7. RISCO E ATIVIDADE DE CÁRIE
Elaborado por:
Lourdes Aparacida Martins dos Santos-Pinto (coordenadora)
Júlio Carlos Noronha
Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter
Objetivo
Contribuir para a prática clínica do Odontopediatra e Cirurgião-Dentista que atendem
crianças e adolescentes apresentando as evidências científicas atuais que suportam o uso da
avaliação do risco e da atividade de cárie para o planejamento de estratégias preventivas e
restauradoras.

Método
Foi realizada busca na base de dados Medline valendo-se dos seguintes termos: risk,
predict and dental caries. Foram também consultadas as referências que constam das
diretrizes da Academia Americana de Odontopediatria1 e da Scottish Intercollegiate
Guidelines Network2.

Histórico
Uma grande mudança trazida pela Odontologia de Promoção de Saúde foi a
substituição do tratamento odontológico padronizado, em que todos os indivíduos recebiam
a mesma atenção preventiva, por uma Odontologia baseada no diagnóstico individual do
risco e da atividade de cárie 56.
A avaliação do risco de cárie é a determinação da probabilidade da incidência da
doença (ex: número de novas lesões incipientes ou cavitadas) durante certo período de
tempo3. As estratégias utilizadas para o controle da cárie dentária têm demonstrado a
necessidade da realização das avaliações de risco4-6 e da atividade da doença.
É possível identificar uma cronologia da construção do conceito de risco em nosso
meio. Em 1995, foi publicado nos Estados Unidos (Journal of Dental Education) uma
coletânea de artigos sobre o tema. O autor que resumiu a parte filosófica deste simpósio
assim se posicionou: “Risco é a probabilidade que um evento tem de ocorrer.
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Estabelecimento de risco é a avaliação qualitativa ou quantitativa da probabilidade do
surgimento de efeitos adversos que podem resultar da exposição a situações específicas,
perigosas para a saúde, ou da ausência de influências benéficas. O termo avaliação do risco
de cárie é freqüentemente usado quando está implicada uma avaliação qualitativa. Em tais
casos, o termo mais claro seria avaliação da atividade de cárie“57. E conclui “O termo
avaliação do risco de cárie tem incluído a avaliação qualitativa da atividade de cárie bem
como projeções quantitativas de risco, de maior rigor científico. Distinguir estes dois
conceitos é importante na aplicação do ensino e da prática contemporâneos relacionados
com a etiologia, diagnóstico, prognóstico, prevenção e tratamento da cárie. Eu sugiro que o
termo avaliação do risco de cárie deveria se referir aos métodos quantitativos, baseados na
prospecção, com os métodos qualitativos sendo denominados estabelecimento da atividade
de cárie” 57.
Em 1996, durante o XXVII Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de
Ortodontia e Odontopediatria, no seminário sobre “Parâmetros para avaliação do risco de
cárie”, concluiu-se que a utilização do termo risco de cárie – possibilidade que o paciente
apresenta de adquirir a doença cárie – deveria ser restrita aos pacientes livres da doença,
visto que nos pacientes que possuem lesões, o termo adequado seria atividade de cárie, e
não risco. Em 1997, durante o I Encontro Nacional de Odontologia para Bebês, foi
proposta uma modificação na nomenclatura de risco e onde se considerava baixo risco,
passou a se chamar risco não identificado e médio e alto riscos foram transformados em
risco identificado58.
O método de estabelecimento do risco deve ser rápido, fácil, objetivo, de baixo
custo e deve funcionar como um guia para selecionar os procedimentos a serem adotados e
para se estabelecer a periodicidade das consultas de manutenção58.
A dificuldade em predizer a cárie dentária não é inesperada. Estudos sugerem que a
avaliação de risco deva ser realizada por meio da análise dos fatores envolvidos na
doença7,8 e que o sucesso do modelo de avaliação de risco de cárie está relacionado à
inclusão de um ou mais fatores, tais como social, comportamental, microbiológico,
ambiental e clínico9-12. Estes fatores de risco podem variar entre raças, culturas e etnias 9, 1217

e podem ser úteis no controle da doença, na indicação da necessidade de procedimento de

diagnóstico adicional, na identificação de pacientes que requerem medidas de controle da
cárie, na avaliação do impacto das medidas de controle, nas decisões relacionadas ao plano
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de tratamento e na determinação dos intervalos das consultas de manutenção preventiva5, 10,
18

. No entanto, a etiologia multifatorial da cárie faz com que seja provável que, mesmo

modelos mais sofisticados utilizando fatores de risco conhecidos e indicadores de risco, não
possam predizer de forma precisa o desenvolvimento de cárie59.
Risco de cárie sempre foi um assunto complexo de se abordar em Odontologia,
principalmente devido à literatura a seu respeito estar repleta de termos com definições
incertas, pois os conceitos clássicos de risco e fatores relacionados derivam de termos
epidemiológicos ortodoxos, que deveriam ser revistos e utilizados de maneira mais
adequada60. A avaliação do risco de cárie torna-se mais útil quando se vislumbra a
população e não o indivíduo como unidade de análise60.
Em vez de se preocuparem demasiadamente com a predição futura, os CirurgiõesDentistas clínicos devem dar devida atenção ao controle de lesões cariosas que seus
pacientes apresentam no momento do exame59. Assim, um aspecto que toma fundamental
importância no diagnóstico de cárie e na conseqüente decisão de tratamento é a avaliação
da atividade de cárie dentária61. Ela pode ser conceituada como o grau de progressão ou a
velocidade da doença. Portanto o paciente já está com a doença cárie manifestada60.
O parâmetro mais importante para estimar a atividade de cárie é avaliar a aparência
clínica da lesão, isto é, os sinais da doença, mas, além disso, outros fatores do paciente, tais
com fluxo salivar, consumo de açúcar e higiene bucal, também devem ser avaliados. Desse
modo, a atividade pode ser avaliada a partir do exame clínico e da avaliação dos fatores
associados à patogênese da doença62.
A associação do método visual com o método radiográfico auxilia a detecção das
lesões não diagnosticadas pelo exame visual, bem como a avaliação de sua profundidade.
Assim, o método indicado para ser usado de forma rotineira na avaliação clínica das lesões
de cárie é a associação entre a inspeção visual e o exame radiográfico60.
Apesar das dificuldades de diagnóstico, a distinção entre lesões ativas e inativas é
muito importante para o clínico, pois, se uma lesão não está ativa, nenhum tratamento é
necessário para impedir sua progressão. Se uma lesão é considerada ativa, medidas devem
ser instituídas para influenciar a atividade metabólica e, possivelmente, o equilíbrio
ecológico no biofilme a favor do controle ao invés da desmineralização adicional da
lesão63.

74

O controle da doença cárie compreende influenciar a formação e o desenvolvimento
do biofilme e/ou modificar a cinética da dissolução das apatitas. Os fatores seguintes
podem apresentar um papel relevante: remoção mecânica/química da placa (higiene bucal);
modificação química da placa (uso de antimicrobianos); uso do flúor; composição da dieta;
composição e fluxo salivar64.
É importante ressaltar que a avaliação de risco não é um processo estático e pode
mudar entre as visitas do paciente ao consultório. Assim sendo, a avaliação do risco de
cárie deve ser feita para todos os pacientes e reavaliadas periodicamente5, 19-21.
A título de orientação, um quadro com adaptações foi construído, relacionando os
critérios para a avaliação de risco (Quadro 1). Para tanto, os estudos que os embasaram
foram classificados segundo o nível de evidência científica, da seguinte forma2:

A
B
C

Há fortes evidências para a recomendação (MA, RS de ECR, ECR).
Evidências moderadas para a recomendação (RS de coorte, coorte, RS de CC, CC).
Evidências limitadas ou insuficientes (relato de casos)

MA: Meta-análise, RS: revisão sistemática; ECR: estudo clínico randomizado; CC: casocontrole;
No entanto, em decorrência da diversidade de fatores de risco, no capítulo intitulado
“Periodicidade das consultas de manutenção preventiva”, deste manual, há uma sugestão de
um esquema simplificado para a avaliação individual, no qual uma orientação é dada sobre
como utilizar a avaliação do risco de cárie na determinação do intervalo de tempo mais
adequado para o retorno do paciente.
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Quadro 1: Critérios para avaliação de risco de cárie
Fatores de risco a serem considerados
(Assinale os mais adequados)
Parte 1 – História Médica

Indicadores de Risco
Identificado
Não identificado

B
(22, 23)
B
(24, 25)
B
(26-28)
B
(29-33)
B
(34-36)
B
(37)

Necessidade especial relacionada com
coordenação motora ou cooperaçãoA
Alteração no fluxo salivar (boca seca)B

sim

não

sim

não

Utilização de medicamentos cariogênicos

sim

não

Nível de educação e sócio econômico dos
paisD
P ais ou babás com cárie

Baixo ou médio

alto

sim

não

Nenhuma ou irregular

Regular

B
(38-42)

Experiência anterior de cárie

B
(43, 44)
A
(45)

B
(46-51)

Freqüência de visita ao consultório
odontológico

Sim

não

até 24 meses

>24 meses

sim

não

< ou igual a 1 vez

2-3 vezes

Mais de 4 vezes

Até 4 vezes

- não usa pasta fluoretada
- não usa água fluoretada

- usa pasta fluoretada
- bebe água fluoretada

Placa visível (branca e pegajosa)

presente

ausente

Gengivite (gengiva edemaciada e vermelha)

presente

ausente

Defeito no esmalte, sulcos e fissuras
profundas.

presente

nenhuma

Tempo decorrido desde a última lesão de
cárie
Presença de brackets ou outros aparatos
ortodônticosC
Freqüência diária de escovação
Frequência diária de ingestão de
alimentos cariogênicos (incluir:
mamadeira, ingestão de outros líquidos
que não seja a água, consumo de suco,
refrigerantes, bebidas esportivas)

Exposição ao flúorF,G
A
(45, 52)
Parte 2 – Avaliação Clínica
(19, 53)
(19)
A
(54, 55)

* Cada avaliação de risco de cárie é baseada no nível mais alto do indicador de risco
assinalado acima (Ex: um único indicador de risco identificado, em qualquer área, classifica
a criança como de risco identificado)
A

Crianças com necessidades especiais são as que apresentam deficiência física, mental,
comportamental, cognitiva ou emocional ou outras condições que indiquem a necessidade
acompanhamento médico e/ou serviços especializados e apresentam limitações nas
atividades relacionados aos cuidados pessoais ou diárias.
B

Alteração no fluxo salivar pode ser resultado de condição congênita ou adquirida, cirurgia,
radiação, medicação ou mudanças na função salivar relacionada à idade. Qualquer
condição, tratamento ou processo diagnosticado ou reportado que altere o fluxo salivar deve
ser considerado um indicativo de risco até que se prove o contrário.
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C

Aparelhos ortodônticos incluem os fixos e removíveis, mantenedores de espaço e outros
aparelhos que ficam na boca por períodos prolongados e podem reter alimentos, placa,
dificultar a higiene oral e impedir o acesso de flúor à superfície dos dentes.
D

Levantamento nacional tem demonstrado que crianças de baixo e médio nível sócio
econômico apresentam maior chance de apresentarem cárie e mais dentes decíduos cariados
e obturados que crianças de classe social alta. Nível sócio econômico deve ser considerado
como indicador inicial de risco de cárie que pode ser considerado na ausência de outros
indicadores de risco.
E

Fontes de açúcar incluem: refrigerantes, bolachas, bolos, doces, cereais, batatas chips,
batatas fritas, pães, sucos e frutas. Na avaliação de risco devem-se investigar exposições
individuais de açúcares relacionados com o início da cárie.
F

Exposição ótima ao flúor, sistêmico e tópico, foi baseada no guidelines da ADA/AAP .

G

Dentifrício e produtos fluoretados, utilizados sem supervisão, não são indicados para
crianças que não realizam bochechos corretamente.
H

Embora os microrganismos responsáveis pela gengivite difiram dos envolvidos na cárie, a
presença de gengivite é um indicativo de má higiene oral e está relacionado com o
desenvolvimento da cárie.
I

Anatomia dental e defeitos hipoplásicos podem ser fatores predisponentes da cárie.

J

Avaliação radiográfica e testes microbiológicos não são essências para a utilização destes
critérios.
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