças com as mesmas características que não fizeram parte 
da amostra foram examinadas e reexaminadas num intervalo de 1 semana  pelo autor da pesquisa, obtendo um 
valor de Kappa de 0.95. A amostra de saliva foi Coletada com auxílio de swab estéril, inserido gentilmente na 
boca da criança. O material Coletado foi processado no laboratório multidisciplinar da Unigranrio. Os níveis 
salivares de SM foram categorizados em escores: escore 1: <105/ml saliva (baixa colonização); escore 2: >105 
e <106/ml (colonização média); escore 3: >106/ml (colonização alta). As crianças não deveriam ter usado anti-
biótico nos últimos trinta dias. conclusão: A prevalência de cárie no estudo foi de 15,9%, e existe relação com 
a presença dos SM. Em relação aos escores, ocorreu associação apenas na idade de 5 anos. 
DESCRITORES: Prevalência • Carie dentária • Streptococcus mutans.

ABSTRACT
introduction: Dental caries is a chronic disease presenting a multifactorial character and involving at least four 
determinant factors: microbiota, inadequate diet, host susceptibility and time. This disease is still an important 
public health problem, both in industrialized and under development countries. Thus, the aim of this research 
was to evaluate the dental caries prevalence and presence of Streptococcus mutans (SM) in children aged three 
to five years of age attending an early attention and prevention program. methods: One hundred and thirty-two 
children who attended previously scheduled revisions from the prevention program during December 2010 to 
November 2011 were included in this study. After application of diagnostic criteria for dental caries, 10 chil-
dren with the same characteristics that were not part of the sample were examined and re-examined with a 1 
week interval by the main author, with a resulting Kappa value of 0.95. The saliva sample was collected with 
the aid of sterile swab inserted gently in the child's mouth. The material collected was processed in the mul-
tidisciplinary laboratory of Unigranrio University. The MS salivary levels were categorized into scores: score 
1 - 105/ml saliva < (low colonization); 2 score -  105 and 106 > </ml (average colonization); 3 score - 106/ml 
> (high colonization). Children were not to have used antibiotic in the past thirty Days of the saliva sampling. 
conclusion: The prevalence of dental caries in the study was 15.9%, and there was no relationship with the 
prevalence of caries and MS presence. In relation to the scores, association between these two variables only 
occurred at the age of 5 years.
DESCRIPTORS: Prevalence • Dental caries • Streptococcus mutans.
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INTRODUÇÃO

o ideal da odontologia deve ser a ma-
nutenção da saúde e o Odontopediatra 
tem a possibilidade de iniciar esse proces-
so. Dessa forma, inicia-se uma relação de 
cumplicidade participativa dos responsá-
veis, em atitudes direcionadas à saúde do 
bebê e ao núcleo familiar. É sabido que os 
pais, na maioria das vezes, só procuram o 
Dentista para seu filho quando as conse-
quências da cárie estão se manifestando, 
seja causando dor, afetando a estética ou 
em casos de traumatismos dentários. Sen-
do a cárie uma doença passível de contro-
le, as orientações aos responsáveis para a 
manutenção da saúde bucal das crianças 
deveriam ocorrer o mais precocemente 
possível.

A primeira infância, período que abran-
ge o primeiro ano de vida do bebê, é con-
siderada a época ideal para a educação 
e conscientização dos responsáveis, pois 
quem realiza e quem recebe os ensina-
mentos estão unidos por um forte elo – o 
amor. No entanto, durante as primeiras 
consultas, os bebês já podem apresentar 
hábitos inadequados, o que pode ser ate-
nuado iniciando-se o processo educativo, 
por exemplo, durante o último trimestre 
da gestação. A mãe, na estrutura do lar, é 
quem determina uma série de condutas e 
hábitos na rotina da vida da família. Esse 
fato implica que caberá aos pais a mu-
dança de hábitos no núcleo familiar para 
promover a saúde dos seus filhos, já que a 
família pode ser considerada como fonte 
primária de informações sobre a saúde e 
modelo de comportamento a ser seguido. 
(miasato1, 2000).

A cárie dentária é uma doença crônica 
de caráter multifatorial, envolvendo os fa-
tores determinantes: microbiota, dieta ina-
dequada, hospedeiro susceptível e tempo 
(Krol e Nedley2, 2007). Essa doença é um 
importante problema de saúde pública, 
tanto em países industrializados como 
naqueles em desenvolvimento, podendo 
trazer consequências a diferentes funções 
vitais do indivíduo e causar impacto na 
qualidade de vida das crianças (Warren et 
al.3, 2008). 

A American Academy of Pediatric 
Dentistry4, (2012), sugere a definição para 

o termo cárie de estabelecimento precoce 
como a presença de uma ou mais lesões 
cariosas (cavitadas ou não cavitadas), per-
da dental (relacionadas à cárie) ou super-
fícies dentais restauradas, em qualquer 
dente decíduo, em crianças com idade até 
71 meses. Para o seu desenvolvimento, o 
Streptococcus mutans (SM) deverá estar 
presente, o qual é reconhecido como o 
principal agente etiológico da cárie den-
tal. Dessa forma, ocorrerá a colonização 
da cavidade bucal, dependendo, para tan-
to, de fatores intrínsecos do hospedeiro 
como capacidade tampão, pH da saliva, 
composição e morfologia dental (Zero et 
al.5, 2009).

Além disso, os fatores extrínsecos 
como hábitos individuais, familiares, cul-
turais, higienização bucal, presença de 
placa visível, mancha branca, experiência 
anterior de cárie (Hallas et al.6, 2011; Pari-
sotto et al.7, 2010), frequência e consumo 
de carboidratos (Parisotto et al.7, 2010; 
Touger-Decker e Mobley8, 2007) também 
regulam fortemente o estabelecimento e 
desenvolvimento do potencial cariogêni-
co da bactéria (Zero et al.5, 2009), sendo 
importantes preditores na identificação do 
risco à cárie dental em crianças.

A progressão da lesão cariosa depende 
de um hospedeiro suscetível, microbiota 
patogênica e dieta rica em carboidratos, 
interagindo em condições críticas num 
determinado período de tempo. Uma for-
ma de mensurar em que grau o ambiente 
bucal favorece a formação de cáries é de-
terminar quantitativamente a microbiota 
cariogênica individual por meio de testes 
de risco de cárie. Esses testes são indica-
dores úteis no monitoramento de progra-
mas preventivos cujo sucesso associa-se à 
redução de cárie.

o PaoPi – Programa de atenção 
Odontológica a Partir da Primeira Infân-
cia, teve início em 1998 e é desenvolvi-
do pela disciplina de Odontopediatria da 
Unigranrio, sendo sua meta principal a 
manutenção da saúde integral da criança.

Assim, o objetivo desta pesquisa foi ve-
rificar a prevalência de cárie em crianças 
na faixa etária de três a cinco anos de ida-
de que participam do PAOPI e verificar a 
relação com a presença de SM.
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antibiótico nos últimos trinta dias.

RESULTADOS

 A amostra foi constituída de 132 
crianças, distribuídas conforme segue:

idade número de 
crianças Percentual

3 29 22,0%
4 39 29,5%
5 64 48,5%

Gênero número de 
crianças Percentual

masculino 64 48,5%
Feminino 68 51,5%

cárie número de 
crianças

Percentual

sim 21 15,9%
nÂo 111 84,1%

Tabela 1 –  Distribuição das crianças exami-
nadas na Bebê-Clínica da Uni-
granrio, no período de Outubro 
de 2010 a Novembro de 2011, 
segundo a idade. duque de ca-
xias, 2011.

Tabela 2 –  Distribuição das crianças exami-
nadas na Bebê-Clínica da Uni-
granrio, no período de Outubro 
de 2010 a Novembro de 2011, 
segundo o gênero. Duque de 
Caxias, 2011.

Tabela 3 –  Distribuição das crianças exami-
nadas na Bebê-Clínica da Uni-
granrio, no período de Outubro 
de 2010 a Novembro de 2011, 
segundo a presença de lesões 
cariosas. Duque de Caxias, 2011.

cárie  masculino Feminino
sim 11 (17,2%) 10 (14,7%)
nÂo 53 (82,8%) 58 (85,3%)

Tabela 4 –  Distribuição das crianças exami-
nadas na Bebê-Clínica da Uni-
granrio, no período de Outubro 
de 2010 a Novembro de 2011, 
segundo a presença de lesões 
cariosas em relação ao gênero. 
Duque de Caxias, 2011.

MATERIAIS E METODOS

este estudo foi submetido ao comi-
tê de Ética em Pesquisa da UNIGRAN-
rio – universidade do grande rio, ob-
tendo o parecer favorável - CAAE n0 
0090.0.317.000-10. Foram sorteados dos 
arquivos da Bebê-Clínica cento e cinquen-
ta prontuários de crianças de ambos os 
gêneros, assíduas ao PAOPI, na faixa etá-
ria de três a cinco anos de idade. (36-60 
meses). Fizeram parte do estudo cento e 
trinta e duas crianças que compareceram 
para as revisões agendadas anteriormente, 
no período de dezembro de 2010 a no-
vembro de 2011. Após o estabelecimento 
dos critérios de diagnóstico para a cárie 
dentária (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
saÚde9, 1999) 10 crianças com as mes-
mas características que não fizeram parte 
da amostra foram examinadas e reexami-
nadas num intervalo de 1 semana  pelo 
autor da pesquisa, obtendo um valor de 
Kappa de 0.95. O exame clínico foi rea-
lizado na Bebê-Clínica através do méto-
do visual (Mobley e Brown10, 1993), com 
auxílio de espelho bucal plano. Os den-
tes foram escovados e, em seguida, secos 
com jato de ar comprimido, iluminados 
com luz artificial proporcionada pelo re-
fletor acoplado ao equipamento odonto-
lógico. Essa etapa ocorreu após a Coleta 
de saliva.

a amostra de saliva foi coletada com 
auxílio de swab estéril, inserido gentil-
mente na boca da criança. O material Co-
letado foi processado no laboratório mul-
tidisciplinar da Unigranrio, em meio de 
cultura, ágar Mitis-Salivarius, adicionado 
de 15% de sacaRose, 0,2 U de bacitracina 
e telurito de potássio a 1% - MSB em placa 
de Petri Rodac. As placas Rodac contendo 
MSB (Mitis-Salivarius-Bacitracina) foram 
incubadas em estufa a 37ºC em microa-
erofilia (chama de vela) por 48 horas, ob-
servadas sob lupa estereoscópica, carac-
terísticas morfotintoriais pelo método de 
colocaração de Gran e teste de catalase. 
Os níveis salivares de SM foram categori-
zados em escores (Ferreira11, 2009): esco-
re 1: <105/ml saliva (baixa colonização); 
escore 2: >105 e <106/ml (colonização 
média); escore 3: >106/ml (colonização 
alta). As crianças não deveriam ter usado 
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cárie
escore

total
1 2

não 102 9 111
sim 13 8 21

total 115 17 132
Qui-quadrado – correção de Yates (p<0.05)

DISCUSSÃO

A cárie dental, sendo a patologia de 
maior incidência e passível de prevenção, 
dentre aquelas que acometem a cavidade 
bucal, produz um constante lembrete: a 
educação em saúde bucal deve ser inicia-
da o mais precoce possível. No entanto, 
apesar de o atendimento acontecer no pri-
meiro ano de vida, alguns fatores de risco 
como consumo elevado de açúcar, uso de 
mamadeira noturna sem a presença de hi-
gienização, podem estar presentes, favo-
recendo a colonização do sm e desenvol-
vimento da cárie dentaria.

Na presente pesquisa, a prevalência 
de cárie na faixa etária estudada foi de 
15,9%(n=21), sendo 52,3%(n=11) no gê-
nero masculino e 47,7%(n=10) no femini-
no. Resultado semelhante foi obtido por 
ribeiro et al.12 (2005), em um estudo na 
cidade de João Pessoa, Paraíba, onde ve-
rificaram prevalência de cárie de 10,7%, 
sem diferença estatística entre os gêne-
ros. Nas idades de 3, 4 e 5 anos obser-
vou-se que 75,9%(n=22), 84,7%(n=33) e 
87,5%(n=56) respectivamente não ape-
sentavam lesões cariosas. Sendo assim, o 
percentual de crianças livres da cárie na 
idade de 5 anos está abaixo do valor defi-
nido pela Organização Mundial da Saúde 
para as metas no ano de 2010 que é de 
90% (Narvai13, 2002), estando de acordo 

Tabela 6 –  Verificação da associação entre presença de cárie e escore (1 e 2) em crianças 
examinadas na Bebê-Clínica da Unigranrio,  no período de Outubro de 2010 a 
Novembro de 2011. Duque de Caxias, 2011.

apenas com as metas para o ano de 2000 
com um índice de 50% (Fédération den-
taire internacional14, 1982). Dessa forma, 
fica clara a necessidade de maiores inves-
timentos e atenção às crianças nessa fai-
xa etária, que deveriam ter a abrangência 
de toda a fase pré-escolar, historicamen-
te excluídos das políticas de saúde bucal 
(narvai et al.15, 2006; Noro et al.16, 2008). 
Hoje, diversos serviços de promoção de 
saúde bucal, através de intervenções in-
tegradas, atestam o efeito dessas práticas 
no enfrentamento dos problemas bucais, 
inclusive a cárie de estabelecimento pre-
coce.

Na verificação do número de unidades 
formadoras de colônias, estas foram apre-
sentadas sob a forma de escores: Escore 
1 – baixa colonização; escore 2 – média 
colonização e escore 3 – alta colonização, 
visando facilitar sua análise. A coloniza-
ção pelo SM foi observada em todas as 
crianças com presença de lesões cariosas. 
No presente estudo, não houve a presença 
do escore 3; isso ocorreu, provavelmente, 
devido ao fato de as crianças fazerem par-
te de um programa de atenção precoce à 
carie dentária, onde os fatores de risco são 
monitorados. Quando se avaliou a asso-
ciação da presença de cárie e número de 
SM (escores) na amostra estudada, pôde-
-se verificar que essa associação foi signi-
ficante. No entanto, na análise estratifica-

cárie 3 anos 
%

escore 
1     2

4 anos 
%

escore 
1     2

5 Anos* 
%

escore 
1     2

total 
%

sim 7(24,1) 5 2 6(15,3) 4 2 8(12,5) 4 4 21(15,9)
não 22(75,9) 21 1 33(84,7) 29 4 56(87,5) 52 4 111(84,1)
total 29 39 64 132

* Qui-quadrado – correção de Yates (p<0.05) 

Tabela 5 -  Distribuição das crianças examinadas na Bebê-Clínica da Unigranrio, no período 
de Outubro de 2010 a Novembro de 2011, segundo a presença de lesões cariosas, 
idade e escore. Duque de Caxias, 2011.
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mos talheres e copos), pois a transmissão 
pode ocorrer, sendo a mãe a principal 
responsável. Estudos têm demonstrado 
que crianças contaminadas antes dos dois 
anos de idade apresentam maior experi-
ência de cárie do que aquelas cujos mi-
crorganismos não são detectados até os 
quatro anos de idade (Alaluusua e Renko-
nen19, 1983).

CONCLUSÃO

A prevalência de cárie no estudo foi de 
15,9%, e existe relação com a presença 
dos SM. Em relação aos escores, ocorreu 
associação apenas na idade de 5 anos.  
Das crianças com lesões cariosas, 61,9% 
apresentaram baixo nível de colonização 
(escore 1) e 38,1% média colonização (es-
core 2). A maioria das crianças livres de 
cárie, 91,9%, apresentaram baixo nível de 
colonização (escore 1) e apenas 8,1% mé-
dio nível de colonização (escore 2).
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da, observa-se que ocorreu significância 
apenas na idade de 5 anos. Assim, é im-
portante ressaltar que a cárie é uma doen-
ça multifatorial, e somente a presença do 
SM não irá promover o desenvolvimento 
de lesões cariosas. Outrossim, como não 
se avaliou a atividade da cárie, é possível 
que algumas lesões cariosas estivessem 
inativas, justificando a baixa colonização 
(escore 1). Logo, a cárie deve ser entendi-
da também segundo os fatores não bioló-
gicos, pois a saúde bucal da criança está 
na dependência de outras condições em 
que ela está inserida, tais como condição 
social, cultural, econômica e familiar que 
podem interagir com fatores biológicos, 
predispondo a criança à cárie precoce 
(miasato1, 2000, Marino et al.17, 1989).

A frequência de infecção na criança é 
significantemente maior quando os níveis 
salivares maternos excedem 105 uFc/ml 
de saliva (Kohler e Bratthall18, 1978). Por 
isso, na Bebê-Clínica, orienta-se aos res-
ponsáveis evitar o contato direto entre a 
saliva da mãe e da criança (beijo na boca) 
ou indireta (soprar alimentos, usar os mes-
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