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RESUMO 

 

Gonçalves RM. Comparativo entre os Índices Epidemiológicos ceo/CPO e ICDAS 

em Saúde Pública [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Odontologia; 2012. 

 

Um levantamento epidemiológico de saúde bucal bem conduzido possibilita planejar, 

implementar ações em saúde e monitorar comportamentos de doenças. Com a 

odontologia de Promoção de Saúde, surgem índices epidemiológicos diferenciados. 

Objetivo: Avaliar a prevalência de lesões de cárie em pré-escolares e escolares 

utilizando o Internacional Cárie Detecção e Avaliação do Sistema (ICDAS-II) e os 

critérios da OMS. Métodos: Os exames foram realizados por duas examinadoras 

calibradas (R.M.G, A.C.L) em 402 crianças da rede pública  ensino,  de 5-12 anos do 

município de Mesquita, Rio de Janeiro,em áreas cobertas pela Estratégia de Saúde 

da Família  (ESF). CPO-D, CPO-S, ceo-d, ceo-s, a prevalência do componente 

cariado e o tempo de exame foram calculados usando ambos os sistemas. Após 

aprovação no Comitê de ética e consentimento livre e esclarecido, os indivíduos da 

pesquisa participaram de atividades educativo-preventivas em saúde e treinamento 

em higienização oral. Resultados: Os dados foram submetidos à análise estatística e 

a média do índice ceo-d/CPO-D foi de 2,35 (dp ± 2,15) e 3,18 (dp ± 2,31), 

respectivamente, utilizando o critério da OMS. Quando considerado o escore-3 do 

ICDASII a média foi 2,64 (dp ± 1,89) e 3,45 (dp ± 2,48). Com o escore-2 do ICDASII, 

4386 superfícies com lesões foram identificadas, 2795 (63,7%) não foram 

consideradas quando foi utilizado o ceo-d/CPO-D, critério da OMS. O tempo de 

exame médio foi de quase o dobro do tempo para ICDAS-II (3,2 ± 1,9 min) e OMS 

(1,8 ± 0,9 min). Conclusão: O ICDAS-II, proporciona  informações sobre lesões 

cariosas não-cavitadas, mostra expressiva experiência da doença cárie em 

escolares do município, e pode gerar dados comparáveis com pesquisas anteriores 

que utilizaram o critério da OMS. 

Palavras-chave: Cárie Dentária; Promoção de Saúde; Epidemiologia, Planejamento 

em Saúde; Políticas Públicas de Saúde. 



 

ABSTRACT 

Gonçalves RM. Comparison between dmf/DMF and ICDAS indexes in Oral Health 

[dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2012. 

 

 

A well-conducted epidemiological survey portrays the oral health status of a 

population is an important tool for planning and monitoring public health. With the 

evolution of dentistry and the strengthening of the concept of Health Promotion, there 

is need for more appropriate use of indexes for the assessment of caries lesions in 

early stages. Objective: Compare the use of indexes International Caries Detection 

and Assessment System (ICDAS-II) and dmf-t / DMF-T (WHO) in epidemiological 

surveys with school and preschool. Methods: The examinations were performed by 

two calibrated examiners, 402 children in public schools aged 5-12 years the 

municipality of Mesquita, Rio de Janeiro, were examined using ICDAS-II and WHO 

criteria. The schools are located in areas covered by the Family Health Strategy. 

DMF-DMF-S, dmf-t, dmf-s, the prevalence of decayed teeth and examination time 

were calculated using both systems. The research subjects participated in education-

prevention activities in health and training in oral hygiene. Results: Data were 

statistically analyzed and the mean dmf-t / DMF-T was 2.35 (sd ± 2.15) and 3.18 (sd 

± 2.31), respectively, using the WHO criteria. When considering the score of the 

three-ICDASII the average was 2.64 (sd ± 1.89) and 3.45 (sd ± 2.48). With the score-

2 ICDASII, 4386 surfaces with lesions were identified, 2795 (63.7%) were not 

considered when we used the dmf-t / DMF-T. The average examination time was 

almost twice as long to ICDAS-II (3.2 ± 1.9 min) and WHO (1.8 ± 0.9 min). 

Conclusion: The ICDAS-II, and provide information on non-cavitated lesions of 

caries, shows significant experience of dental caries in schoolchildren from the city, 

and can generate data comparable with previous research that used the WHO 

criteria. 

Keyword: Dental Caries; Health Promotion; Epidemiology; Health Planning; Health 

Public Policy. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde bucal, na maioria dos municípios brasileiros, constitui ainda um grande 

desafio aos princípios doutrinários do SUS.41 Apesar dos esforços realizados, a 

doença cárie dentária ainda é considerada um agravo de saúde pública.60 Segundo 

Narvai et al. 71 apesar de estar havendo um declínio da cárie dentária no Brasil, não 

se tem claro se a redução ocorre realmente na magnitude mostrada, e consideram 

como fatores participantes relevantes na redução dos índices de cárie dentária, o 

aumento da oferta de flúor10,70,71 a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

partir do início da década de 90 e a reorganização da prática odontológica no 

sistema público de saúde, com uma maior ênfase nas atividades de promoção da 

saúde. 71,72  

 

A cárie dentária é uma doença global, multifatorial, 95,99 considerada um agravo 

de saúde pública, por atingir grande parte da população, apresentar alta morbidade, 

sua eliminação ser um interesse da comunidade, por existirem meios disponíveis de 

prevenção/controle e com possibilidade de tratamento que nem sempre são 

utilizados, ou não são realizados corretamente.80 É uma das doenças crônicas mais 

comuns em todo o mundo95 resultante da associação entre o fator necessário 

acúmulo de biofilme dental e sua exposição a açúcares (fator determinante 

negativo).99 Nesta perspectiva, a doença não pode ser erradicada, mas lesões 

cariosas podem não se manifestar clinicamente através de seu controle e prevenção 

durante toda a vida do indivíduo, se as estratégias disponíveis atualmente para esse 

fim, envolvendo o controle dos fatores causais e determinante tais como biofilme 

dental e dieta, adicionado ao uso de fluoretos e programas educativos, forem 

continuamente utilizadas.56 

 

No Brasil, a despeito do declínio da prevalência da cárie dentária documentado 

para os escolares, persistem importantes discrepâncias na população infantil, com 

prevalência mais elevada nas crianças em idades pré-escolares.10,71,72 Esta 

realidade pode ser explicada porque apenas crianças em idade escolar tem sido o 
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foco da prevenção de programas públicos de saúde, destinados a prevenir o 

desenvolvimento de lesões cariosas e o retardo de sua progressão, que ao atingir 

estágios mais avançados da doença, leva a milhões de dias perdidos de 

escolaridade para as crianças28 e absenteísmo no trabalho em adultos, resultando 

em ambos os impactos de curto e longo prazo sobre a economia produtividade de 

um País.9,38,39 

 

A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente – se constitui num marco 

na história das Políticas Públicas no Brasil na medida em que incorpora uma agenda 

em discussão desde o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e traduz, em 

seus pressupostos operacionais, os princípios do SUS. 17 

 

Dentre os pressupostos dessa política que visa à reorientação do modelo de 

atenção à saúde bucal a nível nacional, destacam-se: utilizar a Epidemiologia e as 

informações sobre o território para subsidiar o planejamento e centrar a atuação na 

Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e 

acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde doença. 

Tais pressupostos devem, portanto, ser postos em prática a partir de diversas 

estratégias, dentre elas a realização de pesquisas epidemiológicas. 21,22  

 

A proposição pelo Ministério da Saúde das diretrizes para uma Política Nacional 

de Saúde Bucal e de sua efetivação, por meio do BRASIL SORRIDENTE, tem a 

Saúde da Família (SF) como uma estratégia prioritária para reorganização da 

atenção básica do SUS, no Brasil, importante tanto na mudança do processo de 

trabalho quanto na precisão do diagnóstico situacional, alcançada por meio da 

adscrição de clientela e aproximação da realidade sócio-cultural da população e da 

postura pró-ativa desenvolvida pela equipe. 22 

As ações da Estratégia Saúde da Família (ESF) são desenvolvidas por meio do 

exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a 

forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações, e devem resolver os 
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problemas de saúde de maior frequência e relevância em um determinado território. 

21,22 

O conhecimento da situação epidemiológica na população é essencial para o 

planejamento e a execução de ações em saúde bucal,12,71,72 sendo o caminho 

correto para a superação do atendimento indiscriminado da livre demanda, ou seja, 

do atendimento às pessoas que por sua própria iniciativa recorrem às unidades de 

tratamento disponíveis. 80 Por isso a odontologia deve observar a distribuição dos 

agravos e das necessidades de tratamento dentário, em cada segmento de nossa 

sociedade, para promover a saúde bucal de um modo efetivo. 62,63 O diagnóstico de 

saúde, proporcionado pela epidemiologia, está inserido dentro das estratégias 

globais de planejamento e de avaliação nos serviços de saúde.90,92  

Um levantamento epidemiológico bem conduzido, retrata o estado de saúde oral 

de uma população específica em um determinado ponto no tempo e, portanto, é 

uma ferramenta importante, para o planejamento de ações em saúde. 2,41,46 

 

De acordo com o Organização Mundial de Saúde (OMS) 101, detecção de cárie 

dentária em pesquisas tem sido realizada a nível de cavitação, porque examinadores 

freqüentemente não podem detectar lesões não cavitadas. No entanto, a inclusão de 

não-cavitadas cárie faz-se necessário uma vez que estes podem fazer parte de um 

planejamento de uma gestão preventiva, diminuindo os custos de restauração 

tratamento.6,40,42,83,84 

  

Métodos de detecção de lesão cariosa não cavitada tem a finalidade de melhorar 

a sensibilidade da epidemiologia e, por isso, tem sido estudados. A detecção de 

cárie com base na inspeção visual, o ICDAS, foi desenvolvido para uso em pesquisa 

clínica, prática clínica e epidemiológica83
. O sistema foi concebido para ser viável em 

inquéritos epidemiológicos com aceitável confiabilidade em detectar lesões em 

estágio de cavitação, e não cavitação.
 50,83 O ICDAS II permite avaliação de lesões 

de cárie em nível de esmalte.47,50,81 O formato atual do Índice CPO, proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS)101 utilizado em levantamentos 

epidemiológicos de cárie desde 1939, é incapaz de fornecer essa informação.  
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O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade do uso do índice ICDAS-II  em 

comparativo com ceo/CPO da OMS, em levantamentos epidemiológicos de cárie 

dentária em crianças pré-escolares e escolares do sistema público de ensino, em 

áreas cobertas pela ESF, do município de Mesquita e a confiabilidade 

interexaminadores em ambos os critérios. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Políticas Públicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família 

 

A partir do final da década de 1970, as discussões e propostas que tratavam 

da determinação da saúde na OMS passaram a incluir a questão social como 

elemento de peso sob a forma de determinantes, o que redefiniriam os sistemas de 

saúde, como foi solicitada em Alma-Ata, em1978. Nos anos 70 e 80, a estratégia 

global Saúde para Todos colocava ênfase na necessidade de se abordar os 

determinantes sociais, sendo enfatizada no Brasil, a partir da I Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986. 1,42 

O movimento da Reforma Sanitária de 1986 criou uma nova alternativa, que 

rediscutiu o conceito saúde/doença e consequentemente as novas ações de saúde, 

ao invés de tratar apenas da relação médico /paciente. Iniciam-se nesta época os 

projetos de saúde comunitária, como clínica de família e pesquisas comunitárias 

com treinamento de pessoal, que fazia este tipo de política pública em todo o País, o 

sucesso da Reforma Sanitária na XIII Conferência Nacional de Saúde. Através da 

maior participação da sociedade nas políticas públicas de saúde, resultou na 

conquista da Universalização da saúde (o princípio Constitucional que estabelece o 

direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros).32 

 No relatório final da Conferência Nacional de saúde, entre outras propostas, 

destaca o conceito ampliado de saúde, a qual é colocado como "Direito de todos e 

dever do Estado‖. A nova Constituição Brasileira de 1988 é então instituída, 

incorporando boa parte das propostas da Reforma Sanitária, sendo intitulada 

Constituição Cidadã, ressaltando: ‖A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. 16 

Sobre a organização dos serviços, detalha a Constituição em seu artigo 198. 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 16 

 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I .descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II. Atendimento Integral, com prioridade para as atividades preventivas sem o 

prejuízo dos serviços assistenciais. 

III.  participação da comunidade. Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde 

será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.16 

Os indivíduos devem receber os primeiros cuidados onde vivem, no meio 

urbano ou rural, perto de casa ou de seu trabalho.67 Pautado no artigo produzido 

para a OPAS, sobre avaliação dos 25 anos após a Conferência de Alma Ata, autores 

concluem,  que a família por tradição também é vista de forma fragmentada, tanto no 

espaço físico onde está fixada, na sua composição nuclear, ou na relação com os 

outros subsistemas sociais, precisa ser abordada de forma integral e articulada, sem 

que se perca de vista, no entanto, o estado de equilíbrio individual (saúde) de seus 

membros. Essa abordagem é fundamental para atenção primária uma vez que a 

situação de vulnerabilidade que se encontra nas famílias está diretamente associada 

às condições de pobreza. Confirmando então, a necessidade de se desenvolver 

políticas públicas que atendam a essa especificidade.73 

Dentro deste contexto, surgiram posteriormente, Programas como o PSF 

(Programa de Saúde da Família) com a proposta de levar saúde a um número maior 

de indivíduos. 65,66 Um novo modelo assistencial voltado para a coletividade, o PSF 

tornou-se uma estratégia dentro da vigência do SUS, implantado no Brasil a partir de 

1994, tendo como enfoque básico a família. Neste mesmo contexto antecedeu ao 

PSF, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, que teve 

bons resultados, tais como diminuição do índice de mortalidade infantil, incentivando 

a busca por uma ampliação e maior resolutividade das ações, surgindo então as 

primeiras equipes de PSF em janeiro de 1994. 102 
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O PSF tem como prioridade as ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde do indivíduo e de sua família, de forma integral e contínua, o objetivo é a 

reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios.65,66 A atenção está 

centrada na família, a partir do seu ambiente físico e social, reafirmando e 

incorporando os princípios básicos do SUS, a universalização, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade.65,66,101 

A USF é a unidade Básica de Saúde reestruturada, e o primeiro contato do 

usuário com o Sistema de Saúde, deve acontecer através da USF, ou seja, esta é a 

―porta de entrada‖ do sistema. O PSF estabelece um vínculo de responsabilidade 

entre as famílias e os profissionais de saúde. Esta proximidade favorece a 

assistência contínua, evitando complicações e encaminhamentos desnecessários 

para especialistas e hospitais. As áreas de atuação do Programa de Saúde da 

Família serão o domicílio, a vida social em creches, locais de trabalho e escolas. 21,22 

Com o aprimoramento do Programa, o mesmo passou a ser chamar 

Estratégia da Saúde da Família, que visa à reorganização da Atenção Básica no 

país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios 

gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve: Desenvolver Ações 

Programadas de Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças e de Assistência, 

Voltadas ao Controle das Patologias Crônicas e/ou às Populações mais Vulneráveis 

do Território: (a)famílias prioritárias definidas a partir de critérios de risco social; (b) 

famílias prioritárias definidas a partir de levantamento de necessidades 

odontológicas; (c) famílias de gestantes; (d) famílias de pessoas com hipertensão; e: 

21 

 I - Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos 

territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam. 

 

II - Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, 

ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade 

onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, 

mantendo sempre postura pró-ativa frente ao processo de saúde-doença da 

população. 
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III - Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação 

realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a 

comunidade. 

IV - Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em 

sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias. 

V - Ser um espaço de construção de cidadania. 21,22,23 

A Atenção Básica, que compõe a Estratégia da Saúde da Família, constitui 

―um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a 

promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,o tratamento, 

a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no primeiro nível de atenção do 

sistema de saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas à 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. Neste contexto, utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 

densidade,que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e 

relevância em seu território. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social‖. 22,23 

A Saúde da Família é a estratégia prioritária para reorganização da atenção 

básica no Brasil, importante tanto na mudança do processo de trabalho quanto na 

precisão do diagnóstico situacional, alcançada por meio da adscrição de clientela e 

aproximação da realidade sócio-cultural da população e da postura pró-ativa 

desenvolvida pela equipe.23 A proposição pelo Ministério da Saúde das diretrizes 

para uma Política Nacional de Saúde Bucal e de sua efetivação, por meio do 

BRASIL SORRIDENTE, tem, na Atenção Básica, um de seus mais importantes 

pilares. Organizar as ações no nível da Atenção Básica é o primeiro desafio a que se 

lança o BRASIL SORRIDENTE, na certeza de que sua consecução significará a 

possibilidade de mudança do modelo assistencial no campo da saúde bucal. 21 
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A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente – se constitui num 

marco na história das Políticas Públicas no Brasil na medida em que incorpora uma 

agenda em discussão desde o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e 

traduz, em seus pressupostos operacionais, os princípios do SUS. Ao trabalhar os 

eixos da atenção à saúde bucal a partir do incremento da atenção básica por meio 

da Estratégia Saúde da Família, da implementação dos Centros de Especialidades 

Odontológicas como elemento estruturante da atenção secundária, além das ações 

de caráter coletivo, o Brasil Sorridente se insere no conjunto de programas 

estratégicos na atual Política de Saúde do País. 21 

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal são resultantes de um 

processo de discussões com os coordenadores estaduais de saúde bucal, 

fundamentando-se nas proposições que, nas últimas décadas foram geradas em 

congressos e encontros de odontologia e de saúde coletiva, bem como em 

consonância com as deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I e II 

Conferência Nacional de Saúde Bucal. Constituem o eixo político básico de 

proposição para a reorientação das concepções e práticas no campo da saúde 

bucal, capazes de propiciar um novo processo de trabalho tendo como meta à 

produção do cuidado. Desta forma, deve ser compreendido como referência 

conceitual para o processo de se fazer o modelo de atenção no espaço da micro-

política, onde ocorre, diante de diversos problemas e demandas, o encontro dos 

saberes e fazeres entre sujeitos usuários e sujeitos profissionais. 17 

As ações e serviços devem resultar de um adequado conhecimento da 

realidade de saúde de cada localidade para, a partir disso, construir uma prática 

efetivamente resolutiva. É imprescindível, em cada território, aproximar-se das 

pessoas e tentar conhecê-las: suas condições de vida, as representações e as 

concepções que têm acerca de sua saúde, seus hábitos e as providências que 

tomam para resolver seus problemas quando adoecem bem como o que fazem para 

evitar enfermidades. 21,24 

 

A epidemiologia indica a frequência com que ocorrem as doenças4 e 

possibilita evidenciar os problemas locais que se encaixam no perfil de problemas 

em saúde pública.80,90  
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O trabalho das Equipes de Saúde Bucal (ESB) deve estar voltado à promoção 

da saúde, controle e tratamento das doenças bucais. Eliminação da dor e infecções 

são prioridades, sem estar orientada para a mutilação dentária.21 Não há regras 

certamente para a abordagem da população-alvo quanto às ações odontológicas. 

Em cada contexto local haverá de se conhecer a realidade e, com base nisso, 

planejar a intervenção. 21,22,23 

A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie, através 

da utilização de produtos fluorados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e 

verniz fluoretado), em ações coletivas. Para instituir a ATF recomenda-se levar em 

consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais 

do local onde a ação será realizada. De acordo com as Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal a utilização de ATF com abrangência universal é 

recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes 

situações. 17 

a) exposição à água de abastecimento sem flúor; 

b) exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor 

(até 0,54 ppm F); 

c) exposição a flúor na água há menos de 5 anos; 

d) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade; 

e) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade. 

17 

 

Dentre os pressupostos dessa política, que visam à reorientação do modelo de 

atenção à saúde bucal, destacam-se: (a) ―utilizar a Epidemiologia e as informações 

sobre o território subsidiando o planejamento‖ e (b) ―centrar a atuação na Vigilância 

à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos 

danos, riscos e determinantes do processo saúde doença‖. Tais pressupostos 

devem, portanto, ser postos em prática a partir de diversas estratégias, dentre elas a 

realização de pesquisas epidemiológicas. 21,23 

 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 21 

 Atingir tais objetivos implica utilizar rotineiramente recursos epidemiológicos e 

desenvolver articuladamente ações assistenciais e de promoção da saúde, 

devidamente inseridas em sistemas de referências e contra-referência. 21 

 

2.2 Saúde Bucal  

 

A cárie dentária é uma doença que tem acompanhado a humanidade ao 

longo da história. Nas últimas décadas, tem-se observado uma tendência de queda 

nos índices de cárie dentária no Brasil e em outros países.70,71 Múltiplos fatores são 

apontados como possíveis causas para o declínio da doença: a adição de flúor à 

água de abastecimento público, o emprego de dentifrícios fluorados em larga escala, 

a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do início da década de 90 

e a reorganização da prática odontológica pública, com uma maior ênfase nas 

atividades de promoção da saúde.10,70,71,72 A introdução dos Procedimentos 

Coletivos e o processo de municipalização, com incentivo à participação popular, 

foram ganhos do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro que tiveram forte 

influência na mudança do quadro epidemiológico em diversas localidades, e devem 

ser considerados para  compreender o processo de declínio na experiência de cárie 

dentária em dentes permanentes de escolares brasileiros a partir do final do século 

XX. 71 Nadanovsky69 destaco ainda as modificações no padrão e quantidade de 

consumo de açúcar, associados à melhoria nas condições de vida; e maior acesso à 

atenção em saúde bucal coletiva e ampliação das ações de promoção e educação 

em saúde bucal. Entretanto, a cárie dentária permanece como um grande problema 

de Saúde Pública, no Brasil e na maior parte do mundo. 

Como outras doenças, a cárie dentária é socialmente determinada e o 

impacto da assistência odontológica na redução de sua prevalência é bastante 

limitado. O ponto em comum entre todos os países que experimentaram redução em 

seus índices de cárie é a melhoria nas condições globais de saúde e qualidade de 

vida. A condição social tem sido enfatizada como importante determinante da 

situação de saúde bucal e estudos têm demonstrado que o declínio da cárie dentária 
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tem sido acompanhado pela polarização da doença nos grupos menos 

privilegiados.10,93,98 

Diversos estudos epidemiológicos têm permitido o monitoramento da 

experiência de cárie em crianças no Brasil.2,26,44,62,91,92,100  A maioria desses 

estudos, contudo, descreve a prevalência e severidade da doença cárie em 

escolares. As condições de saúde bucal do pré-escolar não têm sido documentadas 

na mesma extensão que a saúde bucal do escolar, sendo a manutenção da higidez 

da dentição decídua muitas vezes menosprezada, isso ocorre, provavelmente, 

porque a dentição decídua não tem sua importância tão considerada quanto a 

permanente. É reconhecido, porém, que a história dessa enfermidade na dentição 

decídua pode estar associada à experiência futura em dentição permanente. Em 

muitos países, o ingresso na escola dá-se após os seis anos de idade. Os 

levantamentos epidemiológicos, mais frequentemente, dedicam-se a crianças em 

idade escolar, por sua mais fácil localização e identificação.10 

A cárie dentária permanece como a doença crônica mais prevalente na 

infância e constitui um problema de saúde pública, implica limitações para as 

famílias que têm de lidar com a criança que experimenta esta realidade.5  Kiwanuka 

e Ǻstrømn55 sugerem que crianças com experiência de cavidades cariosas podem 

apresentar dificuldades na mastigação, distúrbios durante o sono, além de 

limitações na interação social. A ocorrência de tal alteração pode implicar ausência 

nas atividades escolares, resultando em dias de trabalho perdidos pelos 

cuidadores. 9,28,38                                                                                                                  

Levantamentos epidemiológicos são importantes para monitorar 

tendências da evolução da prevalência e ou incidência da doença cárie dentária e 

de avaliação das necessidades odontológicas de uma população.41 Com o objetivo 

de investigar o provável declínio dos indicadores para a doença cárie em crianças 

belgas de 12 anos e analisar alguns fatores que poderiam estar associados a ela, 

Carvalho et al. 27 estudaram crianças de uma mesma escola que foram examinadas 

em dois períodos: 1983 (n=533) e 1998 (n = 496), identificando o CPO-D, o CPO-S 

e fluorose. Coletaram também informações sobre os hábitos caseiros e consultas a 

profissionais para cuidar dos dentes. Os resultados mostraram que houve um 

aumento do percentual de crianças livres de cavidades cariosas – de 4% para 50%. 
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Notaram uma redução no CPO-D de 7,5 para 1,6 e no CPO-S de 11,5 para 2,5 (p < 

0,001). Sinais de fluorose foram identificados em 5% das crianças em 1983 e em 

30% delas em 1998. A análise dos dados revelou que a escovação com dentifrício 

fluoretado, as visitas ao dentista e a presença de fluorose estavam 

significativamente correlacionados com a redução da cárie.  

Narvai 70 estudou a evolução da prevalência da doença cárie em dentes 

permanentes, em crianças do município de São Paulo, no período de 1970 a 1996, 

realizaram um estudo baseado em dados secundários. Os dados foram 

provenientes de um inquérito, realizado em 1996, no qual foram examinados 2.491 

escolares, de 5 a 12 anos, em 103 unidades das redes de ensino público e privado, 

utilizando a metodologia proposta pela OMS. Compararam os dados obtidos com 

outros disponíveis desde 1970. Observaram que, de uma situação de prevalência 

―muito alta‖ de cárie dentária em 1970 (CPO-D de 6,91), a população de referência 

evoluiu para um quadro de ―baixa‖ prevalência em 1996 (CPO-D de 2,06) para a 

idade-índice de 12 anos, e concluiu que, mesmo num contexto socioeconômico e 

sanitário adverso, foi possível, no período observado, conter o avanço da cárie 

dentária na população infantil de São Paulo e produzir um expressivo declínio em 

sua prevalência e severidade.  

Os quatro grandes levantamentos nacionais realizados em 1986, 1996, 

2003 e 2010 foram de grande relevância para a construção de uma consistente 

base de dados relativa ao perfil epidemiológico de saúde bucal da população 

brasileira. Contudo, é fundamental que a realização destes estudos faça parte de 

uma estratégia inserida no componente de vigilância à saúde da Política de Saúde, 

na perspectiva da construção de uma série histórica de dados de saúde bucal com 

o objetivo de verificar tendências, planejar e avaliar serviços. 

Em 1986, foi realizado um levantamento epidemiológico a nível nacional, 

no qual o índice CPOD foi de 6,67 aos 12 anos de idade, uma alta prevalência de 

cavidades cariosas muito alta segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 19 

Já em 1996 observou-se uma queda de 54% no índice CPO ao longo desses dez 

anos, atingindo 3,06, valor próximo à meta estabelecida para o ano 2000 pela OMS. 

18 Os maiores levantamentos epidemiológicos realizados no País foram, - SB Brasil 
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2003 e SB Brasil 2010, onde foi constatado que a doença cárie ainda é um agravo 

de Saúde Pública. 20,85 

Em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde anunciou os primeiros 

resultados do Projeto SB Brasil 2010, desse inquérito populacional que teve a 

coleta de dados concluída um mês antes, nas capitais e em mais 150 municípios do 

interior das cinco regiões brasileiras. Equipes de saúde bucal de serviços 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) examinaram e entrevistaram 

aproximadamente 38 mil crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entre os 

resultados mais significativos estão os relativos à cárie dentária. Aos 12 anos, 

idade-índice utilizada internacionalmente para fazer comparações, o índice CPO 

(soma dos dentes cariados, perdidos ou obturados) apresentou uma média de 2,1, 

valor 25% menor do que o encontrado em 2003 (2,8). No componente relativo aos 

dentes não tratados (cariados), a redução foi de 29% (1,7 para 1,2). O percentual 

de crianças ―livres de cárie‖ (CPO = 0) passou de 31% em 2003 para 44% em 2010, 

indicando que, em crianças de 12 anos, ocorreu significativa redução na 

prevalência e na gravidade da doença associada a um maior acesso a serviços 

odontológicos restauradores. 85 

A saúde bucal, na maioria dos municípios brasileiros, constitui ainda um 

grande desafio aos princípios doutrinários do SUS, principalmente no que se refere 

à universalização e à eqüidade do atendimento. Apesar dos esforços realizados, a 

cárie dentária ainda é considerada um agravo de saúde pública, principalmente 

entre crianças e adolescentes, mesmo com o declínio que vem ocorrendo ao longo 

dos anos; portanto, necessita de medidas individuais e coletivas, bem como 

estratégias preventivas para controlá-la e tornar suas seqüelas cada vez menos 

severas.41 

O conhecimento da situação epidemiológica na população é essencial para o 

planejamento e a execução de ações em saúde bucal, sendo o caminho correto de 

superação do atendimento indiscriminado da livre demanda, ou seja, do atendimento 

às pessoas que por sua própria iniciativa recorrem às unidades de tratamento 

disponíveis. 80 Por isso a odontologia deve observar a distribuição dos agravos e das 

necessidades de tratamento dentário, em cada segmento de nossa sociedade, para 

promover a saúde bucal de um modo efetivo. 62 O diagnóstico de saúde, 
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proporcionado pela epidemiologia, está inserido dentro das estratégias globais de 

planejamento e de avaliação nos serviços de saúde. 70,71 Ressaltando que não 

devem ocorrer momentos estanques ou anteriores às ações de saúde, mas o 

chamado "enfoque epidemiológico" dos serviços, que deve ser uma prática 

transversal e cotidiana. 92 Além disso, os levantamentos epidemiológicos fornecem 

dados que possibilitam comparações no tempo e no espaço. 4,90 

O declínio da prevalência da cárie dentária, observado em vários países foi 

acompanhado pelo fenômeno da polarização, que consiste na concentração da 

maior parte das doenças e das necessidades de tratamento em uma pequena 

parcela da população (20 a 40%).61,92 A polarização é um fenômeno que pode estar 

refletindo medidas de prevenção e controle da cárie, embasadas na estratégia 

populacional. 71 Passou-se de uma situação de alta prevalência da doença para um 

cenário em que se constata uma grande porcentagem de indivíduos livres de cárie. 

Os valores cada vez mais baixos de CPOD aos 12 anos de idade encontrados 

indicam redistribuição de uma menor carga de doença. Além disso, cada vez mais a 

distribuição da cárie vai se afastando de uma distribuição uniforme, sendo notados 

níveis crescentes de desigualdade.10 Observa-se que a situação continua grave nas 

classes menos favorecidas e é a capacidade de identificar esses grupos, com alto 

índice de cárie dentária, que irá possibilitar o correto manuseio e a adoção de 

medidas e estratégias preventivas adequadas. 71 

Antunes3, ressaltou que não se tem claro é se a redução da cárie dentária é 

realmente da magnitude mostrada e ainda afirmou que existem fortes indícios da 

influência de fatores como a mudança nos critérios de diagnóstico da cárie nesse 

declínio. Complementa lembrando que a doença cárie é socialmente determinada, 

podendo estar ocorrendo distribuição desigual na população.  

Durante as últimas décadas, tem havido mudanças não só na prevalência 

da cárie dentária, mas também na distribuição e o padrão do doença, desigualdades 

em saúde bucal têm surgido como uma questão de saúde pública 

estando cada vez mais relacionado com grupos de baixa renda e socialmente 

desfavorecidos que tem apresentado, desproporcionalmente, elevados níveis de da 

doença. 72 
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Os levantamentos epidemiológicos são importantes para monitorar tendências 

comportamentais da cárie dentária e avaliar as necessidades odontológicas de uma 

população.41 De acordo com o Organização Mundial da Saúde, detecção de cárie 

dentária em pesquisas tem sido realizada a nível de cavitação porque os 

examinadores frequentemente não podem detectar lesões não cavitadas por 

inspeção visual. 101 

 

2.3 A Epidemiologia 

 

A epidemiologia indica a freqüência com que ocorrem as doenças e 

possibilitam evidenciar os problemas locais que se encaixam no perfil de problemas 

em saúde pública, e assim podem-se elucidar as prioridades relativas, que 

dependem: do número de pessoas atingidas, seriedade do dano causado, 

possibilidade de atuação eficiente, custo per capita, grau de interesse da 

comunidade.80 Tem fornecido os fundamentos tanto para os estudos das condições 

tanto de saúde bucal das populações, e dos principais fatores causais associados, 

como para identificação dos segmentos populacionais com maiores riscos, além da 

avaliação da eficácia dos serviços, programas e políticas públicas de saúde, 

incluindo, a saúde bucal.90 

Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal são definidos como 

estudos que fornecem informações básicas sobre a situação de saúde bucal e/ou 

sobre as necessidades de tratamento odontológico de uma população em um 

determinado tempo e local. Seus principais objetivos são: conhecer a importância 

dos problemas odontológicos e monitorar mudanças nos níveis e nos padrões das 

doenças ao longo do tempo. 101 

É fundamental que os dados epidemiológicos sejam usados para subsidiar o 

planejamento das ações de saúde bucal da população, para que a intervenção 

possa resultar em um impacto necessário para controlar as doenças bucais, 

promover saúde e melhorar a qualidade de vida, analisando a realidade da área de 

abrangência,21,23 mediante uma comparação entre a situação local e as metas 

propostas pela Organização Mundial de saúde (OMS) e outros estudos nacionais.  
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Para avaliação em saúde bucal, em específico, para a cárie dentária a OMS 

propõe a utilização dos Índices ceo/CPO em levantamentos epidemiológicos, e 

sugere como idades-índice para investigação da  doença cárie em crianças,  a idade 

de 5 anos para dentição decídua e 12 anos para  dentição permanente: 

- 5 anos. Esta idade é de interesse em relação aos níveis de doenças bucais na 

dentição decídua, uma vez que podem exibir mudanças em um período de tempo 

menor que a dentição permanente em outras idades-índice, além de ser usada 

internacionalmente para aferição do ataque de cárie em dentes decíduos. 

- 12 anos. Esta idade é especialmente importante, pois foi escolhida como a idade 

de monitoramento global da cárie para comparações internacionais e o 

acompanhamento das tendências da doença.101 

             O Ministério da Saúde, afirma que deve ser incentivado nos municípios o 

monitoramento de indicadores como a média ceo/CPOD e percentual dos grupos 

livres de cárie nas idades de 5 e 12 anos como vigilância mínima para cárie 

dentária.21 

 

Com o conhecimento do comportamento, etiologia e possibilidades de 

prevenção e intervenção da cárie dentária, outros índices estão sendo avaliados 

para serem utilizados em levantamentos epidemiológicos aqui no Brasil.2,10,64  

 

2.4 Índices Epidemiológicos 

 

2.4.1 CPO-D e ceo-d  

O Índice CPO, foi proposto primeiramente por Klein e Palmer, em 1937, 

quando conduziram um estudo transversal de prevalência no qual foram examinadas 

8.257 crianças índias americanas (dos EUA), distribuídas entre 110 tribos em 16 

estados do país. É o índice mais utilizado em levantamentos epidemiológicos, é 

objetivo e simples, apresentando características favoráveis que determinaram sua 

utilização universal nesses anos (Tabela 1). 53 
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 Tabela 1. Critérios e códigos propostos por Klein e Palmer para o índice CPO, em 
1937 

Condição 
dental 

Critério de diagnóstico Código 

Espaço vazio Dente não erupcionado 0 

Cariado Apresentando: 
- evidência de esmalte socavado (cavidade definida onde o 
explorador penetra); 
- sulcos e fissuras onde o explorador prende, desde que exista 
tecido cariado amolecido e/ ou opacidade de esmalte e 
manchas de cárie; 
- em faces proximais se o explorador prende, ficando retido ao 
se fazer movimentos na direção cérvico-oclusal; 
- em casos onde o explorador penetra entre o dente e a 
restauração; 
- há uma restauração, porém está presente um dos critérios 
acima 

1 

Obturado 
(restaurado) 

O dente está perfeitamente restaurado com material definitivo 
como ouro, amálgama, resina, etc. Pode haver uma falha na 
restauração, mas não se consegue inserir o explorador entre o 
dente e ela. 

2 

Extraído A perda se deu devido à cárie dentária. Não se aplica a 
dentição temporária 

3 

Extração 
indicada 

Há uma lesão que atinge a câmara pulpar. Apresenta lesão 
cariosa profunda, em que tudo leve a crer que a polpa será 
exposta quando se intencionar preparar uma cavidade para 
posterior restauração. 

 

4 

Hígido Inexiste cárie ou restauração 5 

Exclusões O dente foi extraído por outras razões que não a cárie dental, 
como fratura, correção ortodôntica, doença periodontal ou 
necessidade protética 

x 

 

O índice CPO-D, proposto por Klein e Palmer, representa a média do número 

total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em um grupo 

populacional. Por muito tempo a detecção de lesão de cárie foi realizada por meio 

do exame tátil e visual com auxílio do espelho dental e sonda exploradora. Não é 

considerado dente extraído, os dentes ausentes congenitamente ou extraídos por 

razões ortodônticas ou em decorrência de acidentes traumáticos. 53 

O índice ceo-d, foi proposto por Gruebbel, numa adaptação do índice CPO-D 

à dentição decídua. Representa a média de dentes decíduos cariados, com extração 

indicada e obturados. Os dentes perdidos não são considerados, pela dificuldade em 

diferenciar extraído por cárie de esfoliação natural dentária. 39 
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Atualmente o uso da sonda exploradora para diagnóstico tem sido contra-

indicado por se tratar de um método invasivo e passível de causar danos 

irreversíveis à superfície do esmalte, transformando esta superfície remineralizável 

em cavidade propensa à progressão da lesão. 43,89,101 

Além disso, o exame com sonda pode também funcionar como veículo de 

transmissão da microbiota cariogênica de um sítio dentário para outro. Os trabalhos 

científicos já evidenciaram que o exame com sonda não é superior ao exame visual 

isolado em termos de sensibilidade e especificidade.58,76,89 

Uma opção proposta pela OMS é a utilização da sonda romba, a mesma 

utilizada para índice periodontal comunitário (IPC), ao qual não causaria danos ao 

esmalte e funcionaria para remover o biofilme dentário facilitando o exame visual 

esclarecendo dúvidas advindas do diagnóstico.101 

Com as modificações feitas no CPO-D na década de 1990 pela a OMS 

(Tabela 2), passou-se a caracterizar um dente como cariado ―quando uma lesão de 

cárie em fóssula ou fissura, ou em superfície apresentar uma cavidade, esmalte 

socavado ou bases ou paredes amolecidas detectáveis, a sonda do CPITN deve ser 

usada para confirmar a evidência visual de cáries nas superfícies oclusal, vestibular 

e lingual.101 

Preconiza-se que o exame clínico do dente deve ser realizado sob boa 

iluminação, normalmente sob condição de luz natural por razão de custo e 

praticidade em estudos de campo, porém a presença de focos de luz artificial 

é admissível desde que haja condições para tanto,80 após profilaxia das superfícies e 

secagem. A profilaxia é importante para que se remova o biofilme e saliva facilitando 

a visualização das lesões. 39 Apesar de ser o índice mais freqüentemente utilizado, o 

levantamento epidemiológico que utitiliza o CPO-D se restringe em realizar o 

planejamento em doença instalada. 

Existem outros métodos auxiliares para detecção de lesões de cárie utilizados 

para diagnóstico86 como o uso de: imaginologia dental; transiluminação com fibra 

ótica e fluorescência89,96 medição da resistência elétrica; separação temporária de 

dentes posteriores, entre outros. Porém esses métodos auxiliares não substituem o 
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exame clínico, além de exigirem recursos físicos e financeiros que nem sempre 

estão disponíveis nos locais onde os levantamentos epidemiológicos ocorrem.89 

Em 1997, a Organização Mundial de Saúde, fez uma adequação ao inicial 

modelo proposto por Klein e Palmer realizando alterações no critério de diagnóstico 

e códigos (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 31 

Tabela 2 - Critérios e códigos propostos pela OMS para o índice CPO, 1997 

Condição dental Critério de diagnóstico Código 

Hígido Quando inexiste cárie ou restauração. Os estágios iniciais da 

doença, que precedem a formação de cavidade, não são 

levados em consideração pela dificuldade em detectá-las no 

exame clínico comum. 

0 

Cariada Quando uma lesão apresenta cavidade inquestionável, 

restauração temporária ou, ainda, que tenha selante, mas 

também esteja cariada. Sempre que houver dúvida codificar 

como sadia. 

1 

Restaurada e 

Cariada 

Quando se tem restaurações definitivas presentes e ao 

mesmo tempo áreas que estão cariadas. Não há distinção 

entre cáries primárias e secundárias, ou seja, se as lesões 

estão ou não em associação física com a restauração.  

2 

Restaurada sem 

cárie  

Restaurações presentes, inexistindo cárie primária ou 

recorrente. Um dente com coroa colocada em razão de cárie 

inclui-se nesta categoria, porém se a coroa for conseqüente 

a outras causas, como trauma ou suporte de prótese, é 

codificado como 7. 

3 

Dente Perdido 

Devido a Cárie  

Elemento da dentição permanente extraído por cárie. 4 

Dente permanente 

perdido por outra 

razão que não seja 

a cárie 

A ausência por motivos ortodônticos, periodontais ou 

congênita. 

5 

Selante de fissura Para os casos em que um selante de fissura foi colocado na 

superfície oclusal ou se esta foi alargada para receber um 

compósito  

6 

Apoio de Ponte, 

Coroa ou Veneer 

Indica um dente que é parte de uma prótese fixa. Também 

pode ser usado para coroas colocadas por outras razões 

que não a cárie e para veneer ou laminados que cobrem a 

superfície vestibular do dente, sempre que não houver 

evidencia de cárie ou restauração. 

7 

Dentes Não- 

Erupcionados 

Restrito a dentição permanente e desde que inexista dente 

temporário no espaço livre. Esta categoria não inclui dentes 

perdidos por razões congênitas ou perdidos por trauma. 

8 

Trauma/ Fratura Quando uma ou mais superfícies foram perdidas como 

resultado de trauma e não há evidência de cárie. 

T 

Não Informado Para dentes permanentes erupcionados que não podem ser 

examinados por qualquer razão (ex.: banda ortodôntica, 

hipoplasia severa, etc.). 

9 

 

Apesar de se tratar de um índice específico de cárie, é  considerado universal 

e com representatividade no que diz respeito ao estado de saúde dos dentes. 39 
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Existe também o índice CPO-S/ceo-s, que é a adaptação do conceito CPO-D 

à superfície dentária. Proposto por Klein, Palmer & Knuston onde representa o 

número médio de superfícies CPO por indivíduos. 39 

As mudanças observadas no decorrer das últimas décadas com relação 

à redução na prevalência de lesão cariosa devido ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e materiais89, assim como a evolução no conhecimento científico sobre 

etiologia, progressão e prevenção da doença induzem cada vez mais aos 

epidemiologistas encararem de modo inovador a questão do diagnóstico da doença 

cárie.  Inicialmente, diagnosticar a doença cárie significava detectar cavidades 

cariosas nas superfícies dentárias. Com a evolução científica, entende-se que a 

cárie dentária se trata de um processo dinâmico, onde ocorrem ciclos de perda e 

ganho de minerais, e no qual a lesão só se desenvolve se a perda mineral 

(desmineralização) for maior que o ganho (remineralização). Dessa forma, não se 

deve tratar a doença cárie focando apenas na presença ou ausência de cavidade, 

deve-se avaliar a atividade da lesão para intervir antes que ocorra a cavitação. 11,60 

Clinicamente identificam-se diferenças que ajudam no diagnóstico da atividade das 

lesões. 

Na lesão ativa a superfície do esmalte apresenta-se opaca, rugosa e com 

aspecto de giz, já nas lesões inativas se tem uma superfície lisa e brilhante. Outro 

fator que ajuda também na diferenciação clínica destas lesões é o tipo de biofilme. 

Em lesões cariosas ativas são mais comuns biofilme espesso e pegajoso, já a 

ausência ou a presença de biofilme calcificado é indício de inatividade de lesão 

cariosa.94 Com o passar do tempo as limitações do CPO clássico se mostraram cada 

vez mais evidentes à medida que a prevalência de cárie começou a diminuir e a 

saúde bucal deixou de ser vista isoladamente, passando a ser analisada como um 

dos fatores relacionados com a saúde geral e o bem estar, não só do individuo, mas 

de uma comunidade. Este índice é utilizado para estimar a experiência presente e 

passada de cárie dentária, mas não avalia lesões não-cavitadas, a severidade da 

doença e atividade das lesões. Sendo questionável se ainda é o índice 

epidemiológico mais recomendado como parâmetro para detecção, classificação e 

controle da doença, pois exclui a possibilidade de intervenções preventivas ou 

operativas não invasivas, por ser incapaz de fornecer informação sobre a doença 

cárie dentária em seus estágios iniciais. 24 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 33 

 

2.3.2 ICDAS (International Caries Detection and Assessment System)  

 

Tradicionalmente a cárie dentária, tem sido diagnosticada ao nível de 

cavitação ou, mais recentemente, na fase em que uma lesão se estende à metade 

externa da dentina.84 Historicamente, este é o ponto no qual maioria dos dentistas 

concordaram que a restauração é necessária. No entanto, a doença está presente, 

diagnosticável e reversível muito antes deste estágio, e estudos tem sido realizados 

para que utilização de meios diagnósticos e de monitoramento possam ser 

utilizados.2,13,14,15,25,34,49,52,81,88,89,97  

 

A detecção de cárie é um elemento chave na prevenção e tratamento de 

lesões, e uma tarefa complexa em odontologia8,81,82. Superfícies oclusais são os 

locais mais afetados por cárie em crianças e adultos, devido a morfologia dos sulcos 

e fissuras e à dificuldade de remoção de biofilme dental. Nos estudos 

epidemiológicos que tem como critérios de diagnóstico, os índices ceo/CPO da OMS 

tem-se situações onde a doença pode não ser detectada, diagnosticada, registrada 

ou gerida da maneira mais apropriada por avaliadores, devido a utilização de índices 

menos sensíveis.82 Por isso, a relevância da detecção precoce da cárie oclusal ter 

crescido nos últimos anos. 96 

 

Dada à natureza dinâmica da cárie dentária, é possível e controlar a 

progressão da doença através da remineralização de lesões antes de avançar para 

um estágio de cavitação. Quando a detecção de lesão de mancha branca, bem 

como a identificação precoce de lesões não-cavitadas são incluídos no processo de 

diagnóstico clínico, um tratamento não-invasivo é possível, e assim, efetivamente 

evita-se a progressão para cavitação. Os métodos de detecção de cárie, que 

incluem lesões não cavitadas nos exames epidemiológicos devem ser adotados e, 

portanto, ser cada vez mais estudados. 56,81,82 

A inspeção visual em exames epidemiológicos, preconizados pela OMS foram 

tradicionalmente utilizados na prática clínica, mas só podem detectar lesões de cárie 

em um estágio avançado. 87  
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          O International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) foi 

desenvolvido para fornecer a médicos, epidemiologistas e pesquisadores um 

sistema baseado em evidências, que permita a detecção de cárie e diagnóstico 

padronizado em diferentes ambientes e situações.47,83   

 

Este método permitiria uma normalização dos dados coletados e também 

uma melhor comparabilidade entre os estudos. Em 2003, o ICDAS-I foi concebido 

com base no princípio de que o exame visual deve ser realizado em superfícies 

limpas, livres de biofilme dental, com cuidadosa secagem da lesão/superfície para 

identificar lesões precoces. 83 

 

O ICDAS-I foi escolhido dentre outros sistemas diagnósticos, por permitir um 

diagnóstico meticuloso, que inclui lesões de esmalte não cavitadas e o  início do 

processo de desmineralização na superfície do esmalte dentário,  sendo baseado  

em revisões sistemáticas8,50 e artigos científicos.29,35,36,40,84,87 Na revisão sistemática 

de Bader et al.8 foi observado que haviam poucas pesquisas sobre a validade da 

cárie detecção e diagnóstico em dentes decíduos, identificando apenas cinco 

avaliações, dos quais apenas duas avaliaram métodos de diagnóstico visuais. 

 

Posteriormente, em 2005, esse critério foi modificado e ICDAS-II foi criado na 

oficina ICDAS em Baltimore. A melhoria incluiu um intercâmbio de códigos para 

assegurar que o sistema traduziria uma superestimação da gravidade da cárie 

dentária,51 mas o sistema foi baseado em evidências que pudessem direcionar a 

informação de melhor qualidade para subsidiar decisões a respeito de diagnóstico, 

prognóstico e gestão clínica de cáries dentárias tanto ao nível individual quanto da 

saúde pública.50 

 

Estudos realizados mostram que o ICDAS-II apresenta boa reprodutibilidade e 

precisão para a detecção de lesões de cárie oclusal em diferentes fases da doença. 

No entanto, estes estudos foram realizados por examinadores que receberam um 

treinamento especial antes de usar o ICDAS-II.34,36,89,97  

 

A diferença deste índice para os demais citados anteriormente, é que neste, 

ao exame clínico, é necessário, além da superfície limpa, sem presença de biofilme 
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dental, que se tenha uma superfície cuidadosamente seca com jato de ar, por 5 

(cinco) segundos para que se consiga identificar até as lesões iniciais (mancha 

branca). 50,83,74 

 

O método de codificação deste sistema é composto de dois dígitos, o primeiro 

identifica tratamento- restauração/selante e o segundo atividade e severidade da 

lesão (Tabela 3). 81  

 

Tabela 3 – Códigos e Descrição do ICDAS-II 

Primeiro dígito -código Descrição                                                          

0 Sadio, face sem restauração ou selante   

1 Selante parcial   

2 Selante total   

3 Restauração em resina   

4 Restauração em amálgama   

5 Coroa metálica   

6 Coroa veneer, ouro ou metalocerâmica;   

7 Restauração partida ou ausente   

8 Restauração provisória   

Códigos Especiais Descrição   

97 
98 
99 

Dente ausente devido à cárie 

Dente ausente por razões diferentes a cárie 

Não erupcionado 

  

Codificação de atividade e severidade da lesão, a ordem dos escores (0-6) reflete a 

progressão da severidade das lesões: 

Segundo dígito-código Descrição 

0 Superfície dentária hígida (após profilaxia e 

secagem por 5 segundos) 

1 Primeira alteração visual do esmalte (somente vista 

após secagem por 5 segundos) 

2 Nítida alteração visual no esmalte (visualizada 

mesmo com dente ainda úmido) 

3 Descontinuidade localizada no esmalte, sem sinais 

clínicos de envolvimento da dentina (microcavitação) 

4 Sombra escura interna da dentina, com ou sem 

descontinuidade do esmalte (cárie oculta) 

5 Cavidade nítida com dentina visível 

6 Cavidade nítida extensa com dentina visível 

Fonte:Pitts, 2009. 
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E dessa forma, cada face de dente deve ser avaliada. Através do 

levantamento pelo ICDAS pode ser calculado o CPO.83 Tendo em vista esta 

situação, apesar de se tratar de um sistema mais complexo de identificação, o 

levantamento epidemiológico realizado pelo ICDAS se adequa a esta nova 

realidade, pois quando busca aferir a atividade da doença; se baseia no princípio da 

identificação precoce da lesão, sendo capaz de reconhecer mudanças contínuas no 

padrão de progressão da doença.7,50,74,83 Sendo classificado como um promissor 

instrumento de precisão no planejamento de serviços odontológicos em saúde 

pública. Com o reconhecimento dos sinais clínicos precoces da lesão de cárie, de 

que sua progressão se faz lentamente, sabe-se também que a mesma pode ser 

detida ou mesmo revertida pelo uso de medidas preventivas.7,15 

 

Esses métodos de detecção de cárie dentária, incluindo lesões não 

cavitadas, devem ser cada vez mais adotados, pesquisados e estudados, 

principalmente em inquéritos epidemiológicos, para poderem gerar dados 

comparáveis com os critérios preconizados pela OMS, que foram largamente 

utilizados durante os anos em levantamentos epidemiológicos. 6,13,14 

 

2.4 Características do Município 

 

O nome Mesquita é uma referência ao Barão de Mesquita, proprietário das 

fazendas que hoje constituem a região central do município. Mesquita conquistou 

sua emancipação no final da década de 1990, sendo o município mais recente da 

Baixada Fluminense, é um município brasileiro do Estado do Rio de Janeiro, 

emancipado de Nova Iguaçu. Sua população em 2010 é de 168 403 habitantes, de 

acordo com o IBGE. A área da unidade territorial é de 41,6 Km² e o IDH é 0,762 e 

apresenta 7 Equipes de Saúde Bucal (ESB) da Estratégia Saúde da Família.  
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Figura 1:Mapa de Abairramento do Município de Mesquita 

 

Fonte: www.mesquita.rj.gov.br 

 

Visto do que foi descrito anteriormente, entende-se que políticas públicas de 

saúde foram idealmente elaboradas a resolver problemas de saúde a nível 

comunitário e promover cidadania. Um levantamento epidemiológico bem conduzido 

retrata o estado de saúde oral de uma população específica em um determinado 

momento e, portanto, é uma relevante ferramenta para o planejamento, avaliação e 

monitoramento de ações em saúde pública. 

  

O objetivo da pesquisa foi realizar uma comparação da utilização dos índices 

epidemiológicos ceo-d/CPO-D e ICDAS-II  em saúde pública, para isto, crianças de 

5-12 anos, matriculadas na rede pública de ensino, que recebem cobertura da ESB 

da Estratégia Saúde da Família do município de Mesquita, foram submetidas a 

exames orais, utilizando os dois índices. 

 

http://www.mesquita.rj.gov.br/
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3- PROPOSIÇÃO 

 

3.1 Objetivo Geral. 

- Realizar uma comparação da utilização dos índices ceo-d/CPO-D e ICDAS-II  em 

saúde pública. 

 

 3.2 Objetivos Específicos  

- Conhecer a prevalência do componente cariado (C) na amostra da pesquisa.   

- Conhecer o percentual dos indivíduos livres de cárie da amostra. 

- Estabelecer o tempo médio do exame epidemiológico utilizando os índices 

avaliados. 

- Realizar o levantamento epidemiológico de saúde bucal em pré- escolares e 

escolares de 5 e 12 anos, em territórios adscritos, com cobertura das ESB(s). 

-  Avaliar a confiabilidade interexaminadores em ambos os critérios. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Do ponto de vista de estratégia metodológica, este estudo é composto por 

uma amostra de indivíduos (crianças) residentes de um município do Estado do Rio 

e Janeiro, nos quais foram realizados exames bucais epidemiológicos. Com relação 

ao componente operacional, esta pesquisa se constitui em um estudo, sob a 

responsabilidade de uma pesquisadora vinculada a UFF (Universidade FEDERAL 

FLUMINENSE) que apresenta concessão de bolsa de estudos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e com aprovação 

prévia da Coordenação de Saúde Bucal de Mesquita – Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) Mesquita. 

 

4.1. MATERIAL 

 Todas as crianças que participaram da pesquisa foram anteriormente 

submetidas a programações educativo-preventivas e escovação dental 

supervisionada. Os exames epidemiológicos ceo-d/CPO-D foram realizados no pátio 

das escolas, sob luz natural, por duas examinadores corretamente paramentadas 

com EPIs, e as crianças deitadas em mesas escolares e o material utilizado para a 

coleta de dados observados nos exames foi espelho bucal plano nº 5, a sonda IPC 

("ball point") previamente esterilizados, espátulas de madeira descartável e roletes 

de algodão. Para o índice ICDASII, as crianças foram avaliadas imediatamente após 

a submissão ao primeiro exame, sendo realizado no interior do Odontomóvel da 

SMS (cedido à pesquisa para comportar os examinadores nos dias das avaliações). 

Previamente ao exame epidemiológico utilizando o índice epidemiológico ICDAS-II, 

foi realizada uma profilaxia dentária com pedra pomes e água a temperatura 

ambiente e secagem com ar comprimido da seringa tríplice do equipo odontológico. 

O tempo de todos os exames epidemiológicos desta pesquisa foi controlado por 

cronômetros. Os dados coletados durante os exames epidemiológicos foram 

registrados em fichas apropriadas para cada índice do estudo e posteriormente 

transcritas e analisadas em computador. 
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4.2 MÉTODO 

 

 Esta pesquisa consistiu em um Estudo Quantitativo Epidemiológico Descritivo 

Transversal.  

 

4.2.1- Definição dos critérios para seleção da amostra: 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere, para estudos de saúde 

bucal, a composição da amostra em determinadas idades-índice e grupos etários os 

quais foram utilizados na presente pesquisa. As descrições colocadas a seguir foram 

retiradas parcialmente da 4a edição do Manual da OMS, de 1997. 

- 5 anos. Esta idade é de interesse em relação aos níveis de doenças bucais na 

dentição decídua, uma vez que podem exibir mudanças em um período de tempo 

menor que a dentição permanente em outras idades-índice, além de ser usada 

internacionalmente para aferição do ataque de cárie em dentes decíduos. 

- 12 anos. Esta idade é especialmente importante, pois foi escolhida como a idade 

de monitoramento global da cárie para comparações internacionais e o 

acompanhamento das tendências da doença. 

 

4.2.2- Critérios de Inclusão 

 - Escolares de 5 anos que apresentem somente elementos dentários decíduos na 

cavidade bucal. 

- Escolares de 12 anos de idade. 

- Escolares devidamente matriculados na rede pública de ensino do município. 

- Moradores de áreas adscritas pela ESF que tenha ESB, no município de Mesquita. 
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4.2.3- Critérios Exclusão 

- Indivíduos que não contemplem os critérios de inclusão. 

- Faltosos ao Núcleo escolar no dia dos exames epidemiológicos. 

- Indivíduos cujos pais/responsáveis não tenham assinado o Termo de 

consentimento livre esclarecido. 

- Escolares que mesmo com o termo de Consentimento livre e esclarecido assinado 

e autorizado, não desejem participar do estudo. 

 

 

4.2.4- Tamanho da Amostra 

 

   Para cálculo do tamanho de amostra desta pesquisa, foram assumidos os 

parâmetros de uma pesquisa inédita, onde valores foram aplicados na fórmula 

específica de bioestatística, para se obter um valor ideal de amostra. A amostra 

mínima resultante desta aplicação estatística foi de 384 crianças, assim 450 crianças 

foram convidadas a participar da pesquisa. No entanto, 89,3% de crianças 

compuseram a amostra final deste estudo (n=402), sendo simples ao acaso, foram 

208 crianças de 5 anos, sendo 116 meninos e 92 meninas, e 194 crianças de 12 

anos, sendo 101 meninas e 93 meninos. Ao total existem 27 instituições da rede 

pública municipal de ensino localizadas em áreas cobertas pela ESF do município de 

Mesquita, foram selecionadas 7 instituições de ensino que estavam localizadas em 

áreas cobertas por distintas equipes da ESF que e apresentavam, pelo menos, uma 

Equipe de Saúde Bucal (ESB), e os participantes, os escolares, foram escolhidos 

aleatoriamente, tendo como parâmetro os critérios de inclusão e exclusão.   

Foram examinados os escolares matriculados nas escolas de rede pública de 

ensino, localizadas em áreas cobertas pela ESF, no ano de 2011, no município de 

Mesquita. O grupo estudado correspondeu à totalidade daqueles que não faltaram à 

escola nos dias marcados para os exames e que trouxeram devidamente preenchido 

e assinado pelos pais ou responsáveis o termo de consentimento (cujo modelo foi 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  | 42 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ) distribuído 

previamente pelos professores com apoio e autorização da Coordenação de Saúde 

Bucal, SMS de Mesquita. 

 

4.3- Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

De acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, relativa à 

pesquisa em seres humanos, esta pesquisa foi realizada após a aprovação do 

protocolo de pesquisa por uma CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) Institucional. 

Além disso, por se tratar de pesquisa envolvendo o exame bucal de seres humanos, 

tal procedimento pressupõe a utilização do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme explicitado no capítulo IV da Resolução CNS 196/96. 

O Termo de Consentimento em anexo, onde foram esclarecidas as características 

do exame bucal a ser realizado, o sigilo dos dados obtidos e a livre decisão de 

participação do sujeito desautorizando qualquer forma de pressão ou coação para 

essa colaboração até mesmo onde haja submissão à autoridade, como escolas, foi 

exigido de todos os pais e/ou responsáveis dos indivíduos participantes da amostra, 

sendo devidamente assinado ou identificado por impressão dactiloscópica. Foi 

também submetido, juntamente com o protocolo de pesquisa, ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UERJ. O Projeto 1876-CEP/HUPE recebeu aprovação do CEP em 

agosto de 2011. 

 

4.4- Calibração e Treinamento dos Examinadores 

 

Os 2 cirurgiões-dentistas (RMG; ACL) foram treinados e calibrados para 

exercer a função de examinador da pesquisa, este treinamento prévio foi conduzido 

por uma examinadora "Gold Standard" (SG), visando garantir a uniformidade de 

interpretação, compreensão e aplicação dos critérios adotados. A examinadora 

padrão, dentista com larga experiência em levantamentos epidemiológicos, 
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participou do treinamento e calibração do diagnóstico utilizando critérios da OMS e 

ICDAS-II.  A calibração envolveu 4 períodos de 4 horas de trabalho, contemplando 

os aspectos teóricos, práticos, fotográficos e exemplos clínicos dos índices 

epidemiológicos utilizados. Os procedimentos de calibração foram planejados de 

modo a antecipar (simular) as condições que os examinadores encontrariam 

posteriormente no município. 

No primeiro período de 4 horas, as atividades teóricas consistiram em uma 

aula teórica ministrada pelo examinador padrão sobre condutas de exame e códigos 

empregados no estudo, posteriormente à explanação, exercícios teóricos foram 

realizados, a partir da exposição de slides, abordando cada situação clínica passível 

de ser encontrada nos exames. Tendo assim início ao treinamento com exemplos 

clínicos. Esta fase consistiu de 3 períodos de quatro horas (12 horas), onde foram 

avaliados casos clínicos de crianças de 5 e 12 anos, que apresentavam na cavidade 

oral, prevalências de cárie diferenciadas e lesões de cárie dentária em diferentes 

estágios. Os registros considerados para os cálculos de erro intra e 

interexaminadores, foram aqueles obtidos nos 2 últimos períodos de 4 horas do 

treinamento, tendo como satisfatório o resultado final de acerto (96,46%) para 

critérios da OMS e (89,74%) para o ICDAS-II. 

No momento da realização dos exames epidemiológicos da pesquisa, foram 

realizados reexames de aproximadamente 10% das crianças da amostra do estudo, 

um exame foi repetido a cada vinte observações, aproximadamente, com a 

finalidade de controlar a aplicação dos critérios padronizados no instrumento de 

aferição e para medir a concordância intra e interexaminador e análise de kappa. 

 

4.5- Condições de Exame 

 

         Os exames epidemiológicos foram precedidos de atividades educativo-

preventivas em saúde, treinamento em higienização oral e de escovação dentária, 

onde esta foi realizada com dentifrício fluoretado, por um tempo padronizado de dois 

minutos. Após a escovação, os indivíduos foram submetidos aos exames 

epidemiológicos. Os exames epidemiológicos ceo/CPO foram realizados no pátio 
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das escolas, sob luz natural, por duas examinadores corretamente paramentadas 

com EPIs, as crianças deitadas em mesas escolares, e o material utilizado para a 

coleta de dados observados nos exames foi espelho bucal plano nº 5, a sonda IPC 

("ball point"), espátulas de madeira descartável e roletes de algodão. A sonda de 

extremo arredondado foi utilizada para o diagnóstico, sem a aplicação de pressão 

sobre a superfície dentária, somente para esclarecer dúvidas advindas do 

diagnóstico visual, e também como auxiliar na remoção de biofilme dental ou restos 

de alimentos que poderiam ter permanecido sobre o dente. Os critérios utilizados 

para coleta dos dados obedeceram às recomendações da OMS.  

            Para o índice ICDAS-II, as crianças foram avaliadas imediatamente após a 

submissão do primeiro exame, sendo realizado no interior do Odontomóvel da SMS 

(cedido à pesquisa para comportar os examinadores nos dias das avaliações). 

Previamente ao exame epidemiológico utilizando o índice epidemiológico ICDAS-II, 

foi realizada uma profilaxia dentária com pedra pomes e água a temperatura 

ambiente com posterior secagem de 5 segundos com ar comprimido, originado da 

seringa tríplice do equipo odontológico. O tempo de todos os exames 

epidemiológicos desta pesquisa foram controlados por cronômetros. Os dados 

coletados durante os exames epidemiológicos foram registrados, com apoio de um 

anotador para cada examinadora, em fichas apropriadas para cada índice 

epidemiológico. 

4.6- Local  

 

       Trata-se de uma Pesquisa de Campo, onde os exames epidemiológicos bucais 

foram realizados, entre os meses de setembro e novembro de 2011, em 

Estabelecimentos da Rede Pública de ensino do Município de Mesquita, de áreas 

geograficamente delimitadas, pela cobertura da ESF (Estratégia Saúde da Família) 

que apresentava inserida ESB (Equipe de Saúde Bucal). Os participantes da 

pesquisa, escolares de 5 e 12 anos, foram submetidos aos exames epidemiológicos 

utilizando índices epidemiológicos (ceo/CPO e ICDAS-II). 
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4.7- Tratamento Estatístico 

 

Os dados obtidos nos exames epidemiológicos foram tabulados e posteriormente 

submetidos à análise estatística. Os valores de CPO-D/ceo-d e CPO-S/ceo-s obtidos 

por ICDAS-II e os critérios da OMS foram comparados com o Teste de Wilcoxon. 

Prevalências de cárie dentária utilizando critérios da OMS e ICDAS-II em dois pontos 

de corte foram comparadas por meio de teste McNemar. A duração do exame 

epidemiológico utilizando os mesmos critérios foi comparada por teste de Wilcoxon. 

E a reprodutibilidade intra e interexaminadores foram calculadas ao nível de 

superfície dentária através da análise Kappa. O nível de significância para as 

análises foi de 5%. 
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5- Resultados 

 

 

Foram avaliados 402 crianças, 208 de 5 anos  e 194 de 12 anos o que 

significou uma taxa de resposta e aceitação ao estudo de 89,3% visto que 450 

crianças foram inicialmente orientadas sobre a necessidade do correto 

preenchimento e devolução do termo de consentimento e sobre o dia da realização 

do exame epidemiológico em cada escola.  

 

O gráfico 1, mostra a distribuição do número total das crianças (n=402) que 

participaram da amostra da pesquisa por idade, participaram da pesquisa 208 

(51,7%)crianças de 5 anos e 194 (48,3%) crianças de 12 anos.  

 

 

Gráfico1- Porcentagem e número da distribuição de crianças da amostra por idade 

 

 

 No gráfico 2, é possível observar que a amostra analisada, apresentou no 

grupo de 5 anos 55,8% (116) de crianças do sexo masculino e 44,2% (92) do sexo 

feminino. No grupo de 12 anos 52,0% (101) crianças do sexo feminino e 48,0% (93) 

do sexo masculino. 

 

 

51,7% (208) 
48,3% (194) 

Distribuição das crianças por idade ( n= 402) 

5 anos

12 anos
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Gráfico 2- Porcentagem e número de distribuição de crianças por gênero e idade. 

 

 

Para estabelecer, classificação de crianças ―cárie positivas‖, usando os 

índices preconizados pela OMS e o ICDAS-II, a amostra foi dividida com dois pontos 

de corte, os escores 2 e 3, respectivamente, da ICDAS-II. Todas as crianças ―cárie 

positivas‖ por critérios da OMS foram portadoras de cavidades cariosas pelo critério 

da ICDAS. 129 (62,0%) crianças de 5 anos foram consideradas ―cárie positivas‖ pelo 

índice da OMS, para o ICDAS II escores 3 e 2 os valores foram 134 (64,4%) e 189 

(90,8%) respectivamente. Para crianças de 12 os valores foram 127 (65,5%) para o 

critério da OMS e 138 (71,1%), 181 (93,3%) para os escores 3 e 2 do ICDAS-II, 

estes valores são observados na Tabela 4. 

 

As crianças consequentemente também foram classificadas como livres de 

cavidade cariosa, tendo assim com os critérios da OMS, 79 (38,0%) crianças  de 5 

anos, para o critério da ICDAS-II escore-3 foram 74 (35,6%) crianças e para o 

escore-2 foram apenas 19 (9,2%). Para crianças com 12 anos, 67 ( 34,5%) foram 

classificadas como crianças livres de cavidade cariosa para o critério da OMS e para 

o ICDAS-II escore-3 foram 56 (28,9%) e 13 (6,7%) para o escore-2, estes valores 

são observados na Tabela 4. 

 

 

55,8% (116) 

48,0%  (93) 

44,2% (92) 

52,0%  (101) 

5 ANOS (N= 208)

12 ANOS (N=194)

Distribuição das crianças por gênero e idade 

MENINOS MENINAS
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Tabela 4- Número e Porcentagem de escolares com 5 e 12 anos livres de cavidade cariosa e 
com cavidade cariosa para os critérios da OMS e ICDAS-II. 

CONDIÇÃO DENTÁRIA 
 
 
 

      LIVRE DE CAVIDADE CARIOSA 
 

COM CAVIDADE CARIOSA 

Idade  OMS ICDAS-II 
Escore 3 

ICDAS-II 
Escore 2 

OMS ICDAS-II 
Escore 3 

ICDAS-II 
Escore 2 

5 anos 
 

 38% 
 ( 79 ) 

35,6% 
( 74 ) 

9,2% 
( 19 ) 

         62% 
( 129) 

64,4% 
( 134 ) 

90,8% 
( 189 ) 

12 anos 
 

 34,5% 
 ( 67 ) 

28,9% 
( 56 ) 

6,7% 
( 13 ) 

        65,5% 
( 127 ) 

71,1% 
( 138 ) 

93,3% 
( 181) 

 

 A partir dos dados mostrados no gráfico 2 e na tabela 4, foram realizadas 

análises estatísticas, utilizando como variáveis independentes, idade e gênero das 

crianças, e variável dependente, presença ou ausência de cárie. Os testes ANOVA e 

Scheffé foram utilizados para testar a relação entre as váriaveis, cárie dentária, os 

dois gêneros e os dois grupos etários. O nível de significância foi de α= 0,5. Não 

houve diferença estatística significante entre a presença da cárie dentária e os 

genêros (p=0,47). Mas a idade foi um efeito presente e significativo para a presença 

de cárie dentária (p<0,0001), podendo afirmar que nesta pesquisa crianças com 

maiores idades apresentavam maiores experiências com a cárie dentária.  

 

 A Tabela 5, evidencia os valores de ceo-s e ceo-d obtidos por ICDAS-II e os 

critérios da OMS para crianças de 5 anos de idade, que foram comparados por meio 

do Teste de Wilcoxon. Os dados foram submetidos à análise estatística e a média 

(±DP) do valor do índice ceo-d foi de 2,35 (dp ± 2,15) utilizando o critério da OMS. 

Quando considerado o escore-3 do ICDAS-II a média foi 2,64 (dp ± 1.89). Os valores 

ceo-d  obtidos com o critério da OMS e ICDAS-II escore-3, foram comparáveis. Os 

valores dos escores de ceo-s e ceo-d foram calculados utilizando dados obtidos por 

critérios da OMS e por ICDAS-II em dois pontos de corte: escore-2 e escore-3. Não 

houve diferença significativa entre os valores ceo-d e ceo-s obtidos com os critérios 

da OMS e ICDAS-II escore-3, quando o corte  foi o escore-2 houve um aumento de 

aproximadamente três vezes para os valores, devido um aumento considerável  de 

lesões cariosas na amostra estudada. A prevalência de cárie dentária foi comparada 

por meio do teste de McNemar, para o ICDAS-II escore-2 e 3 a prevalência de cárie 

foi 78,2% e 60,7% respectivamente, sendo estes valores maiores que o encontrado 



R e s u l t a d o s  | 49 

para os critérios da OMS, 59,3%, para o escore-2 do ICDAS-II a prevalência foi 

significantemente maior.  

 

Tabela.5- Comparação entre ceo-s/ceo-d (média ± DP) e prevalência de cárie obtida 
com escores 2 e 3 do ICDAS-II como corte e os mesmos parâmetros para o critério da 
OMS para crianças de 5 anos de idade. 
                             ceo  d/ceo-s- Critério da OMS ceo-s - Critério do ICDAS-II 
  Escore 2 Escore 3 

ceo-s 
valor p (1) 

4,61 ± 3,92 
- 

11,45 ± 9,43 
<0,001 

4,87 ± 4,68 
(0,079) 

ceo-d 
Valor p (1) 

2,35 ± 2,15 
- 

6,47 ± 3,89 
<0,001 

2,64 ± 1,89 
(0,734) 

Prevalência (IC 
95%) 

Valor p (2) 

59,3 (56,2 – 61,5) 
- 

78,2 (74,3 – 82,7) 
<0,001 

60,7 (58,9 – 66,1) 
1,00 

1-ICDAS comparado com OMS por Teste Wilcoxon   2-ICDAS comparado com OMS por Teste McNemar 

 

A Tabela 6, mostra os valores de CPO-S e CPO-D obtidos por ICDAS-II e os 

critérios da OMS para crianças com 12 anos de idade, que foram comparados por 

meio do Teste de Wilcoxon.  Os dados foram submetidos à análise estatística e a 

média (±DP) o valor do índice CPO-D foi de 3,18 (dp ± 2,31) utilizando o critério da 

OMS. Quando considerado o escore-3 do ICDAS-II a média foi 3,45 (dp ± 2,48). Os 

valores CPO-D obtidos com a OMS e ICDAS-II escore-3, foram comparáveis. Os 

valores dos escores de CPO-S e CPO-D foram calculados utilizando dados obtidos 

por critérios da OMS e por ICDAS-II em dois pontos de corte: escore-2 e escore-3. 

Não houve diferença significativa entre os valores CPO-D obtidos com os critérios da 

OMS e ICDAS-II escore-3, quando o corte  foi o escore-2 houve um aumento 

relevante no valor, devido um aumento considerável  de lesões cariosas na amostra 

estudada.  A prevalência de cárie, foi calculada usando o critério da OMS e ICDAS-

II, sendo comparadas por meio do teste de McNemar. Para o ICDAS-II escore-2 e 3 

a prevalência de cárie foi 88,3% e 62,3% respectivamente, sendo estes valores 

maiores que o encontrado para os critérios da OMS, 61,4%, para o escore-2 do 

ICDAS-II a prevalência foi significantemente maior.   
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Tabela.6- Comparação entre CPO-S/CPO-D (média ± DP) e prevalência de cárie 
obtida com escores 2 e 3 do ICDAS-II como corte e os mesmos parâmetros 
para o critério da OMS para crianças de 12 anos de idade. 

   CPO-D/CPO-S- Critério da OMS CPO-S – Critério do ICDAS-II 
 Escore 2 Escore 3 

CPO-S 
valor p (1)                                                  

5,49 ± 3,72 
- 

13,24 ± 9,02 
<0,001 

5,23 ± 2,67 
(0,078) 

CPO-D 
Valor p (1) 

3,18 ± 2,31 
- 

6,97 ± 3,74 
<0,001 

3,45 ± 2,48 
(0,697) 

Prevalência (IC 
95%) 

Valor p (2) 

61,4 (57,8 – 64,2) 
- 

88,3 (81,2 – 90,3) 
<0,001 

62,3 (58,1 – 64,3) 
1,00 

1- ICDAS comparado com OMS por Teste Wilcoxon  2-  ICDAS comparado com OMS por Teste McNemar 

 

 Quando o  escore-2 do ICDAS-II foi considerado, foram identificadas 4386 

lesões, destas 2795 (63,7%) não foram consideradas pelos índices preconizados 

pela OMS. 

 

A reprodutibilidade intra e interexaminador foram calculadas ao nível da 

superfície do elemento dentário através da estatística Kappa, usando uma 

abordagem não ponderada, sendo encontrada maior concordância com os 

critérios da OMS do que com ICDAS-II, quer considerando  todas as pontuações 

do ICDAS-II, ou escore-2 e escore-3 separadamente. A maioria das 

discordâncias ocorreram quando foram consideradas lesões não cavitadas, 

escore-2, do ICDAS-II como ponto de corte.  (Tabela 7). 

 

Tabela 7-  Comparação intra e interexaminador, valores de confiabilidade (95%) obtidos 
nos exames bucais utilizando os critérios da OMS e os critérios da ICDAS-II, usando escores-2 
e 3 como corte. 

 

        ceo-d/CPO-D  – Critério da OMS ceo-s/CPO-S - Critério do ICDAS-II 

       Intra               Inter              Intra                     Inter 
Superfícies cariadas, 
perdidas e obturadas 

       0,92              0,89 
 (0,89 – 0,94)     (0,78 – 0,92) 

             0,78                      0,72 
          (0,74 - 0,83)               (0,69 – 0,81) 

ICDASII escore 2         _                    _              0,74                      0,69 
         (0,69 – 0,85)              (0,63 – 0,79) 

ICDASII escore 3         _                    _ 
    

             0,80                       0,75   
         (0,74 – 0,88)              (0,71 – 0,84) 

 Estatística Kappa.Cohen ( 1960) 
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Na Tabela 8, é possivel observar que o tempo de exame médio para a 

conclusão dos exames epidemiológicos, foi de quase o dobro do tempo para ICDAS-

II (3,2 ± 1,9 min) quando comparado com ceo-d/CPO-D, critérios da OMS (1,8 ± 0.9 

min, p‹0,001)). A duração dos exames foi comparado utilizando o teste de 

Wilcoxon- Mann-Whitney, ou simplesmente teste de Wilcoxon. 

 
Tabela 8. Comparação entre a duração temporal (em min.) dos exames 
epidemiológicos ICDAS-II e ceo-d/ CPO-D da OMS, para crianças de 5 e 12 anos de 
idade (média ± DP). 

              ceo-s/CPO-S - Critério do ICDAS-II           ceo-d/CPO-D – Critério da OMS 

5 anos                   3,6 ± 2,4 2,3 ± 1,4 

12 anos                   3,1 ± 1,6 1,6 ± 0,7 

Valor Médio Total                   3,2 ± 1,9 1,8 ± 0,9 
ICDAS-II foi comparado com os critérios da OMS ( teste Wilcoxon) p<0,001 
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6- Discussão 

  

 

 Quando considerado os valores para o País no levantamento epidemiológico 

SB-Brasil 2010, os valores ceo-d e CPO-D foram 2,3 e 2,1 para as  idades de 5 e 12 

anos respectivamente, o valor de ceo-d encontrado nesta pesquisa foi de, 2,35 e  o 

CPO-D consideravelmente mais elevado  3,18. O valor médio do índice CPO-D aos 

12 anos desta pesquisa é  considerado alto para a amostra estudada, sendo 

consistente com o valor de 3,2, obtido para a Região Norte do País, no SB-Brasil 

201085 corroborando com outros estudos produzidos em municípios brasileiros 

utilizando amostras probabilísticas, populações e idades semelhantes. 12,31,37,79 

 

Amorim, et al.2 Em sua pesquisa com crianças de 6-7anos, socialmente 

desprovidas do distrito federal observou que a prevalência de lesões cariosas na 

dentição primária da população criança jovem, incluindo lesões de esmalte e 

dentina foi considerada extremamente elevada (95,6%). Estudos relatam que 

crianças de bairros desfavorecidos são mais propensas ao alto risco de lesões 

cariosas 30,45. Uma prevalência de cárie de (74,7%) foi de relatada em crianças 

de baixa renda colombianas, com idades entre 2,5 a 4 anos, usando ICDAS-II25. 

No Recife, Feitosa e Colares37 encontraram uma prevalência de cárie menor (47,0%) 

em crianças de 4 anos pertencentes a creches públicas. De acordo com os autores 

dos estudos, a baixa prevalência de cárie poderia ser explicada pela reduzida faixa 

etária composta no estudo. 

 

No presente estudo, o valor da prevalência de cárie dentária nas crianças, 

para 5 anos de idade, para ceo-d, critério da OMS, foi de 59,3%, e a prevalência 

de cavidades cariosas utilizado o índice ICDAS-II nos escore-3 e escore-2, foi de 

60,7% e 78,2% respectivamente. Aos 12 anos a prevalência foi de 61,4% para o 

CPO-D, critério da OMS e 62,3% e 88,3% para o critério ICDAS-II, escore 3  e 

escore 2.  
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As altas prevalências de cárie dentária, encontrados em estudos com 

crianças podem estar relacionados, entre outros fatores, com a baixa valorização da 

dentição temporária pelos pais e profissionais, problemática discutida amplamente 

nos estudos dirigidos à dentição decídua10,33,78  E as falhas na estruturação de ações 

de saúde bucal integradas à saúde materno-infantil,3   que culminou no recente 

estágio nacional de estruturação da Política Nacional de Saúde Bucal com inclusão 

da linha de cuidado representado por idades mais precoces, entre zero a cinco anos 

de idade.17  

 

Lopes e Bastos57 realizaram uma análise da literatura científica, sobre a 

prevalência de cárie dentária nos gêneros masculino e feminino. Os autores 

identificaram uma maior prevalência de cárie dentária no gênero feminino, 

justificando esse achado, pautado na cronologia  eruptiva do gênero feminino ser 

mais precoce do que a do gênero masculino.Diferentemente, dessa revisão de 

literatura, Sales-Peres e Bastos91 e Ismail et al.49   relataram menor prevalência de 

lesões cariosas no gênero feminino em seus estudos, fato atribuído a maior 

conscientização ao autocuidado de saúde incluindo saúde bucal, levando a 

conclusão de que  gênero masculino é fator preditor de lesoes cariosas,  uma vez 

que os meninos são mais afetados que as meninas. 

 

Entretanto, no presente estudo, nenhuma relação significativa entre a 

prevalência de lesões cariosas e de gênero foram encontrados no presente estudo 

(p=0,47), à semelhança dos achados de Schroth et al. (2007)  e  nos estudos 

realizados na colombia, no recife, Brasília. 2,25,63  

 

No que tange o fator idade, o presente estudo detectou que foi presente e 

significativo para a presença de lesões cariosas (p<0,0001), sendo possível 

afirmar que, crianças com maiores idades apresentaram maiores experiências de 

lesões cariosas,fato corroborado por estudos anteriores.12,31,45,78,79 

  

De acordo com o manual do ICDAS-II, o uso de ar comprimido é essencial 

para o registro dos códigos 1 e 2, enquanto os códigos 3, 4, 5 e 6 podem ser 

avaliados se o dente estiver úmido47. Ao considerar que ambos os códigos 1 e 2, 
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referem-se a lesões cariosas de esmalte com um ligeira diferença no nível de 

perda mineral37, requerendo o mesmo tipo de medida preventiva, o presente 

estudo não considerou a detecção do código 1, uma vez que o mesmo pode ser 

questionado em levantamentos epidemiológicos.56 

 

Quando no índice ICDAS-II, utiliza-se escore-3 como ponto de corte, 

registrou-se valores médios comparáveis com ceo-d/CPO-D dos critérios da OMS, 

com semelhantes desvios-padrão, assim como similaridades na prevalência de cárie 

dental, corroborando a comparabilidade neste limite, conforme estudo anterior 

realizado com crianças de tenra idade. 14 Entretanto, no presente estudo os valores 

das médias quando considerado o escore-3 do ICDAS-II foram respectivamente 2,64 

e 3,45 nas idades de 5 e 12 anos, valores estes mais altos que os obtidos pelo ceo-

d/CPO-D (critério da OMS). 

 

No presente estudo, a partir da inclusão do escore-2 do ICDAS-II, 4386 

lesões foram identificadas, e destas 2795 (63,7%) não foram consideradas sítios 

doentes quando foi utilizado os critérios da OMS para o ceo-d/CPO-d, fato 

corroborado por outros estudos 2,14,48,59  

 

Neste estudo, a porcentagem de escolares livres de lesões cariosas (ceo = 0 

ou CPO = 0), utilizando o critério da OMS, foi de 38% aos 5 anos e 34,5% aos 12 

anos. Quando utilizado o escore-3 do ICDASII, os valores foram respectivamente 

35,6% e 28,9%. Valores esses baixos quando comparado com os resultados de 

Mello62 para crianças moradoras de áreas rurais que teve como resultado, aos 5 

anos 39% e aos 12 anos 36% e de Bauru, onde 55% dos adolescentes não 

apresentavam experiência de cárie,92 30% dos indivíduos em Itaí77 e 25,1% na 

Colômbia.25 Entretanto município de Pareci Novo, Rio Grande do Sul, somente 

3,22% dos adolescentes aos 12 anos estavam livres de cárie.O diferencial especifico 

entre os dados de Bauru e de Mesquita, podem estar relacionados ao fato de Bauru, 

realizar por 6 anos o heterocontrole das suas águas de abastecimento, garantindo o 

acesso indiscriminado dos benefícios dos fluoretos e Nova Iguaçu, não ter água de 

abastecimento fluoretada.  
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A inclusão de lesões cariosas que antecedem a cavitação dentária pode 

diminuir a confiabilidade do examinador. 101 O ICDAS-II demonstrou valores menores 

de kappa que os critérios da OMS no presente estudo, mas usando os escores de 

corte indicativos de confiabilidade na presença de cavitação, os valores de 

concordância para o ICDAS-II foram mais próximos dos critérios da OMS. 

 

Considerando os elevados valores para a estatística Kappa nos reexames 

dos escolares, a avaliação de concordância para intra-e interexaminadores utilizando 

os critérios da OMS e ICDAS-II, a confiabilidade de os resultados deste estudo, 

referentes à experiência de cárie foi considerada de alta, corroborando com estudos 

anteriores. 14,25 

 

A reprodutibilidade de Kappa intra-examinador neste estudo foi 0,89-0,94 

para o critério da OMS e 0,69-0,88 para o ICDAS-II. Enquanto os valores de Kappa 

interexaminadores foram 0,78-0,92 para o critério da OMS e 0,63-0,84 para ICDAS-

II. Este achado pode ser atribuído ao treinamento e calibração que os examinadores 

foram submetidos previamente nesta pesquisa. O período de tempo das sessões de 

treinamento e calibração dos profissionais foi semelhante aos de outros 

estudos.14,34,52,59,84,97 

 

O tempo necessário para concluir a avaliação dos diferentes índices, 

apresentou inúmeras variáveis. No presente estudo, o exame bucal com ICDAS-II 

demandou o dobro do tempo para ser realizado (3.2 ± 1.9 min) quando comparado 

com o critério da OMS (1.8 ± 0.9 min). Esta afirmação é corroborada pelo estudo de 

Braga et. al14  e Amorim et. al2, que apresentaram valores semelhantes para os dois 

índices, (3,7  ± 1,8 min) e (1,9 ± 0,7 min) respectivamente. 

 

Apesar do maior tempo, Braga et. al14 afirmam que a utilização do ICDAS-II é 

viável em levantamentos epidemiológicos mas o maior tempo de exame poderia ser 

um fator limitante para o uso do ICDASII em pesquisa de pré escolares no aspecto 

comportamental. E mesmo que o maior tempo seja um fator limitante do ICDAS-II, o 

mesmo é válido quando se almeja planejar ações baseadas em Promoção de 

Saúde. 14 
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7 - Conclusões 

 

- A utilização do índice ICDAS-II no levantamento epidemiológico requereu, em 

média, o dobro de tempo quando comparado ao CPO-D/ceo-d.  

 

- Quando foi utilizada a linha de corte escore-2 do ICDAS-II, informações sobre 

lesões cariosas não-cavitadas foram diagnosticadas, onde o CPO-D/ceo-d, não foi 

capaz de fazê-lo.Evidenciando um grande diferencial entre a utilização dos dois 

critérios de avaliação(ICDAS-II e ceo-d/CPO-D). 

 

- Utilizando o escore-3 como linha de corte, no ICDAS-II, os dados foram 

semelhantes aos dos critérios da OMS, para ceo-d/ CPO-D. Não havendo 

diferenciação entre os índices epidemiológicos estudados. 

- O ICDAS-II apresentou boa reprodutibilidade intra e inter examinadores. 

 

- A comparação entre os Índices epidemiológicos  ceo/CPO-D e ICDAS-II,varia de 

acordo com o corte dado na avaliação dos dados do ICDAS . 

- A utilização do ICDAS-II como instrumento epidemiológico em estudos 

comunitários, é viável, produz dados internacionalmente comparáveis e permite o 

planejamento voltado para ações de promoção de saúde em Saúde Pública. 
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9- ANEXOS 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Este é um convite para você permitir a participação do(a) seu filho(a) (ou menor de sua responsabilidade) 
na Pesquisa Comparativo dos Índices Epidemiológicos ceo-d/CPO-D e ICDAS em Saúde 
Pública, realizada pela UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) em parceria com a UFRJ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO). 

 Sua permissão quanto à participação do menor, é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Nessa investigação científica, será examinada a cavidade oral em especial os dentes, de crianças da 
população do seu município. O exame é uma observação da boca, feita na própria escola, com toda técnica, 
segurança e higiene, conforme normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde 
(MS) e ICDAS. Não representa riscos nem desconforto para quem será examinado. Os dados individuais dos 
participantes da pesquisa não serão divulgados em nenhuma hipótese, mas os resultados da pesquisa 
ajudarão muito a prevenir doenças bucais e melhorar a saúde de todos.  

Os riscos relativos à sua permissão de participação nesta pesquisa são nulos e os benefícios serão indiretos 
e relacionados a um melhor conhecimento a respeito da doença cárie na população no seu município de 
modo a possibilitar a organização dos serviços de saúde maneira mais racional e efetiva. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seus nomes (seu e do menor) não serão identificados em 
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 
forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido a esta participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. 

Caso seja detectado algum problema de saúde bucal, o responsável da criança será devidamente orientado 
a procurar uma Unidade de Saúde, onde será realizado um planejamento de atendimento. O responsável de 
cada criança que participar da pesquisa ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Dra. Renata Machado Gonçalves, por endereço 
eletrônico: rmgoncalves1980@hotmail.com Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 
questionadas também junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO). 

 

 

Assinatura do Responsável da Criança______________________________ 

 

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável____________________________ 

  

 

 

mailto:rmgoncalves1980@hotmail.com
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