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RESUMO 

 

Este trabalho buscou comparar a eficácia anti-cárie e antimicrobiana de quatro diferentes 

substâncias: carvacrol 20% (CAR), carvacrol 10% em associação com o timol a 10% 

(CAR+THY), clorexidina a 20% (CHX) e fluoreto de sódio a 5% (NaF), em crianças de alto 

risco e livres de cárie. Cento e vinte crianças, entre 36 a 71 meses, foram selecionadas de pré-

escolas públicas de um bairro do Município de Fortaleza (Ceará), caracterizando-as segundo 

os critérios de risco à carie da Academia Americana de Odontologia Pediátrica como crianças 

de alto risco. Essas crianças foram randomicamente distribuídas nos quatro grupos de 

tratamento. Os antimicrobianos foram manipulados na forma de verniz e aplicados 

trimestralmente durante um ano. Pacientes foram monitorados trimestralmente, através de 

exames clínicos periódicos para avaliação do surgimento de lesões de cárie. Foram coletadas 

salivas antes do início do tratamento (B), após 7 (D7), 30 (D30), 90 (D90), 180 (D180) e 360 

(D360) dias de  tratamento para detecção de EGM. Na análise microbiológica as amostras 

foram cultivadas sobre Agar MSB, incubadas em estufa a 37° C, com atmosfera de 

microaerofilia, durante 48 horas. As colônias foram confirmadas como sendo EGM a partir de 

provas bioquímicas. A contagem bacteriana foi expressa em unidades formadoras de colônias 

(UFC/mL). Dados foram considerados significativos quando p<0.02. Ao comparar os níveis 

de EGM entre B e D7 não observou-se diferença entre os tratamentos (p=0,032). Comparações 

dos percentuais de redução de EGM entre os grupos (D30-D90) e demonstrou uma diferença 

estatisticamente significativa (p=0,002) , havendo diferença entre o CAR versus CAR+THY 

(p=0,003); CAR +THY versus CHX (p=0,004) e CHX versus NaF, (p=0,014). O CAR+THY 

apresentou o menor percentual de redução e a CHX o maior. Observamos um aumento de 

EGM nos grupos tratados com CHX e NaF em D360. Comparações entre o ceo-s dentro de 

cada grupo, demonstrou uma diferença significativa entre o ceo-s inicial e o ceo-s do exame 

realizado 9 meses após o início dos tratamentos, com exceção do grupo NaF. Observou-se 

uma correlação positiva significante entre o total de superfícies e a idade em todos os 

tratamentos estudados. Não houve diferença significante da densidade de cárie entre as várias 

faixas etárias dentro e entre os grupos. Não houve diferença no ceo-s entre os grupos 

(p=0,746). Em conclusão, todos os tratamentos produziram significante redução de EGM com 

grandes variações dentro e entre os grupos, associada a baixa experiência de cárie.  

 

Palavras-chave: Cárie dentária, Criança, Agentes antibacterianos, Streptococcus mutans. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This study aimed to compare the anticaries and antimicrobial efficacy of four different 

substances: 20% carvacrol (CAR), 10% carvacrol in association with 10% thymol 

(CAR+THY), 20% chlorhexidine (CHX) and 5% sodium fluoride (NaF), in high-risk, caries-

free children. One hundred and twenty children, between 36 and 71-months age, were 

selected from public preschools from a neighborhood in Fortaleza (Ceará). Children were 

classified as a high caries-risk group according to the American Academy of Pediatric 

Dentistry Guidelines. These children were randomly allocated into four different treatment 

groups. Antimicrobial agents were made as varnishes and applied every 3 months, during one 

year. Patients were monitored every 3 months for new caries lesions. Saliva was collected 

before treatment initiation (B) and after 7 (D7), 30 (D30), 90 (D90), 180 (D180) and 360 

(D360) days post-treatment for MS detection. For microbiological analysis, samples were 

cultivated on MSB agar media and incubated at 37o C under microaerofilic conditions, during 

48 hours.  Bacterial colonies were confirmed as being MS through biochemical tests. MS 

counts were expressed in colony forming units (CFU/mL). Data was considered significant 

when p<0.02. When comparing MS levels between B and D7, no difference was observed 

between groups (p=0,032). Comparisons of the percentage MS reduction between groups 

(D30-D90) demonstrated a significant difference (p=0,002), with a difference between CAR 

versus CAR+THY (p=0.003), CAR+THY versus CHX (p=0.004), and CHX versus NaF 

(p=0.014). CAR+THY presented the smallest percentage reduction, while CHX presented the 

greatest. We observed an increase in MS in the groups treated with CHX and NaF at D360. 

With the exception of the NaF group, comparisons between dmfs within each group, 

demonstrated a significant difference between the initial dmfs and the dmfs measured 9 

months after treatment initiation. A significant positive correlation between the total dental 

surfaces and the patient’s age was observed in all groups. No significant difference was found 

between caries density of the different age groups within and between groups. The dmfs 

scores did not differ between groups (p=0,746). In conclusion, all treatments produced 

significant MS reduction with great variations within and between groups, associated with 

low caries experience.  

 

Keywords: Dental caries, Child, Anti-Bacterial agents, Streptococcus mutans. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A elevada prevalência da cárie dentária em pré-escolares ainda representa um 

significante problema de saúde pública em muitos países (WENDT; HALLONSTEN; KOCH, 

1992; MATTOS-GRANER et al., 1996; RADFORD et al., 2000; RAMOS-GOMEZ et al., 

2002), sendo o componente cariado o maior responsável pelo índice nesta faixa populacional 

(RADFORD et al., 2000; SÃO PAULO, 2002; BÖNECKER; MARCENES; SHEIHAM, 

2002). 

A cárie dentária é uma doença infecciosa de natureza multifatorial que pode se 

iniciar na infância. Para a sua iniciação e desenvolvimento, torna-se necessária a prévia 

colonização da cavidade bucal do hospedeiro por microrganismos com potencial patogênico 

(TANNER et al., 2002). A cavidade bucal de recém-nascidos é geralmente livre de 

microrganismos, porém imediatamente após o seu nascimento, inicia-se o estabelecimento do 

ecossistema oral, representado por variedades de bactérias, fungos, protozoários e vírus, que 

permanecem presentes e sujeitos a um processo contínuo e dinâmico de sucessão microbiana 

por toda a vida do indivíduo (CARLSSON et al., 1970; SLAVKIN, 1997; CAUFIELD et al., 

2000).  

A formação do biofilme dental ocorre com a fixação de bactérias sobre as 

superfícies dentárias. Assim, o biofilme, em razão da sua característica contínua de agressão, 

vai adquirindo novas espécies em cada etapa do seu desenvolvimento e esses 

microorganismos criam um microambiente protetor contra agentes antimicrobianos e contra 

os mecanismos de defesa imune do hospedeiro (HABASH; REID, 1999). Dentre estes 

microorganismos, podem-se mencionar: S. mitis, S. saguis, S. sobrinus, S. mutans e L. casei 

(GEBARA; ZARDETO; MAYER, 1996). 

O acúmulo de placa bacteriana na superfície dental e a composição da flora oral 

nativa são agentes etiológicos primários da doença cárie. A literatura descreve a participação 

dos estreptococos do grupo Mutans (EGM) como um dos principais microorganismos 

relacionados ao desenvolvimento da cárie dental precoce, sendo eles microorganismos 

altamente cariogênicos cuja colonização ocorre logo após a erupção dos dentes, 

principalmente em áreas retentivas (MEDEIROS; BRUM, 1998). Um estágio precoce da cárie 

dental pode ser caracterizado inicialmente por uma desmineralização na superfície dentária, 

representada por manchas brancas como o primeiro indício de cárie in vivo (IMFELD, 1993), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reid%20G%22%5BAuthor%5D
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podendo evoluir para uma destruição do dente causada pela produção de ácidos pelo 

metabolismo de carboidratos por bactérias cariogênicas (LOESCHE, 1986). 

Estreptococos do grupo Mutans (EGM) estão associados com a cárie em 

humanos, existindo uma correlação entre o risco ao desenvolvimento da doença e a 

concentração dessas bactérias em saliva. A presença destes microorganismos na cavidade 

bucal varia de acordo com diversos fatores, apresentando desde concentração não detectável 

até 107 unidades formadoras de colônia (UFC) por m/L, com média de 105 UFC/mL. A 

avaliação dos níveis salivares de EGM em crianças pode auxiliar na identificação precoce de 

indivíduos com alto risco biológico para o desenvolvimento da cárie dental (CAUFIELD; 

CUTTER; DASANAYAKE, 1993). 

A visão da cárie como doença infectocontagiosa (BERKOWITZ; JORDAN, 

1975) levou à busca do controle da placa dentária por meio do uso de agentes mecânicos e 

químicos, visando a, desta forma, atenuar índices de contaminação e grau de 

transmissibilidade. A remoção mecânica do biofilme dental é fator importante na prevenção 

da cárie e doença periodontal. Diversos autores, no entanto, confirmam que existem 

dificuldades na remoção quando realizada pelo próprio paciente. Ante as limitações dos 

métodos mecânicos de higiene, agentes antimicrobianos têm sido propostos por apresentar 

ação específica no controle ou desenvolvimento do biofilme dental (DRUMOND et al., 

2004).  

O uso de agentes antibacterianos no tratamento da cárie dentária seria uma opção 

plausível, desde que fosse possível a identificação de uma substância dotada de determinadas 

propriedades, como: baixa alergenicidade, baixa absorção pelo trato gastrointestinal, 

associadas a um estreito espectro de ação antibacteriano e, principalmente, que não estivesse 

envolvido com resistência bacteriana. Estas são propriedades capazes de conferir uma ação 

mais específica na eliminação das bactérias cariogênicas, associadas à capacidade de limitar o 

aparecimento de reações adversas, reações alérgicas de risco ou mesmo manifestações 

infecciosas oriundas das superinfecções, comuns no uso de antibacterianos de espectro 

amplificado. 

A identificação de uma substância antimicrobiana de ação específica no controle 

de EGM e de outras bactérias diretamente envolvidas na iniciação e desenvolvimento do 

processo carioso seria, portanto, um método adjuvante, de grande valor nos regimes de 

prevenção e tratamento da doença (LEMOS et al., 1990). O uso de antimicrobianos para o 

tratamento dessa infecção é estudado há mais de cinco décadas (HILL; KNIESNER, 1949; 

PAOLA; JORDAN; BERG, 1974; LOPEZ et al., 1999; AMIN et al., 2004).  
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Um número crescente de trabalhos indicou que, além da atividade durante a 

mineralização, o íon fluoreto contribui para efeitos cariostáticos, porque também influi na 

ecologia da placa bacteriana, onde a proporção de EGM no total da flora da placa pode ser 

reduzida por até uma semana (ÖSTROM, 1984). Em razão, porém, da necessidade de grandes 

concentrações e frequência de aplicação, o uso das preparações de flúor como antimicrobiano 

não tem aceitação na comunidade odontológica (CAUFIELD; DASANAYAKE; LI, 2001). 

A clorexidina é o agente antimicrobiano mais utilizado pelos profissionais na 

prevenção da cárie dental em crianças. Trabalhos demonstram que a aplicação clínica da 

clorexidina na cavidade bucal apresenta efeito de redução dos níveis de EGM na saliva e 

placa dental, ainda que, posteriormente, os níveis bacterianos eventualmente se elevem a 

níveis encontrados antes do tratamento (TWETMAN; PETERSSON, 1997). Essa substância 

hidrossolúvel em Ph fisiológico dissocia-se, liberando o componente catiônico 

(FIGUEIREDO et al., 2004), apresenta alta substantividade e a sua atuação sobre a película 

adquirida, microorganismos Gram-positivos e Gram-negativos, leva a uma redução 

significativa nos níveis de placa bacteriana. Em decorrência da ação antimicrobiana bem 

estabelecida, a clorexidina tem sido utilizada, segundo mostra a literatura, como controle 

positivo em diversos estudos clínicos e laboratoriais (FIGUEIREDO et al., 2004). Embora 

considerada como padrão-ouro para a inibição da formação da placa bacteriana dental 

(JONES, 1997), a clorexidina vem sendo questionada para uso como antimicrobiano contra 

cárie (AMIN et al., 2004). Estudos demonstram, entretanto, habilidade na redução dos níveis 

de EGM a baixas concentrações na saliva (LOBO et al., 2008) e, na placa dental, ocorre 

eventualmente um incremento nos níveis bacterianos para aqueles encontrados antes do 

tratamento (TWETMAN; PETERSSON, 1997). Ademais, seu gosto desagradável, 

manchamento dos dentes a longo prazo, necessidade de múltiplas aplicações, dentre outros 

efeitos, têm estimulado a busca por opções novas e mais apropriadas para crianças jovens 

(ALMEIDA et al., 2006).  

A atividade antimicrobiana de uma variedade de óleos essenciais é documentada 

desde 1974 (GUENTHER, 1974). Esses óleos constituem os elementos voláteis, contidos em 

muitos órgãos vegetais, e estão relacionados com diversas funções necessárias à 

sobrevivência vegetal, exercendo papel fundamental na defesa contra microorganismos 

(SIANI et al., 2000). Foi estabelecido cientificamente que cerca de 60% dos óleos essenciais 

possuem propriedades antifúngicas e 35% exibem propriedades antibacterianas 

(BHAVANANI; BALOOW, 2000). De acordo com a OMS, plantas medicinais deveriam ser 

a melhor fonte para obter-se uma variedade de drogas (PRASHAR et al., 2003), pois o 
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sistema público de saúde, no Brasil, não possui uma política de assistência farmacêutica capaz 

de suprir as necessidades medicamentosas da população, sobretudo no Nordeste brasileiro 

(MATOS, 1998). 

Como alternativa, o estudo de compostos e extratos naturais é realizado, visando à 

obtenção de agentes antimicrobianos que possibilitem a prevenção e tratamento de doenças 

bucais, com poucos efeitos colaterais indesejáveis e fácil acesso à população (BOTELHO et 

al., 2007; OLIVEIRA et al., 2007; LUSTOSA et al., 2008; VASCONCELOS et al., 2008; 

SANTOS et al., 2009).  

Com suporte nesses fatos, torna-se de grande valia a realização deste estudo, para 

a avaliação da atividade antibacteriana dos monoterpenóides timol e carvacrol, que se 

encontram em uma variedade de óleos essenciais, apresentando propriedades bactericidas, 

fungicida, moluscida e larvicida (COSTA et al., 2001; FONTENELLE et al., 2007; 

OLIVEIRA, 2006; CARVALHO et al., 2003; CAVALCANTI et al., 2004). Quando estes 

monoterpenóides são incorporados, na forma de tintura, em formulações do tipo creme dental 

ou colutório, reduzem o crescimento de placa bacteriana em humanos (NUNES, 1999). Tendo 

em vista o uso popular, bem como sua atividade bactericida, resolveu-se analisar, num estudo 

longitudinal, os efeitos das formulações na forma de verniz, contendo isoladamente e em 

associação os dois componentes, sobre a inibição dos EGM na saliva de bebês em pré-escolas 

e escolas do Bairro Itaoca, da Secretaria Regional (SER) IV, do Município de Fortaleza. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Cárie dentária 

 

 

A cárie dentária é uma doença infecciosa, transmissível e multifatorial. Sua 

manifestação depende do somatório de fatores relacionados diretamente à resistência do 

hospedeiro, à dieta e à microbiota presente na cavidade bucal, aliados ao fator tempo (PINTO, 

2008). Seu desenvolvimento é dinâmico, progredindo desde a desmineralização 

submicroscópica do esmalte, podendo chegar à perda de substância dentária com formação 

de cavidade, até a destruição total do dente. A cavidade é uma sequela da doença que se 

iniciou bem antes desta ser detectada (MALTZ; SILVA, 2008). Sua ocorrência é importante 

causa de dor, perda dentária e problemas na escola (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 2006).   

O tratamento sintomático das lesões de cárie é ineficaz para o controle e 

eliminação desta doença e apresenta um custo bastante elevado, sendo inviável sua aplicação 

em termos de saúde pública. Assim, é marcante a necessidade da instituição de medidas 

preventivas com o objetivo de controlar os fatores etiológicos da cárie dental (DEMERS et 

al., 1990). 

Os estreptococos do grupo Mutans são encontrados em praticamente todos os 

indivíduos com alta, baixa ou muito baixa prevalência de cárie (CARLSSON; OLSSON; 

BRATTHALL, 1985). A simples detecção destes microrganismos na saliva ou biofilme, 

porém, não justifica o desenvolvimento de cárie, devendo-se considerar a concepção da 

natureza multifatorial da doença, a qual apresenta variações de acordo com as condições 

socio-econômicas, culturais e ambientais de uma população (MATTOS-GRANER et al., 

2001; BRATTHALL, 1992). Entre esses fatores, destaca-se a dieta com alto teor de sacarose e 

a qualidade e frequência de higiene bucal como fundamentais para a ocorrência da cárie. 

Sendo assim, a lesão cariosa é considerada a manifestação de um processo 

patológico que ocorre em consequência de uma interação de bactérias presentes na boca, 

superfícies dentais e constituintes da dieta, especialmente a sacarose. O consumo excessivo de 

carboidratos propicia meio adequado à formação de ácido pelo metabolismo microbiano, que 

pode levar à desmineralização do esmalte. Assim, a progressão da doença cárie depende de 

hospedeiro suscetível, microbiota patogênica e dieta rica em carboidratos, interagindo em 

condições críticas num determinado período (YAZAKI et al., 1999; PETTI; HAUSEN, 2000).      
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Em praticamente todo o mundo, pôde-se observar intensivo declínio na 

prevalência de cárie dentária bem como aumento no quantitativo de pessoas que nunca 

tiveram experiência de cárie. Ainda, no entanto, é um problema importante de saúde e a perda 

dentária, dela decorrente, é considerada relevante, sendo necessário manter monitoramento 

sobre este problema, principalmente nas populações de baixa renda e com menor 

possibilidade de acesso aos serviços de assistência e prevenção (PINTO, 2008).  

 

 

2.2 Cárie precoce infância 

 

 

A cárie dental é a doença crônica mais comum na infância, consistindo em um 

grande problema para a saúde pública mundial (MISRA; TAHMASSEBI; BROSMAN, 2007; 

TOUGER-DECKER; VAN LOVEREN, 2003). Fator importante que deve ser levado em 

consideração é o fato de que ela pode ser prevenida, controlada ou mesmo revertida. Para 

prevenção, é necessário conhecer sua etiologia e os fatores de risco para o seu 

desenvolvimento. O controle e a reversão de tal doença são possíveis, caso seja diagnosticada 

em estágio inicial, que é a presença de mancha branca no esmalte dental, sem cavidades. 

Quando a situação clínica envolve cavidades dentárias, há necessidade de tratamento curativo 

e preventivo, a fim de modificar as condições que levaram ao desenvolvimento da cárie. A 

evolução da patologia é capaz de causar grande destruição dos dentes, ou até mesmo sua 

perda, podendo resultar em complicações locais, sistêmicas, psicológicas e sociais. 

A American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) classifica cárie precoce na 

infância como a presença de uma ou mais superfícies dentárias com lesões de cárie (com ou 

sem cavidade), perdidas (em razão da cárie) ou restauradas, em qualquer dente decíduo, em 

crianças com idade até 71 meses. Em crianças menores de três anos de idade, qualquer sinal 

de cárie em superfície lisa é indicativo de CPI severa. De três a cinco anos constituem quadro 

severo de CPI: uma ou mais superfícies lisas com cavidade de cárie; superfícies perdidas 

(relacionadas à cárie); superfícies restauradas em dentes decíduos anterossuperiores ou o 

índice ceo-s ≥4 (aos 3 anos), ≥5 aos (4 anos) ou ≥6 aos (5 anos). (DRURY et al., 1999; 

ISMAIL; SOHN, 1999; AAPD, 2010). 

A doença cárie tem etiologia multifatorial. Desenvolve-se com origem na 

presença do biofilme dental, responsável por mediar a desmineralização dos tecidos dentários 

denominados como esmalte e dentina. Para sua ocorrência, há a necessidade da interação de 
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três fatores: microorganismos cariogênicos (Streptococcus mutans), substrato fermentável 

(como a sacarose) e um hospedeiro vulnerável (LOESCHE, 1986). A interação desses fatores 

por certo período propicia o desenvolvimento da doença cárie, que se inicia com o 

aparecimento de mancha branca opaca, sem cavitação, na superfície do dente, resultante da 

desmineralização do esmalte dentário.  

A infecção por Streptococcus mutans tem papel importante na instalação e 

evolução da doença. A transmissibilidade vertical de microorganismos ocorre principalmente 

da saliva das mães ou de cuidadores com altos níveis de Streptococcus mutans (MILGRON, 

1998; BERKOWITZ, 1996). Quando as mães apresentam alta concentração de Streptococcus 

mutans na saliva, os filhos são infectados precocemente e têm maior prevalência de cárie 

(KÖHLER; ANDRÉEN, 1994). O desenvolvimento da CPI, de forma microbiológica, pode 

ser dividido em três etapas: infecção precoce por Streptococcus mutans; acúmulo de 

microorganismos em níveis patogênicos, em decorrência da exposição freqüente e prolongada 

de substrato cariogênico; desmineralização do esmalte e cavitação do dente (BERKOWITZ, 

1996). 

 O substrato é essencial para a viabilidade, proliferação e agregação celular. É 

forte a associação entre frequência de ingestão de carboidratos, principalmente a sacarose, e o 

desenvolvimento da doença cárie, sobretudo se esse contato ocorrer entre as refeições e no 

período de sono, quando o efeito protetor da saliva está ausente, pois o fluxo salivar é 

reduzido (THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1995; MARINO et al., 1989).  

Na criança, hábitos como o uso irrestrito de mamadeira, dormir mamando (sucos 

de frutas industrializados, chás adoçados, leite fermentado, leite com carboidratos 

fermentáveis como farináceos e açúcar) estão associados ao desenvolvimento de CPI 

(REISINE; DOUGLASS, 1998; ISMAIL et al., 2008). Dentre os hábitos familiares, os que 

mais contribuem para o desenvolvimento da CPI são dormir com mamadeira, dificuldade na 

higiene dental da criança e manter líquidos na boca por período prolongado, principalmente 

durante o sono (TIBERIA et al., 2007).  

Crianças com doenças crônicas que fazem uso contínuo de medicamentos 

contendo sacarose, na forma líquida ou comprimido mastigável, via oral, com administrações 

repetidas e algumas em período de sono, podem apresentar risco se houver ausência de 

higiene após a administração (KENNY; SOMAYA, 1989; HEBLING; TEIXEIRA; 

PIZZOLITTO, 2002). Isso ocorre em virtude da alta concentração de sacarose em tais drogas. 

No Brasil, a maioria dos medicamentos pediátricos analisados apresentou pH abaixo do 

crítico para dissolução do esmalte (5,5) e alta concentração de sacarose (variação de 11,21 a 
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62,46%), o que resulta numa contribuição ao desenvolvimento de erosão dentária e aumento 

do potencial cariogênico (NEIVA et al., 2001; COSTA et al., 2004). Crianças que apresentam 

defeito de desenvolvimento de esmalte são mais vulneráveis ao desenvolvimento da doença 

cárie se expostas às situações descritas (QUINONEZ et al., 2001).  

A imunossupressão provoca um aumento da susceptibilidade à cárie (SEOW, 

1998; FREITAS, 2001). Crianças que necessitam de tratamentos oncológicos ou 

reumatológicos podem estar mais suscetíveis. Parece também haver uma predisposição 

genética para maior susceptibilidade a cárie, apesar de tal predisposição não estar ainda 

totalmente esclarecida (DAVIES, 1998). A composição genética dos S. mutans de crianças 

com CPI parece conferir maior virulência a tais microorganismos do que nas cepas 

encontradas em crianças livres de cárie (SAXENA et al., 2008).  

A AAPD também considera como fator de risco para desenvolvimento da doença 

cárie o aleitamento materno com livre demanda após a erupção dos dentes e o uso de chupetas 

imersas em substâncias açucaradas. Mohebbi et al. (2008) encontraram forte associação entre 

cárie precoce na infância e uso de mamadeira noturna, mas não com aleitamento materno 

prolongado. Ribeiro e Ribeiro (2004), em uma revisão crítica de literatura, relataram 

informações conflitantes sobre a cariogenicidade do aleitamento materno. Vários trabalhos 

que relacionaram aleitamento materno a cárie precoce ou severa na infância apresentaram os 

seguintes fatores de risco (excluindo o aleitamento materno): defeitos de desenvolvimento de 

esmalte, lanches noturnos, uso de mamadeira com carboidratos, contagem elevada de S. 

mutans, ausência ou deficiência de higiene, alta frequência de ingestão de carboidratos, 

primeira visita ao dentista após os dois anos de idade, classe social baixa e baixa escolaridade 

dos pais (MATEE et al., 1992; AL GHANIM et al., 1998). 

Características comportamentais sempre estiveram relacionadas à experiência de 

cárie. Em se tratando de crianças, deve-se considerar também o estilo de vida de seus 

cuidadores. Existe relação direta entre fatores maternos, tais como cáries ativas e consumo de 

açúcar, e status do índice de número de dentes decíduos cariados, perdidos e obturados (ceo-

d) na criança (SMITH et al., 2002). Foram observados menor índice e menor severidade de 

cárie nas crianças cujas mães as levavam com maior regularidade para consultas 

odontológicas periódicas de controle (PERES; BASTOS; LATORRE, 2000). 

O nível de escolaridade é considerado importante indicador socioeconômico, e a 

educação materna está relacionada à prevalência de cárie dental (PERES; BASTOS; 

LATORRE, 2000; SAITO; DECCICO; SANTOS, 1999), assim como o nível de escolaridade 

dos pais (FRAIZ; WALTER, 2001; BRANDÃO et al., 2006). MATTILA et al. (2000) 
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encontraram maior possibilidade de filhos com ceo-d igual a zero quando as mães eram mais 

velhas, tinham maior escolaridade e ocupação profissional mais elevada. Diversas são as 

pesquisas que estabelecem associação intensa entre experiência de cárie e indicadores 

socioeconômicos (PERES; BASTOS; LATORRE, 2000; BALDANI; VASCONCELOS; 

ANTUNES, 2004; PERES et al., 2003). 

O sinal clínico inicial da doença cárie na infância é a presença de manchas 

brancas e opacas, que são áreas desmineralizadas pela presença de biofilme dental. A 

evolução é o aparecimento de cavidades com perda de estrutura dental que, se não 

interrompida, pode levar à destruição de toda a coroa do dente e com processos infecciosos 

radiculares em decorrência da necrose pulpar. A CPI apresenta um padrão de 

desenvolvimento definido e simétrico, iniciando pelo terço cervical da face vestibular dos 

dentes anteriores superiores. Em seguida, acomete a superfície oclusal dos primeiros molares 

superiores e inferiores, caninos superiores e inferiores e segundos molares superiores e 

inferiores. Nos estágios mais avançados, acometem também os incisivos inferiores (NELSON 

FILHO; ASSED, 2005). 

Na fase inicial, somente o esmalte dental é afetado e manchas brancas e opacas 

são visualizadas. O tratamento consiste na mudança de hábitos alimentares, higiene bucal e 

aplicação tópica de flúor. Se ocorrer a evolução da doença cárie, há o envolvimento da 

dentina e cavidades serão observadas. Nesse estágio, o tratamento passa a ser restaurador e 

preventivo. Quando há modificação da dieta e instituição de hábitos de higiene, a dentina, 

anteriormente de consistência clara, amolecida (cárie aguda) e com sintomatologia dolorosa, 

passa a apresentar uma dentina de coloração escura, consistência endurecida e sem 

sintomatologia dolorosa, representando uma lesão crônica de cárie dental (NELSON FILHO; 

ASSED, 2005). Se a evolução da doença cárie não for interrompida, poderá ocorrer a 

destruição de vários dentes decíduos, acarretando em sérias repercussões locais, sistêmicas, 

psicológicas e sociais. 

Com o desenvolvimento de cavidades de lesões de cárie, a criança passa a 

apresentar um quadro de infecção, dor, dificuldade de mastigação, trauma psicológico e perda 

prematura de dentes (AAPD, 2010; LEAL; BEZERRA; TOLEDO, 2003; NASCIMENTO et 

al., 2005). A dor de origem dentária é a consequência imediata mais comum de cáries não 

tratadas. Crianças com dor de dente têm suas atividades cotidianas afetadas, como comer, 

dormir e brincar. Além disso, sabe-se que tal dor pode afetar o rendimento escolar e ser razão 

para falta à escola (EDELSTEIN et al., 2006). 
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A perda precoce dos dentes decíduos deve ser evitada, pois esses são de grande 

importância para o adequado desenvolvimento e crescimento dos arcos maxilares, 

organização correta da oclusão e função mastigatória e fonoarticulatória. A perda dos dentes 

pode acarretar sérias consequências para a dentição permanente (ABDO; NUNES; SALLES, 

1998). Quando a perda precoce ocorre na região anterossuperior, pode desenvolver deglutição 

e fonação atípicas, provocar atraso ou aceleração na erupção dos dentes permanentes, 

dificultar a alimentação e favorecer a instalação de prováveis problemas ortodônticos, além de 

afetar psicologicamente a criança (AWARD; ELEISSER, 1984). Robke (2008) verificou 

perda da dimensão vertical em 63,6% das crianças com lesões cariosas extensas em incisivos 

superiores, decorrentes de CPI. A perda precoce de dentes posteriores (molares decíduos) leva 

a uma dificuldade mastigatória, além da possibilidade de perda de espaço para o dente 

permanente sucessor (JOHNSEN et al., 1986; GRINDEFJORD; DAHLLOF; MODEER, 

1995; O’SULLIVAN; TINANOFF, 1996). Além disso, cáries na primeira infância são 

associadas às atividades posteriores de cárie durante a infância e na dentição permanente (LI; 

WANG, 2002). 

As consequências da CPI vão além da dor e infecção. Embora esses sejam os 

efeitos primários, tal doença também afeta a saúde geral das crianças. As desordens 

alimentares decorrentes de CPI são mais frequentemente reconhecidas por seu impacto direto, 

mas existem também problemas para a saúde da criança em geral. Por exemplo, verificou-se 

que as crianças com CPI apresentaram peso significativamente menor do que as crianças 

livres de cárie (ACS et al., 1992; AYHAN; SUSKAN; YILDIRIM, 1996). Observou-se, 

ainda, que as crianças com CPI pesavam menos do que 80% do seu peso ideal, diferindo 

significativamente das do grupo-controle. Além disso, à medida que a idade das crianças com 

CPI aumentou, também cresceu a possibilidade de elas apresentarem percentuais de baixo 

peso. As crianças com CPI também exibem significativamente menor estatura quando 

comparadas às crianças sem essa patologia (AYHAN; SUSKAN; YILDIRIM, 1996). 

É provável que crianças menores que apresentem estágios iniciais de CPI, antes 

do surgimento de dor e infecção, continuem seus hábitos alimentares, particularmente o alto 

consumo de carboidratos associado às cáries. Com o aumento da idade e a progressão das 

lesões cariosas, entretanto, o surgimento de dor e infecção pode alterar os hábitos alimentares. 

A diminuição de consumo de alimentos decorrente da dor pode resultar em uma alteração do 

padrão de crescimento. Quando a estética ou a saúde bucal não são importantes para os pais, a 

procura por serviços odontológicos ocorre somente em casos de dor, alteração no sono e na 

alimentação da criança, ou quando o pediatra solicita uma visita ao cirurgião-dentista. Nesse 
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momento, o estado das lesões de cárie não tratadas é frequentemente adiantado e pode 

começar a interferir no padrão de crescimento da criança. Dessa forma, o tratamento de lesões 

de CPI em fase precoce é capaz de preservar a saúde geral e prevenir infecção e dor nas 

crianças (ACS et al.,1992) Outro aspecto a ser considerado é a bacteremia nos casos de 

infecções dentárias. Pode ocorrer em consequência das intervenções odontológicas, ou mesmo 

durante a mastigação e escovação dos dentes. Também pode estar relacionada a uma série de 

alterações sistêmicas, como diabetes e endocardite (ALMEIDA; CORRÊA, 2003; NOMURA 

et al., 2006; NAKANO et al., 2007). 

A CPI interfere tanto na qualidade de vida da criança quanto na da família. O 

impacto que essa condição exerce se faz sentir tanto imediata quanto tardiamente, com 

diminuição na capacidade de aprendizagem e falta das crianças à escola, como falta ao 

trabalho por parte dos pais. Tal patologia é também capaz de refletir no comportamento social 

das crianças, que, muitas vezes, são motivo de zombaria por parte dos colegas. O tratamento 

da CPI, além de ser caro e invasivo, é desgastante para a criança, família e equipe 

profissional, principalmente se o atendimento for uma emergência (FILSTRUP et al., 2003). 

O desenvolvimento dos dentes decíduos tem seu início no período intra uterino, 

tornando-se importante os controles de doenças infecciosas e da dieta materna. Dessa forma, a 

prevenção da cárie precoce e severa da infância deve ter início na gestação. A consulta 

odontológica se torna importante para avaliar a condição bucal da mãe, instituindo tratamento 

curativo ou preventivo, principalmente com motivação para os cuidados bucais, a fim de 

controlar os níveis de SM e, dessa forma, diminuir a transmissão de bactérias cariogênicas 

para seus bebês (AAPD, 2010). 

 

 

2.2.1 Incidência e prevalência da cárie precoce da infância 

 

 

A incidência e a prevalência da CPI são de determinação difícil, pois vários 

fatores impedem a obtenção de dados objetivos e válidos, dentre eles: dificuldade de 

realização de um exame satisfatório em razão da tenra idade; diagnóstico que defina a cárie 

precoce da infância (LIMA, 2001; HALLET; O’ROURKE, 2006), e dificuldade de acesso a 

esse grupo etário, pois a criança está numa fase pré-escolar em que não tem acesso a 

programas públicos de saúde bucal como os escolares (HOROWITZ, 1998; MATTOS-

GRANER  et  al., 1998;  RODRIGUES;  SHEIHAM, 2000;  SANTOS; SOVIERO, 2002; 
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DAVIDOFF; ABDO; SILVA, 2005; TIANO et al., 2009). 

O Ministério da Saúde, em 2002, realizou o segundo Levantamento 

Epidemiológico “Projeto SB Brasil 2003” (BRASIL, 2004). Foi o primeiro no contexto 

nacional a incluir a faixa etária em que ocorre a CPI e permitiu estimar a ocorrência da cárie 

nos bebês, um segmento da população que até então não tinha sido incluída em 

levantamentos. Nesse projeto, foram examinados 12.117 (11%) crianças entre 18 e 36 meses, 

e 26,85% apresentaram pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie e a média do 

ceo-d foi de 1,07. A experiência de cárie em decíduo foi mensurada utilizando o índice ceo-d, 

criado por Gruebbel (1944). Em junho de 2009, um novo levantamento teve início, o Projeto 

“SB Brasil 2010”, e segue os mesmos parâmetros do SB Brasil 2003, que foi uma das mais 

completas pesquisas para diagnóstico da saúde bucal dos brasileiros. Ele difere do seu 

antecessor, pois a faixa etária de 18 a 36 meses (que compreende a CPI) não está incluída no 

levantamento epidemiológico para os agravos de saúde bucal (RONCALLI, 2010).  

Levantamentos epidemiológicos para a faixa etária que compreende a CPI ainda 

são poucos (PINTO, 2008). Vários estudos mostram que a idade da criança é a variável mais 

significativa com a CPI, e sua prevalência aumenta com a idade (FREIRE et al., 1996; 

SANTOS; SOVIERO, 2002; OLIVEIRA, 2006; VAN PALESTEIN-HELDERMAN; SOE; 

VAN´T HOF, 2006; MACIEL et al., 2007; SOWOLE; SOTE; FOLAYAN, 2007). Estudos 

mostram também que a prevalência de cárie aumenta em crianças que pertencem a um nível 

socioeconômico menor (FREIRE et al., 1996; HALLET; O´ROURKE, 2003; BOING et al., 

2005; NARVAI et al., 2006).  

Estudos recentes realizados no Brasil assinalam que a prevalência de cárie na 

infância varia de 12 a 46%, sendo que a faixa etária que desenvolveu mais cárie foi de um a 

três anos de idade (BÖNECKER; MARCENES; SHEIHAM, 2002; DINI; HOLT; BEDI, 

2000). Em países desenvolvidos, a CPI varia entre 1 a 12%, já nos países em desenvolvimento 

e em grupos de populações excluídas de Estados desenvolvidos esta prevalência pode chegar 

a 70% (MILNES, 1996). 

 O Brasil é um país enorme e com muitas desigualdades sociais, de sorte que, e 

quando se observa a prevalência de cárie em algumas cidades brasileiras, percebe-se também 

que são muito desiguais os índices de prevalência de cárie. Em algumas cidades, eles se 

assemelham aos dos países desenvolvidos, como é o caso do estudo realizado em 

Diadema/SP, por Oliveira (2006). Já em Caruaru/PE atinge uma prevalência alta, 

comparando-se a dos países subdesenvolvidos. Pattussi et al. (2001); Baldani, Narvai e 

Antunes (2002) por meio de estudos em municípios brasileiros, observaram a associação entre 
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cárie dentária e distribuição de renda, onde municípios com maior renda média tendem a 

apresentar menores taxas de experiência de cárie e também melhor qualidade de vida. Ribeiro, 

Oliveira e Rosenblatt (2005); Narvai et al. (2006) consideram a cárie uma doença polarizada 

que se caracteriza por acometer uma pequena parte da população, especialmente a menos 

favorecida e com maior necessidade de tratamento. 

Bönecker, Guedes-Pinto e Walter (1997) desenvolveram um estudo durante o 

Dia Nacional de Campanha de Multivacinação, com uma amostra representativa de 548 

crianças do Município de Diadema - SP, com idades entre zero e 36  meses, de ambos os 

gêneros e de variados níveis socioeconômicos. Após exame clínico bucal das crianças, os 

resultados demonstraram que nas faixas etárias entre zero e um ano, um e dois anos e dois a 

três anos, a porcentagem de crianças que apresentaram lesão de cárie foi 8,92%, 34,50% e 

66,50%, respectivamente. Conforme ocorreu um aumento da faixa etária, também ocorreu 

aumento da prevalência de cárie.  Nas faixas etárias entre zero e dois anos, 100% dos 

índices de cárie foram relativos ao componente “c”, e na faixa etária entre dois e três 

anos, 99,4% do ceo-d e  99,6% do ceo-s também foram relativos ao componente “c”. Do 

primeiro para o segundo ano de vida, houve um incremento médio de 0,7 dente acometido, o 

qual dobrou do segundo para o terceiro ano, passando a ser de 1,4 dente acometido.  A 

distribuição da cárie sobre as superfícies dentárias demonstrou que 51,4% das crianças do grupo 

apresentaram uma ou duas superfícies com cárie, e que 69,5% apresentaram entre um a quatro 

superfícies com cárie. O maior incremento de dentes com cárie ocorreu nas faixas etárias de 

24 a 30 meses e de 30 a 36 meses, enquanto o maior incremento de superfícies afetadas 

ocorreu nas faixas etárias de 18 a 24 meses e de 24 a 30 meses.  O grau de afecção aumentou 

com a idade. Enquanto nas primeiras faixas etárias foram observadas lesões de cárie 

incipientes, entre 30 e 36 meses, notou-se elevada prevalência de crianças afetadas, com 

cavidade de cárie. A alta frequência de cavidade de cárie encontrada na superfície oclusal de 

segundos molares inferiores revelou que esse dente foi altamente suscetível ao 

desenvolvimento de lesões. A experiência de cárie, que é mais prevalente na região anterior, 

no primeiro ano de vida, passou a apresentar similaridade entre as regiões anterior e 

posterior em crianças com dois anos de idade, com tendência a maior prevalência na região 

posterior na faixa etária seguinte.  

Mattos-Graner (1996) avaliou, numa amostra de 142 crianças de 12 a 30 meses 

de idade, em creches do Município de Piracicaba - SP, a relação entre a prevalência de cárie 

dentária, incluindo lesões iniciais (MB) e cavitadas (C), e fatores clínicos (presença de placa 

bacteriana visível nas superfícies vestibulares dos incisivos  superiores);  microbiológicos 



30 
 

(níveis   salivares de SM) e comportamentais (hábitos de higiene bucal, uso de dentifrício 

fluoretado e hábitos dietéticos). Os resultados mostraram que, das 142 crianças examinadas 

(74 meninos e 68 meninas), 51(35,9%) apresentaram uma ou mais lesões de mancha branca 

ou cavitação, sendo que 27 crianças (19%) tinham pelo menos uma cavidade de cárie e 24 

(16,9%) tinham apenas lesões iniciais (mancha branca). Das 27 crianças que tinham 

cavitação, 17 também apresentaram lesões iniciais. Foi diagnosticado um total de 188 lesões 

de cárie, sendo 98 lesões iniciais (MB) e 90 cavitadas (C). Os índices médios de  ceo-s  foram  

maiores  em  crianças  com  placa  bacteriana, independentemente dos níveis salivares; não 

existiu relação significativa entre a prevalência de cárie dentária e os diferentes hábitos de 

higiene bucal e o uso de dentifrício fluoretado. O autor considerou que a instituição de 

alimentação salgada tardia, após seis meses de idade, contribuiu para a manifestação da 

cárie dentária, inferindo que o hábito de mamar foi prolongado além do necessário. Entre os 

diferentes hábitos dietéticos analisados, aqueles relacionados com a maior prevalência de 

cárie dentária, estatisticamente significante, foram a duração do aleitamento materno até dois 

meses de idade ou menos, com a introdução da mamadeira contendo leite, sacarose e cereais, 

bem como a instituição da alimentação salgada após seis meses. 

Bönecker, Marcenes e Sheiham (2002) analisaram os dados de três estudos 

transversais conduzidos nos anos de 1995, 1997 e 1999, com o mesmo protocolo, no 

Município de Diadema - SP. Os dados analisados demonstraram que houve marcante 

declínio na prevalência e na gravidade da cárie entre 1995 e 1999. A prevalência de cárie 

foi de 45%, 28,6% e 18,3% em 1995, 1997 e 1999, respectivamente. Notou-se redução de 

36,5% na porcentagem de crianças de dois anos de idade com cárie entre 1995 e 1997, e de 

36% entre 1997 e 1999. Entre as crianças de dois anos, o índice ceo-s diminuiu de  2,0 em  

1995 para  1,1 em  1997 (p<0,001)  e  para 1,0  em 1999 (p>0,05).  A prevalência e a 

gravidade da cárie aumentaram com a idade (p<0,05). O índice ceo-s das crianças de dois anos 

no coorte de 1997 foi 1,1, comparado com 3,2 das crianças de 4 anos no coorte de 1999; no 

entanto, a mediana foi zero em ambas as idades. Isto sugeriu aumento na gravidade da cárie 

entre as crianças com alto índice ceo-s, mas não uma mudança na distribuição total da 

cárie. Nas análises de 1995-1997 e 1997-1999, o aumento da cárie foi maior nas crianças 

mais novas do que nas mais velhas. Isto sugeriu que o momento mais importante para as 

crianças pré-escolares desenvolverem cárie seria nos três primeiros anos de vida. 

Walter  et  al. (1987)  realizaram  um  levantamento  epidemiológico  em  232 

fichas clínicas de bebês da Clínica Odontológica de Bebês da Universidade Estadual de 

Londrina, com idade variando de zero a 30 meses, com o objetivo de estabelecer uma 
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relação entre lesões de cárie, seus diferentes tipos (simples, negligenciada e rampante) e os 

variados hábitos alimentares, tais como amamentação no peito, mamadeira noturna, entre 

outros. Os resultados apontaram que 79 crianças (34,04% da população estudada) tinham 

alimentação inadequada sob o ponto de vista odontológico. Destas 79 crianças, apenas sete não 

tiveram lesões de cárie, significando que existe relação entre os hábitos alimentares e presença 

de cárie dentária. Segundo a faixa etária, 23,53% da população estudada de zero a 12 meses 

tiveram lesões de cárie, 28,57% das crianças entre 12 e 24 meses de idade, e nas de idade 

entre 24 e 30 meses, 62,96% apresentaram cárie, o que denota aumento significativo na 

prevalência de cárie dentária na última faixa etária.  

Morita, Walter e Guillain (1993) estudaram a prevalência de cárie dentária em 

crianças brasileiras de zero a 36 meses de idade. O estudo foi realizado na cidade de Londrina, 

mostrando que, aos 12 meses de idade, cerca de 90% das 1974 crianças examinadas eram livres 

de cárie, porém 50% das crianças com 36 meses de idade possuíam cárie dentária clinicamente 

detectável, sendo que 3%, 21% e 45% foram os percentuais de crianças com lesões de cárie 

nos grupos de zero a 12, 13 a 24 e 25 a 36 meses de idade, respectivamente. 

Tomita et al. (1996) avaliaram a prevalência de cárie na dentição decídua de 699 

crianças entre zero e seis anos de idade, matriculadas em creches das cidades de Bauru e 

São Paulo, sendo um grupo composto por 468 crianças que não recebiam cuidados 

sistematizados de saúde na instituição, e outro formado por 231 crianças que apresentavam 

uma rotina de cuidados como norma institucional. O índice ceo-s do grupo de São Paulo para a 

faixa etária de zero a dois anos foi 0,43 e para a faixa etária de três a quatro anos foi 2,02. Em 

Bauru, o índice ceo-s foi 1,18 e 5,49, respectivamente. Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os sexos quanto à ocorrência de lesões de cárie na faixa 

etária de zero a seis anos. A menor prevalência em São Paulo é justificada pelos autores, 

por existirem cuidados sistematizados de saúde nas suas creches. 

Thitasomakul et al. (2006) avaliaram prevalência, incidência e padrão de 

desenvolvimento da CPI, em uma amostra de 599 crianças tailandesas de alto risco à cárie, 

durante um período de pesquisa observacional, aos nove, 12 e 18 meses de idade. Nas 

referidas idades, obteve-se: a prevalência de cárie de 2,0%; 22,8% e 68,1%. A densidade de 

incidência para risco à cárie de uma pessoa observada no período de nove a 12 meses de 

idade foi 10,32 pessoas/100 pessoas-mês, ao passo que de 12 a 18 meses foi 15,70 

pessoas/100 pessoas-mês. Este mesmo índice para superfícies dentárias, no período de 

nove a 12 meses, foi 2,17 superfícies/100 pessoas-mês e, de 12 a 18 meses, de 2,22/100 

pessoas-mês. Aos nove meses de idade, poucas superfícies com cárie (0,3%) foram observadas 
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na superfície vestibular dos incisivos superiores. Aos 12 meses, 10% das superfícies 

irrompidas foram afetadas pela cárie e, aos 18 meses, 35% dos dentes e 14,9% das superfícies.  

A superfície vestibular dos incisivos superiores foi a mais afetada (44,9%), seguida pelas 

superfícies lingual (24,2%), mesial (20%) e distal (8,9%). Os dentes posteriores presentes 

foram os primeiros molares, 10,7% deles com cárie.  As superfícies oclusais foram as mais 

afetadas (50,7%), seguidas pelas superfícies vestibular (39,6%), lingual (8,4%) e distal 

(1,3%).  Na análise de probabilidades transicionais, que registra mudanças na condição 

dentária (de dente não irrompido a hígido, até com cárie e envolvimento pulpar) durante os 

intervalos de tempos da pesquisa (9, 12 e 18 meses) verificou-se que os dentes desenvolveram 

lesões de cárie num período de três a seis meses após o início da erupção dentária, e 

continuamente, ao longo do tempo. O número maior de dentes afetados pela cárie foi 

consideravelmente maior do que o aumento numérico de novos dentes irrompidos no mesmo 

período. Isso implica que o processo da cárie se inicia assim que o dente emerge na cavidade 

bucal. Para controlar a alta incidência de cárie nesta população de alto risco, uma ação 

preventiva deve ser instituída precocemente e, para se obter maiores benefícios, deve-se 

iniciar até mesmo antes da época de erupção dentária.  

Estudo feito com 528 crianças da Guatemala indicou que a prevalência de cárie na 

dentição decídua dessa população foi duas vezes maior do que em crianças brancas dos 

Estados Unidos. Até os quatro anos de idade, o ataque de cáries foi maior no segmento 

anterior da cavidade oral (INFANTE; GILLESPIE, 1976).  

Segundo o levantamento nacional de saúde e nutrição nos Estados Unidos 

(National Health and Nutrition Examination Survey - NHANES) em 2007, que publicou 

dados de dois períodos nesse país (1988-1994 e 1999-2004), mostrou que, embora a cárie 

dentária tenha sofrido um declínio significante entre as crianças em idade escolar (seis a doze 

anos), essa patologia infecto-contagiosa tem permanecido como a mais prevalente doença 

crônica da infância. Na faixa etária de dois a onze anos, a cárie na dentição decídua cresceu de 

40% em 1988-1994 para 42% em 1999-2004. Na idade compreendida de dois a cinco anos, 

houve um crescimento de 24% para 28% no mesmo período. E, ainda na faixa etária de dois a 

quatro anos, a prevalência de cárie aumentou de 18% para 24%.  

Livny, Assali e Sgan-Cohen (2007) fizeram um levantamento em 102 crianças 

de12 a 36 meses em uma região muito pobre em Jerusalém, e destas, 17,6% apresentavam 

cárie, sendo que a prevalência maior era em crianças cujas mães possuíam menos instrução e 

apresentavam número maior de filhos. Hallet e O´Rourke (2006), na Austrália, observaram 
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que as crianças com maior experiência de cárie ocorria quando as mães possuíam até 24 anos 

ao nascimento da criança. 

 

 

2.2.2 Indicadores de risco de cárie precoce da infância 

 

 

Vários modelos foram propostos para explicar o processo cariogênico, no entanto, 

alguns aspectos da etiologia exata da doença ainda são desconhecidos. Muitos fatores 

predispõem a sua instalação, dentre eles o consumo de alimentos ricos em sacarose, 

frequência de consumo de alimentos, tipo de alimentos, higiene bucal deficiente, resistência 

ao hospedeiro, microorganismos cariogênicos e o fator tempo atuando sobre todo esse 

processo, além de fatores étnicos e socioeconômicos (FREITAS, 2001; NAVARRO et al., 

1998). Existe, então, uma complexa interação da dieta com bactérias e hospedeiro. O 

desenvolvimento da doença depende não só de fatores bacterianos como também de fatores de 

resistência e agressão (MALTZ, 1996). 

Antes de 1960, a etiologia da cárie dentária foi descrita como decorrente de 

múltiplos fatores. Os fatores bacterianos, dietéticos e genéticos foram reconhecidos, mas as 

interações não eram bem compreendidas. Dois grupos de microorganismos - Lactobacillus e 

Streptococcus - foram considerados como participantes no processo da doença, mas não havia 

evidência marcante. O papel das bactérias era inespecífico e consistia na produção de ácido a 

partir de carboidratos da dieta. As conclusões de Miller (1890) em relação à teoria químico-

parasitária permaneceram inalteradas, depois de serem testadas durante 70 anos. 

Atualmente, os estudos demonstram que a cárie dentária é uma patologia 

localizada, resultante do acúmulo de bactérias que formam um biofilme na superfície dentária 

e do seu metabolismo (THYLSTRUP; BRUUN, 1992; THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1994). 

Pode-se dizer, portanto, que seu início é consequência do acúmulo de microorganismos da 

microflora indígena presentes não só na cavidade bucal, como também no trato 

gastrointestinal e em outras partes do corpo, anulando assim a afirmação feita por Loesche, 

(1976), de que o início da doença seria uma consequência da invasão e da multiplicação de 

microorganismos nos tecidos duros dentais. 

A colonização bacteriana na cavidade bucal é influenciada por diversos fatores, 

dentre os quais, os processos mecânicos, tais como viscosidade e composição do alimento 

ingerido, alterações de temperatura e de pH. Os substratos tendem a se concentrar nas 
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superfícies dentárias inertes, logo, é bastante vantajoso para os microorganismos o fato de que 

a proliferação da microflora ocorra também nestas superfícies. Dessa maneira, acontece a fase 

inicial de formação do biofilme dental (THYLSTRUP; BRUUN, 1992; THYLSTRUP, 1998). 

A lenta progressão da doença, caracterizada por destruições localizadas dos 

tecidos dentários, envolvendo desde perdas minerais em nível ultra estrutural até a destruição 

total do dente (THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1995), causou como consequência alterações 

no diagnóstico, que passou da simples enumeração de cavidades para um diagnóstico mais 

abrangente e específico, onde a determinação do risco e atividade de cárie individual são 

realizadas mediante a da análise dos fatores etiológicos, determinantes e modificadores da 

doença (MALTZ; CARVALHO, 1997). 

Durante a primeira infância, a realização deste amplo diagnóstico torna-se 

relativamente difícil, visto que é comum a procura por um profissional da área somente 

quando a doença já apresenta clinicamente sinais e sintomas (MARTINS et al., 1998; 

HOROWITZ, 1998). 

Além da procura tardia por tratamento e principalmente por Educação em Saúde, 

os mais indicados métodos para a determinação do risco para a iniciação/desenvolvimento da 

doença durante a primeira infância constituem uma preocupação de muitos pesquisadores que 

visam a detectar os indivíduos sob risco, tratando-os de maneira individualizada e buscando a 

prevenção em seu sentido mais amplo, como proposto por Leavell e Clark (1958) há várias 

décadas. 

Esta detecção precoce possibilitaria a instituição racional de métodos 

preventivos/não invasivos (FLÓRIO et al., 2001), que, por meio de uma melhor relação custo 

benefício, poderiam reduzir a quantidade de recursos financeiros dedicados ao consequente 

tratamento curativo-restaurador (RADFORD et al., 2000), além de, principalmente, 

proporcionar à criança o direito de crescer com saúde bucal. 

Apesar da diminuição da prevalência média de cáries em pré-escolares observada 

nos últimos anos em muitas localidades, o número de crianças em seus primeiros anos de vida 

com quadros severos de cárie dentária está aumentando (WENDT; HALLONSTEN; KOCH, 

1992; BÖNECKER; MARCENES; SHEIHAM, 2002), como também a incidência de lesões 

em um restrito grupo de crianças (MATTOS-GRANER et al., 1996), resultando no fenômeno 

da polarização da cárie dentária. Este fenômeno justifica a necessidade da precoce 

identificação de crianças sob elevado risco, antes mesmo da erupção dos dentes ou do 

aparecimento dos estágios iniciais da doença. 
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Os dentes são altamente susceptíveis à incidência de cárie dentária nos primeiros 

anos após a erupção, em razão da insuficiente maturação do esmalte dentário, representada 

pela maior concentração de minerais altamente solúveis (KÖHLER; ANDRÉN; JOHSSON, 

1988; SONJU CLASEN; RUYTER, 1997). Além disso, relata-se que a prevalência de cárie 

aumenta progressivamente de acordo com a idade da criança, em virtude da procura tardia por 

atendimento odontológico, da crescente infecção por microrganismos potencialmente 

patogênicos, do aumento do número de superfícies expostas ao risco concomitante com a 

erupção dentária, da mudança nos hábitos dietéticos e da ausência do hábito precoce de 

higienização bucal (BERKOWITZ; JORDAN; WHITE, 1975; WALTER et al., 1987; 

KÖHLER; ANDRÉN; JOHSSON, 1988; ALALUUSUA;  MALMIVIRTA, 1994; MATTOS-

GRANER et al., 1998). A magnitude destas justificativas, em última instância, determinará o 

risco de iniciação/desenvolvimento da doença cárie a que o indivíduo está exposto. 

Segundo Hausen, Seppä e Fejerskov (1995), história de cárie, hábitos alimentares 

e de higienização, fatores socioculturais, testes microbiológicos e avaliação subjetiva e 

pormenorizada de um profissional experiente podem ser considerados preditores de risco para 

o desenvolvimento da doença. Em razão das características de crianças nesta faixa etária, no 

entanto, alguns destes preditores são inaplicáveis, seja pela momentânea ausência de 

experiência anterior de cárie (O'SULLIVAN; THIBODEAU, 1996; ALALUUSUA; 

MALMIVIRTA, 1994) seja pelas consequências do mito de que criança pequena não 

necessita de avaliação odontológica. 

Por meio de investigações clínicas, alguns autores concluíram que variáveis 

sociais, a qualidade da higiene bucal verificada com a presença de placa dentária estagnada na 

face vestibular dos dentes incisivos superiores decíduos, o uso de mamadeira noturna, o 

tempo da amamentação materna da criança e a frequência de ingestão de alimentos 

adocicados são fatores de enorme importância para a determinação do risco de 

desenvolvimento de cárie durante a primeira infância (ALALUUSUA; MALMIVIRTA, 1994; 

TOMITA et al., 1996; FREIRE; MELO; SILVA, 1996; MATTOS-GRANER et al., 1998; 

BARROS et al., 2001; DINI; HOLT; BEDI, 2000; SANTOS; SOVIERO, 2002; 

ROSENBLATT; ZARZAR, 2002), constituindo parâmetros que devem ser levados em 

consideração no tratamento preventivo educacional do par mãe-filho. 

Embora com algumas dificuldades operacionais para realização em larga escala 

fora do ambiente acadêmico, a detecção da presença e do nível bucal de EGM na saliva de 

pré-escolares apresenta importante valor como preditor de risco à doença nesta faixa etária 

(ALALUUSUA; RENKONEN, 1983; KÖHLER; ANDREÉN; JOHNSSON, 1988; 
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GRINDEFJORD et al., 1996; BAEHNI; GUGGENHEIM, 1996; MATTOS-GRANER et al., 

1998, LI; WANG; CAUFIELD, 2000). Com efeito, não se pode desconsiderar o fato de que, 

em decorrência da característica multifatorial da cárie, a simples colonização por estes 

microrganismos não justifica o desenvolvimento da doença (BURT et al., 1983; LI; WANG; 

CAUFIELD, 2000), havendo crianças livres de cárie com altos níveis destes microrganismos 

na saliva (CARLSSON; OLSSON; BRATTHALL, 1985;  MATTOS-GRANER et al., 2000; 

2001). Em razão, no entanto, da importância deste preditor de cárie nesta faixa etária, este 

achado não deve ser subestimado (KÖHLER; ANDREÉN; JOHNSSON, 1988; BAEHNI; 

GUGGENHEIM, 1996, O’SULLIVAN; THIBODEAU, 1996). 

 

 

2.3 Biofilme dental 

 

 

Segundo Leite et al. (2001), o termo biofilme é empregado para designar 

comunidades de microrganismos aderidas sobre uma superfície e sob a ação contínua de um 

fluxo salivar. Trata-se de uma película incolor, aderente e não mineralizada, composta por 

diversas espécies bacterianas, sustentadas por uma matriz de proteínas salivares, polissacarídeos, 

células descamadas, leucócitos e restos alimentares, que se forma sobre a superfície dos dentes 

e tecidos gengivais em diferentes sítios da cavidade bucal (MARSH; BRADSHAW, 1997; 

BARRIS; ALIAGA, 1998).  

A colonização bacteriana no biofilme dental mostra inicialmente uma 

predominância de cocos Gram-positivos (G+) anaeróbios facultativos, que aderem à película 

adquirida, em curto espaço de tempo após a limpeza mecânica. Já na fase de maturação desse 

biofilme, aumenta a concentração de bastonetes Gram-positivos, porém são os filamentos 

Gram-positivos os mais numerosos, como o Actinomyces spp. Os microorganismos Gram-

negativos (G-), tais como Veilonella e fusobactéria, não possuem boa capacidade de aderência 

na película adquirida; então, os receptores de superfície dos cocos e bastonetes Gram-

positivos permitem esta adesão. Gradativamente, vai-se observando um aumento na 

heterogenicidade do biofilme dental, e, com o passar do tempo, o número de Gram-negativos 

também aumenta. Ocorre uma troca de nutrientes entre estas espécies e isso influencia de 

maneira significante o estabelecimento de uma comunidade cada vez mais estável 

(MOMBELLI, 1998). 

O processo de adesão e/ou adsorção específica de certas espécies bacterianas 



37 
 

presentes na cavidade oral à película salivar ou película adquirida que reveste a superfície dos 

dentes é a primeira etapa de formação do biofilme (YAO et al., 2003). A colonização dos 

dentes ocorre em duas fases distintas e aparentemente independentes (GIBBONS; 

NYGAARD, 1968). O início da colonização sucede por meio de interações específicas de 

proteínas, especialmente glicoproteínas salivares, da película adquirida do esmalte, que 

funcionam como receptores para proteínas presentes na parede celular bacteriana, as adesinas 

(GONÇALVES; PEREIRA, 2003). A primeira etapa é reversível. O passo seguinte está 

relacionado ao acúmulo de EGM por intermédio do seu crescimento e produção de glucanas 

extracelulares, envolvendo diferentes processos de interação, coaderência e coagregação com 

outros microrganismos bucais (KOLENBRANDER; LONDON, 1993).  

Não ocorrendo desorganização do biofilme dental, é possível observar a sua 

maturação e uma deficiência de oxigênio, o que propicia o crescimento de bactérias 

anaeróbias, as quais quebram a glicose em ácido lático ou etanol. Logo, a produção de energia 

das bactérias anaeróbias, predominantes no biofilme maduro ou cariogênico, resulta na 

produção de ácido, favorecendo a dissolução do esmalte dentário (THYLSTRUP, 1998). 

A análise química de amostras de biofilme dental recolhidas de seres humanos 

revelou que aproximadamente 20% de sua massa seca é composta por carboidratos (HOTZ; 

GUGGENHEIM; SCHMID, 1972; BOWEN et al., 1977; CURY et al.,  2000). As células 

bacterianas podem constituir de 60 a 70% da massa do biofilme, a qual pode conter de 105 a 

1011 microrganismos por grama (ORTH, 1993; RAMBERG et al ., 2003; LI et al., 2004).  

O biofilme garante a vida da colônia bacteriana em ambientes instáveis,  

por proporcionar uma série de vantagens, como melhor comunicação entre as células, por 

estabelecer continuidade entre elas, facilitação das reações bioquímicas, melhor proliferação e 

acesso a recursos que não poderiam ser utilizados por células isoladas, além da defesa coletiva 

contra fatores antagônicos (LEITE et al., 2001). Ao contrário do que se possa supor, no 

entanto, a colonização microbiana dos dentes pode ser benéfica, na medida em que 

contribui para a defesa da cavidade bucal contra a instalação de microrganismos patogênicos, 

por meio de mecanismos de competição. A microbiota residente no biofilme dental é uma 

comunidade relativamente estável com alta diversidade de espécies que podem variar de um 

sítio para outro, coexistindo mediante interações metabólicas altamente relacionadas (VAN 

DER HOEVEN; CAMP, 1994; SMITH; PIPPIN, 1998). Para permanecerem na cavidade bucal, 

todavia, as espécies bacterianas devem estar aptas a tolerar flutuações bruscas e substanciais 

do meio em que vivem, sobretudo no que diz respeito ao pH e aos nutrientes disponíveis 

(LEMOS; ABRANCHES; BURNE, 2005).  
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No biofilme existe um equilíbrio dinâmico. A lesão de cárie ocorre quando o 

equilíbrio do processo físicoquímico, de desremineralização, é quebrado, ou seja, quando a 

composição e as atividades metabólicas desta complexa comunidade que o compõe são 

modificadas (BURNE, 1998). Assim, no processo dinâmico de formação do biofilme dental 

potencialmente cariogênico, uma comunidade microbiana, composta por um patógeno 

predominante, interage com o hospedeiro, dividindo espaço e recursos disponíveis com outros 

microrganismos oportunistas.  

As bactérias metabolicamente ativas que colonizam o biofilme dental, consumindo 

carboidratos fermentáveis, causam flutuações no pH do meio, que podem culminar com a 

desmineralização do esmalte dental (MANJI et al., 1991), e, assim, as lesões cariosas resultam 

da interação das bactérias fermentadoras de carboidratos que colonizam a superfície dos 

dentes com os constituintes da dieta alimentar, sobretudo a sacarose. Portanto, o 

desenvolvimento do biofilme dental é a primeira evidência clínica desta interação (VACCA-

SMITH  et  al., 1996).  

O fator mais importante para o início do processo de dissolução mineral seria a 

não-desorganização do biofilme dental, encontrado nos sítios de retenção dos alimentos onde 

há ineficiente remoção mecânica (MALTZ; CARVALHO, 1997; SOUSA; VIANNA; 

CANGUSSU, 1996; THYLSTRUP, 1998; THYLSTRUP; BRUUN, 1992; THYLSTRUP; 

FERJERSKOV, 1994). 

Santos et al. (2007) examinaram 90 crianças com quatro anos de idade  para  

estudar  a  associação  entre  a  frequência  de  higienização  bucal  e  a presença de biofilme 

dentário visível sobre os dentes decíduos. Esta foi mensurada com a utilização de dois índices: 

um simplificado, de acordo com a quantidade de biofilme visível (ausente, fino ou espesso) em 

dentes anteriores e em dentes posteriores; e um índice convencional, proposto por Ainamo e 

Bay (1975) dado pela presença de biofilme nas superfícies mesial, vestibular e lingual de 

todos os dentes. Nenhuma correlação estatística foi encontrada entre frequência de higiene 

bucal e os dois índices de biofilme (p>0,05), indicando que a frequência não foi associada à 

higiene de qualidade nas amostras avaliadas.  

O efeito da sacarose na qualidade e na quantidade de placa tem sido investigado.  

Os açúcares são considerados importantes na fase inicial da formação do biofilme e fatores 

contribuintes para a sua progressão. Uma dieta normal contendo açúcar tende a formar mais 

biofilme do que aquela dieta com pouco açúcar (MATTOS-GRANER et al., 1998; 

HABIBIAN et al., 2001).  

A escovação dentária é uma medida importante no controle da cárie, desde que 

http://en.scientificcommons.org/maria_isabel_pereira_vianna
http://en.scientificcommons.org/maria_cristina_teixeira_cangussu
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remove o biofilme, pelo menos parcialmente, impedindo que este se organize com 

polissacarídeos extracelulares produzidos por SM na sua estrutura e assuma características 

cariogênicas com o tempo. Esta prática diária com dentifrício fluoretado, inclusive à noite, 

antes de dormir, é importante para a prevenção e controle da CPI (GUSSY et al., 2006).  

 

 

2.4 Placa bacteriana 

 

 

Piochi (1994) conceitua a placa bacteriana ou placa dental como uma massa densa 

não calcificada, estruturada, constituída por microrganismos envolvidos numa matriz rica em 

polissacarídeos extracelulares bacterianos e glicoproteínas salivares, firmemente aderida aos 

dentes, cálculos e outras superfícies duras da cavidade bucal. 

A primeira preocupação com a placa dental data de 3000 anos a.C., com o relato 

dos sumérios que já usavam palitos para a limpeza dental (SINNES et al., 1997). Segundo 

Cauduro Neto (1978) e Denardi (1994), “a placa microbiana é o principal agente etiológico da 

cárie e doença periodontal.” A colonização da superfície dentária tem início na área gengival. 

Durante um dia normal, o número de microrganismos nestas superfícies aumenta por 

multiplicação e retenção. Não havendo remoção, esta placa continua a crescer e poderá, 

especialmente ao redor da margem gengival e nas superfícies interdentárias, atingir 

considerável espessura. 

A placa bacteriana é constituída de 70 a 80% por microrganismos e 30% por 

elementos não microbianos, como, por exemplo, polissacarídeos, mucina salivar, detritos 

alimentares, leucócitos, enzimas, sais minerais, proteínas e células epiteliais descamadas 

(CAUDURO NETO, 1978; JORGE, 1995). Localiza-se no sulco gengival ao redor de dentes 

e implantes, difere na composição a nível supra e subgengival, com características 

predominantemente Gram-positivas e Gram-negativas, respectivamente. Segundo Jorge 

(1995), o conhecimento da microbiota bucal é dificultado pela grande variedade de condições 

ambientais e microrganismos. Segundo Cauduro Neto (1978), a etiopatogenia da doença 

periodontal decorrente da placa não é por invasão dos tecidos, mas sim pela elaboração e 

liberação de substâncias que produzem reações inflamatórias. E, de acordo com as pesquisas 

realizadas, passou-se a aceitar o fato de que a responsabilidade de produção da placa aderente, 

difícil de remover e causal da iniciação do processo de cárie no esmalte, está intimamente 

relacionada com o Streptococcus mutans. 
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A associação do Streptococcus mutans com cáries em humanos é bem 

estabelecida. Em modelo animal experimental e em humanos, estudos longitudinais mostram 

claramente a associação entre a presença e número deste microrganismo na saliva, placa 

dental e cáries (BOWDEN, 1996). 

O mecanismo de retenção dos microrganismos pode ser dividido em duas 

categorias: adesivo e não adesivo (JORGE, 1995). 

Desde o momento em que a placa dental foi considerada o fator causal principal 

da cárie e doenças periodontais, são de suma importância o controle e a prevenção para 

diminuir a incidência destas patologias bucais. Segundo Lindhe (1992), a resposta à placa 

varia consideravelmente entre as pessoas e, para prevenir o desenvolvimento da doença 

periodontal, as medidas de higiene devem visar à inibição da formação da placa ou, quando 

não for possível, à redução da quantidade de placa formada em concentrações tais que não se 

desenvolva doença inflamatória destrutiva. 

O controle da placa bacteriana pode ser realizado de duas formas distintas ou 

combinadas: o mecânico e o químico. Dentre os meios preventivos de natureza mecânica, 

tem-se o uso da escova dental, fio dental e outros mais atuais, como, por exemplo, a escova 

elétrica e os aparelhos com jatos d’água pulsátil. Para que o controle mecânico da placa 

bacteriana seja bem-sucedido, fatores como tempo de escovação, frequência, técnica utilizada, 

motivação, perícia, habilidade e perseverança são essenciais para se manter elevado padrão de 

limpeza. Há necessidade de conscientização por parte da população. Além disso, uma 

escovação eficiente possui efeito limitado nos espaços interdentais, onde existe alta 

prevalência de gengivites. 

Lacaz Netto et al. (1987) observaram uma série de estudos clínicos realizados em 

crianças que demonstravam que uma intensa educação/instrução em higiene bucal, com 

supervisão diária da escovação dentária durante um período de três anos,  levou a uma 

redução da inflamação gengival, mas insuficiente para criar hábitos por longos períodos. 

Torres et al. (2000) comentaram ainda que, em trabalhos desenvolvidos na década de 1980, 

foi observado que, após a remoção total da placa por profilaxia e orientação do paciente, após 

três meses, o índice de placa atingiu 60 a 80% do inicial, concluindo-se que, em função do 

tempo, as pessoas desmotivam-se em relação à limpeza dos dentes. Seerig, Zanon e Anziliero 

(2003) enfatizaram outro fator importante a ser considerado em relação a pacientes com 

necessidades especiais, como, por exemplo, deficientes motores e mentais, que normalmente 

apresentam dificuldades psicomotoras para realizar a higiene oral por meios mecânicos 
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adequados, sendo que o controle químico da placa bacteriana passa a ser um valioso aliado na 

manutenção da saúde bucal destes pacientes. 

Segundo Witt (1978) a prevenção da placa bacteriana por meios químicos já foi 

utilizada em 1889 por Miller, mas não obteve sucesso por serem os anti-sépticos muito 

tóxicos ou apresentarem efeitos colaterais indesejáveis. Vários agentes químicos, entre eles 

antibióticos, enzimas e agentes tensoativos, são testados e avaliados quanto à sua capacidade 

de inibir a formação de placa como substitutos ou coadjuvantes dos procedimentos 

mecânicos. Algumas propriedades devem ser levadas em consideração para a seleção de um 

agente químico antimicrobiano, como: eficácia, toxicidade, segurança, permeabilidade aos 

tecidos, microbiota residente, substantividade (retentividade) e estabilidade. A substância 

selecionada deverá reunir o maior número possível destas características e sua efetividade 

comprovada por estudos laboratoriais e clínicos. Os produtos disponíveis no mercado não 

preenchem a todos os requisitos citados, apresentando alguns efeitos colaterais ou pouca 

eficácia (SINNES et al., 1997).  

 

 

2.5 Dieta 

 

 

As práticas dietéticas da criança são intensivamente associadas à CPI. Os  

Streptococcus mutans aderidos à superfície dos dentes metabolizam carboidratos da dieta, 

produzindo um ácido, que remove minerais do dente.  Uma simples exposição a alimentos  

cariogênicos não seria um fator de risco para a cárie, mas se o metabolismo bacteriano persiste, 

pelo consumo de carboidratos fermentáveis com alta freqüência ou retenção prolongada 

desses carboidratos na boca, a acidez do biofilme dentário pode se tornar tão baixa o 

suficiente para que a superfície do esmalte se desmineralize, podendo resultar na 

formação de cavidades de cárie (TINANOFF, 2005).  

Há indiscutível evidência de que açúcares, como a sacarose, frutose e glicose, e 

outros carboidratos fermentáveis, como a farinha refinada, tenham participação na iniciação e 

no desenvolvimento da cárie (TINANOFF; PALMER, 2000). Há relação de dose-resposta 

entre açúcares da dieta e cárie (RODRIGUES; SHEIHAM, 2000).  

A sacarose é o açúcar mais comum e o mais cariogênico, porque EM utilizam 

esse açúcar também para produzir polissacarídeos extracelulares, que promovem a firme 

adesão bacteriana ao dente e reduzem a difusão de ácidos e tampões pelo biofilme 
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dentário. Por causa desta capacidade, é considerado o mais importante substrato no 

estabelecimento dos EM (TINANOFF; PALMER, 2000).  

Rodrigues e Sheiham (2000) investigaram os efeitos do consumo de açúcar e de 

outros possíveis fatores de risco à cárie em dois grupos de crianças de três anos de idade, de 

baixo nível socioeconômico, matriculadas em creches públicas do Recife (PE). Após um 

ano de estudo, as crianças matriculadas em creches que não seguiam orientações de 

redução no consumo de açúcar apresentaram um incremento de cárie maior do que aquelas 

matriculadas em creches que seguiam essas orientações (p<0,001). Este incremento de cárie 

maior foi relacionado à maior frequência e quantidade (em peso) de ingestão diária de 

açúcar nas creches, frequência diária total de ingestão de açúcar (açúcar consumido na creche e 

em casa), experiência de cárie, uso de flúor e hábitos de higienização bucal. As crianças 

que ingeriam mais do que 32,6 g de açúcar diariamente nas creches foram 2,99 vezes mais 

propensas a ter maior incidência de cárie do que aquelas que ingeriam menos do que essa 

quantidade. 

A frequência de ingestão de sacarose parece ser mais importante do que a 

quantidade total consumida por dia, isto porque Reisine e Douglas (1998) verificaram que o 

peso total de açúcar na dieta da criança não foi preditivo de cárie, ao contrário da frequência 

de ingestão de açúcar. Isto pode ser explicado, porque o frequente consumo de açúcar 

favorece o estabelecimento de SM e fornece contínuo substrato que influencia o início e a 

progressão da cárie.  

Os produtos que aderem facilmente aos dentes e que ficam retidos por longos 

períodos na boca, quando consumidos com grande frequência, têm maior cariogenicidade do 

que os alimentos removidos rapidamente da boca, pois induzem períodos de 

desmineralização da estrutura dentária maiores do que os de remineralização 

(TINANOFF; PALMER, 2000). 

 

 

2.6 Aleitamento natural ou artificial 

 

 

Controvérsias existem no que diz respeito a se a amamentação natural, no seio 

materno, e/ou a artificial, com mamadeira, contribuem para o desenvolvimento da cárie 

(LEVINE, 2001; RIBEIRO; RIBEIRO, 2004). A relação entre amamentação natural e cárie na 

população humana é difícil de ser estudada, em decorrência da grande variação nos hábitos 
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dietéticos e fatores ambientais. Evidências sugerem que a frequência e a duração da 

amamentação podem estar relacionadas à prevalência de cárie, sobretudo quando sob livre 

demanda, prolongada (após os 12 meses de idade), durante a noite e permitindo que a 

criança durma mamando (LEVINE, 2001; YONEZU; USHIDA; YAKUSHIJI, 2006).  

Sobre isso, a AAPD (2010) alerta para o fato de que, embora a amamentação 

natural seja essencial para fornecer a melhor nutrição possível ao bebê, a amamentação 

frequente à noite e sob livre demanda após a erupção dos dentes, sem higienização bucal 

adequada, pode estar implicada no processo da CPI, e orienta no sentido de que esta prática 

deve ser evitada após a erupção do primeiro dente, assim como as crianças não devem ser 

levadas para dormir com mamadeira.  

No Brasil, a Associação Brasileira de Odontopediatria, Sociedade Brasileira de 

Pediatria e Conselho Regional de Odontologia do Paraná (2008) elaboraram um guia de 

orientação para a saúde bucal para os primeiros anos de vida. Por meio deste instrumento, 

forneceram orientações à sociedade quanto ao aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de idade, devendo iniciar o desmame, de forma lenta e gradativa, a partir desta idade. 

Ainda orientam que o bebê não deve mamar de madrugada, após o 4o mês de idade.  

Quanto ao aleitamento artificial, orienta-se no sentido de que o uso de 

fórmulas infantis deve ser apropriado a cada faixa etária, quando não é possível a prática 

do aleitamento materno, e somente oferecido em mamadeira quando for inviável o uso de 

copos. Portanto, não se recomenda o uso da mamadeira, mas, se utilizada, deve ser limitada 

ao primeiro ano de vida. Não é recomendada a adição de açúcar ou adoçantes, nem a 

introdução de mucilagem (mucilagem de cereais, “maisena”, aveia). Também é orientado para 

que o uso da mamadeira não deve ser associado com o horário em que a criança dorme, nem 

durante o sono.  

Este é um assunto delicado, pois a Organização Mundial de Saúde (2009) 

recomenda a amamentação natural exclusiva até o 6º mês e a continuação com alimentação 

complementar até os dois anos de idade da criança, no mínimo. Um dos pontos críticos nesta 

área é a pouca qualidade dos estudos que associam o leite materno à cárie, e, em particular, 

à falta de clareza e consistência na definição dos padrões de amamentação, isto é, se 

exclusivo, sob livre demanda e à noite (WHITE, 2008).  

Valaitis et al. (2000) relataram que a amamentação prolongada sob livre 

demanda e à noite ou durante o cochilo foi associada com a CPI; porém, diferentes 

definições de CPI foram usadas e informações a respeito dos hábitos de amamentação 

foram obtidos retrospectivamente da lembrança dos pais. Estudos com metodologias mais 
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adequadas e recentes sugerem que a amamentação natural por si não é significantemente 

associada com a CPI (AL-MALIK; HOLT; BEDI, 2003; DYE et al., 2004). Erickson e 

Mazhari (1999) notaram que o leite materno humano não parece causar a queda no pH da 

placa requerida para iniciação e progressão da cárie, e pode, de fato, promover a 

deposição de íons cálcio e fosfato sobre a superfície dentária.  

Harris et al. (2004) identificaram 106 fatores de risco significantemente 

associados com a prevalência ou incidência de CPI. Entre eles, somente três fatores foram 

relacionados à amamentação natural: duração, frequência e durante à noite; e três à 

amamentação natural e/ou artificial: quando usado para alimentar ou fazer a criança  parar  

de  chorar  à  noite,  para  colocá-la  para  dormir,  e  duração  da amamentação natural 

prolongada superior a 18 meses.  

Ribeiro e Ribeiro (2004) publicaram uma revisão crítica sobre o assunto, 

confrontando argumentos que aceitariam e que refutariam a associação entre amamentação 

natural e CPI, e concluíram que não havia evidências científicas para provar que o leite 

humano poderia estar associado ao desenvolvimento da cárie. Nesta complexa relação, 

haveria a interferência de muitas variáveis, como infecção por SM, hipoplasia de esmalte, 

hábitos alimentares e de higiene bucal bem como outras condições socioeconômicas.  

A ingestão de outros carboidratos, nesta mesma fase em que a criança é 

amamentada,  pode elevar o risco à CPI. O consumo frequente de lanches entre as refeições 

e a ingestão de bebidas contendo carboidratos fermentáveis (suco, leite, fórmulas infantis e 

refrigerantes) aumenta o risco, em razão do contato prolongado entre os açúcares 

provenientes desses alimentos e bebidas, e as bactérias cariogênicas sobre a superfície 

dentária.  

Para alguns pesquisadores, a cárie na dentição decídua ocorre frequentemente em 

decorrência do inadequado ou prolongado uso de mamadeira, contendo leite ou líquidos 

açucarados. O inadequado uso da mamadeira inclui práticas de amamentação sob livre 

demanda ou a permissão para que a criança durma com ela (RIPA, 1988). Para outros, a 

evidência de uma relação entre uso de mamadeira e risco à cárie mostrou-se fraca e é 

provável que o risco de cárie possa ser sensível à interação de múltiplos fatores (REISINE; 

PSOTER, 2001).  Muitos bebês são alimentados em mamadeiras por pelo menos algum 

tempo e, como indica Horowitz (1998), muitos deles não desenvolvem a CPI.  

Litt, Reisine e Tinanoff (1995) observaram que o uso de mamadeiras durante a 

noite estava associado com a ingestão de açúcar. As mães, que relataram o uso de mamadeiras 

pelas crianças durante a noite, eram também mais propensas a ter crianças com maior ingestão 
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de açúcar.  

A dieta exerce papel fundamental no desenvolvimento da doença cárie, mas, 

apesar disso, não pode ser considerada como principal fator causal, já que é bastante 

conhecida a natureza multifatorial da cárie dentária (THEILADE; BIRKHED, 1988; 

CORRÊA, 2010). Com efeito, vale ressaltar que o efeito cariogênico causado pelo consumo 

de carboidratos da dieta pode ser modificado por outros fatores, como a capacidade-tampão 

da saliva, ou seja, uma determinada dieta cariogênica pode implicar uma incidência de cárie 

que varia de indivíduo para indivíduo. 

Os efeitos ou implicações locais de uma dieta cariogênica no metabolismo do 

biofilme, e especificamente na produção de ácidos, são importantes no processo carioso, e 

entretanto, os efeitos sistêmicos no desenvolvimento de estruturas, tais como os dentes, 

podem influenciar na progressão da doença cárie (THEILADE; BIRKHED, 1988). Pode-se 

dizer que dieta é o efeito local dos alimentos, ou seja, seu papel e sua relação com os tecidos 

dentais. Já o efeito sistêmico que os diferentes nutrientes oriundos da alimentação ocasionam 

na saúde de maneira geral e no crescimento e desenvolvimento pode ser chamado de nutrição 

(KATZ, 1981). 

De acordo com Corrêa (2010), o aconselhamento dietético é fundamental, 

primeiramente pelo prisma da prevenção de cáries e também pelo fato de maus hábitos 

alimentares poderem levar à obesidade, uma pré condição para outras doenças sistêmicas 

graves. Além disso, os hábitos alimentares incorretos aprendidos na infância são difíceis de 

ser modificados posteriormente. 

Em torno dos 30 meses, a maioria das crianças já está com a dentadura decídua 

completa, e, ao mesmo tempo, os dentes permanentes estão em formação e desenvolvimento. 

Por isso, nesta fase, a dieta assume papel fundamental, tanto local como sistemicamente 

(SCHULMAN, 1991). Sistemicamente, a dieta deve oferecer a quantidade necessária de 

nutrientes para o desenvolvimento do organismo em geral, e em particular dos dentes em 

formação. Como efeitos locais, tem-se os alimentos da dieta atuando diretamente nos 

elementos dentários, que, por sua vez, já estão colonizados pelas bactérias cariogênicas, o que 

pode dar início ao processo carioso. 

A cariogenicidade do alimento é o primeiro passo para causar a doença em 

determinadas condições (BURT; ISMAIL, 1986); porém, para Thylstrup e Ferjerskov (1988), 

não se pode determinar com precisão a cariogenicidade de um alimento. Isso vai depender da 

sua composição, de quem está consumindo, quando e como consome e da freqüência desse 

consumo. 
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O papel dos carboidratos que não contêm açúcar no processo de desenvolvimento 

da doença cárie necessita de maiores investigações (RENS; BIBBY, 1989). A dieta exerce 

influência local no processo patológico, servindo de substrato para os microorganismos da 

cavidade bucal, o que pode alterar de maneira significante a composição e o metabolismo do 

biofilme dental (FEJERSKOV, 1998). Os hábitos alimentares relatados pelo próprio paciente 

para a previsão da atividade cariogênica parecem ter pouco valor. É muito difícil obter 

informações precisas sobre hábitos alimentares. Dentre os componentes importantes da dieta, 

os carboidratos estão entre os mais frequentemente consumidos (EDMONDSON, 1990). De 

acordo com Thylstrup e Ferjerskov (1995), foi descrita uma correlação positiva entre a 

ingestão de alimentos contendo sacarose e as lesões cariosas. 

Várias pesquisas correlacionam consumo de sacarose e frequência da doença cárie 

(GUSTAFSSON et al., 1954; GLASS; HAYDEN, 1966; SCHEININ et al., 1975). Alguns 

estudos epidemiológicos, no entanto, mostram uma fraca correlação entre ingestão de açúcar e 

doença cárie, enquanto outros não demonstraram nenhuma correlação (ZITA et al., 1959; 

BAGRAMIAN; RUSSELL, 1973; McHUGH; Mc EWEN; HITCHEN, 1964; 

RICHARDSON; BOYD; CONRY, 1977). 

Maiores quantidades de açúcar ingeridas durante as refeições podem causar pouco 

dano aos dentes, enquanto que se esse produto for consumido entre as refeições e por longos 

períodos, as conseqüências podem ser danosas (THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1988). Existe 

uma grande variação na incidência de cárie dentária de pessoa para pessoa (THYLSTRUP; 

FERJERSKOV, 1988). O consumo frequente de carboidratos várias vezes ao dia ocasiona 

constante baixa do pH do biofilme dental que resulta no processo de desmineralização dos 

dentes (STEPHAN, 1940). 

Crianças cuja alimentação tenha alguma restrição de carboidratos, por exemplo, 

crianças diabéticas controladas, apresentaram menos lesões cariosas quando comparadas com 

outras crianças sadias (MATSSON; KOCH, 1975). Mais da metade das crianças que 

possuíam uma doença de intolerância hereditária à frutose (pacientes que não podiam ingerir 

frutose e sacarose, no entanto, podiam consumir amido), eram isentas de lesões cariosas e o 

restante tinha uma baixa prevalência da doença, somente em fóssulas e fissuras 

(MARTHALER, 1967; NEWBRUN et al., 1980). Nas escolas onde era restrita a venda de 

merendas açucaradas, havia também uma diminuição na incidência de cárie (BIBBY, 1975; 

BIRKHED, 1976). 
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Logo, os hábitos alimentares não devem ser considerados, somente eles, fatores 

etiológicos predisponentes à doença cárie, mas, sim, como fator de vulnerabilidade externo 

modificador (AXELSSON, 1998). 

 

 

2.7 Microbiota oral 

 

 

Antony Van Leeuwenhoek, no século XVI, foi o primeiro pesquisador a observar 

a presença de bactérias no biofilme dental ao microscópio, sugerindo o seu possível 

envolvimento com a doença cárie, e Miller, em 1890, propôs que todas as bactérias presentes 

na cavidade bucal poderiam causá-la, a partir da formação de ácidos pela fermentação de 

carboidratos provenientes da dieta (BALAKRISHNAN; SIMMONDS; TAGG, 2000). Desde 

então, outros pesquisadores sugeriram uma associação entre microorganismos e a presença da 

doença, porém, o primeiro relato de Streptococcus como seu agente etiológico só foi feito por 

Clarke em 1924. O autor isolou esse tipo de bactéria de lesões de cárie de pacientes e, 

percebendo suas características distintas, nomeou-a Streptococcus mutans. 

A comprovação de que as bactérias eram responsáveis pelo surgimento das lesões 

foi vista por Mc Clure e Hewit, em 1946, quando observaram a inibição de cáries em ratos 

tratados com penicilina, apesar de estarem sob dieta cariogênica.  

O papel decisivo na indispensabilidade das bactérias no processo da cárie foi 

demonstrado por Orland et al. (1954), na Universidade de Notre Dame. Em um trabalho com 

ratos “livres de germe” e ratos convencionais (grupo-controle), sob uma dieta cariogênica por 

certo tempo, notaram que os ratos livres de germe não desenvolviam a doença, enquanto o 

grupo-controle resultou em elevada atividade de cárie (MALTZ, 1996). 

Implícita nos conceitos de Keyes e nos subsequentes experimentos estava a noção 

de que o microorganismo responsável pelo início do processo carioso era transmitido vertical 

e diretamente entre as gerações, de indivíduos infectados para aqueles não infectados 

(TANZER, 1995; CAUFIELD 1997). 

Com relação ao microrganismo responsável pela infecção cariosa, a complexidade 

da microbiota presente no biofilme dificulta a determinação de um agente bacteriano único 

em sua etiologia (GONÇALVES; FLÓRIO, 2003). Há evidências consideráveis, porém de 

que microrganismos Gram-positivos acidogênicos, acidúricos e com capacidade de aderência 

às superfícies dentárias, pertencentes a um grupo heterogêneo denominado estreptococos 
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grupo Mutans, são especialmente envolvidos na dinâmica do processo carioso (LOESCHE, 

1986). 

O grupo Mutans de estreptococos orais é constituído por sete espécies - 

Streptococcus cricetus, S. downei, S. ferus, S. macacae, S. mutans, S. rattus e S. sobrinus 

(WHILEY; BEIGHTON, 1998) - classificadas com base em diferenças nas características 

genéticas, antigênicas e bioquímicas. Dentre as espécies desse grupo, S. mutans e S. sobrinus 

são isolados com maior frequência da placa dental e estão fortemente associados à cárie 

dentária humana (SEOW, 1998), além de fazerem parte da ecologia microbiana bucal da 

maioria dos seres humanos (LI; WANG; CAUFIELD, 2000). 

Estudos epidemiológicos têm relatado a prevalência de Streptococcus mutans 

(SM) e Streptococcus  sobrinus (SS) na cavidade bucal humana, sendo que a frequência de 

isolamento de SM na placa dental é maior do que a de SS (VAN PALENSTEIN 

HELDERMAN; IJSSELDIJK; HUIS IN’T VELD, 1983; LOESCHE, 1986; STIPP et al., 

2001). Indivíduos que albergam SM e SS tendem a apresentar contagens maiores de EGM na 

saliva e maior prevalência de cárie dentária do que indivíduos que albergam apenas SM 

(KÖHLER; ANDREÉN; JOHNSSON, 1988). 

A virulência dessas espécies está diretamente relacionada à sua característica 

acidogênica e acidúrica, além da capacidade de metabolização da sacarose em polissacarídeos 

intra e extracelulares e da produção de mutacinas; características estas relacionadas a 

formação e manutenção da placa com potencial cariogênico na superfície dentária (MATTOS-

GRANER et al., 2000; NOBRE DOS SANTOS et al., 2002). 

Embora se acredite que a atividade de cárie na dentição decídua seja diretamente 

dependente do aumento nos níveis de EGM e do seu estabelecimento precoce na cavidade 

bucal (ALALLUUSUA; RENKONEN, 1983; FUJIWARA et al., 1991; LI, WANG; 

CAUFIELD, 2000), em um grupo minoritário de crianças colonizadas por estes estreptococos, 

uma redução subsequente dos níveis bucais destes microrganismos parece estar relacionada ao 

não-desenvolvimento da doença (MATTOS-GRANER et al., 2001). Além disso, EGM 

podem ser detectados em altos níveis até mesmo em crianças livres de cárie (CARLSSON; 

OLSSON; BRATTHALL, 1985; MATTOS-GRANER et al., 2001). 

Em virtude da característica multifatorial da doença cárie, para que ocorram sua 

iniciação e seu desenvolvimento, é necessário que haja uma inter-relação de tempo com 

fatores comportamentais, culturais, sociais e biológicos inerentes ao hospedeiro. Desta 

maneira, a coexistência harmônica com o hospedeiro é perturbada no momento em que 

alterações ambientais influenciam o equilíbrio do ecossistema bucal, fazendo com que 



49 
 

microrganismos com melhor capacidade adaptativa passem a agir como patógenos, 

predispondo o hospedeiro à doença (MARSH, 1991). 

Para tanto, é necessário o metabolismo de carboidratos fermentáveis, dos quais o 

mais utilizado é a sacarose. A sacarose serve como substrato para diversas enzimas 

extracelulares que sintetizam polímeros importantes na colonização e na patogênese da cárie. 

Alguns destes polímeros promovem a aderência e o acúmulo bacteriano na superfície 

dentária. Outros fornecem uma fonte de carboidratos para a continuação do metabolismo 

durante períodos de escassez de nutrientes. A importância dos polissacarídeos extracelulares 

de S. mutans na cariogenicidade é suportada por pesquisas que mostram redução na virulência 

em mutantes incapazes de sintetizá-los (SCHROEDER; MICHALEK; MACRINA, 1989; 

MUNRO; MICHALEK; MACRINA, 1991; YAMASHITA et al., 1993), bem como em 

estudo comprovando que o aumento da capacidade de aderência e estagnação da placa, 

propiciado pela capacidade de sua síntese, é um importante fator de virulência em crianças 

precocemente colonizadas (MATTOS-GRANER et al., 2000). 

Além dos polímeros citados, como resultado de seu metabolismo, tem-se a 

produção de ácidos, que, na interface placa/esmalte-dentina, poderá levar à desmineralização 

local do tecido dentário (DE STOPPELAAR; VAN HOUTE; BACKER DIRKS, 1970; 

ASIKAINEN; ALALUUSUA, 1993), sendo a velocidade com que se atinge tal nível, 

dimensão de tal queda e tempo necessário para retomada dos níveis de pH satisfatórios 

dependentes do tipo de açúcar, sua concentração e principalmente da frequência de sua 

ingestão. 

A cárie é, portanto, uma doença infecciosa e transmissível (KEYES, 1960; 

CAUFIELD, 1997), de origem multifatorial, caracterizada pela desmineralização dos tecidos 

que compõem a estrutura dentária, em decorrência de um desequilíbrio da microbiota 

residente da cavidade bucal pela presença frequente de carboidratos fermentáveis (MARSH, 

1991; NYVAD, 1993; BOWDEN; EDWARDSSON, 1995); fenômeno este potencializado em 

um hospedeiro susceptível, cujos fatores que contribuam para a desorganização (BUISCHI; 

AXELSSON, 1997) ou a “neutralização” (SEOW, 1998) da placa dentária cariogênica 

acumulada sobre a superfície dentária não estejam sendo eficientes. 
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2.7.1 Estreptococos do grupo Mutans 

 

 

Após a descoberta, por Clarke, em 1924, os Streptococcus mutans permaneceram 

por aproximadamente 35 anos praticamente ignorados, até 1960 com os estudos de Fitzgerald 

e Keyes. Desde então, a sua correlação com a doença cárie tem sido extensivamente estudada, 

indicando ser esta bactéria o principal agente etiológico da cárie de superfícies lisas (LEITES; 

PINTO; SOUSA, 2006). 

A bactéria Streptococcus mutans caracteriza-se por cocos Gram-positivos, 

anaeróbios facultativos, microaerófilos, acidogênicos e acidúricos, e capazes de formar 

polissacarídeos extracelulares (LEITES; PINTO; SOUSA, 2006), com morfologia ovalada, 

medindo aproximadamente, 0,5 a 2,0 μm de diâmetro e se agrupam aos pares ou em cadeias, 

requerendo meios nutricionalmente ricos para seu crescimento e temperatura média de 37ºC. 

Em meio de cultura ágar-Mitis salivarius acrescido de bacitracina (MSB), formam colônias 

pequenas, com bordas irregulares, fortemente aderidas ao meio. Com adição de sacarose ao 

ágar, muitas linhagens de S. mutans produzem colônias com cerca de 1 mm de diâmetro 

(Figura 1). O meio de cultura mais frequentemente utilizado para o isolamento primário de S. 

mutans é o ágar-mitis salivarius (MSB) com adição de sacarose, bacitracina e telurito de 

potássio (GOLD; JORDAN; VAN HOUTE, 1973; HOLT et al.,1994).  

 
                    
                    Figura 1: MACROMORFOLOGIA DE COLÔNIAS DE Streptococcus mutans 
                    Fonte: O autor 
Legenda: Características macro (A) das colônias em ágar-mitis salivarius, com adição de sacarose e bacitracina. 

 

Em 1986, considerando-se diferenças de virulência e características de 

sorotipagem, a espécie S. mutans foi reclassificada em sete espécies (S. cricetus, S. downei, S. 

ferus, S. macacae, S. mutans, S. rattus e S. sobrinus), constituindo os estreptococos do grupo 

Mutans (KOGA-ITO; JORGE, 2007). S. mutans e S. sobrinus são isolados a partir das 
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superfícies dentárias e lesões de cárie em seres humanos e apresentam potencial cariogênico 

em humanos. As demais espécies do grupo Mutans são encontradas na cavidade bucal de 

animais e, se estão presentes em humanos, não parecem ser altamente cariogênicas (LEITES; 

PINTO; SOUSA, 2006; KOGA-ITO; JORGE, 2007). 

Os EGM são um grupo de microrganismos altamente cariogênicos pelas seguintes 

características: capacidade de colonizar a superfície dentária - essas bactérias colonizam 

superfícies que não descamam (dentes, materiais restauradores, acrílicos); produzir 

polissacarídeos extracelulares do tipo glicano (dextrana e mutano) a partir da sacarose, o que 

favorece a formação de biofilme dentário espesso (LEITES; PINTO; SOUSA, 2006); 

capacidade acidogênica - a produção de ácido láctico (ácido orgânico forte) é determinante 

fundamental para a patogenicidade,  sendo responsável pela desmineralização do esmalte 

dentário na etapa inicial da cárie. É capaz de fazer o pH ambiental declinar para 

aproximadamente 4,0, mais ácido do que o pH crítico para a desmineralização do esmalte 

dentário (cerca de 5,5). É um pré requisito essencial para que um microrganismo seja 

considerado cariogênico (LORENZO; LORENZO, 2004); capacidade acidúrica - 

sobrevivência do microrganismo em pH ácido, permitindo que o microrganismo desenvolva 

suas atividades metabólicas em ambientes de pH baixo, tais como sulcos e fissuras dos dentes 

(LEITES; PINTO; SOUSA, 2006; KOGA-ITO; JORGE, 2007); acúmulo de polissacarídeos 

intracelulares de glicose do tipo amilopectina, a partir de carboidratos da dieta do hospedeiro. 

Esses polímeros são metabolizados quando os açúcares exógenos estão esgotados, resultando 

na formação de ácido lático. Além disso, os EGM são fermentadores de grande quantidade de 

carboidratos, incluindo manitol e sorbitol (LEITES; PINTO; SOUSA, 2006). 

Os EGM são cariogênicos em animais e humanos e a maioria dos indivíduos com 

alta prevalência de cárie têm alta contagem de EGM; poucos indivíduos com baixa contagem 

de EGM têm alta prevalência de carie; e os níveis de EGM não implicam automaticamente 

um certo nível de cárie dentária, pois a cárie é uma doença multifatorial, na qual vários fatores 

desempenham papel importante (LEITES; PINTO; SOUSA, 2006). 

Com relação à colonização da cavidade bucal do ser humano, esta se inicia 

durante o nascimento e a sucessão de bactérias continua por toda a vida (BOWDEN; 

EDWARDSSON, 1995). Crianças com o ecossistema bucal em desenvolvimento são 

particularmente susceptíveis à colonização bacteriana. A aderência de microrganismos às 

diferentes superfícies, que ocorre de um modo seletivo, é o evento inicial na colonização 

bacteriana (GIBBONS, 1984). O número de células bacterianas viáveis e sua habilidade de 
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aderência são prerrequisitos fundamentais para o sucesso da colonização microbiana 

(GIBBONS; VAN HOUTE, 1971, 1975). 

Na cavidade bucal, somente as superfícies mucosas (palato, rodete gengival, dorso 

de língua, mucosa jugal) estão susceptíveis à colonização durante os primeiros meses de vida. 

Após o irrompimento dos dentes, ocorre aumento significativo do número de sítios 

disponíveis para a aderência (sulco gengival ou bolsa e superfícies duras dos dentes, materiais 

restauradores ou elementos protéticos). As bactérias não aderem somente às superfícies 

bucais, mas também a outras bactérias, formando comunidades multigenéricas onde o padrão 

de relação específica influencia sua composição e estabelecimento (KOLENBRANDER; 

ANDERSEN, 1986). As bactérias encontradas na saliva constituem células bacterianas 

desalojadas, provenientes dessas superfícies (DENEPITIYA; KLEINBERG, 1982). 

Interações de variadas espécies bacterianas, que podem inibir ou estimular o 

crescimento de outras bactérias, também exercem influência significante na composição e 

estabilidade da microbiota bucal (LOESCHE, 1986; GRENIER; MAYNARD, 1986). A 

presença ou ausência de espécies antagonistas e os patógenos invasores podem determinar a 

característica de saúde ou doença (HILLMAN; SOCRANSKY; SHIVES, 1985; 

SOCRANSKY et al., 1988). 

Embora a maioria dos estudos sugira que estes microrganismos necessitam de 

uma superfície dura e não descamante para que possam obter sucesso em sua colonização 

(BERKOWITZ; JORDAN; WHITE, 1975; CAUFIELD; CUTTER; DASANAYAKE, 1993; 

BOWDEN; EDWARDSSON, 1995; BERKOWITZ, 1996; HOROWITZ, 1998), o que é 

conseguido com a erupção dos primeiros dentes decíduos, ao redor dos oito meses de vida (± 

2 meses) (KREIBORG; RASMUSSEN;, THESLEFF, 1991), existem relatos da presença 

destes microrganismos em amostras de saliva coletadas de crianças edêntulas 

(EDWARDSSON; MEJÁRE, 1978; MILGROM et al., 2000; WAN et al., 2001a, 2001b; 

TANNER et al., 2002; RAMOS-GOMEZ et al., 2002). Um maior número de dentes 

irrompidos parece aumentar a frequência de isolamento de EGM (BERKOWITZ; JORDAN; 

WHITE, 1975; CATALONATO; SHKLAIR; KEENE, 1975; KÖHLER; ANDREÉN; 

JOHNSSON, 1988; FUJIWARA et al., 1991; CAUFIELD; CUTTER; DASANAYAKE, 

1993; KARN; O’SULLIVAN; TINANOFF, 1998). 

Sugere-se que o sucesso na colonização da cavidade bucal da criança apresenta 

grande dependência da precoce erupção dos dentes decíduos (LI; CAUFIELD, 1995), da 

magnitude e frequência de inoculação direta ou indireta (KRASSE et al., 1967; AALTONEN; 

TENOVUO, 1994; KORESTEIN; ECHEVERRI; KEENE, 1995), dos níveis salivares 



53 
 

maternos (KÖHLER; BRATTHALL, 1978; BERKOWITZ; TURNER; GREEN, 1980, 1981; 

KÖHLER; ANDRÉEN, 1994; BERKOWITZ, 1996; WAN et al., 2001b), do 

desenvolvimento imunológico da criança (SMITH et al., 1998), da presença de hipoplasias de 

esmalte (LI; NAVIA; CAUFIELD, 1994; MILGROM et al., 2000) e de nódulos de Bohn 

(WAN et al., 2001a), além do padrão de consumo de sacarose pela criança (KÖHLER; 

BRATTHALL, 1978; VAN HOUTE; GIBBS; BUTERA, 1982). Estes fatores podem 

influenciar o tempo e a intensidade da colonização observada em diferentes populações 

(CAUFIELD; CUTTER; DASANAYAKE, 1993; FUJIWARA et al., 1991; GRINDEFJORD 

et al., 1991; MATTOS-GRANER et al. 1998; SMITH et al., 1998). 

A época em que ocorre a infecção por EGM é importante para prevenção da 

doença cárie, porém, diferenças nas populações estudadas e na sensibilidade das análises 

microbiológicas utilizadas podem contribuir para taxas de detecção diversas dessas espécies 

(MOHAN et al., 1998; MILGROM et al., 2000). 

Caufield, Cutter e Dasanayake (1993) observaram, por meio do método de 

cultura, que a aquisição inicial de EGM por 82,6% das crianças da amostra de seu estudo 

(38/46), residentes em uma área urbana, ocorreu em um período delimitado, denominado 

“janela de infectividade”, entre os 19° e 31° meses de vida (26° de vida em média). Este 

período apresentou coincidência com a erupção dos molares decíduos, cujas superfícies 

oclusais retentivas favorecem a colonização por estes microrganismos. Este fato já tinha sido 

observado em estudos com modelos animais (OOSHIMA et al., 1988), tendo sido 

demonstrada uma relação entre a emergência dos dentes posteriores decíduos e a 

suscetibilidade da colonização. 

Contrariando estes achados, entretanto Edwardsson e Mejáre (1978); Milgrom et 

al. (2000); Wan et al. (2001a, 2001b), Tanner et al. (2002), reportaram a presença SM mais 

jovens do que as idades relacionadas ao período descrito. Além disso, se existem relatos da 

ocorrência de lesões de cárie em crianças de 12 meses de vida, é plausível que EGM sejam 

adquiridos muito antes do que se relata (MOHAN et al., 1998; MATTOS-GRANER et al., 

1998; WAN et al., 2001a). 

Edwardsson e Mejáre (1978) avaliaram grupos de crianças divididos em razão da 

ausência (n=21) ou do número de dentes erupcionados presentes (dois a oito dentes, n=16 e 

20 dentes, n=16), buscando relacionar a presença de Streptococcus milleri com a de outros 

estreptococos. A presença de EGM foi verificada em três das crianças edêntulas, no entanto, 

em baixas concentrações, sugerindo que o ambiente edêntulo possa não ser adequado para a 

sua efetiva retenção e crescimento, podendo ser considerada um achado transitório, já que a 
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colheita de confirmação realizada de uma a quatro semanas após a inicial não pode ser 

realizada na grande maioria das crianças. 

Masuda et al. (1979) buscaram estudar o estabelecimento de SM na cavidade 

bucal de 22 bebês com idades variando de cinco a 13 meses de vida. Colheita de placa 

bacteriana e exames clínicos foram realizados por um período de 30 meses. Embora não se 

tenha encontrado relação entre a iniciação da doença e a prévia detecção do microrganismo, 

verificou-se que SM estava presente nas 12 crianças com cárie. A iniciação da doença foi 

verificada em algumas situações em que os SM representavam até 1% do total de 

estreptococos bucais. 

Uma avaliação da prevalência de EGM em 142 crianças brasileiras com 12 a 31 

meses de idade e residentes em Piracicaba (SP) mostrou que 70,8% das crianças já estavam 

infectadas antes dos 19 meses de idade, havendo correlação significante entre a prevalência de 

cárie e elevadas contagens de EGM na cavidade bucal (MATTOS-GRANER et al., 1998). 

Mohan et al. (1998) avaliaram, mediante a técnica de cultura, a relação entre 

colonização por EGM em 122 crianças de seis a 24 meses de vida, com fatores que podem 

influenciar o padrão de aquisição, tais como idade, número de dentes, frequência e conteúdo 

de amamentação artificial. Verificaram que aproximadamente 20% das crianças de menos de 

14 meses de vida, incluindo quatro crianças das 22 com seis a nove meses de vida estavam 

colonizadas por estes microrganismos. 

Karn, O’Sullivan e Tinanoff (1998) exploraram a relação entre a idade e a 

colonização por EGM em 149 crianças de oito a 15 meses de vida. Verificaram a presença da 

espécie do microrganismo em crianças com dez meses de vida. Foram encontrados 25% de 

bebês menores de 12 meses de vida colonizados (n=80). Para crianças de mais de um ano este 

valor foi de 60%. 

Milgrom et al. (2000) avaliaram 199 crianças com idades variando de seis a 36 

meses de vida, buscando relacionar a prevalência de cárie com a presença de hipoplasias, 

hábitos de higiene e dieta e infecção por EGM mediante técnicas moleculares. A prevalência 

de cárie na população estudada mostrou-se elevada (46,8% e 39,1% de crianças com MB e 

cavidades respectivamente), tendo sido verificada a presença de SM em 25% das amostras 

coletadas do dorso da língua dos bebês edêntulos e de SM em 60%. 

Wan et al. (2001a), utilizando o método de cultura, detectaram a presença de SM 

em edêntulos, tendo sido verificada uma prevalência de colonização de 30% das 188 crianças 

avaliadas, inicialmente com três meses de vida. Buscou-se uma relação entre a colonização 

por SM e a presença de nódulos de Bohn. A colheita de confirmação, realizada três meses 
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após a avaliação inicial, demonstrou que apenas as crianças que possuíam o nódulo na 

cavidade bucal apresentaram resultado positivo nesta avaliação, o que poderia estar 

relacionado a menor taxa de descamação do tecido mucoso e consequente melhoria da 

capacidade de aderência do microrganismo. Pela mesma metodologia, Wan et al. (2001b) 

correlacionaram a presença de SM com a prematuridade ou não de nascimento da criança. 

Verificaram que 50% das 60 crianças prematuras e 60% das 112 crianças com tempo normal 

de gestação, examinadas durante a 26,7 ± 3,8 semana de vida, apresentavam-se colonizadas, 

mesmo na colheita de confirmação três meses após a primeira, estando a infecção diretamente 

relacionada a características maternas, tais como pobre higienização, elevada prevalência de 

doença periodontal e consumo de açúcar, além da amamentação natural da criança, 

especialmente quando utilizada em livre demanda. 

Tedjosasongko e Kozai (2002), buscando determinar a idade de colonização 

inicial por EGM e a possibilidade de transmissão vertical entre crianças de mesma creche, 

com intervalos mensais por um período de 30 meses, coletaram amostras de 39 crianças, com 

idades variando de zero a cinco anos, inicialmente não colonizadas. Amostras de alguns dos 

pais e funcionárias da creche foram também obtidas. Verificou-se que a probabilidade de a 

criança ser colonizada por EGM aumenta significativamente entre os 12 e 25 meses de vida, 

após a erupção dos dentes posteriores. A transmissão entre crianças e/ou fontes não 

identificadas foi verificada em 58,4% dos casos estudados, enquanto entre mãe/filho e entre 

pai/filho, estes valores foram de 33,3% e 8,3%, respectivamente. Não se encontrou 

similaridade entre cepas isoladas de crianças e atendentes das creches. Já o estudo de Tanner 

et al. (2002), utilizando técnicas moleculares, detectou a presença de SM e SS em, 

respectivamente, 70% e 72% das 57 crianças menores de 18 meses, sendo que de 14 crianças 

edêntulas, seis e nove apresentaram crescimento positivo de SM e SS, respectivamente. 

Ramos-Gomez et al. (2002), usando a técnica de cultura, verificaram a presença de EGM em 

quase 2/3 das 146 crianças de três a 55 meses de vida avaliadas, tendo sido verificada sua 

presença em crianças de menos de três meses de vida. 

Dando continuidade a sua linha de pesquisa, Wan et al. (2003) buscaram, em 

acompanhamento longitudinal, monitorar a colonização por SM nas crianças de seu estudo 

anterior (WAN et al., 2001a) após a erupção dentária. Observaram que a prevalência de 

colonização aumentou com a idade, de modo que aos 24 meses de vida, 84% das crianças 

albergavam SM em sua cavidade bucal. A idade média de aquisição do microrganismo na 

população estudada foi de 15,7 meses de vida, apresentando relação com, dentre outros, a 

utilização noturna de bebidas adoçadas, frequência de exposição à sacarose e contagem 
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microbiana materna. Em contraste, a não-colonização se mostrou relacionada com a 

frequência de escovação e excessiva utilização de antibióticos. 

Esses estudos comprovam que a época de contaminação por EGM pode variar de 

acordo com características epidemiológicas, sociais e culturais da população estudada 

(ALALUUSUA, 1991; HOROWITZ, 1998). 

 

 

2.7.2 Colonização inicial  

 

 

A partir de 6-10 horas após o nascimento, ocorre um rápido aumento do número 

de espécies microbianas viáveis. Essa microbiota, no entanto, revela grande variabilidade em 

sua composição bacteriana nos primeiros dias de vida, podendo ser detectadas várias espécies 

do gênero estreptococos (incluindo pneumococos e enterococos), estafilococos, veilonelas, 

sarcinas, peptoestreptococos, lactobacilos e bacilos (MARCOTTE; LAVOIE, 1998; SMITH 

et al, 1993). Muitos dos microrganismos com os quais a criança entra em contato antes do 

desenvolvimento de uma microbiota bucal “estável” são transitórios. Por outro lado, outras 

bactérias serão capazes de colonizar as mucosas bucais ao nascimento. Verifica-se, porém, 

que a maioria destes microorganismos é encontrada em concentrações baixas, em contraste 

com as proporções elevadas da microbiota do indivíduo adulto. Uma espécie bacteriana 

detectada regularmente a partir do primeiro dia de vida são os Streptococcus salivarius. S. 

salivarius colonizam principalmente o dorso da língua e outras superfícies da mucosa oral, 

não dependendo, portanto, da presença de dentes para sua colonização e implantação 

definitiva. Nas primeiras semanas após o nascimento, observa-se que as bactérias bucais são 

predominantemente do gênero Streptococcus. Neste gênero, as espécies mais frequentemente 

isoladas são Streptococcus mitis, Streptococcus oralis e Streptococcus salivarius 

(KOLENBRANDER; LONDON, 1993; THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1995). Durante os 

primeiros meses de vida, a microbiota torna-se mais complexa, isto é, aumenta em quantidade 

e diversidade de microrganismos (THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1995). 

Com a erupção dos dentes decíduos, iniciada por volta dos seis meses de idade, 

são fornecidos novos tipos de superfícies e microambientes. Entre as espécies que aderem 

com grande afinidade aos dentes, encontram-se Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis 

e Streptococcus gordonii. Os dentes passam a apresentar também algumas espécies do gênero 

Actinomyces, e há aumento gradativo do número de bactérias anaeróbias estritas (por 
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exemplo, dos gêneros Fusobacterium and Prevotella). As espécies Streptococcus mutans e 

Streptococcus sobrinus, principais patógenos da cárie dental, não são capazes de colonizar 

facilmente as superfícies dentárias, uma vez que outras espécies de estreptococos, como S. 

sanguis e S. mitis, têm maior afinidade às superfícies dentárias recobertas pela película 

adquirida do esmalte (KOLENBRANDER; LONDON, 1993). A complexidade da microbiota 

aumenta até atingir relativa estabilidade. Diversos fatores contribuem para este aumento da 

complexidade da microbiota bucal, entre eles fatores sociais (contato com maior número de 

indivíduos), fatores ambientais (aumento da diversidade da dieta) e fatores fisiológicos 

(modificações das mucosas, erupção de maior número de dentes, aumento do fluxo e 

concentração de componentes salivares). A criança com todos os dentes decíduos irrompidos 

(aproximadamente entre os 2,5-3,0 anos de idade) adquire uma microbiota mais “estável” em 

termos de composição e complexidade. 

 

 

2.7.3 Janela de infectividade 

 

 

As chances de colonização bucal por Streptococcus mutans aumenta com a 

erupção dos dentes, uma vez que esta espécie depende de superfícies não descamativas para 

se acumular na cavidade bucal. Os primeiros dentes decíduos iniciam sua erupção por volta 

dos seis meses de idade. Portanto, desta fase em diante, existem superfícies rígidas para a 

formação da placa dental. Estudos epidemiológicos indicam que crianças colonizadas antes 

dos dois anos de idade apresentam maior incidência de cárie durante a infância, quando 

comparadas a crianças infectadas mais tardiamente (ALALUUSUA; RENKONEN, 1983; 

KOHLER; ANDREÉN; JONSSON, 1988).              

Ao analisar a frequência de detecção de S. mutans em crianças desde o 

nascimento até os cinco anos de idade, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, 

liderado pelo Dr. Page W. Caufield, observou a ocorrência de uma “janela de infectividade”. 

Esta janela corresponde ao período em que as crianças apresentam maior risco de aquisição de 

S. mutans, o qual corresponde à idade entre 1,5 e 2,5 anos de idade. Após os 2,5 anos de 

idade, as chance de aquisição destas bactérias são drasticamente reduzidas, sendo que crianças 

não infectadas durante a janela de infectividade mantêm-se livres de S. mutans até, pelo 

menos, os cinco anos de idade (EMILSON, 1981). Após esta janela, espera-se baixo risco de 

infecção por S. mutans, a não ser que drásticas modificações ambientais ocorram. Não se sabe 
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ao certo o que determina a ocorrência desta janela de infectividade na primeira infância. Sabe-

se que entre 19 e 31 meses ocorre a erupção dos molares decíduos, os quais apresentam 

superfícies oclusais retentivas. Como é sabido que S. mutans apresenta adesinas de menor 

afinidade à PA do que as de outros Streptococcus comensais, sugere-se que a erupção dos 

molares com superfícies retentivas virgens possa favorecer a colonização por S. mutans 

(CAUFIELD; CUTTER; DASANAYAKE, 1993; CAUFIELD et al., 2000). O fechamento da 

janela de infectividade ocorreria porque, uma vez completada a erupção dentária e 

estabelecida uma microbiota indígena comensal nas superfícies recém-irrompidas, esta 

microbiota indígena atuaria como barreira competitiva para o estabelecimento de 

Streptococcus mutans nas placas dentárias. Outro fator que parece determinar o fechamento 

da janela de infectividade é a maturação do sistema imunológico de mucosas (NOGUEIRA et 

al., 2005). Em estudo prospectivo de 42 crianças com idade inicial entre cinco e 13 meses, 

verifica-se que a reposta específica a antígenos de Streptococcus mutans têm grande 

influência na infecção (NOGUEIRA et al., 2005). Assim, a produção de maiores quantidades 

de anticorpos IgA salivares contra GbpB de Streptococcus mutans entre a idade de seis a 19 

meses parece reduzir a susceptibilidade à infecção por estes microrganismos, mesmo sob 

condições de alta exposição a indivíduos infectados e alto consumo de sacarose. Como 

descrito nos tópicos de virulência, a GbpB é uma proteína produzida por Streptococcus 

mutans que influencia no crescimento e acúmulo de Streptococcus mutans em biofilmes.  

É importante lembrar que o início da abertura da janela de infectividade 

aproximadamente aos 19 meses de idade, ocorre cerca de um ano após a erupção dos 

primeiros dentes entre seis e oito meses de idade; entretanto, crianças que ingerem alimentos 

ricos em sacarose com alta frequência podem ser infectadas muito mais precocemente, logo 

que ocorre a erupção dos primeiros dentes decíduos (MATTOS-GRANER; ZELANTE; 

LINE; MAYER, 1998; WENNERHOLM; BIRKHED; EMILSON, 1995). Isto é comumente 

observado em crianças que dormem com mamadeiras contendo bebidas açucaradas. Durante o 

sono, há uma redução do fluxo salivar e esta condição, associada à estagnação de líquido com 

sacarose, favorece a rápida proliferação e acúmulo de Streptococcus mutans na placa dental. 

A produção acentuada de glucanos insolúveis em água permite o acúmulo de Streptococcus 

mutans em superfícies lisas como as vestibulares dos incisivos, o que dificilmente ocorreria 

na ausência deste substrato. A placa dental de crianças que utilizam mamadeira como chupeta, 

com conteúdo rico em sacarose, apresenta altíssima proporção de Streptococcus mutans. Esta 

espécie pode atingir cerca de 60% de todos os microrganismos cultiváveis da placa dental 

bacteriana. Estes altos níveis de Streptococcus mutans na placa, associados à redução dos 
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componentes de defesa da saliva promovem a destruição rápida dos dentes, os quais podem 

ter as coroas destruídas em poucos dias, logo após a erupção dentária. 

Medidas preventivas introduzidas logo antes da erupção dos dentes e mantidas até 

a fase de fechamento da janela de infectividade, podem prevenir a colonização por 

Streptococcus mutans durante toda a primeira infância, ou até que novos dentes irrompam na 

cavidade bucal, o que ocorre por volta dos cinco a seis anos de idade. 

 

 

2.8 Fatores comportamentais, socioambientais e socioeconômicos 

 

 

Em função da complexidade da fisiopatologia da CPI e de sua distribuição 

desigual na população infantil, são crescentes o interesse e a atenção de pesquisadores sobre 

as interações de tais fatores biológicos, com fatores comportamentais, sociais e 

ambientais, para a compreensão e o estabelecimento dos fatores determinantes da CPI.  

(GRINDEFJORD; DAHLLÖF; MODÉER; 1995, HALLETT; O’ROURKE, 2006; WARREN 

et al., 2008; WARREN et al., 2009).  

Os fatores de risco relacionados à ocorrência de cárie dentária em pré-escolares 

são, provavelmente, os mesmos associados na população em geral. Fatores de riscos 

adicionais a essa época da vida expõem as populações infantis a uma situação de maior 

vulnerabilidade à doença. 

Determinantes proximais do processo saúde-doença, biológicos e 

comportamentais, relacionados à saúde bucal com impacto na saúde bucal infantil, estão bem 

evidenciados nas literaturas internacional e nacional. 

Os fatores predisponentes, como a colonização precoce de Streptococcus mutans, 

que só “começa a ser detectada após a erupção dos primeiros dentes, com a mãe sendo a fonte 

mais comum de transmissibilidade” (BÖNECKER et al., 2004; CAUFIELD; CUTTER; 

DASANAYAKE, 1993; LI; CAUFIELD, 1995); a introdução do uso de mamadeira com 

líquidos açucarados, aliada ao desmame precoce; outras formas de alta frequência de 

exposição à sacarose; o uso da mamadeira noturna, com prolongado período na boca; a 

frequência e qualidade da escovação; a quantidade de placa bacteriana sobre os dentes; e uma 

baixa utilização dos serviços de saúde bucal nessa época da vida são importantes fatores 

explicativos para a instalação precoce da cárie (AL GHANIM et al., 1998; HALLET; 

O’ROURKE, 2002; MATTOS-GRANER et al., 1998; PINE et al., 2004; SANTOS; 
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SOVIERO, 2002; REISINE; DOUGLASS, 1998; RODRIGUES; SHEIHAM, 2000; 

ROSEMBLAT; ZARZAR, 2002; TINANOFF; KANELLIS; VARGAS, 2002; TINANOFF; 

O’SULLIVAN, 1997; TOMITA et al., 1999). 

Também os fatores nutricionais no período pré-natal, perinatal ou pós-natal estão 

bem envolvidos no padrão de manifestação da cárie precoce. A deficiência nutricional, 

ocorrida durante a formação da matriz do esmalte, pode provocar hipoplasia no esmalte 

dentário e, consequentemente, favorecer a colonização dos dentes com defeitos estruturais 

pelos Streptococcus mutans. Além disso, crianças desnutridas apresentam redução na 

secreção salivar, na capacidade-tampão da saliva, menores conteúdos de íon cálcio e deficit 

nas propriedades imunológicas da saliva (HOROWITZ, 1998; OLIVEIRA, 2006; RIBEIRO; 

OLIVEIRA; ROSENBLATT, 2005; SEOW, 1991). 

A utilização de variáveis socioambientais, nos estudos de cárie em pré-escolares, 

apresenta uma tendência crescente e tem verificado gradientes diferenciados de risco para a 

experiência de cárie, segundo a localidade e o tipo de população estudada (HARRIS et al., 

2004). A influência dessas condições socioeconômicas na prevalência e gravidade da cárie 

precoce apresenta-se bem estabelecida, em anos recentes. No Brasil, destaca-se a revisão 

bibliográfica realizada por Freire (2000) sobre as implicações de fatores socioeconômicos na 

desigualdade de distribuição da cárie infantil, observada entre os estudos analisados e outras 

pesquisas regionais e de base nacional. 

Em Piracicaba, São Paulo, Saito, Deccico e Santos (1999) obtiveram índices ceo-d 

elevados para as crianças entre 18 a 48 meses, pertencentes a famílias com baixa escolaridade 

materna (p<0,05%) e cujos pais eram profissionais com nível técnico ou eram operários. No 

Município de Itatiba, São Paulo, Cangussu e Costa (2001) verificaram uma razão de 

prevalência de 1,61 em crianças na idade de cinco anos, moradoras em áreas do município de 

menor renda familiar. 

Em Pelotas, Rio Grande do Sul, estudo utilizando análise de regressão múltipla 

hierarquizada, envolvendo crianças de seis anos de idade, demonstrou que, dentre as variáveis 

socioeconômicas estudadas, a escolaridade materna ser de até oito anos (OR=2,0); a renda 

familiar, entre 1,1 a seis salários mínimos (OR=2,1); e renda familiar ≤ a 1 salário mínimo 

(OR=3,0) permaneceram no modelo final de risco para a cárie. Para a alta gravidade de cárie, 

pertencer à pequena burguesia tradicional (OR=8,7); ao proletariado (OR=7,7); e a 

escolaridade do pai ser de até oito anos (OR=2,2) foram as variáveis que explicaram essa 

condição (PERES, 2003a). Em Diadema, São Paulo, Oliveira (2006) demonstrou, utilizando 

análises multivariadas, que crianças entre cinco a 59 meses, cujas mães estudaram até o 2º 
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grau, tiveram menos chance de ter cárie quando comparadas a mães sem instrução (OR=0,15), 

assim como crianças cujos pais possuíam nível universitário (OR=0,20). Para a alta gravidade 

de cárie (ceo-s≥6), a renda familiar entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 representou um fator de 

proteção à cárie, quando comparada à renda familiar até R$500,00. Estudo realizado na 

cidade de Araraquara, São Paulo, nos centros municipais de educação e recreação infantil, 

com crianças entre 24 e 35 meses de idade, demonstrou que, dentre as variáveis sociais 

estudadas, apenas a escolaridade paterna (≤ oito anos de estudo) apresentou associação 

significativa (p = 0,01) com a cárie precoce. Os achados parecem sugerir que os pais também 

exercem importante influência no desenvolvimento infantil como um todo (BRANDÃO et al., 

2006). Recente estudo em Canoas, Rio Grande do Sul (FERREIRA et al., 2007) com 1.487 

crianças de zero a cinco anos identificou forte associação entre baixa renda familiar 

(p=0,001), baixa escolaridade materna (p=0,001) e prevalência e gravidade de cárie, que 

também apresentaram significância com o aumento da idade (p<0, 001). 

Também muitos trabalhos internacionais comprovam associações significantes 

entre a renda, o nível de educação dos pais e a prevalência de cárie (AL-HOSANI; RUN-

GUNN, 1998; HARRIS et al., 2004; HASHIM et al., 2006; NAMAL; VEHIT; CAN, 2005; 

NGATIA et al., 2001; PINE et al., 2004; SAYEGH et al., 2002). 

Trabalhos nacionais reiteram a associação entre a prevalência e incidência de cárie 

precoce e condições socioeconômicas, estudando essas associações em populações-alvo, 

frequentadoras de creches ou pré-escolas, públicas e/ou privadas. Na análise de alguns 

estudos, observa-se, com frequência, associação entre piores índices de cárie e estudar em 

instituições de ensino infantil públicas. A esse respeito, estudo realizado em Goiânia, Goiás, 

(FREIRE; MELO; SILVA, 1996) demonstrou em crianças de zero a seis anos, frequentadoras 

de escolas públicas e privadas, maior prevalência de cárie nas crianças das escolas públicas 

(p<0,05), refletindo o peso socioeconômico na manifestação da doença. Em Rio Claro, São 

Paulo, Hoffmann et al. (2004) encontraram, também, em pré-escolares com cinco anos de 

idade, maior prevalência e maior gravidade de cárie nas crianças de escolas públicas do que 

nas escolas particulares (p=0,0086). 

No Recife, estudo longitudinal em crianças de três anos de idade, matriculadas em 

creches públicas de baixo nível socioeconômico, identificou associações significantes 

(p<0,001) entre a incidência de cárie e creches que não incluíram medidas para redução do 

consumo de açúcar, por meio da adoção de um guia alimentar adequado, mostrando o impacto 

das ações promotoras de saúde bucal, no âmbito escolar (RODRIGUES, 1999). Em Curitiba, 

Barbosa et al. (2007), usando o banco de dados do último levantamento epidemiológico de 
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saúde bucal nacional (BRASIL, 2004), analisaram a prevalência de cárie e fatores associados 

das 1.157 crianças com cinco anos que foram avaliadas no referido estudo. A variável 

“estudar em escolas públicas” esteve fortemente associada à experiência de cárie (p= 0,00), 

quando comparada a estudar em escolas privadas. Também foi encontrada uma associação 

significante entre o local de moradia (Distrito Sanitário) e os níveis do índice ceo-d 

diagnosticados (p=0,01). Em Bauru, São Paulo, estudo realizado em crianças entre quatro a 

seis anos de pré-escolas distribuídas em diversas áreas da cidade (TOMITA et al., 1999) 

demonstrou associação positiva entre morar em áreas mais carentes e o alto percentual de 

crianças com cárie (p<0,05). Em Juiz de Fora, Minas Gerais, Leite e Ribeiro (2000), ao 

estudarem crianças entre dois e seis anos de idade de baixo nível socioeconômico, 

encontraram associação para a variável localização geográfica da creche pública OR=3,52 

(p<0,001). 

Cypriano et al. (2003) encontraram associação positiva entre a prevalência de 

cárie aos cinco anos de idade e residir em área sem fluoretação das águas de abastecimento 

público, em sete municípios representativos da região de Sorocaba (p< 0,0001). Nas áreas 

com fluoretação, o ceo-d médio foi de 2,8 e nas áreas não beneficiadas por esta medida, de 

5,5. 

Nessa revisão, também, foi identificado um estudo realizado com dados nacionais 

(BRASIL, 2004), para a idade de cinco anos, que encontrou diferenças de prevalência, com 

chance mais elevada de apresentar ceo-d ≥ 1, nas seguintes categorias: ser negro ou pardo, 

estudar na zona rural e em pré-escolas públicas. Observou, ainda, melhor situação de saúde 

bucal nas cidades que se beneficiaram da adição de flúor à rede de águas, de uma proporção 

aumentada de domicílios ligados ao sistema de abastecimento de água e de valores mais 

elevados de IDH-M (ANTUNES; PERES; MELLO, 2006). 

Mais recentemente, observa-se um crescente aumento na inclusão de novas 

variáveis ligadas ao contexto familiar, nos estudos sobre fatores de risco para a cárie infantil 

(ADAIR et al., 2004). Além da variável nível de escolaridade dos pais, ganham importância 

como fatores preditores no desfecho da cárie precoce, entre outros, a situação parental, a 

qualidade do ambiente familiar, o tamanho da família, o cuidador diário da criança, o número 

de irmãos e aspectos psicológicos da família. 

Em São Paulo, no Programa de Saúde da Família, Martins (2003) verificou que as 

categorias de crianças com maiores chances de ocorrência de cárie foram ficar com a 

empregada (OR=8,17) e ter mais de quatro irmãos (OR=3,38). No Recife, Marques (2004), ao 

comparar crianças livres de cárie de escolas privadas e públicas, identificou que os fatores 
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psicológicos das mães, medido pelo locus control interno (locus control – mede o quanto uma 

pessoa acredita que a sua saúde é influenciada pelo seu próprio comportamento ou por causas 

externas - (ROTTER et al.,1972 apud REISINE; LITT, 1993), foi determinante para o ceo-d 

= 0, encontrado entre as crianças de cinco anos examinadas. As crianças livres de cárie, de 

ambos os tipos de escolas, também pertenciam a famílias com melhores níveis educacional e 

de renda familiar. Em Salvador, Souza, Vianna e Cangussu (2006) identificaram a associação 

entre disfunção familiar, referida pela presença de alcoolismo na família e/ou presença de 

sintomas de depressão materna e a cárie dentária em crianças de dois e três anos de idade (RP 

=3,06). 

Na Austrália, um estudo em pré-escolares entre quatro e seis anos de idade 

encontrou associação entre variáveis relacionadas ao status parental separado (OR=1,93) e a 

ocorrência de cárie (HALLET; O’ROURKE, 2002). Em Manitoba, Canadá, um estudo em 

crianças de três anos mostrou que, dentre os fatores de risco estudados, o nível educacional da 

mãe e o tamanho da família (cinco ou mais pessoas) foram as variáveis que apresentaram as 

mais fortes associações com a cárie (SCHOROTH; MOFFATT, 2005).  

Ao analisar os fatores socioeconômicos relacionados com cárie dentária, deve-se 

relacionar a etiologia das desigualdades sociais, como má distribuição de renda, ausência de 

participação no capital nacional, o desemprego, o atraso tecnológico em alguns setores e os 

elevados índices de analfabetismo, além das dificuldades de acesso aos serviços 

odontológicos, pessoas com diferenças pronunciadas de renda também estão em desvantagem 

com a ocorrência de problemas de saúde bucal (BALDANI et al., 2002).  

A situação socioeconômica é considerada fator determinante do risco de cárie. A 

baixa renda pode estar associada ao grau de educação, valor atribuído à saúde, estilo de vida e 

acesso à informação sobre cuidados de saúde. Como consequência, a renda familiar pode ser 

um fator indireto para a susceptibilidade à cárie (SPOLIDORIO et al., 2003).  

Segundo Meneghim et al. (2007), as condições socioeconômicas, como renda, 

menor grau de instrução e a falta de uma habitação própria - constituintes de classes sociais 

mais baixas, têm relação com uma prevalência maior de cárie dentária. Portanto, a condição 

social tem sido enfatizada como importante determinante da situação de saúde bucal e tem se 

abordado a associação entre desenvolvimento social e cárie dentária, tanto no indivíduo como 

na coletividade (BALDANI et al., 2004). No que se refere à utilização dos serviços de saúde 

bucal pela população pré-escolar, os estudos nacionais e internacionais apontam associações 

positivas entre os níveis de cárie precoce e a razão da procura ser para tratamento e a idade 

tardia na primeira visita ao dentista (AL GHANIM et al., 1998; HASHIM et al., 2006; 
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LEITE; RIBEIRO, 2000; TOMITA et al., 1996). As justificativas para tal fato estão 

relacionadas, entre outros fatores, com a baixa valorização da dentição temporária pelos pais e 

profissionais, além das características da atenção materno-infantil (PINE et al., 2004). 

Por outro lado, os estudos que investigam práticas promocionais com uma 

abordagem integralizada da saúde bucal infantil atuam como fatores de proteção ao risco de 

cárie precoce. No País, tal fato pode ser verificado nos trabalhos pioneiros sobre a atenção 

odontológica precoce (WALTER; GARBELINI; GUTIERREZ, 1991) e em estudos mais 

recentes que passaram a adotar o referencial da Odontologia de Promoção da Saúde (COUTO 

et al., 2005; KUHN, 2002; MOURA; MOURA; TOLEDO, 2006; NARVAI et al., 2006). 

Embora o desenvolvimento da cárie possa ser associado a uma ação  

ou a um comportamento, a condição socioeconômica é um importante fator determinante 

da CPI. (RODRIGUES; SHEIHAM, 2000; GIBSON; WILLIAMS, 1999). A maior 

prevalência é encontrada em crianças que vivem em situações de miséria, que pertencem a 

minorias étnicas e raciais, que nascem de mães solteiras e de pais com baixa formação 

educacional. Nestes casos, fatores pré-natais e perinatais de desnutrição e deficit de 

crescimento/desenvolvimento são causas de hipoplasias dentárias; a higiene bucal 

geralmente é precária; a exposição ao flúor provavelmente é insuficiente; e há grande 

predileção ao consumo de doces e outros alimentos cariogênicos (REISINE; PSOTER, 

2001; TINANOFF; KANELLIS; VARGAS, 2002).  

A situação socioeconômica é considerada fator determinante do risco de cárie. A 

baixa renda pode estar associada ao grau de educação, valor atribuído à saúde, estilo de vida e 

acesso à informação sobre cuidados de saúde. Como conseqüência, a renda familiar pode ser 

um fator indireto para a susceptibilidade à cárie (SPOLIDORIO et al., 2003). 

 

 

2.9 Saliva 

 

 

A saliva é um fluido exócrino, que banha os dentes e a mucosa bucal, atingindo o 

volume total de 0,5 a 1,0 litro por dia (THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1995). Consiste em 

aproximadamente 99% de água, contendo uma variedade de eletrólitos (sódio, potássio, 

cálcio, magnésio, bicarbonato, fosfato) e proteínas, representadas por enzimas (lisozima, 

lactoferrina, peroxidade, sialoperoxidade), imunoglobulinas e outros fatores antimicrobianos, 

glicoproteínas, traços de albumina e um pouco de polipeptídeos e oligopeptídeos de 
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importância para a saúde bucal. Contém quantidades variáveis de bactérias, células epiteliais 

descamadas, leucócitos, fluido crevicular e restos de comida (SQUASSI; BONAZZI, 1930). 

Também há ureia e amônia e todos esses componentes interagem e são responsáveis por 

várias funções atribuídas à saliva (EDGAR, 1992; HUMPHREY; WILLIAMSON, 2001). 

Os processos patológicos da cavidade bucal ocorrem na presença da saliva e são 

influenciados por ela (ERICSSON et al., 1980 apud TOLEDO, 1986; MALTZ, 1996). 

Segundo Squassi e Bonazzi (1930), a saliva total é um produto resultante da secreção das 

glândulas salivares maiores e menores, e existe pouca evidência de que as pequenas variações 

do fluxo salivar podem influenciar no desenvolvimento de novas lesões.  

Em virtude de o esmalte ser imunologicamente inativo, a principal defesa 

contra EGM é fornecida pelas imunoglobulinas secretórias salivares e imunoglobulinas 

do soro e do fluido gengival. Como as crianças se tornam infectadas com os microorganismos 

bucais, elas desenvolvem anticorpos do tipo Ig A (SEOW, 1998).  

Ao fornecer fatores imunológicos específicos, a saliva também age como 

importante fator protetor. Ela é o principal sistema de defesa do hospedeiro contra a cárie, 

também removendo alimentos aderidos ao dente, neutralizando ácidos do biofilme dentário, 

promovendo o clearance bucal e atuando como reservatório de minerais para assistir na 

remineralização do esmalte.  

Situações que diminuem o fluxo salivar e, consequentemente, sua capacidade-

tampão, como ocorre enquanto as crianças estão dormindo, aumentam a suscetibilidade à cárie 

(SEOW, 1998).  

Observou-se que, quando há uma redução na taxa de fluxo salivar (menos de 2 

ml/min/glândula), há também maior frequência da doença cárie (MANDEL, 1977, 1987). 

Segundo Stephan (1940), em pH abaixo de 5,0 a capacidade-tampão da saliva não pode evitar 

a desmineralização do dente. A duração desta queda de pH é significante. Em crianças, baixa 

secreção salivar e baixa capacidade tampão são pouco comuns, e não foi observada relação 

entre estas variáveis e frequência da doença cárie (KLOCH; KRASSE, 1979). 

Num estudo realizado por Köhler et al. (1995), foi avaliada a variação na 

contagem de bactérias cariogênicas presentes na saliva e sua relação com a experiência 

pregressa da doença cárie. A amostra era composta por 252 crianças com 12 anos de idade e 

161 tinham somente dentes permanentes. Utilizou-se saliva estimulada mecanicamente com 

auxílio de parafina. As crianças cuspiam dentro de um tubo durante dois minutos ou até 

completar 2 ml de saliva. A amostra foi armazenada a 4º C positivos e cultivada em discos de 

ágar-MSB (ágar-mitis-salivarius-bacitracina), seletivo para Streptococcus mutans, e ágar-
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Rogosa SL seletivo para Lactobacillus. Ambos os discos MSB e Rogosa foram armazenados 

a 37ºC, sendo que o primeiro por 48 horas e o segundo durante 72 horas. Na amostra foram 

identificadas cepas de Streptococcus mutans (BRATTHAL, 1972). A alta prevalência de cárie 

dentária observada estava diretamente associada ao elevado número de Streptococcus mutans 

encontrados na saliva das crianças da amostra. Klock e Krasse (1987) fizeram um estudo com 

crianças suíças e observaram um declínio na frequência da doença cárie juntamente com uma 

diminuição do número de microorganismos cariogênicos na saliva.  

Não há indicações de que o aumento do número de crianças com um menor 

número de Streptococcus mutans na saliva esteja associado com a diminuição no consumo de 

sacarose (KÖHLER et al., 1995). Para se alcançarem reduções significativas na contagem de 

Streptococcus mutans, é necessário que haja mudanças dramáticas na dieta, afetando também 

a contagem de Lactobacillus. (KRISTOFFERSSON; BIRKHED, 1987; ANDRÉEN; 

KÖHLER, 1992). Segundo Bjarnason et al. (1993), a alta frequência da cárie dentária pode 

ser contrabalanceada pelo aumento de exposição a fluoretos. A baixa taxa de Streptococcus 

sobrinus observada pode indicar redução na ingestão individual de sacarose ou mudança no 

padrão de consumo de alimentos contendo esta substância. 

Segundo Thylstrup e Ferjerskov (1995), os dois fatores salivares medidos com 

maior frequência são o índice do fluxo e a capacidade-tampão. Já se sabe que a redução 

acentuada do fluxo salivar predispõe os dentes ao ataque cariogênico (RAVALD; HAMP, 

1981; POWELL; MANCL; SENFT, 1991). O poder preditivo do índice de fluxo salivar para 

diagnosticar o aparecimento de lesões cariosas é modesto, exceto nos casos de xerostomia 

verdadeira. Acredita-se que a capacidade-tampão varia de acordo com a atividade da doença 

cárie. A sensibilidade da capacidade-tampão é muito baixa e, por isso, não pode ser utilizada 

na seleção de indivíduos com vulnerabilidade à cárie dentária (THYLSTRUP; 

FERJERSKOV, 1995). 

Outras propriedades da saliva (pH, concentrações de amônia e proteínas, 

concentrações de cálcio e fósforo, e atividade enzimática) parecem ter valor ainda menor na 

previsão da doença cárie (PEARCE, 1991). Segundo Thylstrup; Ferjerskov (1995), os 

indivíduos que carregam grande número de bactérias cariogênicas na saliva devem ser 

identificados e tratados antes que os sinais clínicos da doença se desenvolvam. A 

determinação dos microorganismos na saliva baseia-se na associação entre os tipos e 

quantidade de bactérias do biofilme dental e da saliva (SCHAEKEN; CREUGERS; VAN 

DER HOEVEN, 1987). 
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Os testes salivares podem fornecer informações sobre os fatores etiológicos das 

lesões cariosas presentes. O uso repetido dos testes pode avaliar se o tratamento teve o efeito 

esperado. Por meio do uso do teste, é possível identificar os indivíduos que apresentam um ou 

mais fatores de vulnerabilidade, sendo possível selecionar os grupos de indivíduos que 

necessitam de atenção individual (THYLSTRUP; FERJERSKOV, 1995). 

As investigações concentram-se geralmente na análise de fatores únicos, a maioria 

referentes a estudos microbiológicos relacionados com a contagem de Streptococcus mutans 

(HOERMAN, 1972; SWENSON et al., 1976; KLOCK; KRASSE, 1979; RUNDEGREN; 

ERICSSON, 1978; NEWBRUN et al., 1984; MATSUKUBO et al., 1981.  

Em estudo feito por Hoerman (1972), observou-se relação estatisticamente 

significante entre lesões cariosas incipientes e contagem de Streptococcus mutans no biofilme 

dental. Swenson et al. (1976) também encontraram essa associação, mas isso não permitia 

identificar os indivíduos com alta vulnerabilidade. Klock e Krasse (1979) estudaram a 

prevalência e a relação entre Streptococcus mutans e a ocorrência da doença cárie em 655 

crianças com idades variando entre nove e 12 anos. Cerca de 80 % das crianças possuíam 

mais de dez Streptococcus mutans por ml de saliva e 40 % mais de dez Streptococcus mutans 

por ml de saliva. Rundegren e Ericson (1978) compararam o desenvolvimento real da cárie 

dentária com a atividade esperada. Para isso, mediram a concentração de Streptococcus 

mutans na saliva e consideraram arbitrariamente que a presença de mais de 200 000 unidades 

formadoras de colônias por ml indicava que o indivíduo pertencia ao grupo com alta 

vulnerabilidade. Em outros estudos, os mesmos autores concluíram que um só fator não é 

suficiente para predizer a atividade da doença. Matsukubo et al. (1981) utilizou um teste de 

aderência de Streptococcus mutans para determinar seu nível em saliva total, usando um meio 

seletivo. Newbrun et al. (1984) compararam dois métodos microbiológicos para quantificar 

Streptococcus mutans na saliva e correlacioná-los com a cárie dentária. Descobriu que cerca 

de 50 % das pessoas teriam mais de 105/ml e 30 % mais de 107/ml. A média de frequência da 

doença cárie foi baixa. 

 

 

2.10 Avaliação de risco da doença cárie 

 

 

As duas últimas décadas produziram um novo paradigma na abordagem da cárie 

em crianças. Em casos em que a doença não está uniformemente distribuída na população, a 
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avaliação de risco pode ter papel significante, ao proporcionar informações e revelar 

condições do paciente ao cirurgião-dentista, que o auxiliarão na escolha de sua estratégia 

preventiva e reabilitadora em relação à cárie (WARREN et al., 2009).  

A avaliação de risco de cárie é ferramenta importante na Odontologia, 

favorecendo o planejamento das ações em saúde baseado em evidência científica. A mesma 

consiste em determinar quais indivíduos são mais ou menos prováveis de prevenir ou 

controlar a doença cárie no futuro (DOUGLASS, 1998), conhecendo quais variáveis clínicas, 

socioeconômicas, demográficas, ambientais, comportamentais, dentre outras, estão associadas 

com a doença.  

Quando uma variável apresenta associação/relação estatisticamente significativa 

com a experiência de cárie em um dado momento (estudos transversais), é reconhecida como 

indicador de risco e entretanto, um estudo transversal não apresenta o delineamento mais 

indicado para a avaliação de risco de cárie. De acordo com Burt (2001), os resultados de 

estudos transversais são menos fortes do que os obtidos em estudos longitudinais. Além disso, 

estes últimos são essenciais para distinguir causa e efeito. 

Por sua vez, variáveis que apresentam associação/relação estatisticamente 

significativa com o incremento de cárie em um período são reconhecidas como fatores ou 

preditores de risco. O fator de risco é uma variável ambiental, comportamental ou biológica, 

usualmente confirmada por sequência temporal em estudos longitudinais, que, se presente, 

aumenta diretamente a probabilidade de ocorrência da doença e, se ausente ou removida, 

reduz a probabilidade. Os fatores de risco são parte da ou expõem o hospedeiro à cadeia 

causal da doença (BECK, 1998). Segundo Kleinbaum, Kupper e Morgenstern (1982) apud 

Beck (1998) para que uma característica seja considerada fator de risco, ela deve satisfazer 

três critérios: a) deve estar estatisticamente associada ao desenvolvimento da doença; b) a 

presença do fator de risco deve preceder a ocorrência da doença; c) a associação observada 

entre a variável e a doença não pode  inteiramente decorrer do acaso ou do erro amostral, do 

envolvimento de outros fatores de risco ou de outros problemas com o delineamento do 

estudo ou com a análise de dados. 

O preditor de risco, também chamado marcador de risco, está relacionado a um 

risco elevado da doença, mas não está correlacionado com suas causas (BECK, 1998), como, 

por exemplo, a experiência de cárie que, apesar de estar fortemente associada com o 

incremento de cárie, não faz parte da cadeia causal da doença. 

A maioria dos estudos longitudinais sobre avaliação de risco é realizada em 

crianças e adolescentes, principalmente pela facilidade de acesso em instituições de ensino. 
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Seus resultados mostram que variáveis clínicas, como a capacidade tampão, o fluxo salivar 

(RAITIO; PIENIHÄKKINEN; SCHEININ, 1996), a presença de gengivite (UTRIAINEN et 

al., 1998; PIENIHÄKKINEN; JOKELA; ALANEN, 2004), a morfologia dental, observada 

pela presença de fóssulas e fissuras retentivas (WANDERA; BHAKTA; BARKER, 2000), a 

concentração de fósforo e flúor na placa (PEARCE et al., 2002) bem como algumas variáveis 

comportamentais, como a história de exposição ao flúor (SPLIETH; BENHARDT, 1999; 

WANDERA; BHAKTA; BARKER, 2000; VANOBBERGEN et al., 2001), não têm sido 

reconhecidos como preditores de cárie significativos, ao menos em crianças de até 14 anos de 

idade. O poder de predição dos hábitos dietéticos é controverso, segundo os resultados de 

vários estudos (PETTI; HAUSEN, 2000; RODRIGUES; SHEIHAM, 2000; 

VANOBBERGEN et al.,2001; PEARCE et al., 2002; PIENIHÄKKINEN; JOKELA; 

ALANEN, 2004; MATTILA et al., 2005; OLLILA; LARMAS, 2007). A higiene oral 

deficiente, detectada no exame inicial (baseline), demonstra ser fator de risco significativo por 

alguns pesquisadores (REISINE; LITT; TINANOFF, 1994; MATTILA et al., 1998, 2005; 

PETTI; HAUSEN, 2000; WANDERA; BHAKTA; BARKER, 2000; VANOBBERGEN et 

al., 2001; LEROY et al., 2005; OLLILA; LARMAS, 2007), enquanto para outros não 

(RAITIO; PIENIHÄKKINEN; SCHEININ, 1996; LAWRENCE; SHEIHAM, 1997; PETTI; 

HAUSEN, 2000; VANDERAS; MANETAS; PAPAGIANNOULIS, 2000; PEARCE et al., 

2002; SEKI et al., 2003). 

As características microbiológicas, como a contagem de estreptococos do grupo 

mutans, lactobacilos e cândida na saliva ou no biofilme dental também mostram poder de 

predição significativo em alguns estudos (REISINE; LITT; TINANOFF, 1994; RAITIO; 

PIENIHÄKKINEN; SCHEININ, 1996; SEKI et al., 2003; KOPYCKA-KEDZIERAWSKI; 

BILLINGS, 2004; PIENIHÄKKINEN; JOKELA; ALANEN, 2004), enquanto em outros, tal 

fato não foi observado (ANGULO et al., 1995; PETTI; HAUSEN, 2000). Segundo Disney et 

al. (1992); Hausen (1997), os níveis de bactérias cariogênicas melhoram, apenas 

moderadamente, o ajuste dos modelos com maior poder de predição. As variáveis 

sociodemográficas, com exceção dos modelos preditivos para crianças em idade pré-escolar, 

principalmente (DEMERS et al., 1992; GRINDEFJORD; DAHLLOF; MODEER, 1995; 

MATTILA et al., 1998), demonstram fraca ou nenhuma associação em modelos de predição 

(DISNEY et al., 1992; MATTILA et al., 2001; CAMPAIN et al., 2003). Por fim, a 

experiência de cárie é, dentre todas as variáveis, o mais valioso preditor da doença (DISNEY 

et al., 1992; REISINE; LITT; TINAROFF, 1994; GAVAZZI et al., 1995; RAITIO; 

PIENIHÄKKINEN; SCHEININ, 1996; HAUSEN, 1997; MATTILA et al., 1998; 



70 
 

UTRIAINEN et al., 1998; RODRIGUES; SHEIHAM, 2000; WANDERA; BHAKTA; 

BARKER, 2000; VANOBBERGEN et al., 2001; KÄLLESTÅL; WALL, 2002; PEARCE et 

al., 2002; STENLUND; MEJÀRE; KÄLLESTÅL, 2002; SEKI et al., 2003; 

PIENIHÄKKINEN; JOKELA; ALANEN, 2004; VANDERAS; MANETAS; 

PAPAGIANNOULIS, 2004; LEROY et al., 2005; JEPPESEN; FOLDSPANG, 2006; SKEIE 

et al., 2006; VALLEJOS-SÁNCHEZ et al., 2006). 

Além disso, os estudos sobre predição de cárie demonstram que algumas questões 

parecem estar bem estabelecidas na literatura, como a necessidade de estudos longitudinais a 

fim de confirmar fatores de risco prováveis e supostos, detectados em estudos transversais 

(BECK, 1998; POWELL, 1998), o uso do incremento de doença em um determinado período 

como medida de resultado primária, empregada na maioria dos estudos (SLADE; CAPLAN, 

2000) e, por fim, o emprego preferível de modelos de regressão logística com múltiplos 

fatores, em razão da etiologia complexa e multifatorial do processo de cárie (BECK, 1998; 

POWELL, 1998). Por outro lado, há dificuldades em se realizar uma avaliação precisa do 

risco de desenvolver cárie (BURT, 1998), especialmente nos indivíduos livres da doença. 

Além disso, não há um consenso sobre qual é a melhor faixa etária para fazer o exame inicial 

(POWELL, 1998). 

Warren et al. (2008) observaram que estudos prévios sobre os fatores de risco à 

CPI tinham sido focados sobre crianças em idades mais avançadas, quando o processo da 

cárie  já se encontrava   em   estádios   tardios   de desenvolvimento. Considerando a maior 

variedade e complexidade dos fatores de risco em crianças de um ano de idade, em 

decorrência da erupção dentária, aquisição de SM e mudanças no padrão dietético, durante a 

transição da infância, os autores procuraram avaliar os fatores associados à cárie em crianças 

de seis a 24 meses de idade, de duas comunidades rurais de Iowa, com significante 

população hispânica (EUA). Participaram da pesquisa 212 pares de mães-filhos. As mães 

responderam um questionário sobre dados socioeconômicos da família, consumo de bebidas 

por ela e pela criança, higiene bucal e exposição da criança ao flúor, por meio do dentifrício. 

Os procedimentos clínicos incluíram coleta de saliva da mãe e do bebê para quantificação de 

SM; observação do número de dentes com biofilme dentário visível na criança, anotado 

separadamente para os incisivos e molares superiores e inferiores;  e  exame  dentário  da  

criança,  registrando-se  lesões  incipientes  sem cavidade, com cavidade e restauradas. Das 

187 crianças com dentes irrompidos (idade média = 14 meses), 12% apresentavam 

superfícies dentárias com lesões de cárie incipientes sem cavidade e/ou com cavidade e/ou 

com restauração. Níveis de SM foram identificados em 17% das crianças e 84% das mães.  A 
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análise de regressão logística foi aplicada, e a presença de cárie foi significantemente 

associada com: idade maior; presença de SM na saliva da criança;  baixo nível de renda 

familiar;  proporção de dentes com biofilme dentário visível nos incisivos e molares e origem 

hispânica.  O consumo de bebida açucarada pela criança (bebida carbonatada ou em pó, 

sucos etc.) não foi associado ao risco à cárie, apesar de ter sido apontado na análise 

bivariada prévia. Isto sugeriu que o consumo estaria relacionado à idade mais velha, e que a 

duração do hábito para a maioria das crianças não fosse suficiente para provocar associação 

significante entre esses fatores. A escovação dentária e o uso de dentifrício fluoretado não 

foram associados com o risco à cárie, provavelmente em função da idade, já que as 

crianças mais velhas é que higienizavam os próprios dentes. E, além disso, até essa idade, os 

dentes já haviam sido expostos a outros fatores de risco por muito tempo. A associação entre 

presença de biofilme visível e cárie, evidenciou a dificuldade em escovar efetivamente os 

dentes de crianças muito novas. Esses resultados ajudaram a compreender melhor como a 

cárie precoce da infância ocorre inicialmente, porém estudos longitudinais seriam necessários 

não somente para elucidar as interações dos diversos fatores com a cárie, mas também para 

conhecer as sequências temporais que ocorrem. 

Os dentes decíduos, que são os primeiros a irromperem em um ambiente 

cariogênico, geralmente também serão os primeiros a mostrar sinais da cárie. 

Consequentemente, crianças de alto risco para CPI podem desenvolver lesões em seus dentes 

anteriores superiores logo após a erupção.  Se essas crianças continuarem a ser de alto risco, 

poderão desenvolver lesões de cárie em fossas e fissuras dos molares e, mais tarde, lesões 

de cárie proximais nesses dentes. 

As crianças que apresentam risco moderado desenvolverão cárie em uma idade 

mais tardia, e normalmente serão lesões em fossas e fissuras de molares e, 

possivelmente, lesões posteriores proximais. De modo geral, lesões de cárie em dentes 

decíduos anteriores superiores e nas superfícies proximais de molares sugerem alta atividade 

de cárie (TINANOFF; DOUGLAS, 2002). Os autores ainda enfatizaram que, em crianças 

novas, a experiência de cárie prévia não é particularmente útil, desde que é importante 

determinar o risco à cárie antes de sua manifestação. O objetivo da avaliação do risco à cárie 

do paciente é adotar condutas preventivas e restauradoras específicas às suas necessidades. 

Apesar do peso da experiência de cárie prévia, não há ainda algum fator de risco à cárie ou 

associação  

de fatores que tenha alcançado altas combinações de ambos os valores preditivos 

positivo e negativo (ZERO; FONTANA; LEMMON, 2001).  O peso de todos os fatores de 
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risco é peculiar ao indivíduo e, portanto, cabe ao profissional conhecê-los e relacionar todos 

os seus aspectos para se chegar a um julgamento clínico, do risco relativo do paciente, que, 

mesmo sendo subjetivo, o leve a uma conduta concreta e adequada, perante cada situação, 

visando ao controle e à prevenção da CPI.  

A AAPD defende o uso de uma “ferramenta de avaliação de risco à cárie”, 

denominada CAT (Caries Risk Assessment Tool), que é uma tabela de página única, que ajuda 

o profissional a decidir se a criança apresenta risco à cárie ou não e, qual o seu nível (AAPD, 

2010).  

A classificação de risco da criança depende de dados fornecidos pelos pais, pó 

meio de uma entrevista, assim como de dados obtidos com o partir de exame clínico. Além 

do plano de tratamento, a periodicidade de retornos também é baseada nesta classificação de 

risco (HENDERSHOT, 2008). 

 

 

2.10.1 Caries-risk Assessment Tool (CAT) 

 

 

Proposto pela Academia Americana de Odontologia Pediátrica em 2002 e 

revisado em 2010, a AAPD, reconhecendo a importância da avaliação do desenvolvimento de 

risco de cárie, deu um primeiro passo para incorporar elementos disponíveis em um quadro de 

classificação de risco de cárie em bebês, crianças e adolescentes. Esta ferramenta foi baseada 

em um conjunto de meios físicos, ambientais e fatores gerais de saúde, e pretende ser um 

instrumento dinâmico que deve ser avaliado e revisado periodicamente (VARGAS; CRALL; 

SCHNEIDER, 1994).  

A primeira parte do CAT refere-se à história do paciente, determinada por uma 

entrevista/anamnese, questionando sobre fatores predisponentes à cárie, como necessidades 

especiais, frequência de visita ao dentista, uso de aparelho ortodôntico, frequência de 

escovação diária, exposição ao flúor, hábitos alimentares e situação socioeconômica. 

A segunda parte consiste de um exame clínico intrabucal. Os seguintes parâmetros 

serão averiguados e anotados em ficha clínica: presença de cavidades de cárie; experiência 

passada de cárie (restaurações anteriores com ou sem recidiva, perdas precoces de elementos 

dentários); placa bacteriana visível; gengivite clinicamente visível; manchas brancas ativas e 

defeitos de esmalte ou fissuras profundas. 
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A avaliação dos fatores de risco é necessária para a tomada de decisão na clínica 

(ZERO; FONTANA; LENON, 2001). Indicadores de risco de cárie são variáveis que podem 

causar a doença diretamente (por exemplo, microorganismos) ou indiretamente, (por exemplo, 

fator socioeconômico). Esses fatores de risco podem variar de acordo com raça, cultura e 

etnia (HUNTINGTON; KIM; HUGHES, 2002; TINANOFF; KANELLIS; VARGAS, 2002; 

SHIBOSKI et al., 2003) e podem ser úteis na clínica no diagnóstico de cárie, ajudando a 

determinar se adicionais procedimentos de diagnóstico são necessários, identificando 

indivíduos que necessitam medidas de controle, avaliando o impacto das medidas de controle 

da cárie, guiando decisões de planejamento do tratamento e determinando o calendário de 

retornos (AAPD, 2005; BECK; KOHOUT; HUNT, 1988; FILSTRUP et al., 2003) 

Uma vez que a etiologia da cárie é multifatorial, a avaliação de risco deve ser 

direcionada para a avaliação de todos os fatores envolvidos com a doença (BRAMBILLA; 

GARCIA-GODOY; STROHMENGER, 2000; BECK, 1998). Estudos têm indicado, que para 

o sucesso de uma avaliação de risco, é necessário incluir a avaliação de alguns fatores, como: 

social, comportamental, microbiológico, ambiental, e variáveis clínicas (SHIBOSKI et al., 

2003; WEINSTEIN, 2006).  

Uma revisão sistemática da literatura sobre os indicadores de risco de cárie 

concluiu que, para a predição de cárie em dentes decíduos, a experiência de cárie anterior foi 

o melhor preditor (ZERO; FONTANA; LENNO, 2001), seguido por nível de escolaridade dos 

pais (DEMERS et al., 1992) e status socioeconômico (ISOKANGAS; ALANEN; TIEKSO, 

1993). Embora a experiência de cárie anterior possa ser o melhor indicador da doença no 

futuro, usá-lo para identificar as crianças com alto risco vem muito tarde para impedir o início 

da cárie. A maioria dos estudos não relata a presença de lesões de mancha branca (ZERO; 

FONTANA; LENNON, 2001; LEE et al., 2006; FEATHERSTONE, 2006) embora tais lesões 

mostram valor preditivo (KLOCK; KRASSE, 1979; STEINER; HELFENSTEIN; 

MARTHALER, 1992). Outro importante fator de risco em crianças pequenas é a época da 

colonização por MS.  Quanto mais cedo a colonização de níveis elevados de MS ocorrer, mais 

grave é a cárie precoce da infância (ALALUUSUA; RENKONEN, 1983; MUNDORFF; 

BILLNGS: LEVERETT, 1993; ANDERSON; SHI, 2006). A cárie precoce da infância é um 

processo infeccioso que muito frequentemente requer uma intervenção cara e demorada. 

Identificar previamente os fatores que determinam os indivíduos de maior risco, antes da 

erupção dentária, poderá significar uma intervenção preventiva (ANDERSON; SHI, 2006; 

FEATHERSTONE, 2006). Uma vez identificados, esses fatores devem ser avaliados 
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mediante um instrumento válido e confiável e que pode ser utilizado tanto por 

odontopediatras como por profissionais treinados de saúde. 

Instrumentos de avaliação de risco podem auxiliar na identificação de preditores e 

permitir que profissionais de saúde identifiquem crianças de alto risco para a cárie dental.  

 

 

2.11 Antimicrobianos utilizados no controle da cárie 

 

 

O uso de antimicrobianos para o tratamento da doença cárie é estudado há mais de 

cinco décadas (HILL; KNIESNER, 1949; PAOLA; JORDAN; BERG, 1974; LOPEZ et al., 

1999; AMIN et al., 2004). 

 

 

2.11.1 Clorexidina 

 

 

A clorexidina é um composto químico sintetizado em laboratório desde 1954, 

definida como uma biguanidina catiônica que apresenta molécula simétrica, consistindo de 

dois anéis 4-clorofenil e dois grupos biguanida conectados por uma cadeia de hexametileno 

central (1,1’ hexametilenobis [5-(p-clorofenil)biguanida]), sendo mais estável na forma de sal 

(FARDAL; TURNBULL, 1986). O mecanismo de ação da clorexidina que resulta em efeito 

antimicrobiano começa com sua adsorção na superfície da célula bacteriana, provocando 

pequenas rupturas na membrana citoplasmática, o que afeta a permeabilidade celular e permite 

que a droga entre na célula precipitando seu citoplasma (HENNESSEY, 1973). Em virtude do 

caráter catiônico, a clorexidina tem forte afinidade por ânions, tais como os íons fosfato da 

parede celular da microbiota oral que normalmente coloniza as superfícies dentais (HUGO; 

LONGWORTH, 1966), reduzindo, assim, a habilidade de aderência e colonização das 

superfícies dentais.   

A clorexidina, dentre os antissépticos de uso oral, é um dos agentes 

antimicrobianos mais potentes e estudados; é altamente eficaz e em geral utilizada como 

padrão contra o qual é medida a potência de outros agentes (TORRES et al., 2000). Pode ser 

apresentada na forma de vários sais, como o gluconato, digluconato, acetato e hidrocloridrato, 
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sendo que a digluconato é a mais indicada por ter maior solubilidade em água e em pH 

fisiológico dissocia-se, liberando o componente catiônico. 

Segundo Orsini et al. (2000); Vahdaty, Pitt Ford e Wilson (1993), em baixas 

concentrações, a clorexidina é bacteriostática e, em altas concentrações, bactericida. Em 

decorrência da sua carga positiva, é adsorvida sobre a hidroxiapatita do esmalte dos dentes, 

proteínas salivares, placa e macromoléculas ácidas das superfícies orais. Por meio destes 

locais de retenção, o fármaco é gradualmente liberado por difusão e a concentração na boca é 

mantida em um nível suficiente para criar um meio bacteriostático por um período 

prolongado.  

A interação da clorexidina com a bactéria tem início com a absorção na parede 

celular e é dependente da concentração utilizada, causando desta forma uma alteração na 

mesma (JENKINS; ADDY; WAD, 1988). A clorexidina é um antimicrobiano poderoso de 

largo espectro, contra Gram-positivos e Gram-negativos, sendo os Gram-negativos menos 

sensíveis à ação da clorexidina do que os Gram-positivos. A clorexidina age seletivamente, 

suprimindo o crescimento de alguns microorganismos, em particular, os Streptococcus 

mutans (GJERMO, 1989). De todos os microorganismos, os Streptococcus mutans (SM) são 

os mais intimamente associados ao desenvolvimento de cárie dentária (LOESCHE, 1986; 

VAN HOUTE, 1994), podendo causar a perda de minerais, dada à sua capacidade de aderir à 

superfície dentária.  

Pesquisas revelam que a clorexidina, além de possuir ação imediata sobre os 

microrganismos orais, em virtude de suas propriedades catiônicas, une-se também à 

hidroxiapatita do esmalte dos dentes e à mucina salivar, formando uma película orgânica na 

superfície dos dentes e nas proteínas salivares, que funciona como um reservatório. 

Os mecanismos de adsorção e liberação gradual foram testados in vitro e in vivo 

com clorexidina marcada radioativamente, sendo que moléculas de clorexidina aderidas às 

proteínas salivares são liberadas sob a forma ativa quando a sua concentração no meio cai, o 

que pode ocorrer por oito a 12 horas após a absorção inicial; e após 24 horas concentrações 

reduzidas podem ainda ser detectadas, prevenindo assim a colonização bacteriana e o efeito 

inibidor residual da formação da placa dental. A absorção pela mucosa bucal não é durável 

porque a contínua descamação da mucosa causa uma perda de seu efeito inibidor (LÖE, 1973; 

LASCALA, 1980). 

A quantidade de clorexidina retida na cavidade oral aumenta quase que 

proporcionalmente com a concentração na forma farmacêutica. A penetração da clorexidina 
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através da mucosa oral intacta é inexistente ou é muito limitada (BONESVOLL; LÖKKEN; 

RÖLLA, 1974). 

A clorexidina é um dos antimicrobianos mais bem estudados em termos de 

capacidade de controlar a atividade de cárie (ZICKERT; EMILSON; KRASSE, 1982; VAN-

RIJKOM; TRUIN; VAN’T HOLF, 1996), reduzindo especialmente SM, que são 

particularmente sensíveis a essa substância. A mesma encontra-se disponível na forma de 

dentifrícios (0,4%), soluções (0,12% e 0,2%), gel (1%), e vernizes (1%, 10%, 20% e 35%). 

Balanyk, Sandham (1985) desenvolveram o primeiro verniz contendo CHX 10%, como forma 

de aumentar a sua substantividade e liberação efetiva de clorexidina na cavidade oral. Desde 

então, vários estudos pesquisam este tipo de material em diferentes concentrações (1%, 3%, 

20%, 30%, 40% e 50%) para avaliar a sua capacidade antibacteriana na saliva e biofilme 

dental. Vernizes fluoretados são encontrados no mercado com concentrações de 1% 

(Cervitec®), 10% (Chlorzoin®), 20% (BioC®), e 35% (EC40®).   

Os resultados relacionados ao período de redução dos níveis de EGM após 

aplicações do verniz de clorexidina a 1% são controversos. Estudos com tratamento 

intensivo (duas aplicações, no período de duas semanas) demonstraram uma redução nos 

níveis de EGM do biofilme dental de três meses (PETERSSON et al., 1991); entretanto, o 

mesmo grupo de pesquisadores observou variação nos resultados com redução de três dias a 

duas e três semanas (TWETMAN; HALLGREN; PETERSSON, 1995; TWETMAN; 

PETERSSON, 1997; SKOLD-LARSSON; BORGSTROM; TWETMAN, 2001).  Wallman e 

Birkhed (2002); Petersson et al. (1991) também avaliaram o efeito do verniz de clorexidina a 

1% nos níveis salivares de EGM. Enquanto o primeiro não observou diferença nestes 

níveis, o segundo encontrou uma redução significativa no período de três meses. O aumento 

de duas para três aplicações parece não alterar seu efeito. Attin et al. (2003) encontraram 

redução nos níveis de EGM no biofilme dental após um mês do término do tratamento e após 

três meses na saliva, enquanto que Twetman e Petersson (1998, 1999) observaram o contrário - 

redução até um mês pós-tratamento na saliva e de três meses no biofilme dental.  

Aplicações mensais (três aplicações) do verniz de clorexidina a 1% resultaram em 

uma redução significativa nos níveis de EGM no biofilme dental um mês após a primeira  

aplicação, porém, sem efeito após as aplicações subsequentes. Na saliva, não houve diferença 

significativa em nenhum dos períodos avaliados (TWETMAN; PETERSSON, 1997). 

Aplicações adicionais a um tratamento intensivo, um mês e três meses após o início do 

tratamento, não prolongaram seu efeito (TWETMAN; HALLGREN; PETERSSON, 1995). 

O tratamento com verniz de clorexidina a 1% tem resultado em um pequeno 
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decréscimo nos níveis de EGM. Além disso, trabalhos demonstraram que uma proporção  

considerável do total de sítios tratados não responde favoravelmente ao tratamento com o  

verniz de clorexidina a 1%, permanecendo com níveis de EGM inalterados ou com acréscimo  

em relação aos valores iniciais (TWETMAN; PETERSSON, 1997; HEINTZE; TWETMAN, 

2002). Apenas um estudo não detectou a presença destes microorganismos pós- 

tratamento. Seus resultados são discrepantes da literatura também em relação ao período de  

redução, uma vez que o verniz foi aplicado na superfície oclusal de um dente (molar) e houve  

redução significativa na saliva até seis meses após o término do tratamento (ARAÚJO et al.,  

2002).  

Em estudo com grupo-controle (verniz placebo), o verniz de clorexidina a 1% foi  

aplicado duas vezes com intervalo de três a quatro dias entre as aplicações. O tratamento 

apresentou efeito apenas no biofilme dental, não sendo observado na saliva. No biofilme dental, 

houve decréscimo significativo nos níveis de EGM uma semana após o término das 

aplicações. Na avaliação do efeito do tratamento um mês e dois meses após, foi observado 

aumento progressivo nos níveis de EGM, entretanto, com valores significativamente 

menores em relação aos valores encontrados antes do tratamento apenas no primeiro mês. 

Entre o segundo e terceiro mês foi observado decréscimo nos níveis de EGM com a 

consequente diferença significativa em relação aos valores iniciais. Os autores concluíram 

que os níveis de EGM permaneceram abaixo dos níveis iniciais até o terceiro mês após o 

término do tratamento, entretanto, os resultados encontrados no primeiro, no segundo e no 

terceiro meses sugerem que a partir do primeiro mês houve variação normal nos níveis de 

EGM e não um efeito do tratamento em si (WALLMAN; BIRKHED, 2002).  

A redução prolongada dos níveis de EGM após aplicação tópica do verniz 

contendo clorexidina na sua composição parece ser dependente da sua concentração. O 

verniz de clorexidina a 40% é mais efetivo contra os EGM do que vernizes contendo 10 

ou 20% (SCHAEKEN; VAN DER HOEVEN; HENDRIKS, 1989) e 25 ou 33% 

(SCHAEKEN; KELTJENS; VAN DER HOEVEN, 1991). Não foram, contudo, encontradas 

diferenças entre tratamentos realizados com verniz de clorexidina nas concentrações de 10% e 

20% (SANDHAM; NADEAU; PHILLIPS, 1992) e entre 40% e 50% (SCHAEKEN; DE 

HAAN, 1989).  

A aplicação do verniz com uma concentração maior ou igual a 40% causa 

gosto desagradável por várias horas após o tratamento (SCHAEKEN; DE HAAN, 1989; 

ATTIN et al., 2003). Este efeito indesejável pode ser diminuído com a redução da 

concentração de clorexidina ou do seu tempo de contato com a superfície de aplicação. O 
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verniz de clorexidina a 40% tem sido aplicado uma só vez (SCHAEKEN; VAN DER 

HOEVEN; VAN DEN KIEBOOM, 1994; PIENIHAKKINEN et al., 1995; GERARDU et  al., 

2003),  de  forma intensiva (duas  aplicações  no  intervalo  de uma  semana) (IE; SCHAEKEN, 

1993) ou mensalmente (SCHAEKEN; KELTJENS; VAN DER HOEVEN, 1991; 

SÖDERLING et al., 2000). Os trabalhos que realizaram uma só aplicação do verniz de 

clorexidina a 40% utilizaram a mesma metodologia de quantificação dos níveis de EGM 

(diluição das amostras e cultivo) e apresentaram resultados variáveis de uma semana 

(GERARDU et al., 2003), um mês (PIENIHAKKINEN et al.,  1995) e dois meses  (IE; 

SCHAEKEN, 1993). Com o aumento da frequência para uma vez por mês durante três meses, 

o efeito observado foi de três meses (SCHAEKEN; KELTJENS; VAN DER HOEVEN, 

1991). Este efeito foi ainda mais duradouro (quatro meses) quando foi realizado tratamento de 

forma intensiva (duas aplicações, no intervalo de uma semana) (IE; SCHAEKEN, 1993).  

Sandham et al. (1988) avaliaram a eficácia do verniz de clorexidina a 10% em 

relação ao verniz de 20%, na diminuição dos níveis de Streptococcus mutans na saliva; não 

houve diferenças significativas demonstrada entre os dois grupos. 

Uma eliminação efetiva a longo prazo de Streptococcus mutans após tratamentos 

repetidos com verniz de clorexidina a 20% tem sido relatada e maiores concentrações de 

clorexidina nos vernizes (40-50%) são utilizadas para tentar suprir ou eliminar os 

Streptococcus mutans após uma simples e única aplicação (SCHAEKEN; VAN DER 

HOEVEN; HENDRIKS,1989). 

Estudo na China avaliou o efeito de duas aplicações anuais de verniz de 

clorexidina por dois anos, na prevenção da cárie dentária em molares decíduos em pré-

escolares, 334 crianças de quatro a cinco anos foram divididas aleatoriamente em dois grupos. 

Crianças do grupo-teste recebeu duas aplicações anuais de um verniz de clorexidina a 40%, e 

as crianças do grupo-controle receberam um verniz placebo, uma redução de 37,3%, sem 

efeitos colaterais. Concluiu-se que semestrais aplicações de verniz de clorexidina a 40% 

foram eficazes na redução da incidência da cárie dentária em molares decíduos (DU et al., 

2006) 

Evidências sobre o efeito inibidor de cárie do verniz de clorexidina são 

inconclusivas (ZHANG et al., 2006). Estudo clínico controlado de dois anos em Wuhan, na 

China investigou o efeito inibidor de cárie do verniz EC40® sobre fossas e fissuras de 

primeiros molares permanentes, realizado em 461crianças entre sete e oito anos de idade, 

divididas em três grupos.  Em um delineamento, um grupo recebeu verniz EC40® no início, 
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seis, 12 e 18 meses, o outro grupo no inicio, três, 12 e 15 meses. E o grupo-controle não 

recebeu verniz EC40®. A eficiência do verniz EC40® foi questionável. 

No Suriname, 238 crianças com atividade de cárie, entre 13-14 anos, foram 

selecionadas de escolas diferentes para utilizar um verniz de clorexidina a 40% a fim de 

analisar a capacidade de redução do número de estreptococos mutans na saliva. A condição 

dentária inicial foi registrada e amostras de saliva foram coletadas. No momento inicial e a 

cada seis meses, um verniz de clorexidina 40% (EC40 ®) foi aplicado. O grupo-controle 

recebeu um gel neutro que não continha clorexidina. O número de S. mutans salivares foi 

calculado pelo método padrão, e a situação de cárie foi registrada a cada 12 meses. O estudo 

durou 30 meses. O resultados indicam que o verniz de clorexidina não diminuiu o número de 

bactérias cariogênicas, nem a progressão de cárie diminuiu (DE SOET et al.,2002). 

Gerardu et al. (2003) avaliaram a eficácia de uma aplicação de verniz EC 40® 

com 13 crianças livres de cárie. Amostras de saliva foram realizadas antes e até 12 semanas 

após o tratamento para contagem de Streptococcus mutans. A duração dos efeitos diferiram 

entre os indivíduos, mas nunca superior a seis semanas. Uma supressão prolongada de 

estreptococos mutans não foi alcançada por uma só aplicação do verniz EC40®. 

 

 

2.11.2 Fluoretos 

 

 

O verniz fluoretado foi desenvolvido por Schmidt em 1964, com o propósito de 

prolongar o contato entre esmalte e íons flúor, com o aumento da formação de fluorapatita na 

superfície adamantina (SEPPÄ, 1991). Conforme Moana Filho e Silva (2000), este foi 

comercializado posteriormente com o nome de DURAPHAT®, contendo 5% de fluoreto de 

sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base de colônia natural, apresentado como um 

material viscoso amarelado que, ao tomar presa, torna-se uma cobertura de cor marrom-

amarelada sobre o dente. O FLUORNIZ® e o DURAFLUR® são vernizes de composição e 

eficácia clínicas similares ao Duraphat®, amplamente utilizados no Brasil.  

Outras vantagens deste produto são a facilidade de aplicação, diminuição do 

tempo de trabalho, alta margem de segurança, além de não exigir do paciente elevada 

cooperação (SHOBHA et al., 1987; NICOLÓ et al., 1997). Como desvantagem, Warren, 

Henon e Chan (2000) citam a descoloração temporária dos dentes no dia da aplicação. Um 
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fato notório é a disparidade de preço entre os produtos fluoretados, chegando o verniz a ser 

quatro vezes mais caro do que o gel, em âmbito nacional.  

Estudo clínico desenvolvido por Shobha et al. (1987) teve por objetivo avaliar o 

efeito preventivo do verniz fluoretado (DURAPHAT®) e o gel fluoretado (FFA a 1,23%) em 

594 escolares na faixa etária de nove a 12 anos, randomizados em um grupo-controle e dois 

grupos-teste com 198 crianças em cada grupo que receberam aplicação semestral do 

DURAPHAT® e do gel FFA 1,23%. Constatou-se que ambos os agentes fluoretados 

possuíam notável capacidade cariostática, embora o DURAPHAT® tenha se mostrado mais 

efetivo quando mensurada a unidade superfície e não a unidade dente.  

Eronat, Eronat e Alpoz (1993) avaliaram, in vitro, a capacidade de deposição de 

fluoretos em esmalte de dentes decíduos e permanentes, quando submetidos a aplicações 

únicas dos géis NaF 2%, FFAe vernizes artificial por períodos de 30 e 60 segundos. Os 

resultados mostraram que o DURAPHAT® e FFA obtiveram melhor desempenho quando 

comparados ao NaF 2% e FLÚOR PROTECTOR® em dentes permanentes e decíduos.  

Sëppa, Leppänen e Hausen (1995) realizaram um estudo, in vivo, comparativo 

entre o efeito preventivo do verniz fluoretado e o gel de flúor fosfato acidulado em 254 

crianças na faixa etária de 12 a 13 anos, randomizadas em dois grupos, tendo os pacientes 

escovado os dentes sem dentifrício e posteriormente recebido aplicações semianuais do verniz 

fluoretado DURAPHAT® e gel fluoretado NUPRO®. A avaliação do estudo foi realizada 

clínica e radiograficamente durante três anos e os resultados sugeriram que o verniz 

fluoretado teria efeito semelhante ao gel fluoretado na prevenção de cáries proximais. 

 Valença (1997), objetivando avaliar, in vitro, as mudanças macroscópicas 

ocorridas em lesões artificiais de cárie produzidas em esmalte bovino a diferentes produtos 

fluoretados de uso tópico (dentifrício, soluções de fluoreto de sódio (0,05% e 0,2%), gel e 

verniz), verificou a ocorrência de remineralização total significativamente mais elevada nos 

grupos tratados com dentifrício e verniz em relação aos grupos tratados com soluções para 

bochecho e gel.  

Medeiros e Brum (1998) compararam, in vitro, a eficácia do gel de flúor fosfato-

acidulado ODACHAM® e verniz fluoretado DURAPHAT® ante a erosão de esmalte exposto 

a bebida ácida tipo cola em 60 fragmentos dentais tratados com estes produtos. Os resultados 

revelaram que a amostra tratada com o verniz fluoretado oferecia maior proteção ao esmalte 

dental humano do que o gel de flúor fosfato acidulado, fato este evidenciado pela menor 

erosão obtida. 
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 Medeiros e Marques (1999), ao estudarem, in vitro, a incorporação de fluoreto de 

cálcio no esmalte humano a partir de diferentes métodos tópicos de aplicação de flúor (géis, 

vernizes, dentifrícios e bochechos) em 120 secções obtidas de terceiros molares inclusos 

extraídos submetidos à análise eletroquímica, concluíram que todos os produtos foram 

capazes de depositar CaF2 sobre a superfície do esmalte, porém o verniz fluoretado 

(DURAPHAT®) apresentou valores superiores de incorporação quando comparados ao gel 

(FLUORGEL ODAHCAM TIXOTRÓPICO®).  

Um número crescente de trabalhos indicou que, além da atividade durante a 

mineralização, o íon fluoreto contribui para efeitos cariostáticos porque também influi na 

ecologia da placa bacteriana onde a proporção de EGM no total da flora da placa pode ser 

reduzida por até uma semana (ÖSTROM, 1984). Em razão, porém, da necessidade de grandes 

concentrações e muita frequência de aplicação, o uso das preparações de flúor como 

antimicrobiano não tem aceitação na comunidade odontológica (CAUFIELD; CUTTER; 

DASANAYAKE, 1993). 

A aplicação semestral de verniz fluoretado em consultório dentário está associada 

com uma redução de 46% do CPOS em crianças e adolescentes (MARINHO et al., 2002). 

 

 

2.12 Fitoterápicos 

 

 

A fitoterapia pode ser historicamente definida como a ciência que trata dos 

problemas de saúde, utilizando os vegetais (fitocomplexos), sendo contemporânea do inicio 

da civilização. As plantas são tradicionalmente usadas por populações de todos os continentes 

no controle de doenças e pragas. Os egípcios já faziam uso medicinal dos vegetais. Algumas 

das espécies que eles utilizavam continuam empregadas até os dias de hoje, tais como: 

Papaver somniferum (papoula), Scilla maritima (scila), Aloe Vera (babosa) e Ricinus 

communis (óleo de ricino) (LAVABRE, 1993). 

No Brasil, o comércio de ervas medicinais começou com os índios e, atualmente, 

em qualquer cidade, é possível comprar plantas, pós e unguentos em mercados e também nas 

ruas. Essa alternativa é utilizada tanto dentro de um contexto cultural, na medicina popular, 

quanto na forma de fitoterápicos, pelo fato de essas plantas serem fontes importantes de 

produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais constituem modelos para a síntese 



82 
 

de um grande numero de fármacos, revelando nestes produtos alta diversidade em termos de 

estrutura e de propriedades físico-química e biológica (WALL; WANI, 1996). 

Para enfatizar o beneficio de certas plantas com propriedades medicinais, basta 

recordar que o principio ativo do comprimido símbolo da alopatia, a aspirina, acido 

acetilsalicílico (AAS) foi sintetizada, por Gilm, em 1859, baseado na salicina, substância ativa 

de Salix alba L. (CALIXTO; BEIRITH; FERREIRA, 2000). 

Apesar do aumento dos estudos sobre plantas medicinais, somente de 15 a 17% 

destas foram estudadas quanto ao seu potencial medicinal (SOEJARTO, 1996). Considerando 

a grande biodiversidade do Nordeste brasileiro, esse número poderia ser bem maior 

(RABELO, 2003). A automedicação “milagrosa” com plantas medicinais chega ao extremo 

de substituir terapias tradicionais em doenças graves, é uma prática bastante utilizada tanto 

em populações de baixa renda, como único lenitivo para seus males, bem como nas camadas 

mais privilegiadas que gozam de facilidade sanitária e pronto atendimento médico, somente 

por puro modismo ou sob influencia de grande exploração comercial. Assim, é necessária 

extrema atenção ao uso não controlado das plantas medicinais e seus devidos estudos de 

toxicidade para garantir o perfeito uso na espécie humana (RABELO, 2003). 

O Brasil possui sérios problemas de saúde pública, principalmente na região 

Nordeste, em razão do baixo poder aquisitivo de grande parte da população local e o alto 

custo dos remédios os torna inacessíveis ate mesmo nos mais simples casos, como dores 

agudas e/ou crônicas, febres e gripes (RABELO, 2003). Portanto, o uso popular das plantas 

medicinais foi o primeiro passo para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos de 

baixo custo para uma região tão carente de recursos financeiros e, por outro lado, tão rica em 

flora, reunindo milhares de espécies vegetais distintas (RABELO, 2003). É válido ressaltar, 

contudo, que a planta dita medicinal, muitas vezes, chega às mãos do usuário despojada de 

qualquer informação fidedigna: há desconhecimento total da época da coleta, do especialista 

(se foi um especialista) que a colheu, dos cuidados tomados durante os processos de 

armazenamento, secagem e moagem, da ausência de contaminação por fungos e outros 

microrganismos, se é toxica ou não. Tudo isso torna impossível a previsão de eventuais 

efeitos colaterais que a planta possa provocar, porém, nada haveria a objetar ao receituário de 

plantas integrais ou de seus extratos brutos, desde que se tratasse de produtos obtidos sob 

rigoroso controle (RIBEIRO, 1993). 

Nos últimos anos, a resistência de microorganismos patogênicos tem aumentado, 

pelo uso indiscriminado de antimicrobianos, comumente comercializados e usados no 

tratamento de doenças infecciosas (NOVAIS et al., 2003). Portanto, ações estão sendo 
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tomadas para reduzir esse problema, pois o aumento da resistência atrai a atenção da 

comunidade científica à procura de novas drogas de origem natural ou sintética. 

A literatura já demonstrou estudos comparativos da atividade antibacteriana de 

produtos fitoterápicos sobre bactérias cariogênicas (DRUMOND et al., 2004; TAKARADA 

et al., 2004; OLIVEIRA, 2006). Algumas afecções bucais são tratadas com a fitoterapia. 

Espécies como cravo da índia, romã, malva, tanchagem, amoreira, sálvia, camomila, entre 

outras, são indicadas nos casos de gengivite, abscesso na boca, inflamação e aftas 

(OLIVEIRA et al., 2007). Com base no uso e no conhecimento popular, o importante 

crescimento mundial da fitoterapia dentro de programas preventivos e curativos tem 

estimulado a avaliação de dvariados extratos de plantas para o controle do biofilme dental. 

A hortelã graúda apresenta propriedade antibacteriana, atribuída às substâncias 

carvacrol e tenol (BERTINI et al., 2005). O eucalipto é um dos remédios caseiros mais 

comuns. Oyedeji et al. (1999) descreveram a ação antibacteriana e antifúngica de extratos de 

eucalipto. A própolis é uma substância com composição bastante complexa, variando de 

acordo com sua origem botânica, tendo sido isolados mais de 300 componentes químicos. Um 

dos seus principais efeitos biológicos é a atividade antimicrobiana (bacteriana, micótica e 

viral). As ações antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes da própolis já estão 

comprovadas, tanto cientificamente como popularmente (COSTA, 1992; DINIZ et al., 1997; 

MARTINS et al., 1998; MATOS, 1991). 

O Brasil é um país que possui grande potencial para a fitoterapia, especialmente 

dentro da Odontologia, já que apresenta a maior diversidade vegetal do mundo, com o uso de 

plantas medicinais, vinculado ao conhecimento tradicional e à tecnologia para validar 

cientificamente esse conhecimento (MARTINS et al., 1998). Os óleos essenciais (OE) são 

produtos de composição complexa extraídos de plantas por vários processos, sendo o mais 

utilizado a destilação por arraste em vapor d’água (CRAVEIRO et al., 1976; BRUNETON, 

1995). Essas plantas têm um conteúdo de óleo essencial em torno de 0,1 a 0,5% e, raramente, 

de 1 a 5% do peso verde (BRUNETON, 1995). Embora sua maior utilização ocorra nas áreas 

de alimentos (condimentos aromatizantes de alimentos e bebidas), cosméticos (perfumes e 

produtos de higiene) e também em farmácias, drogas vegetais ricas em óleos essenciais são 

empregadas in natura para a preparação de infusões e/ou sob a forma de outras preparações 

simples (LAVABRE, 1993). 

De forma geral, os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias 

voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas. Também podem ser chamados de óleos 

voláteis, óleos etéreos ou essências. Essas denominações derivam de algumas de suas 
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características físico-químicas, como, por exemplo, a de serem geralmente líquidos de 

aparência oleosa a temperatura ambiente, advindo daí a designação de óleo. Sua principal 

característica, entretanto, é a volatilidade, diferindo dos óleos fixos, misturas de substâncias 

lipídicas, obtidos geralmente de sementes. Outra característica importante e o aroma 

agradável e intenso, sendo por isso chamados de essências (BRUNETON, 1995; SIMÕES; 

SPITZER, 1999). 

Os constituintes químicos desses óleos aromáticos variam desde hidrocarbonetos 

terpênicos, alcoóis simples, fenóis, aldeídos, éteres, ácidos orgânicos, ésteres, cetonas, 

lactonas, cumarinas, ate compostos contendo nitrogênio e enxofre. Podem ser utilizados para 

a síntese de vitaminas, hormônios, antibióticos e antissépticos (LAVABRE, 1993; 

BRUNETON, 1995). 

 

 

2.12.1 Carvacrol e Timol 

 

 

Carvacrol e Timol são frequentemente descritos na literatura como fenóis, porém 

é uma afirmativa incorreta, uma vez que não são derivados biossinteticamente do fenol 

(BASER, 2008), no entanto, carvacrol e timol são de natureza monoterpenóides e isômeros, 

apresentam grande perspectiva de substituir os antibióticos. O mais efetivo é o carvacrol, que 

atua em leveduras, fungos e microrganismos Gram (+) e Gram (-), com amplo espectro 

antibacteriano. O timol tem uma estrutura bastante similar ao carvacrol, diferindo apenas no 

grupo hidroxila com diferente localização no anel fenólico (ULTEE; KETS; SMID, 1999). 

Estes compostos voláteis são encontrados em plantas aromáticas e óleos essenciais. O 

carvacrol é sempre líquido, de coloração amarelo-claro, possui característica pungente e odor 

aromático, semelhante ao orégano, enquanto o timol é cristalino, possui odor aromático, 

semelhante ao tomilho, e paladar pungente com um leve efeito cáustico sobre os lábios, 

descoberto por Gaspar Neumannem em 1979 e purificado em 1853, por M. Lallemand, que 

lhe deu o nome de Timol. 
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O carvacrol e o timol agem contra os microrganismos mediante uma ação 

lipofílica na membrana celular, dispersando as cadeias de polipeptídeos que irão constituir a 

matriz da membrana celular (NOSTRO et al., 2004). Atuam provocando mudanças na 

permeabilidade e atividade da membrana celular das bactérias, alterações na atividade dos 

canais de cálcio, perturbação do equilíbrio iônico e perda de íons K+. Esses danos ao sistema 

enzimático das bactérias estão relacionados à produção de energia e síntese de componentes 

estruturais, dificultando a condução e transporte do ATP intracelular (KNOWLES et al., 

2005; NOSTRO et al., 2004).  

O carvacrol e o timol apresentam atividade antimicrobiana comprovada 

(LAMBERT; SKANDAMIS; COOTE, 2001; BAYDAR; SAGDIÇ; OZKAN, 2004). De 

acordo com Gergis, Spilotis e Poulos (1990) esta atividade antimicrobiana decorre do 

composto fenólico destes monoterpenóides. Em amplo estudo com Staphylococcus e 

Salmonellas, Roller (2003) cita que o carvacrol tem mais eficiência nos estágios iniciais de 

formação da membrana celular, impedindo o crescimento e multiplicação das bactérias. Os 

óleos essenciais diminuem o crescimento bacteriano e isso faz com que bactérias produtoras 

de toxinas usem a energia para se manterem viáveis, sobrando pouca ou nenhuma energia 

para a produção de toxinas. Ocasionalmente, quando as toxinas são ativadas, não existe ATP 

suficiente para exportar essas das células bacterianas e, dessa forma, inibem a produção de 

toxinas bacterianas determinantes das diarreias (ULTEE; KETS; SMID, 1999). O timol tem 

maior efeito inibidor sobre microrganismos em pH levemente ácido, sendo efetivo no pH 5,5 

e menos efetivo no pH 6,5, isso porque em pH ácido a molécula de timol não é dissociada, 

exercendo melhor a sua ação junto às proteínas hidrofóbicas. Neste pH, o timol solubiliza 

melhor os lipídios e proteínas, sendo um poderoso mucolítico que facilita a limpeza da árvore 

respiratória. Estímulo à formação de imunoglobulinas foi constatado por pesquisadores, 

quando foi utilizada uma mistura de carvacrol, timol, cineol e capsaicina na dieta de frangos 

(BRUGALLI, 2003). 

Figura 2- Fórmulas estruturais do carvacrol (1) e do timol (2). 
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O carvacrol e o timol foram testados contra patógenos orais e mostraram forte 

atividade antimicrobiana contra todos os microrganismos. A maior atividade foi observada 

contra C. albicans e Streptococcus mutans (BOTELHO et al., 2007) A atividade 

anticolinesterásica também já foi bastante estudada e bem esclarecida, sendo merecedor de 

destaque o efeito inibitório da acetilcolinesterase (AChE) exercido pelo carvacrol, que  foi 10 

vezes maior do que aquele exercido pelo seu isômero timol (JUKIC et al., 2007). 

Em um estudo in vitro (CHANDRA; HRISHNA; VIVEK, 2010) avaliaram a 

atividade antibacteriana do timol e carvacrol, contra os seguintes patogênicos: Streptococcus 

mutans, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis e Escherichia 

coli, o carvacrol foi muito mais ativo do que o seu isômero timol contra todas as bactérias 

testadas, mesmo em menor concentração. 

 Atividade sinérgica de carvacrol e timol contra algumas bactérias tem sido 

relatada (DIDRY; DUBREUIL; PINKAS, 1993). Vários trabalhos mostram a versatilidade do 

uso de compostos como o timol e o carvacrol na sua atividade antimicrobiana.  

 

 

2.12.2 Carvacrol 

 

 

O carvacrol é um componente de várias plantas aromáticas e constituinte de óleos 

essenciais. Até agora, não foram encontrados dados toxicológicos do carvacrol. Pesquisas 

mostram uma atividade fraca deste composto nos estudos de mutagenicidade. Além disso, a 

literatura demonstrou que esse monoterpenóide é excretado após 24 h em grandes quantidades 

ou inalterado na urina. O carvacrol foi aprovado pela FDA para utilização em alimentos e o 

seu uso foi incluído pelo Conselho da Europa, na lista de aromas químicos, que podem ser 

adicionados aos alimentos em nível de 2 ppm em bebidas, em 5 ppm comidas e 25 ppm em 

doces (DE VINCENZI et al., 2004). 

O carvacrol apresenta atividade antimicrobiana sobre a membrana biológica das 

bactérias, exercendo essa ação esgotando rapidamente um pool de ATP intracelular mediante 

a redução da síntese de ATP e aumentando a hidrólise de ATP (KNOBLOCH et al., 1986).  

Foi demonstrado que o carvacrol apresenta propriedades anticarcinogênica, 

antiproliferativa e antiagregação plaquetária (KARKABOUNAS et al., 2006). Pesquisas 

recentes demonstraram ser o carvacrol um inibidor de HNE (Human Neutrophil Elastase) e 

poderia ser considerado como um agente natural antielastase e um candidato possível para 
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fitoterapia no tratamento dos casos patológicos tais como as doenças inflamatórias crônicas, 

como a doença pulmonar obstrutiva crônica e o enfisema, (KACEM ; MERAIHI, 2006). 

 O carvacrol se mostrou eficaz para inibir em todas as concentrações quatro 

linhagens de Listeria monocytogenes assim como as cepas de E. coli em superfícies de 

contato do alimento, especulando a possibilidade de compostos provenientes de óleos 

essenciais poderem oferecer novos meios para controlar o crescimento de microorganismos 

não apenas no ser humano como em alimentos (PEREZ-CONESA; MCLANDSBOROUGH; 

WEISS, 2006). O recente estudo indica que o carvacrol proveniente do óleo essencial do 

Thymus pulegioides apresenta atividade antifúngica considerável contra Candida albicans, 

Aspergillus e linhagens de fungos dermatófitos (PINTO et al., 2006). Em outro estudo, foi 

possível demonstrar que o carvacrol foi efetivo na diminuição significante de fungos e 

bactérias em hospitais (SATO; KRIST; BUCHBAUER, 2006). 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Gerais 

 

 

• Avaliar a ação in vivo da eficácia antimicrobiana do verniz de carvacrol a 20% ante os 

vernizes de clorexidina a 20% e de carvacrol a 10% em associação com o timol a 10% 

em pré-escolares com alto risco de desenvolvimento de cárie precoce da infância 

(CPI). 

 

 

3.2 Específicos 

 

 

Comparar quatro grupos de crianças sistemicamente sadias, com idades de 36 

a 71 meses, livres de cárie, que tenham sido submetidas a tratamento tópico com um dos 

referidos agentes: carvacrol verniz a 20% (tratamento I); clorexidina verniz a 20% 

(tratamento II); carvacrol 10% em associação com o timol 10% (tratamento III) e um 

grupo-controle para avaliar os seguintes parâmetros: 
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• Avaliar a eficácia do carvacrol e carvacrol em associação com o timol na redução dos 

níveis de EGM na saliva de pré-escolares; 

• Avaliar a eficácia do Carvacrol e Carvacrol em associação com Timol na prevenção 

do desenvolvimento de experiência de cárie em crianças com alto risco de 

desenvolvimento de CPI, durante um período de 12 meses; e 

• Comparar o carvacrol e carvacrol em associação com o timol em relação à clorexidina 

em sua capacidade de estabelecer uma nova opção para controle da cárie dentária em 

bebês com alto risco à cárie. 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(COMEPE) da Universidade Federal do Ceará, tendo sido aprovado em 25/09/08 sob o 

protocolo no 136/08, ofício no 494/08 (Anexo A).  

 

 

4.1 Protocolo clínico 

 

 

4.1.1 Desenho 

 

 

O desenho experimental consistiu de um ensaio clínico, randomizado, duplo-cego, 

placebo-controlado longitudinal. 

 

 

4.1.2 Examinadores 

 

 

A coleta das amostras foi realizada pela pesquisadora principal assim como 

anamnese, aplicação do tratamento, coleta de material dos pacientes e exame clínico para 
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avaliação de tecidos moles e detecção da ausência de cárie dos participantes, assim como o 

aparecimento de novas lesões. A pesquisadora principal passou por um processo de calibração 

anterior ao início do estudo e antes de cada exame. As escovações supervisionadas e 

atividades educativas mensais foram realizadas pela ASB da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, SER IV. 

 

 

4.1.3 Amostra 

  

 

A pesquisa foi executada nas escolas e pré-escolas públicas da Secretaria 

Executiva Regional (SER) IV, no Bairro da Itaoca (Figura:3), sendo a pesquisadora principal 

uma cirurgiã-dentista do Programa Saúde da Família (PSF). Cento e vinte voluntários sadios, 

livres de cárie, de ambos os sexos, com idades de 36 a 71 meses, foram selecionados para 

participação no estudo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  Figura 3- Mapa do Município de Fortaleza-CE com suas respectivas SERs. 
                  Fonte: Secretaria Municipal de Fortaleza 
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4.1.4 Critérios de inclusão de participantes 

 

 

      Os seguintes critérios foram adotados no processo de recrutamento de voluntários: 

• Crianças de ambos os sexos;  

• Livres de cárie (ausência de lesões cariosas clinicamente detectadas); 

• Bebês com alto risco à carie dental, segundo os critérios da Academia Americana de 

Odontopediatria (2010); 

• Sem história de doenças ou reações alérgicas de nenhuma natureza; 

• Com idade situada na faixa de 36 a 71 meses;  

• Com padrão normal de crescimento e desenvolvimento; 

 

 

 

4.1.5 Critérios de exclusão de participantes 

   

 

Foram excluídos do estudo voluntários que se enquadraram nos seguintes 

critérios: 

• Pacientes com história de doenças alérgicas (asma, urticária, rinite, sinusite); 

• Pacientes com história de alergias a medicamentos, alimentos ou a outros fatores; 

• Pacientes com história de doenças crônicas, congênitas ou alterações sistêmicas 

quaisquer; 

• Pacientes com história de doença gastrointestinal, hepática ou renal; 

• Pacientes que se submeteram a tratamento com antibiótico(s) até três meses antes da 

pesquisa; 

• Pacientes com lesões de tecido mole na cavidade oral; 

• Pacientes cujos pais ou responsáveis legais se recusaram a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; 

• Crianças com atividade de cárie. 
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4.1.6 Critérios para retirada do estudo 

 

 

      Os participantes foram retirados do estudo dentro das seguintes situações: 

 

• Pais ou responsáveis legais que desejaram descontinuar a participação no estudo por 

motivos de razões pessoais, sem prejuízos no acompanhamento clínico das crianças. 

• Crianças que apresentaram sinais ou sintomas de manifestações alérgicas a qualquer 

um dos tratamentos aplicados; 

• Diante da intercorrência de doença de caráter crônico, que veio ou não a requerer a 

administração de medicação durante o período de análise microbiológica da pesquisa; 

• Pacientes que vieram a fazer uso de terapia com antibióticos durante o período de 

análise microbiológica da pesquisa. 

 

 

4.1.7 Entrada do voluntário no estudo 

 

 

Para a entrada do voluntário no estudo, foi imprescindível a presença de um dos 

pais ou responsável legal pela criança, para que fossem esclarecidos em detalhes a natureza e 

os objetivos do estudo do qual tenha sido obtido consentimento informado por escrito 

(Apêndice A). Para o responsável pela criança que soubesse ler e escrever, foi solicitada 

assinatura do Termo de Consentimento. Para aqueles que não sabiam ler, foi feita leitura 

verbal do Termo de Consentimento para solicitação de impressão digital, com subsequente 

assinatura de uma testemunha. Houve liberdade para a retirada da criança do estudo a 

qualquer momento. Não houve ressarcimento em espécie para os pais, responsáveis ou 

crianças. Foi dado para a criança o direito de ter, livre de custos, acompanhamento 

odontológico até o término da pesquisa.  

Após devida assinatura do Termo de Consentimento Informado, os voluntários 

foram submetidos a uma anamnese para obtenção de informações concernentes ao seu estado 

geral de saúde (Apêndice B). 
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4.1.8 Exame dentário 

 

 

Os exames foram realizados no consultório odontológico pertencente a Unidade 

de Saúde da Família anexa as escolas e pré-escolas, sob luz artificial (refletor odontológico), 

utilizando espelho bucal plano no 5, e sonda exploradora com ponta romba e seringa tríplice 

(Figura:4).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4- Exame clínico realizado no consultório odontológico do CSF Prof. José Valdevino de Carvalho 

 

Durante o procedimento de exame dos dentes, os seguintes parâmetros foram 

averiguados e anotados na ficha clínica (Apêndice C):  

 

1. Situação dos tecidos moles intraorais; 

2. Identificação de todos os dentes decíduos e permanentes na cavidade oral. O dente 

foi considerado erupcionado se alguma parte da coroa foi clinicamente visualizada; 

3. Dentes decíduos presentes na cavidade já com mobilidade fisiológica;  

4. Número de dentes:  

• Cariados (cavitados e não cavitados)  

• Restaurados  

• Extraídos devido à cárie  

5. Número de superfícies: 

• Cariadas (cavitados e não cavitados)  

• Restauradas  
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• Ausentes (devido à cárie)  

4.1.9  Escovação Supervisionada e Atividades Educativas 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5- Escovação Supervisionada em uma das pré-escolas da SER IV 

 

Todos os pacientes que fizeram parte da pesquisa receberam escova de dente e 

creme dental, de mesma marca comercial, bem como instrução de higiene bucal padronizada 

por meio de um mesmo instrutor tendo sido abordados os seguintes tópicos: 

 

• Número de escovações ao dia - três (após o café da manhã, depois do almoço e 

antes de dormir); 

• Padronização na forma de escovação que foi explicada da mesma forma para 

os pacientes e seus responsáveis; 

• Explicação lúdica dos malefícios que uma dieta cariogênica pode acarretar à 

saúde bucal. 

 

 

4.1.10  Classificação de Risco 

 

 

A classificação de risco ao desenvolvimento de CPI foi feita com base nos guias da 

Academia Americana de Odontopediatria, conforme segue tabela: 
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Tabela 1- Critérios para classificação quanto ao risco a cárie 
 
 

CARACTERÍSTICA AVALIADA ALTO 
RISCO 

MÉDIO 
RISCO 

BAIXO 
RISCO 

Criança com necessidades especiais, principalmente as que comprometam a 
coordenação motora ou a cooperação Sim  Não 

Criança com compromentimento salivar Sim  Não 

Periodicidade de tratamento odontológico Nenhuma Irregular Regular 

Criança com Cárie Sim  Não 

Última experiência de Cárie ˂12 meses 12 a 24 
meses > 24 meses 

Uso de aparelhos ortodônticos Sim Não Não 

Frequência diária de escovação < 2 ≥ 2 ≥ 2 
    

Periodicidade de tratamento odontológico ≤ 6 meses > 6 meses > 6 meses 
    

Uso de aparelhos ortodônticos Sim  Não 
    

Condição socioeconômica dos pais Baixa Média/Alta Média/Alta 
    

Entrevista de dieta (quantidade de alimentações cariogênicas entre as refeições, 
incluindo uso de garrafa ou copo com líquidos que não água; consumo de 

sucos, bebidas carbonatadas ou medicações açucaradas) 
> 2 ≤ 2 ≤ 2 

    

Consumo de água fluoretada Não Sim Sim 

EXAME CLÍNICO    

CARACTERÍSTICA AVALIADA ALTO 
RISCO 

MÉDIO 
RISCO 

BAIXO 
RISCO 

Presença de cavidades de cárie Sim  Não 

Experiência de cárie Sim  Não 

Placa bacteriana visível Sim  Não 

Gengivite clinicamente visível Sim  Não 

Áreas de esmalte desmineralizado Mais de 1 1 Nenhum 

Defeitos no esmalte ou fissuras profundas Sim Não Não 

Fonte: AAPD/2010 
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4.2 Aplicação do tratamento e delineamento do estudo 

 

 

 

Este foi um ensaio clínico, duplo-cego, longitudinal e randomizado no qual cento 

e vinte pacientes foram tratados e acompanhados durante um ano. As crianças foram divididas 

em quatro grupos conforme segue:  
 

 Grupo I (tratamento I) - verniz de carvacrol a 20% 

 Grupo II (tratamento II) - verniz de carvacrol a 10% em associação com 

verniz           de timol a 10% 

 Grupo III (tratamento III) - verniz de clorexidina a 20% 

 Grupo IV (tratamento IV) - verniz de fluoreto de sódio a 5% (Duraphat®, 

Colgate) 

 

Os medicamentos foram manipulados de forma padronizada, na forma de verniz, 

oriundos de uma mesma fonte, procurando-se obter semelhança em cor, odor, consistência e 

sabor. A manipulação dos medicamentos foi realizada no laboratório de Análises Clínicas do 

Curso de Farmácia da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

Tabela 2 – Composição dos vernizes utilizados na pesquisa 
  

Composição dos vernizes - 10ml 

 CAR 20% 

2g de carvacrol (Sigma-Aldrich®/São Paulo) 

8g de etilcelulose; 

100mL álcool etílico q.s.p 

CAR 10% +  

THY 10% 

1g de carvacrol (Sigma-Aldrich®/São Paulo) 

1g de timol (Sigma-Aldrich®/São Paulo) 

8g de etilcelulose 

100mL álcool etílico q.s.p 

CHX 20% 

4g clorexidina (acetato) (Sigma-Aldrich®/São Paulo)  

(corresponde a 20% de digluconato de clorexidina) 

6g de etilcelulose 

100mL álcool etílico q.s.p 

NaF 5% 
500 mg de Fluoreto de Sódio equivalente a 22.6 mg de fluoreto 

Etanol 96%, cera branca (E901) 
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Shellac (E904), Colofano 

Mastic, Sacarina (E954) 

Essência de framboesa (contendo butirato de etilo, geraniol, resinóide de 

íris, acetato de isoamil, essência de jasmim, baunilha e propilenoglicol). 

 

 Para o preparo dos vernizes o álcool etílico foi aquecido sob agitação magnética e 

a etilcelulose dissolvida, a solução foi retirada do aquecimento e mantida sob agitação e o 

agente antisséptico foi dissolvido, o volume da solução foi completada com álcool etílico. Os 

vernizes foram armazenados em bisnagas de alumínio e identificadas por letras do alfabeto. O 

verniz de fluoreto de sódio a 5% foi comprado na casa dentária (Duraphat®/Colgate). 

Após assinatura de Termo de Consentimento Informado e exame clínico inicial, 

os vernizes foram aplicados com o auxílio de microbrush®. Os vernizes dos vários 

tratamentos e do grupo-controle foram aplicados uma vez a cada três meses, durante um 

período de um ano (quatro aplicações anuais). Os pacientes foram monitorados para o 

surgimento de lesões de cárie cavitadas ou não, durante os 12 meses de tratamento. 

 
 
 
 

         
                                 

                 
 

Figura 8- Aspecto final da oclusal dos molares 
após a aplicação do verniz fluoretado 

Figura 7- Aspecto final da oclusal dos molares 
após a aplicação dos vernizes 

Figura 6- Aplicação do verniz através de aplicadores 
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4.3  Exames clínicos de controle 

 

 

 Foram realizados exames clínicos trimestrais de controle durante o tratamento, com o 

objetivo de avaliar o impacto da terapia antimicrobiana no surgimento de lesões de cárie.  

 

Tabela 3 - Intervalos dos exames clínicos a serem realizados nos diferentes grupos. 
 

 

 

4.4 Ensaio antimicrobiano 

 

 

4.4.1 Coleta de saliva 

 

 

A coleta de saliva foi realizada nas escolas e pré-escolas. Após a conclusão do 

exame dentário inicial, uma amostra de saliva foi coletada de cada participante para a análise 

microbiológica inicial, o Baseline (B), antes do início do tratamento e  cinco coletas 7(D7) , 

30(D30), 90(D90), 180(D180), 360(D360) dias após o início das aplicações, (tabela 4). Foi 

requerido por parte dos professores que os procedimentos rotineiros de higienização da 

cavidade oral fossem realizados uma hora antes da coleta. A amostra de saliva foi coletada 

com estímulo, pedindo-se que a criança, sentada nas pernas da professora, mascasse um 

pedaço de parafina (3x3cm) Parafilm “M”® Laboratory Film (American National Can, 

Grenwich, CT) presa a um pedaço longo de fio dental para evitar a deglutição do material. A 

mastigação desse material teve por objetivo deslocar os Streptococcus mutans dos dentes 

(JORDAN et al., 1987). Após o período de 60  segundos, o Parafilm “M”® Laboratory Film 

(American National Can, Grenwich, CT) foi retirado da boca da criança, descartado, e a saliva 

coletada durante o primeiro minuto foi colocada em tubos Eppendorfs® estéreis para 

posterior análise (Figura 9).  

Antes do Tratamento Após o Tratamento 
Grupo I 

Inicial 

(E1) 

3 meses 

(E2) 

6 meses 

(E3) 

12 meses 

(E4) 
Grupo II 

Grupo III 

Grupo IV 
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Tabela 4 - Cronograma das coletas de saliva 

 
 Dia 0 Dia 7 Dia 30 Dia 90 Dia 180 Dia 360 
Grupo I 

Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Coleta 5 Coleta 6 
Grupo II 

Grupo III 

Grupo IV 

 

 

4.4.2 Transporte e armazenagem da saliva 

 

 

As amostras de saliva foram transportadas até o Laboratório de Anaeróbios do 

Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 

um isopor, contendo duas placas de clio gel® e analisadas em não mais do que duas horas 

depois de coletadas (RUOFF; WHILEY; BEIGHTON, 2003).  

 

 

4.4.3 Análise microbiológica  

 

 

O meio de cultura utilizado para a contagem de EGM foi o ágar-mitis salivarius 

bacitracina (MSB) (Difco, Detroi, Michigan, USA), suplementado com telurito de potássio 

(Vetec Química fina LTDA, Rio de Janeiro) a 1%, bacitracina (Sigma) a 1% e sacarose 

(Merck) a 15%. Esse meio é seletivo para EGM, porque a presença de telurito de potássio e 

bacitracina em concentrações críticas não é tolerada por outros estreptococos do grupo 

Viridans (GOLD; JORDAN; VAN HOUTE, 1973).  

 

Figura 9- Coleta de saliva realizada em uma das pré-escolas da SER IV 



99 
 

4.4.4 Preparo do meio de cultura 

 

  

Para o preparo do meio MSB, foram utilizados 15g de sacarose, 9g de meio base 

mitis salivarius e 100mL de água destilada. Esses produtos foram misturados em Erlenmeyer, 

que posteriormente foi levado ao autoclave a 121°C por 15 minutos. Após a retirada do frasco 

de Erlenmeyer do autoclave, esperou-se a temperatura da mistura sofrer uma redução até 

atingir aproximadamente 45°C, sendo acrescentados, nesse momento, 1mL da solução de 

telurito de potássio a 1% e 1mL da solução de bacitracina a 1%. Empregaram-se pipetas 

estéreis para a separação do meio nas placas de Petri, sendo colocados 10mL do meio em cada 

placa. 

 

 

4.4.5 Preparo da solução salina  

 

 

Foram utilizados 0,9g de cloreto de sódio e 100mL de água destilada para o preparo 

da solução salina a 0,9%. A homogeneização dos componentes resultou em uma solução, que foi 

levada ao autoclave a 121°C por 15 minutos. A solução salina estéril foi armazenada em tubos de 

hemólise (0,9mL em cada tubo).  

 

 

4.4.6 Processamento das amostras 

 

 

 A fim de ser analisada microbiologicamente, a saliva foi inicialmente diluída para 

possibilitar a contagem dos Streptococcus mutans (Figura 10), sendo utilizadas nesse estudo as 

diluições 1:10 e 1:100. Dessa forma, 0,1mL de saliva estimulada de cada tubo Eppendorf ® foi 

transferido assepticamente para o tubo de hemólise contendo 0,9mL de solução salina estéril. A 

saliva e a solução salina foram misturadas, constituindo uma solução (diluição 1:10). Logo em 

seguida, retirou-se 0,1mL do tubo de hemólise de concentração 1:10, colocando-se em outro tubo 

de hemólise de 0,9mL de solução salina, tendo resultado em uma concentração de 1:100. Nas três 

ultimas coletas, (D90), (D180), (D360), a saliva foi semeada pura devido aos baixos níveis de EGM 

(valores zero) na coleta.Um volume de 20µL de cada diluição utilizada ou saliva pura foi 

cultivado em triplicata no meio MSB, sendo espalhado com a utilização da ponteira. As placas de 
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Petri semeadas foram incubadas em estufa bacteriológica (Biomatic) a 37°C em ambiente de 

microaerofilia (jarra com vela) por 48 horas. Após esse período, as placas foram submetidas à 

leitura para a contagem das colônias de S.mutans (WESTERGREN; KRASSE, 1978). A leitura 

foi feita por observação visual através da contagem manual na placa de Petri e transformada em 

UFC/mL de saliva, multiplicando-se o número de colônias encontradas pela respectiva diluição, 

sendo anotados os valores encontrados em cada placa semeada (Figura 11). 

      

                                    

                      Figura 10- Desenho esquemático dos procedimentos de diluição.  

 1) 0,1mL de saliva é colocada em tubo de hemólise contendo 0,9mL de solução salina, formando a diluição 
1:10;  

 2) 20µL da solução com diluição de 1:10 é colocada na placa Petri; 

 3) 0,1mL da solução de 1:10 é colocada em um segundo tubo de hemólise, formando a diluição de 1:100; 

 4) 20µL da solução com diluição de 1:100 é colocada em uma segunda placa de Petri. 

 

 
 

Figura 11- Placa de Petri semeada em triplicata, podendo visualizar colônias de EGM. 
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Os EGM foram identificados com base em suas características morfológicas, 

apresentam características peculiares em meio de culturas ricos em sacarose. Eles são distinguidos 

das demais espécies bacterianas por apresentarem colônias com características morfológicas 

ovaladas, de cor azul, medindo aproximadamente 0,5 a 0,75μm de diâmetro, apresentando bordas 

irregulares, fortemente aderidas ao meio e, quando observados ao microscópio, são vistos 

agrupados aos pares ou em cadeia (KONEMAN, 2001). 

 

 

4.5 Calibração       

 

 

Para minimizar os vieses de diagnóstico entre os grupos, foi realizada uma 

calibração da pesquisadora, de acordo com critérios recomendados pela World Health 

Organization (1993) já que todos os exames foram realizados pela pesquisadora principal.  

Desta maneira, 20 escolares foram examinados num primeiro momento e antes de cada exame 

e após um intervalo de sete dias foram reexaminados pela mesma examinadora, para a 

verificação da manutenção dos critérios de diagnóstico e aferição do erro intra-examinador, 

obtendo-se a calibração intra-examinadora, efetivou-se o cálculo da estatística Kappa, de 

acordo com a fórmula: 

K= Po – Pe / 1 - Pe 

Po = proporção de concordâncias observadas 

Pe = proporção de concordâncias esperadas 

 

Obteve-se um valor médio de Kappa de 0,83, considerado uma ótima ou excelente 

concordância (EKLUND; MOLLER; LECLERCQ, 1996.).  

 

 

4.6 Análise estatística dos dados      

 

 

Para análise dos dados, assim como para a elaboração dos gráficos da análise 

estatística foi utilizado o Software SigmaPlot 11.0®. O teste Kruskal-Wallis, foi aplicado para 

comparações dos dados entre os grupos, nas comparações dois a dois,  utilizamos o teste 

Mann-Whitney. Para a comparação entre os dados das coletas iniciais e finais de EGM de 
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cada grupo foi utilizado o teste Wilcoxon.  Foi realizado uma correlação de Spearman entre as 

variáveis. 

O teste de Bonferroni foi aplicado para ajustar o valor da significância. As 

diferenças só foram consideradas como estatisticamente significantes quando o nível de 

significância “p”˂0,02.   

Realizamos ajuste nos dados: 

- Cálculo da densidade, razão do número de superfícies cariadas e o número total de  
superfícies. 

 
     - Cálculo do Percentual de Redução,  

 
N° de EGM inicial -  o N° de EGM final   x 100 

N° de EGM inicial 
 

 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Dados microbiológicos 

 

 

Dentre as cento e vinte crianças selecionadas, seis crianças foram retiradas do 

estudo pelos seguintes motivos: três contraíram pneumonia durante o ano e tiveram que tomar 

antibiótico e três mudaram de domicílio e por conseguinte de zona escolar. Cento e quatorze 

crianças permaneceram até o final do estudo. 

 A média de idade das crianças estudadas foi de 42 meses, observou-se uma 

diferença estatística (p=0,001), entre as médias das idades estudadas dos grupos, diferença 

esta encontrada nas relações entre: idade do CAR+THY vs idade CHX (p=0,001) e idade 

CHX vs idade NaF (p=0,001), devido as médias mais altas de idade no tratamento com o 

verniz de carvacrol a 10% em associação com verniz de timol a 10% e do verniz de fluoreto 

de sódio a 5% (Tabela 6, Figura 12). Na comparação das idades entre os gênero não foi 

demonstrado significância estatística (Tabela 7, Figura 13). 

Na distribuição das médias, percentis, desvio padrão e intervalo de confiança de 

95% do número de EGM entre as coletas, independentemente do tratamento utilizado, 

observamos uma diminuição do número médio de bactérias a cada coleta durante o ano 
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(Tabela 8), com reduções acentuadas nas três coletas inicias, redução esta que se mantém nas 

coletas finais (Figura 14). 

A redução nos níveis de EGM salivares independentemente do tratamento 

utilizado pode ser visualizada na tabela 9, em que, observa-se que no Baseline, D7, D30 e D90, 

(p=0,000), não havendo diferenças significantes entre as médias dos números de bactérias, 

das coletas D180 e D360 (p=0,922) ,embora as mesmas tenham diferido com significância 

estatística do Baseline, D7, D30 e D90. (B vs D180, p=0,000; B vs D360, p=0,000), D7 (D7 vs 

D180, p=0,000, D7 vs D360, p=0,000), D30 (D30 vs D180, p=0,000; D30 vs D360, p= 0,000), D90 

(D90 vs D180, p=0,001; D90 vs D360, p= 0,005). 

Na tabela 11 podemos observar que a aplicação de verniz de carvacrol a 20% a 

cada três meses gerou uma redução dos níveis de EGM salivares a partir da segunda aplicação 

observada na terceira coleta microbiológica (D30). Os valores médios de EGM a partir da 

quarta coleta (D90) não são mais significantes (D90 vs D180, p=0,532; D90 vs D360, p=0,825 e 

D180 vs D360, p=0,978). No tratamento com o carvacrol a 10% em associação com o Timol a 

10%, encontramos uma redução já na primeira aplicação, observada na segunda coleta D7 

(p=0,002), essa redução vai ser observada até a terceira coleta (D30), onde terá valores médios 

de EGM não significantes com as coletas finais (D30 vs D90, p=1,000; D30 vs D180, p= 0,949; 

D30 vs D360, p=0,308; D90 vs D180, p=0,909; D90 vs D360, p=0,064 e D180 vs D360, p=0,708). 

Com a clorexidina a 20% a redução foi observada na terceira coleta (D30) e a partir da quarta 

não houve mais reduções significantes, (D90 vs D180, p=0,165; D90 vs D360, p=0,959 e D180 vs 

D360, p= 0,443). Nas crianças que receberam o verniz de fluoreto de sódio a 5%, foi observada 

uma redução já na segunda coleta (D7), mas não foi significante a redução desta segunda 

coleta para a terceira (p=0,164) a partir dessa coleta não encontramos mais reduções 

significativas nas coletas seguintes (D90 vs D180, p=0,031; D90 vs D360, p=0,042 e D180 vs D360, 

p= 0,988).  

Os maiores valores de EGM encontrados no Baseline (B) entre os grupos foi o da 

CHX, acompanhado do NaF, seguidos do grupo do CAR+THY, os níveis mais baixos de 

EGM foram do CAR (Tabela 12). Ao serem comparados os números de EGM das coletas 

entre os grupos, observou-se que no Baseline (B) dos quatro grupos, uma significância 

(p=0,003), diferença encontrada entre CAR vs NaF (p=0,001), onde valores de EGM do grupo 

do fluoreto de sódio foram superiores. No D7 não foi observada diferença significativa entre 

os grupos (p=0,071). Em (D30), (p=0,009), entre os grupos CAR vs CAR+THY (p=0,002), 

onde apenas o carvacrol apresentou níveis acima dos demais. No D90 houve diferença entre os 

grupos (p= 0,016). Na comparação em pares os grupos (CAR vs NaF, p=0,07; CAR+THY vs 



104 
 

CHX, p=0,020 e CHX vs NaF, p=0,017), os valores do fluoreto de sódio e do carvacrol em 

associação com o timol foram maiores que os da clorexidina e do carvacrol. No D180 houve 

diferença altamente significante entre os grupos (p= 0,004), CAR vs CAR+THY, (p=0,003); 

CAR+THY vs CHX, (p=0,001), em que o valor do carvacrol em associação com o timol 

manteve-se elevado em comparação aos outros tratamentos nessa coleta. Na última análise 

microbiológica D360, não foi observada diferença nos níveis de EGM entre os grupos 

(p=0,044) (Tabela 12). 

Na tabela 13, quando foram comparados os percentuais de redução entre os 

grupos observou-se diferença significante em D30 vs D90 (p=0,002), essa diferença significante 

esteve evidente nas comparações do CAR vs CAR+THY, (p=0,003); CAR+THY vs CHX, 

(p=0,004) e CHX vs NaF,(p=0,014) em que o CAR+THY apresentou o menor percentual de 

redução e a clorexidina o maior percentual. Observando os percentuais de redução de D7 para 

o D30,  encontramos uma tendência (p=0,025), de maior percentual de redução no grupo do 

CAR+THY. Na Figura 17, observamos as reduções de EGM (UFC/mL), em função dos 

diferentes períodos de coletas, para cada tratamento estudado, reduções nas coletas iniciais de 

todos os grupos tratados foi observada, com uma exceção do  CAR+THY  que na quarta 

coleta (D90) visualizou-se um aumento, mas na coleta seguinte (D180), reduziu novamente o 

número de EGM, mantendo-se seus níveis; nos grupos do NaF e da CHX esse aumento é 

visualizado na quinta coleta (D180), aumento esse responsável por manter elevado os níveis 

finais de EGM nesses grupos. 

Na figura 18, observamos os percentuais de redução de EGM em relação ao 

gênero, onde não encontramos diferenças significativas, mas uma tendência das meninas 

conseguirem reduzir mais os níveis de EGM que os meninos. 

 
 

Tabela 5 - Cronograma dos exames odontológicos, coletas de saliva para análise 
microbiológica e aplicações de tratamento para todos os grupos estudados. 
 

Ex Inicial (E1) 
1ª Coleta 
(Baseline) 1ª Aplicação 2ª Coleta (D7) 3ª Coleta (D30) 2°Exame (E2) 2ª Aplicação 

Fevereiro/09 Março/09 Abril/09 Abril/09 Maio/09 Junho/09 Julho/09 

 

4ª Coleta (D90) 3°Exame (E3) 5ª Coleta (D180) 3ª Aplicação 4ª Aplicação 4°Exame (E4) 6ª Coleta (D360) 

Julho/09 Outubro/09 Outubro/09 Outubro/09 Janeiro/10 Fevereiro/10 Abril/10 
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Figura 12- Média das idades em meses por tratamento e Média da idade da amostra. 
 
 
 
 
 

Tabela 6 - Média, percentis e p-valor das idades para cada tratamento. 
 

Tratamento Média Percentis (%)    (p-valor)٭ Tratamento (p-valor)75 50 25 ٭٭ 
     

0,001 

 

CAR vs CAR+THY 
 

0,021 

Idade CAR 38,64 27,75 40,00 50,25 CAR vs CHX 0,493 

Idade CAR+THY 46,69 45,25 49,00 51,25 CAR vs NaF 0,089 

Idade CHX 36,76 30,00 35,00 41,25 CAR+THY vs CHX 0,001 

Idade NaF 44,48 36,75 44,00 51,25 CAR+THY vs NaF 0,266 

     CHX vs NaF 0,001 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Tabela 7 - Média, percentis e p-valor das idades em cada tratamento em relação ao gênero 
 

Tratamento Média 
Percentis (%) 

Tratamento (p-valor)٭ 
25 50 75 

 

Idade meninos CAR 39,07 26,50 44,00 49,75 Idade meninos vs meninas CAR 0,885 

Idade meninas CAR 38,28 29,50 39,00 51,00 

 

Idade meninos CAR+THY 47,40 44,25 50,00 52,00 Idade meninos vs meninas CAR+THY 0,303 

Idade meninas CAR+THY 45,92 46,00 49,00 50,00 

 

Idade meninos CHX 37,41 30,00 35,00 40,25 Idade meninos vs meninas CHX 0,463 

Idade meninas CHX 35,83 29,00 30,50 42,50 

 

Idade meninos NaF 45,47 37,25 44,00 54,25 Idade meninos vs meninas NaF 0,476 

Idade meninos NaF 43,08 36,50 44,50 49,00 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
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Figura 13- Distribuição das idades em meses em função do gênero para cada grupo. 
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Tabela 8- Distribuição das médias, erro da média, percentis, desvio-padrão, intervalo de 
confiança de 95% e p-valor do número de EGM entre as coletas, independentemente do 
tratamento utilizado. 
 

Coleta Média Erro da 
média (±) 

Percentis (%) Desvio-
Padrão 

Intervalo de 
Confiança 95% (p-valor)٭ 

25 50 75 Mínimo Máximo 
 

B 132 500 
 

25 520 11 666 30 000 89 166 279 381 82 451 183 451 

0,001 

D7 44 486 7 513 4 166 12 500 44 166 82 092 30 498 60 176 

D30 17 972 4 337 0 3 333 15 833 47 417 9 742 26 885 

D90 2 315 496 166 500 2 166 5 331 1 933 3 861 

D180 1 243 161 183 441 1 683 2 126 1 042 1 818 

D360 866 86 233 616 1083 1 203 842 1 289 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 

Tabela 9- Significância (p-valor) do número de EGM por coleta bacteriana, independente do 
tratamento. Comparações feitas mediante teste de Games-Howell (p˂0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coleta (p-valor)٭ 

Baseline 

 

D7 0,000 

D30 0,000 

D90 0,000 

D180 0,000 

D360 0,000 

D7 

 

D30 0,000 

D90 0,000 

D180 0,000 

D360 0,000 

D30 

 

D90 0,000 

D180 0,000 

D360 0,000 

D90 
D180 0,001 

D360 0,005 

D180 D360 0,922 
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Figura 14- Redução do EGM por UFC m/L em relação as coletas. 
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Tabela 10 - Distribuição das médias, erro da média, percentis e intervalo de confiança de 95% do 
número de EGM entre as coletas para cada tratamento. Comparações feitas mediante teste de 
Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks. 

Tratamento Coleta Média Erro da 
média 

Percentis (%) Intervalo de 
Confiança de 95% (p-valor) 

25 50 75 Mínimo Máximo 

 

 CAR٭

 

B 87 929 43 800 7 916 13 333 38 333 -1 015 177 369 

0,001 

D7 46 619 15 144 4 583 11 666 45 833 16 235 77 885 

D30 22 070 6 925 1 250 15 000 22 916 8 174 36 320 

D90 2 606 1 148 0 333 1 125 694 5 305 

D180 993 320 100 400 1 191 447 1 912 

D360 789 203 170 366 870 500 1 401 

 

 

 + CAR٭٭

THY 

 

B 55 919 11 568 10 000 30 000 78 750 32 978 80 079 

0,001 

D7 21 896 7 328 1 666 5 000 20 416 7 391 37 252 

D30 8 620 4 302 0 1 666 5 000 487 18 110 

D90 1488 260 333 1000 2 666 1 725 2 984 

D180 1 921 330 395 1 716 2 612 1 381 2 985 

D360 1 098 166 516 900 1 358 802 1 478 

  CHX٭٭٭

 

B 219 137 74 242 10 833 31 666 302 083 68 023 371 873 

0,001 

D7 44 080 9754 4 166 23 333 70 416 24 318 64 175 

D30 20 574 13 544 1 666 1 666 8 333 -6 842 48 589 

D90 2 109 1 308 0 166 1 041 9 5 263 

D180 724 222 87 283 716 336 1 247 

D360 690 144 266 433 850 590 1 394 

 NaF٭٭٭٭

 

B 173 160 51 921 28 750 66 666 158 750 67 009 279 645 

0,001 

D7 64 712 22 638 6 666 18 333 42 500 21 430 113 535 

D30 20 057 7 890 0 3 333 20 833 4 170 36 416 

D90 3 017 891 416 666 3 958 1 832 5 335 

D180 1 333 363 195 500 1650 530 2 582 

D360 875 150 233 766 1 129 585 1 784 

 CAR - Verniz de Carvacrol a 20%٭
 CAR+THY – Verniz da associação entre Carvacrol a 10% e Timol a 10%٭٭
 CHX – Verniz de Clorexidina a 20%٭٭٭
 NaF – Fluoreto de sódio a 5%٭٭٭٭
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Tabela 11- Significância (p-valor) do número de bactérias por coleta bacteriana para cada 
tratamento. Comparações feitas mediante teste de Games-Howell (p˂0,05). 

          
 CAR - Verniz de Carvacrol a 20%٭ 
 CAR+THY – Verniz da associação entre Carvacrol a 10% e Timol a 10%٭٭
 CHX – Verniz de Clorexidina a 20%٭٭٭
 NaF – Fluoreto de sódio a 5%٭٭٭٭
 

 

Coletas (p- valor)  Coletas (p- valor) 

 CAR٭

 

B 

D7 0,939  

 +CAR٭٭

THY 

B 

D7 0,002 

D30 0,164   D30 0,000 

D90 0,000   D90 0,000 

D180 0,000  D180 0,000 

D360 0,000  D360 0,000 

D7 

D30 0,648  

D7 

D30 0,011 

D90 0,000  D90 0,000 

D180 0,000  D180 0,000 

D360 0,000  D360 0,000 

D30 

 

D90 0,000  
D30 

 

D90 1,000 

D180 0,000  D180 0,949 

D360 0,000  D360 0,308 

D90 

 

D180 0,532  D90 

 

D180 0,909 

D360 0,825  D360 0,064 

D180 D360 0,978  D180 D360 0,708 

         

 CHX٭٭٭

B 

D7 0,147  

 NaF ٭٭٭٭

B 

D7 0,030 

D30 0,000  D30 0,164 

D90 0,000  D90 0,000 

D180 0,000  D180 0,000 

D360 0,000  D360 0,000 

D7 

D30 0,026  

D7 

D30 0,005 

D90 0,000  D90 0,000 

D180 0,000  D180 0,000 

D360 0,000  D360 0,000 

D30 

 

D90 0,001  
D30 

 

D90 0,206 

D180 0,000  D180 0,000 

D360 0,000  D360 0,000 

D90 

 

D180 0,165  D90 

 

D180 0,031 

D360 0,959  D360 0,042 

D180 D360 0,443  D180 D360 0,988 
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Figura 15- Médias das reduções de EGM por UFC/ml para cada tratamento. 
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Figura 16- Redução de EGM por UFC m/L para cada tratamento em função das coletas. 
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Tabela 12 - Distribuição da média, erro da média, percentis e p-valor entre os tratamentos. 

Coleta Tratamento Média Erro da 
média (±) 

Percentis(%) 
(p-valor)٭ Tratamento (p-valor)75 50 25 ٭٭ 

B 

      

0,003 

CAR  vs CAR+THY 0,087 

CAR 87 929 43 800 7 916 13 333 38 333 CAR vs CHX 0,045 

CAR+THY 55 919 11 568 10 000 30 000 78 750 CAR vs  NaF 0,001 

CHX 219 137 74 242 10 833 31 666 302 083 CAR+THY vs CHX 0,432 

NaF 173 160 51 921 28 750 66 666 158 750 CAR+THY vs NaF 0,023 

      CHX vs NaF 0,316 

D7 

      

0,071 

CAR  vs CAR+THY 0,125 

CAR 46 919 15 144 4 583 11 666 45 833 CAR vs CHX 0,605 

CAR+THY 21 896 7 328 1 666 5 000 20 833 CAR vs  NaF 0,322 

CHX 44 080 9 754 4 166 23 333 70 416 CAR+THY vs CHX 0,047 

NaF 64 712 22 638 6 666 18 333 42 500 CAR+THY vs NaF 0,011 

      CHX vs NaF 0,785 

D30 

      

0,009 

CAR  vs CAR+THY 0,002 

CAR 22 070 6 925 1 250 15 000 22 916 CAR vs CHX 0,067 

CAR+THY 8 620 4 302 0 1 666 5 000 CAR vs  NaF 0,185 

CHX 20 574 13 544 1 666 1 666 8 333 CAR+THY vs CHX 0,022 

NaF 20 057 7 890 0 3 333 20 833 CAR+THY vs NaF 0,066 

      CHX vs NaF 0,987 

D90 

      

0,016 

CAR  vs CAR+THY 0,033 

CAR 2 606 1 148 0 333 1 125 CAR vs CHX 0,736 

CAR+THY 1 488 260 333 1000 2666 CAR vs  NaF 0,007 

CHX 2 109 1 308 0 166 1 041 CAR+THY vs CHX 0,020 

NaF 3 017 891 416 666 3 958 CAR+THY vs NaF 0,674 

      CHX vs NaF 0,017 

D180 

      

0,004 

CAR  vs CAR+THY 0,003 

CAR 993 320 100 400 1 191 CAR vs CHX 0,499 

CAR+THY 1 921 330 395 1 716 2 612 CAR vs  NaF 0,476 

CHX 724 222 87 283 716 CAR+THY vs CHX 0,001 

NaF 1 333 363 195 500 1 650 CAR+THY vs NaF 0,046 

      CHX vs NaF 0,129 

D360 

      

0,044 

CAR  vs CAR+THY 0,013 

CAR 789 203 170 366 870 CAR vs CHX 0,472 

CAR+THY 1 098 166 516 900 1358 CAR vs  NaF 0,135 

CHX 690 144 266 483 850 CAR+THY vs CHX 0,036 

NaF 875 150 233 766 1 129 CAR+THY vs NaF 0,213 

      CHX vs NaF 0,312 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Tabela 13 - Média, erro da média, percentis e p-valor do percentual de redução do número de 
EGM por UFC m/L entre os tratamentos. 
 

Coletas Tratamentos Média Erro da 
média (±) 

Percentis (%) 
(p-valor)٭ Tratamentos (p-valor)٭٭ 

25 50 75 

B-D7 

      

0,032 

CAR vs CAR+THY 0,005 

CAR +78,60 56,75 +25,89 47,26 71,08 CAR vs CHX 0,075 

CAR+THY 49,54 15,83 50,00 75,00 95,02 CAR vs NaF 0,036 

CHX 9,48 30,48 16,67 71,33 85,42 CAR+THY vs CHX 0,331 

NaF 22,76 29,70 41,15 66,67 87,84 CAR+THY vs NaF 0,529 

      CHX vs NaF 0,828 

D7-D30 

      

0,025 

CAR vs CAR+THY 0,007 

CAR +29,53 54,70 +11,66 47,62 94,60 CAR vs CHX 0,237 

CAR+THY 76,96 6,13 72,07 88,89 100,00 CAR vs NaF 0,086 

CHX 39,51 22,44 58,67 80,00 92,89 CAR+THY vs CHX 0,030 

NaF 50,79 21,78 61,77 77,78 100,00 CAR+THY vs NaF 0,186 

      CHX vs NaF 0,528 

D30-D90 

      

0,002 

CAR vs CAR+THY 0,003 

CAR 68,49 7,54 12,08 94,54 99,00 CAR vs CHX 0,859 

CAR+THY 31,72 9,66 0 0 90,63 CAR vs NaF 0,029 

CHX 70,40 9,42 68,25 90,42 100,00 CAR+THY vs CHX 0,004 

NaF 42,31 14,64 0 70,00 89,93 CAR+THY vs NaF 0,240 

      CHX vs NaF 0,014 

D90-D180 

      

0,022 

CAR vs CAR+THY 0,279 

CAR +98,10 77,69 +31,87 0 45,49 CAR vs CHX 0,169 

CAR+THY +164,99 90,42 +151,66 +10,00 54,04 CAR vs NaF 0,037 

CHX 0 27,03 0 10 84,65 CAR+THY vs CHX 0,026 

NaF +9,50 40,24 3,75 55 77,36 CAR+THY vs NaF 0,012 

      CHX vs NaF 0,486 

D180-D360 

      

0,407 

CAR vs CAR+THY 0,124 

CAR +134,34 66,13 +116,67 0 36,20 CAR vs CHX 0,933 

CAR+THY +11,44 23,20 +2,28 26,35 52,67 CAR vs NaF 0,762 

CHX +351,88 247,04 +135,42 0 43,22 CAR+THY vs CHX 0,157 

NaF +376,24 206,55 +80,61 7,70 58,72 CAR+THY vs NaF 0,263 

      CHX vs NaF 0,919 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Figura 17 - Percentual de redução de EGM em cada tratamento em relação as coletas. 
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Figura 18- Percentual de redução de EGM m/L em cada tratamento em relação ao gênero. 
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5.2 Dados de cariologia 

 

 

Cento e quatorze crianças continuaram no estudo, e realizaram quatro exames 

clínicos durante o ano da pesquisa para acompanhamento do surgimento de lesões cariosas, 

tendo-se observado uma diferença significativa (p=0,001), nas comparações entre os exames 

onde o exame inicial (ceo-s=0) não diferiu do segundo exame (p=0,024), onde encontramos 

um ceo-s=0,06 e não encontramos diferença do terceiro exame para o último (p=0,184) 

Tabela 14.  

Comparações entre os exames dentro de cada tratamento realizado, demonstrou 

uma diferença significativa entre todos os tratamentos (Tabela 15), significância esta 

encontrada entre o exame inicial e o terceiro exame para todos os tratamentos, com exceção 

do NaF onde a diferença só foi observada somente no último exame. As crianças tratadas com 

o verniz de NaF tiveram (ceo-s=0,28) seguido do grupo do CAR (ceo-s=0,36), do grupo da 

CAR+THY (ceo-s=0,43) e do verniz de CHX (ceo-s=0,48) ao final do acompanhamento de 

um ano. 

Não observou-se uma diferença significativa ao comparamos os exames entre as 

faixas etárias de cada grupo (Tabela 16), ou entre cada exame por grupo tratado (Tabela 17), 

observou-se na figura 21 um aumento do ceo-s com o aumento da idade, mas quando 

compara-se o ceo-s por idade por tratamento, no grupo do CAR as crianças de 43 a 60 meses 

(Idade 3), apresentaram ceo-s menor que as crianças de menor idade 31 a 42 meses (Idade 2) 

(Tabela 16). 

Não houve uma diferença estatística de ceo-s entre meninos e meninas durante os 

12 meses de acompanhamento do estudo (Tabela 18), mas observou-se na figura 23 uma 

tendência entre as meninas de apresentarem um ceo-s maior do que o dos meninos em todos 

os grupos tratados. Não houve diferença entre os grupos entre os quatro exames anuais 

(Tabela 19). 

 A densidade de cárie foi calculada através de uma razão, com o intuito de se 

controlar o viés do aumento numérico de superfícies com a idade nessas faixas etárias, entre o 

número de superfícies cariadas e o número total de superfícies, na tabela 20, verifica-se em 

todos os grupos uma diferença estatística entre as densidades em cada grupo. Observa-se no 

grupo do CAR e CAR+THY, que essa diferença estatística foi observada nas densidades três 

e quatro em relação a densidade inicial, e para os grupos da CHX e do NaF essa significância 

só foi observada na densidade quatro. Na figura 24, observamos que as crianças  tratadas com 
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o verniz de CHX e verniz de CAR+THY apresentaram as maiores densidades de cárie ao final 

do estudo.  

Comparação entre a densidade de cárie em relação as idades, dentro de cada grupo 

(Tabela 21) e entre os grupos (Tabela 22), não demonstrou uma diferença estatística. Não 

observou-se diferença entre as densidades dentro da mesma faixa etária (tabela 23).   

Houve diferença significante entre o total de superfícies das densidades no 

tratamento com o CAR+THY (p=0,009) e no tratamento com a CHX (p=0,014), havendo 

diferença da densidade inicial para a final nos dois tratamentos (Tabela 24). Na figura 25 

encontram-se as médias e percentis do total de superfície para cada tratamento. 

Ao ser comparado o total de superfícies para cada exame entre os grupos (Tabela 

25), verificou-se que o total de superfícies no grupo do CAR foi inferior ao total de 

superfícies do grupo de CAR+THY e NaF, durante o segundo e terceiro exames. O total de 

superfícies entre meninos e meninas do mesmo grupo entre os exames não demonstrou 

diferença significante (Tabela 26). 

Observou-se uma correlação positiva significante entre o total de superfície e a 

idade em todos os tratamentos estudados (p=0,000), com a idade houve um aumento no total 

de superfície dentária. Na relação da Idade em relação ao ceo-s verificou-se uma correlação 

positiva entre os grupos com uma significância estatística nos grupos do CAR (p=0,006) e 

CAR+THY (p=0,011), onde com o aumento da idade nesses grupos ocorreu um aumento do 

ceo-s, resultado não encontrado nos grupos da CHX e do NaF (Tabela 27). 

Os incrementos de cárie, foi calculado com base na subtração da densidade atual 

com a densidade anterior, não foi observada significância nos incrementos de cárie entre os 

grupos (Tabela 28), nem intra grupos (Tabela 29) ou entre os meninos e as meninas do estudo 

(Tabela 30). 

E1 E2 E3 E4

Ce
o-

s

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

 
Figura19- Ceo-s dos exames da amostra independente do tratamento utilizado. 
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Tabela 14 - Média, erro da média, percentis, desvio-padrão e p-valor do ceo-s de cada exame 
independentemente do tratamento. 
 

Exame Média Erro da 
média (±) 

Percentis (%) Desvio- 
Padrão (p-valor)٭ Exames (p-valor)٭٭ 

25 50 75 

       

0,001 

E1-E2 0,024 

E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1-E3 0,001 

E2 0,06 0,27 0,00 0,00 0,00 0,29 E1-E4 0,001 

E3 0,28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,66 E2-E3 0,001 

E4 0,38 0,06 0,00 0,00 1,00 0,72 E2-E4 0,001 

       E3-E4 0,184 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
 
 

 
Tabela 15 - Média, erro da média, desvio-padrão, percentis e p-valor do ceo-s de cada exame 
por tratamento. 
 

Tratamento Exame Média Erro da 
média (±) 

Desvio- 
Padrão 

Percentis (%)    (p-valor)٭ Exame (p-valor) ٭٭   25 50 75 

 

CAR 

 

       

  0,020 

E1-E2 0,082 

E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1-E3 0,011 

E2  0,12 0,07 0,41 0,00 0,00 0,00 E1-E4 0,003 

E3  0,27 0,11 0,67 0,00 0,00 0,00 E2-E3 0,287 

E4 0,36 0,12 0,74 0,00 0,00 0,25 E2-E4 0,101 

       E3-E4 0,553 

CAR + 

THY 

       

  0,001 

E1-E2 0,334 

E1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1-E3 0,005 

E2  0,03 0,03 0,18 0,00 0,00 0,00 E1-E4 0,001 

E3  0,31 0,11 0,60 0,00 0,00 0,25 E2-E3 0,023 

E4 0,43 0,13 0,69 0,00 0,00 1,00 E2-E4 0,005 

       E3-E4 0,497 

CHX 

 

       

   0,005 

E1-E2 0,334 

E1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1-E3 0,019 

E2  0,07 0,06 0,37 0,00 0,00 0,00 E1-E4 0,003 

E3  0,36 0,14 0,78 0,00 0,00 0,00 E2-E3 0,082 

E4 0,48 0,16 0,82 0,00 0,00 1,00 E2-E4 0,014 

       E3-E4 0,463 

NaF 

       

    0,009 

E1-E2 1,000 

E1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1-E3 0,042 

E2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1-E4 0,011 

E3  0,21 0,11 0,62 0,00 0,00 0,00 E2-E3 0,042 

E4 0,28 0,12 0,64 0,00 0,00 0,00 E2-E4 0,011 

       E3-E4 0,515 

 
 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Figura 20- Ceo-s por tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21- Ceo-s em relação as idade independente do tratamento 
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Tabela 16 - Média, desvio-padrão e p-valor do ceo-s de cada exame por idade e tratamento 

 
Tratamento Exame Idade em 

meses 
N° 

crianças 
N° 

superfícies Média Erro da 
Média (±) 

Desvio- 
Padrão (p-valor) 

 

CAR 

 

E2 

18 -30 11 66 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 42 7 42- 31 ٭0,147

43 -60 15 90 0,27 0,15 0,59 

E3 

18 -30 11 66 0,00 0,00 0,00 

 0,53 0,20 0,43 42 7 42- 31 ٭0,098

43 -60 15 90 0,40 0,23 0,91 

E4 

18 -30 11 66 0,00 0,00 0,00 

 0,78 0,29 0,57 42 7 42- 31 ٭0,075

43 -60 15 90 0,53 0,23 0,91 

CAR + 

THY 

E2  

18 -30 3 18 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 18 3 42- 31 ٭0,878 

43 -60 23 138 0,04 0,04 0,21 

E3  

18 -30 3 18 0,33 0,33 0,57 

 0,00 0,00 0,00 18 3 42- 31 ٭0,594 

43 -60 23 138 0,35 0,13 0,64 

E4 

18 -30 3 18 0,33 0,33 0,57 

 0,00 0,00 0,00 18 3 42- 31 ٭0,463

43 -60 22 138 0,48 0,16 0,74 

CHX 

 

E2  

18 -30 11 66 0,00 0,00 0,00 

 0,57 0,17 0,17 72 12 42- 31 ٭0,492

43 -60 6 36 0,00 0,00 0,00 

E3 

18 -30 11 66 0,18 0,18 0,60 

 0,93 0,28 0,54 72 11 42- 31 ٭0,548 

43 -60 6 36 0,33 0,33 0,82 

E4 

18 -30 10 66 0,30 0,21 0,67 

 0,93 0,28 0,54 72 11 42- 31 ٭0,583 

43 -60 4 36 0,75 0,48 0,96 

NaF 

E2 
31 -42 12 72 0,00 0,00 0,00 

 ٭٭1,00
43 -60 17 102 0,00 0,00 0,00 

E3 
31 -42 12 72 0,08 0,08 0,29 

 ٭٭0,482 
43 -60 17 102 0,29 0,19 0,77 

E4 

31 -42 12 72 0,25 0,13 0,45 
 0,77 0,18 0,29 102 17 60- 43 ٭٭0,730 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Figura 22- Ceo-s em relação as idade por tratamento 
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Tabela 17 - Média, erro da média, percentis e p-valor da relação dos exames com as idades 
entre os tratamentos. 
 
Exame Idade em 

meses Tratamento Média Erro da 
Média (±) 

Percentis (%) (p-valor)75 50 25 ٭ 

E2 

 

18-30 

CAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,000 CAR+THY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31-42 

CAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,608 
CAR+THY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHX 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 

NaF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43-60 

CAR 0,27 0,15 0,00 0,00 0,00 

0,102 
CAR+THY 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

CHX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NaF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E3 

18-30 

CAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,202 CAR+THY 0,58 0,33 0,00 0,00 0,75 

CHX 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 

31-42 

CAR 0,43 0,20 0,00 0,00 1,00 

0,277 
CAR+THY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHX 0,54 0,28 0,00 0,00 1,50 

NaF 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 

43-60 

CAR 0,40 0,23 0,00 0,00 0,00 

0,947 
CAR+THY 0,35 0,13 0,00 0,00 0,75 

CHX 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 

NaF 0,29 0,18 0,00 0,00 0,00 

E4 

18-30 

CAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,219 

 
CAR+THY 0,33 0,33 0,00 0,00 0,75 

CHX 0,30 0,21 0,00 0,00 0,00 

43-60 

CAR 0,57 0,29 0,00 0,00 1,00 

0,573 
CAR+THY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHX 0,54 0,28 0,00 0,00 1,50 

NaF 0,25 0,13 0,00 0,00 0,50 

43-60 

CAR 0,53 0,24 0,00 0,00 1,00 

0,517 
CAR+THY 0,50 0,16 0,00 0,00 1,00 

CHX 0,75 0,48 0,00 0,50 1,50 

NaF 0,29 0,19 0,00 0,00 0,00 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
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Tabela 18 - Significância (p-valor) do ceo-s de cada tratamento por gênero. 
 
Tratamento Exame ceo-s 

meninos Exame ceo-s 
meninas meninos vs meninas (p-valor)٭ 

CAR 

E2 0,00 E2 0,22 E2 meninos vs E2 meninas 0,111 

E3 0,67 E3 0,44 E3 meninos vs E3 meninas 0,118 

E4 0,20 E4 0,50 E4 meninos vs E4 meninas 0,484 

CAR+THY 

E2 0,00 E2 0,07 E2 meninos vs E2 meninas 

E3 meninos vs E3 meninas 

E4 meninos vs E4 meninas 

0,334 

E3 0,27 E3 0,36 0,640 

E4 0,36 E4 0,50 0,655 

CHX 

E2 0,12 E2 0,00 E2 meninos vs E2 meninas 0,441 

E3 0,37 E3 0,33 E3 meninos vs E3 meninas 0,916 

E4 0,47 E4 0,50 E4 meninos vs E4 meninas 0,916 

NaF 

E2 0,00 E2 0,00 E2 meninos vs E2 meninas 

E3 meninos vs E3 meninas 

E4 meninos vs E4 meninas 

1,000 

E3 0,06 E3 0,42 0,149 

E4 0,06 E4 0,58 0,022 

 Mann-Whitney rank sum test٭
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Figura 23- Ceo-s em relação ao gênero 
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Tabela 19 - Significância (p-valor) do ceo-s de cada exame por tratamento 
 

 
Exame Tratamento Média Erro da média (±) (p-valor)٭ 

E1 

CAR 0,00 0,00 

1,000 
CAR+THY 0,00 0,00 

CHX 0,00 0,00 

NaF 0,00 0,00 

E2 

CAR 0,12 0,07 

0,349 
CAR+THY 0,03 0,03 

CHX 0,07 0,07 

NaF 0,00 0,00 

E3 

CAR 0,27 0,12 

0,820 
CAR+THY 0,31 0,11 

CHX 0,36 0,15 

NaF 0,21 0,11 

E4 

CAR 0,36 0,13 

0,746 
CAR+THY 0,43 0,13 

CHX 0,48 0,16 

NaF 0,28 0,12 

 ٭

          Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks 
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Tabela 20 - Média, erro da média, desvio-padrão, percentis e p-valor das densidades de cada 
tratamento. 
 

Tratamento Exame Média Erro da 
média (±) 

Desvio- 
Padrão 

Percentis (%)    (p-valor)٭ Tratamento (p-valor)٭٭ 
25 50 75 

 

CAR 

 

       

0,019 

D1-D2 0,082 

D1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D1-D3 0,011 

D2 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 D1-D4 0,003 

D3 0,003 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 D2-D3 0,268 

D4 0,004 0,001 0,008 0,000 0,000 0,002 D2-D4 0,095 

       D3-D4 0,584 

CAR + 

THY 

       

0,001 

D1-D2 0,334 

D1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D1-D3 0,005 

D2  0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 D1-D4 0,001 

D3  0,003 0,001 0,006 0,000 0,000 0,002 D2-D3 0,023 

D4 0,004 0,001 0,007 0,000 0,000 0,010 D2-D4 0,006 

       D3-D4 0,635 

CHX 

 

       

   0,012 

D1-D2 0,334 

D1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D1-D3 0,021 

D2 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 D1-D4 0,005 

D3 0,003 0,001 0,008 0,000 0,000 0,000 D2-D3 0,093 

D4 0,004 0,001 0,008 0,000 0,000 0,002 D2-D4 0,027 

       D3-D4 0,612 

NaF 

       

    0,012 

D1-D2 1,000 

D1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D1-D3 0,042 

D2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D1-D4 0,011 

D3 0,002 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 D2-D3 0,042 

D4 0,003 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 D2-D4 0,011 

       D3-D4 0,515 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭

 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Figura 24- Densidade de cárie para cada tratamento 
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Tabela 21 - Significância (p-valor) da densidade de cárie em relação à idade. 
 

Tratamento Densidade Idade em meses Média Erro da média (±) (p-valor) 

CAR 

D2 

18 -30 0,000 0,000 

 0,000 0,000 42- 31 ٭0,147

43 -60 0,002 0,001 

D3 

18 -30 0,000 0,000 

 0,002 0,004 42- 31 ٭0,098

43 -60 0,004 0,002 

D4 

18 -30 0,000 0,000 

 0,003 0,006 42- 31 ٭0,072

43 -60 0,005 0,002 

CAR+ 

THY 

D2 

18 -30 0,000 0,000 

 0,000 0,000 42- 31 ٭0,878

43 -60 0,000 0,000 

D3 

18 -30 0,003 0,003 

 0,000 0,000 42- 31 ٭0,596

43 -60 0,003 0,001 

D4 

18 -30 0,003 0,003 

 0,000 0,000 42- 31 ٭0,497

43 -60 0,005 0,001 

CHX 

D2 

18 -30 0,000 0,000 

 0,001 0,001 42- 31 ٭0,492

43 -60 0,000 0,000 

D3 

18 -30 0,002 0,002 

 0,002 0,005 42- 31 ٭0,580

43 -60 0,003 0,003 

D4 

18 -30 0,003 0,002 

 0,002 0,005 42- 31 ٭0,834

43 -60 0,004 0,003 

NaF 

D2 
31 -42 0,000 0,000 

 ٭٭1,000
43 -60 0,000 0,000 

D3 
31 -42 0,001 0,001 

 ٭٭0,573
43 -60 0,003 0,002 

D4 
31 -42 0,003 0,001 

 0,002 0,003 60- 43 ٭٭0,588

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭

 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Tabela 22 - Relação das densidades com as idades entre os tratamento. 
 
Densidade Idade em 

Meses Tratamento Média Erro da 
Média (±) 

Percentis (%) (p-valor)75 50 25 ٭ 

D2 

 

18-30 

CAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1,00 CAR+THY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CHX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

31-42 

CAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,572 
CAR+THY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CHX 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

NaF 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

43-60 

CAR 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,191 
CAR+THY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CHX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NaF 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

D3 

18-30 

CAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,202 CAR+THY 0,003 0,003 0,000 0,000 0,011 

CHX 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 

31-42 

CAR 0,004 0,002 0,000 0,000 0,011 

0,486 
CAR+THY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CHX 0,005 0,002 0,000 0,000 0,017 

NaF 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

43-60 

CAR 0,004 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,878 
CAR+THY 0,003 0,001 0,000 0,000 0,010 

CHX 0,003 0,003 0,000 0,000 0,005 

NaF 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 

D4 

18-30 

CAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
0,229 

 
CAR+THY 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 

CHX 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 

31-42 

CAR 0,006 0,003 0,000 0,000 0,011 

0,773 
CAR+THY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CHX 0,005 0,002 0,000 0,000 0,170 

NaF 0,003 0,001 0,000 0,000 0,011 

43-60 

CAR 0,005 0,002 0,000 0,000 0,010 

0,590 
CAR+THY 0,005 0,001 0,000 0,000 0,011 

CHX 0,004 0,003 0,000 0,000 0,038 

NaF 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
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Tabela 23 - Significância (p-valor) da densidade de cárie em relação às idades entre os 
grupos. 

       Idade em meses     Densidade (p-valor)٭ 

18-30  
D2 1,000 
D3 0,202 
D4 0,229 

31-42  
D2 0,626 
D3 0,333 
D4 0,099 

43-60  
D2 0,191 
D3 0,919 
D4 0,600 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭

 

 

Tabela 24- Total de superfície em relação à densidade de cárie. 
 

Tratamento Densidade Média Erro da 
média (±) 

Percentis (%) (p-valor)٭ Densidade (p-valor)75 50 25 ٭٭ 

TS CAR 

      

0,184 

D1 vs D2 0,905 

D1 83,51 1,50 79,00 88,00 88,00 D1 vs D3 0,404 

D2 84,12 1,36 79,50 88,00 88,00 D1 vs D4 0,065 

D3 86,30 1,10 88,00 88,00 88,00 D2 vs D3 0,461 

D4 88,12 1,10 88,00 88,00 88,00 D2 vs D4 0,070 

      D3 vs D4 0,217 

TS CAR+ 

THY 

      

0,009 

D1 vs D2 0,330 

D1 87,86 0,13 88,00 88,00 88,00 D1 vs D3 0,102 

D2 88,55 0,50 88,00 88,00 88,00 D1 vs D4 0,002 

D3 89,10 0,62 88,00 88,00 88,00 D2 vs D3 0,491 

D4 91,51 1,22 88,00 88,00 94,00 D2 vs D4 0,026 

      D3 vs D4 0,122 

TS CHX 

      

0,014 

D1 vs D2 0,101 

D1 85,93 0,87 88,00 88,00 88,00 D1 vs D3 0,051 

D2 87,51 0,69 88,00 88,00 88,00 D1 vs D4 0,003 

D3 88,17 0,68 88,00 88,00 88,00 D2 vs D3 0,690 

D4 89,24 0,77 88,00 88,00 88,00 D2 vs D4 0,109 

      D3 vs D4 0,260 

TS NaF 

      

0,181 

D1 vs D2 0,185 

D1 87,86 0,13 88,00 88,00 88,00 D1 vs D3 0,102 

D2 88,75 0,53 88,00 88,00 88,00 D1 vs D4 0,030 

D3 89,24 0,67 88,00 88,00 88,00 D2 vs D3 0,702 

D4 90,55 1,14 88,00 88,00 88,00 D2 vs D4 0,312 

      D3 vs D4 0,517 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 Mann-Whitney rank sum test٭٭
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Figura 25- Média do total de superfície em cada densidade para cada tratamento 
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Tabela 25- Total de superfícies de cada densidade entre os tratamentos. 

 
Total superfície (TS) (p-valor)٭ 

TS CAR D1 

TS CAR+THY D1 0,027 

TS CHX D1 0,502 

TS NaF D1 0,027 

TS CAR+THY D1 
TS CHX D1 0,041 

TS NaF D1 0,980 

TS CHX D1 TS NaF D1 0,041 

TS CAR D2 

TS CAR+THY D2 0,011 

TS CHX D2 0,052 

TS NaF D2 0,007 

TS CAR+THY D2 
TS CHX D2 0,410 

TS NaF D2 0,731 

TS CHX D2 TS NaF D2 0,260 

TS CAR D3 

TS CAR+THY D3 0,014 

TS CHX D3 0,091 

TS NaF D3 0,014 

TS CAR+THY D3 
TS CHX D3 0,317 

TS NaF D3 0,972 

TS CHX D3 TS NaF D3 0,317 

TS CAR D4 

TS CAR+THY D4 0,025 

TS CHX D4 0,260 

TS NaF D4 0,121 

TS CAR+THY D4 
TS CHX D4 0,097 

TS NaF D4 0,424 

TS CHX D4 TS NaF D4 0,471 

 Mann-Whitney rank sum test                    ٭
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Tabela 26 - Total de superfície das meninas em relação ao total de superfície dos meninos 
quanto aos exames em cada tratamento. 
 

Total de superfície (TS) Exames (p-valor)٭ 

TS meninos vs meninas CAR 

E2 0,876 

E3 0,904 

E4 0,818 

TS meninos vs meninas CAR+THY 

E2 0,099 

E3 0,220 

E4 0,174 

TS meninos vs meninas CHX 

E2 0,072 

E3 0,319 

E4 0,426 

TS meninos vs meninas NaF 

E2 0,396 

E3 0,238 

E4 0,746 

 Mann-Whitney rank sum test٭

 

Tabela 27 - Correlação entre a idade, total de superfícies e ceo-s de cada tratamento. 
 

Tratamento Total de superfície vs Idade vs ceo-s Coeficiente de correlação (ρ)٭ (p-valor) 

CAR 

TS vs Idade 0,713 0,000 

TS vs ceo-s 0,146 0,094 

Idade vs ceo-s 0,235 0,006 

CAR+THY 

TS vs Idade 0,451 0,000 

TS vs ceo-s 0,164 0,079 

 Idade vs ceo-s 0,233 0,011 

CHX 

TS vs Idade 0,590 0,000 

TS vs ceo-s 0,161 0,083 

Idade vs ceo-s 0,063 0,496 

NaF 

TS vs Idade 0,460 0,000 

TS vs ceo-s 0,015 0,873 

Idade vs ceo-s 0,048 0,604 

 Spearman Rank Order Correlation٭
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Tabela 28 - Média, erro da média e p-valor dos incrementos de cárie entre os tratamentos. 
 
Incremento de Cárie (IC) Tratamentos Média Erro da Média (±) (p-valor)٭ 

Incremento 1 

(D2-D1) 

 

CAR 0,001 0,000 

0,402 
CAR+THY 0,000 0,000 

CHX 0,000 0,000 

NaF 0,000 0,000 

Incremento 2 

(D3-D2) 

 

CAR 0,001 0,000 

0,586 
CAR+THY 0,003 0,001 

CHX 0,003 0,001 

NaF 0,002 0,001 

Incremento 3 

(D4-D3) 

 

CAR 0,000 0,000 

0,971 
CAR+THY 0,004 0,001 

CHX 0,000 0,000 

NaF 0,000 0,000 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
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Figura 26- Médias dos incrementos de cárie por tratamento. 
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Tabela 29 - Relação entre os incrementos de cárie em cada tratamento. 
 

Tratamento Incremento de cárie (p-valor)٭ 

CAR 

INC 1 CAR 

0,417 INC 2 CAR 

INC 3 CAR 

CAR+THY 

INC 1 CAR+THY 

0,032 INC 2 CAR+THY 

INC 3 CAR+THY 

CHX 

INC 1 CHX 

0,282 INC 2 CHX 

INC 3 CHX 

NaF 

INC 1 NaF 

0,117 INC 2 NaF 

INC 3 CAR+NaF 

 Kruskal-Wallis one way analysis of variance on ranks٭
 

 

Tabela 30 - Incremento de cárie entre os meninos e meninas em cada tratamento. 
 

Tratamento IC 
Média IC 

Meninos 

Média IC 

Meninas 
Incremento de Cárie 

(IC) (p-valor)٭ 

CAR 

IC 1 0,000 0,002 

Meninos vs Meninas  

0,103 

IC 2 0,000 0,002 0,235 

IC 3  0,001 0,000 0,202 

CAR+THY 

IC 1 0,000 0,000 

Meninos vs Meninas  

0,334 

IC 2 0,002 0,004 0,580 

IC 3  0,004 0,003 0,174 

CHX 

IC 1 0,001 0,000 

Meninos vs Meninas  

0,441 

IC 2 0,002 0,003 0,796 

IC 3  0,001 0,000 0,112 

NaF 

IC 1 0,000 0,000 

Meninos vs Meninas  

1,000 

IC 2 0,000 0,004 0,149 

IC 3  0,000 0,000 0,096 

 Mann-Whitney rank sum test٭
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Este estudo foi delineado com o intuito de se verificar a eficácia do timol e do 

carvacrol frente ao fluoreto de sódio e à clorexidina, na redução de EGM em saliva bem 

como a capacidade dessas substâncias em prevenir o surgimento de lesões de cárie em 

crianças jovens, com alto risco à doença. 

O perfil epidemiológico da cárie dentária tem se modificado nos últimos anos, em 

decorrência da diminuição da prevalência e/ou severidade da doença em várias partes do 

mundo (PITTS et al., 2002; PIEPER; SCHULTE, 2004; BRASIL, 2004; NARVAI et al., 

2006). Os resultados dos últimos levantamentos epidemiológicos de saúde bucal conduzidos 

no Brasil demonstraram uma importante redução nos níveis de cárie da população de 12 anos 

(BRASIL, 1988, 2000, 2004). Outros estudos nacionais (MENEGHIM et al., 2006; PEREIRA 

et al., 2007) e  internacionais (MARTHALER, 2004; PIEPER; SCHULTE, 2004) também 

vêm demonstrando um declínio da doença em escolares.  No entanto, observa-se que esta 

redução não vem ocorrendo na mesma proporção no grupo dos pré-escolares, não havendo 

um consenso entre os autores com relação ao padrão epidemiológico da doença. Evidências 

científicas mostram um leve aumento na experiência de cárie em crianças de 5 anos de idade 

na última década (CLEATON-JONES et  al.,  2008). Adicionalmente, alguns autores sugerem 

que nenhuma melhora nos níveis de saúde bucal nesta idade foi observado nos últimos anos 

(PITTS  et  al.,  2003;  PITTS  et  al.,  2005)  enquanto  outros  indicam  uma pequena 

melhora (PITTS; EVANS; NUGENT, 2001; PITTS et al., 2007). No Brasil, alguns estudos 

isolados em diferentes capitais (MELO et al., 2009; ALMEIDA et al., 2009) e em  alguns 

municípios  (UEDA  et  al.,  2004; HOFFMANN  et  al.,  2006; CORTELLAZZI et al., 2008) 

tem mostrado uma experiência de cárie de moderada a alta nesta idade. Como o exame 

odontológico não é tão acessível à criança pré-escolar como as crianças de idade escolar, isso 

explicaria os poucos estudos disponíveis na literatura. No presente estudo, foram avaliadas 

crianças pré-escolares de 18 até a idade de 71 meses (5 anos).  Além desta dificuldade, 

acrescenta-se que o uso de diferentes metodologias nos estudos epidemiológicos de cárie 

envolvendo crianças nesta faixa etária, dificulta ainda mais a comparação dos resultados 

obtidos. Outros fatores ainda podem interferir, como diferentes grupos etários, critérios 

divergentes para definição de cárie, ou seus indicadores, condições distintas para coleta dos 

dados, como luz, secagem prévia das superfícies, complicando ainda mais as comparações. 

Todos esses componentes de uma pesquisa epidemiológica enfatizam ainda mais o caráter 
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multifatorial da cárie (BRANDÃO et al., 2006). De uma perspectiva epidemiológica, o exame 

dos sinais precoces de cárie é difícil de realizar, pois um diagnóstico acurado depende de 

condições clínicas apropriadas, o que é muito dificultado pela tenra idade das crianças 

(SCAVUZZI et al., 2007)  e  pelas  condições  de  exame encontradas  nos  diferentes  locais.  

Como as crianças da amostra eram das creches que já recebiam atendimento odontológico 

da unidade básica de saúde do bairro, as crianças já estavam acostumadas à abordagem 

odontológica, não dificultando a realização do exame que foi realizado assemelhando-se 

bastante com a forma adotada por vários autores (GRINDEFJORD; DAHLLOF; MODEER, 

1995; MATTOS-GRANER et al.,1996). Todos os exames clínicos, neste estudo, foram 

realizados por um único pesquisador, devidamente calibrado, conforme previamente descrito. 

(TOMITA et al., 1996; BARROS et al., 2001, TOASSI; PETRY, 2002; AZEVEDO; 

BEZERRA; TOLEDO et al., 2005; DAVIDOFF; ABDO; SILVA, 2005; RIBEIRO; 

OLIVEIRA; ROSENBLATT,  2005; BRANDÃO et al.,  2006; FELDENS et al., 2006; 

SORAGGI et al., 2007;  KRAMER et al., 2008). Foi adotado um grau de reprodutibilidade 

entre os exames dado pelo índice kappa, em torno de 0,80. O índice escolhido foi o ceo-s, de 

aplicabilidade comprovada em vários estudos (BÖNECKER et al., 2000; DAVIDOFF; 

ABDO; SILVA, 2005; BÖNECKER, 2005; GRADELLA  et  al.,  2007;  SCAVUZZI  et  al.,  

2007;  OLIVEIRA  et  al.,  2008)  e  com a vantagem de apresentar maior sensibilidade e 

poder de discriminação, sobretudo, em levantamentos epidemiológicos de populações sem 

cárie, como  a  encontrada  neste  trabalho,  visto  que  considera  todas  as  superfícies 

dentárias (PINTO, 2008).  

Este índice foi empregado conforme os critérios propostos pela OMS (1997), 

tendo sido avaliadas todas as superfícies dentárias, sendo cinco em cada dente posterior e 

quatro em cada dente anterior.  Conforme a definição adotada pela Associação Americana de 

Odontopediatria (AAPD), já descrita no capítulo de Revisão da Literatura, neste estudo foram 

observadas lesões de cárie que se encaixam numa classificação ampla denominada de CPI e 

também especificamente, como CPI-S. A denominação de CPI-S é dada para enfatizar a 

lesão mais severa, que é classificada levando em consideração, o tipo de lesão e a idade da 

criança. No presente estudo quando a cavidade de cárie foi diagnosticada, o pré-escolar foi 

agendado para tratamento e recebeu os cuidados necessários pelo próprio examinador. Para 

cálculo do número de superfícies cariadas, o presente trabalho baseou-se em critérios 

adaptados da Academia Americana de Odontologia Pediátrica (2010), onde manchas brancas na 

primeira infância foram computadas no cálculo de dentes cariados, perdidos ou obturados 

devido à cárie (AAPD, 2010).  
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A avaliação de risco de cárie consiste em determinar quais indivíduos são mais ou 

menos prováveis de prevenir ou controlar a doença cárie no futuro (DOUGLASS, 1998), 

conhecendo quais variáveis clínicas, socioeconômicas, demográficas, ambientais, 

comportamentais, dentre outras, estão associadas com a doença. A avaliação de risco da cárie 

para a prevenção e intervenção é de grande importância no controle da cárie, é um elemento 

essencial de diagnóstico, constituindo uma base para planejamento do tratamento baseado em 

evidências (FEATHERSTONE et al., 2003). Variáveis que apresentam associação/relação 

estatisticamente significativa com o incremento de cárie em um período de tempo são 

reconhecidas como fatores ou preditores de risco. O fator de risco é uma variável ambiental, 

comportamental ou biológica, usualmente confirmada por seqüência temporal em estudos 

longitudinais, que, se presente, aumenta diretamente a probabilidade de ocorrência da doença 

e, se ausente ou removida, reduz a probabilidade. Os fatores de risco são parte da ou expõem 

o hospedeiro à cadeia causal da doença (BECK, 1998). Segundo Kleinbaum, Kupper e 

Morgenstern (1982 apud BECK, 1998), para que uma característica seja considerada fator de 

risco, ela deve satisfazer três critérios: a) deve estar estatisticamente associada ao 

desenvolvimento da doença; b) a presença do fator de risco deve preceder a ocorrência da 

doença; c) a associação observada entre a variável e a doença não pode ser inteiramente 

devida ao acaso ou ao erro amostral, ao envolvimento de outros fatores de risco ou a outros 

problemas com o delinamento do estudo ou com a análise de dados.O preditor de risco ou 

também chamado marcador de risco está relacionado a um risco elevado da doença, mas não 

está correlacionado com suas causas (BECK, 1998),como por exemplo, a experiência passada 

de cárie que, apesar de estar fortemente associada com o incremento de cárie, não faz parte da 

cadeia causal da doença. As características microbiológicas, como a contagem de 

estreptococos do grupo mutans, lactobacilos e cândida na saliva ou no biofilme dental 

também têm mostrado poder de predição significativo em alguns estudos (REISINE; LITT; 

TINANOFF, 1994; RAITIO;  PIENIHÄKKINEN; SCHEININ, 1996; SEKI et al., 2003; 

KOPYCKA-KEDZIERAWSKI; BILLINGS, 2004; PIENIHÄKKINEN; JOKELA; 

ALANEN, 2004) enquanto que, em outros, tal fato não foi observado (ANGULO et al., 1995; 

PETTI; HAUSEN, 2000). Segundo Disney et al. (1992) e Hausen (1997), os níveis de 

bactérias cariogênicas melhoram, apenas moderadamente, o ajuste dos modelos com maior 

poder de predição. As variáveis sócio-demográficas, com exceção dos modelos preditivos 

para crianças em idade pré-escolar, principalmente (DEMERS et al., 1992; GRINDEFJORD; 

DAHLLOF; MODEER, 1995; MATTILA et al., 1998), têm demonstrado fraca ou nenhuma 

associação em modelos de predição (DISNEY et al., 1992; MATTILA et al., 2001; 
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CAMPAIN et al., 2003). Por fim, a experiência de cárie tem sido, dentre todas as variáveis, o 

mais valioso preditor da doença (DISNEY et al., 1992; ALALUUSUA, 1993; REISINE; 

LITT; TINANOFF, 1994; GAVAZZI et al., 1995; RAITIO; PIENIHÄKKINEN; SCHEININ, 

1996; HAUSEN, 1997; MATTILA et al., 1998; UTRIAINEN et al., 1998; RODRIGUES; 

SHEIHAM, 2000; WANDERA; BHAKTA; BARKER, 2000; VANOBBERGEN et al., 2001; 

KÄLLESTÅL ; WALL, 2002; PEARCE et al., 2002; STENLUND; MEJÀRE; 

KÄLLESTÅL, 2002; SEKI et al., 2003; PIENIHÄKKINEN; JOKELA; ALANEN, 2004; 

VANDERAS; MANETAS; PAPAGIANNOULIS, 2004; LEROY et al., 2005; VALLEJOS-

SÁNCHEZ et al., 2006). A faixa etária do pré-escolar tem sido motivo de alguns estudos 

longitudinais, como o nosso estudo, por oferecem a vantagem de se verificar o curso clínico 

da cárie desde etapas inicias, coletar informações importantes sobre a fisiopatologia ao 

longo do tempo e identificar a ocorrência de variações individuais de risco a cárie dental 

(WARREN et al., 2008). 

Vários modelos de avaliação de risco têm sido propostos, como a Avaliação de 

risco de cárie proposto pela American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD, 2002), o que 

utilizamos em nosso estudo e Programa de Avaliação do Risco defendida pela Associação 

Dental da Califórnia (FEATHERSTONE et al., 2003). Um programa informatizado, 

cariograma, foi desenvolvido para agilizar o processo de avaliação de risco a cárie, com 

múltiplos fatores (BRATTHALL, 1996). Embora cariograma foi satisfatoriamente validado 

em escolares sueco (PETERSSON; TWETMAN; BRATTHALL, 2002) e idosos 

(PETERSSON; FURE; BRATTHALL, 2003), a sua validade em pré-escolares foi 

insatisfatória (HOLGERSON et al., 2009; GAO, et al., 2010). Atualmente, a prática clínica de 

avaliação de risco a cárie é dificultada pela falta de um modelo com simplicidade suficiente e 

comprovada precisão, estimativas empíricas que não são confiáveis continuam a ser a 

principal forma dos clínicos avaliarem o risco a cárie para a formulação de planos preventivos 

e de tratamento (ZERO; FONTANA; LENNON, 2001). 

A contagem de EGM é bastante utilizada como forma de medir o risco a cárie em 

crianças, embora outras espécies bacterianas façam parte deste cenário. Os níveis de EGM 

salivares podem ser utilizados como preditores do risco de CPI (ALALUUSHUA et al., 1996, 

BERKOWITZ; JORDAN; WHITE, 1975), embora o uso dos EGM como um fator isolado é 

um dado controverso de risco, já que a cárie é uma doença de natureza multifatorial (KEYES; 

JORDAN, 1963). Altos níveis de EGM foram encontrados em nosso estudo como encontrado 

em outros estudos (CARLSSON et al.,1987; CHOSACK et al.,1988; HOLBROOK et 

al.,1989; MATTE et al.,1992; MATTOS-GRANER et al.,1998), demonstrando que EGM 
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pode estar difundido na população humana sem experiência de cárie, e conseqüentemente, 

que essas bactérias podem estar presentes sem associação com cárie, como resultado de estilo 

de vida (CARLSSON et al.,1987). Outros estudos, entretanto encontraram baixos níveis de 

EGM em crianças sem cárie (HALLOSTEN et al., 1995).Vários estudos indicam que o 

estabelecimento precoce de EGM na cavidade bucal está associado com o início da doença 

cárie em crianças jovens (MATTOS-GRANER et al.,1998; ÖLMEZ et al., 2003). 

Também devemos atender às possibilidades citadas por vários autores 

(AALTONEN; TENOVUO, 1994; EMANUELSSON; LI; BRATTHALL, 1998; 

TEDJOSASONGKO; KOZAI, 2002), de que o contato mãe-criança é bastante variável entre 

as famílias, crianças que freqüentam creches, como as da nossa pesquisa, estão expostas a 

uma maior variedade de espécies bacterianas quando comparadas àquelas que são cuidadas 

em suas casas (KÖNÖNEN, 2000). A transmissão de S. mutans através da saliva poderia 

ocorrer em creches/escolas, onde crianças compartilham objetos como brinquedos, chupetas e 

mordedores. Outra situação favorável de contaminação neste local poderia ser compreendida 

observando-se o contacto estreito existente entre os bebês e as professoras ou auxiliares. Estas 

professoras como as mães quando altamente infectadas, poderiam consistir em fontes não 

familiares de transmissão de S. mutans. As creches públicas atendem a uma grande parcela da 

população, principalmente as de menor nível-sócio econômico. Estas instituições 

representam, portanto, um alvo importante para o desenvolvimento de programas de controle 

da cárie dental. Para tanto, se faz importante investigar as principais vias de transmissão 

inicial de S. mutans nestas populações. A possibilidade de ter ocorrido transmissão vertical de 

EGM nestas crianças deve ser considerada, uma vez que estas crianças permanecem nas 

creches por aproximadamente 10 horas por dia, e são cuidadas por outras pessoas que não as 

suas mães por mais de 50 horas semanais desde o seu sexto mês de vida. 

Os resultados encontrados na atual pesquisa podem ser decorrentes da baixa renda 

familiar, como relatado em Ramos-Gomez et al. (2002); Den Besten e Berkowitz (2003); e 

Ersin et al. (2006). Outros fatores de importância são o grau de educação, a importância dos 

cuidados de saúde e o acesso às informações sobre cuidados de saúde e o estilo de vida, como 

conseqüência, a renda familiar pode ser um fator indireto para a suscetibilidade dentária à 

cárie (LI et al.,1996). Houve uma distribuição relativamente homogênea em relação ao sexo 

em nossa pesquisa, embora com uma discreta representatividade para o sexo masculino. 

Resultado observado também por Maciel et al. (2007); Livny, Assali e  Sgan-Cohen (2007);  

Sowole, Sote e Foyalan (2007). 

Observando-se os registros da literatura, quanto às perdas no tamanho da 
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amostra ocorridas ao longo do estudo, podemos considerar que o índice de participação de 

95% dos bebês durante todo o período do presente estudo foi satisfatório aos objetivos 

propostos. Outros estudos longitudinais apresentaram índices menores, citando-se, por 

exemplo, o de Thitasomakul et al. (2006) que teve um período de duração menor que o 

nosso estudo e obteve 75% de participação das crianças. Os motivos de desistência foram os 

mesmos apresentados neste estudo. Este índice de perda de 5% foi favorecido pela 

pesquisadora ser a responsável pelas pré-escolas delimitadas para o estudo. 

A faixa etária das crianças deste estudo foi dividida em três grupos: 18-30 meses, 

31-42 meses e 43-60 meses, a fim de criar critérios de comparação com outros estudos. 

Observou-se que a cárie dentária aumentou com a idade em meses, resultado observado por 

outros autores (FUJIWARA et al.,1991; HELDERMAN; SOE; HOF, 2006; MACIEL et al., 

2007), em nosso estudo à exceção de um único grupo, o do carvacrol em que as crianças de 

31 a 42 meses, apresentaram ceo-s mais elevados que as crianças da faixa etária de 43-60 

meses; dado este encontrado por Zoitopoulos et al. (1996). O ceo-s médio do tratamento foi 

de 0,38. Esses resultados foram inferiores ao encontrado no estudo de Hallett e O’Rourke 

(2006), que foi de 2,28 e Mattos-Graner et al. (1998) de 1,32, mas foi próximo ao estudo de 

Ersin et al. (2006) que encontraram um ceo-s médio de 0,6. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante de experiência de cárie entre os gêneros, o que também foi 

encontrado por Milgron et al. (2000) e Petti et al. (2000).  

A Aquisição precoce de bactérias associadas à cárie e um super crescimento de 

estreptococos mutans em saliva é um dos principais fatores de risco para cárie precoce da 

infância, estudos sugerem que até 30% da microbiota cultivável em crianças com carie 

precoce da infância pode consistir-se de estreptococos mutans e pode abrigar 100 vezes mais  

estreptococos mutans que as crianças livres de cárie (BERKOWITZ, 2003) Assim, uma 

abordagem antibacteriana para combater a doença pode ser considerada. Encontramos vários 

antimicrobianos disponíveis, dentre eles, a clorexidina (CHX) e o Povidine Iodado que são os 

mais empregados, sendo comumente usados em complemento a exposição ao flúor com 

repetidas aplicações (TWETMAN, 2010). Esses antimicrobianos são eficazes na redução e 

supressão nos níveis de estreptococos mutans na placa e na saliva de pré escolares 

(TWETMAN, 2008). Em estudo experimental, Berkowitz et al. (2009) avaliaram o efeito 

antimicrobiano do povidine iodado a 10%  na redução de lesões ativas de cárie, e sobre EGM 

salivares em crianças com CPI. O povidine iodado teve um efeito significativo de supressão 

sobre os níveis salivares de EGM durante, 90 dias, resultados estes encontrados por Zhan et 

al. (2006). Após esse período como visto em outros tratamentos com antimicrobianos (LOBO 
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et al., 2008) há uma recolonização dessas bactérias, sendo necessário repetidos tratamentos 

antimicrobianos para controlar altos níveis de cárie (ZHAN et al., 2006).  

A clorexidina tem sido considerada padrão ouro no controle químico do biofilme 

dentário. Produtos contendo esse agente antimicrobiano têm sido amplamente testados para o 

controle da doença cárie devido a sua capacidade de reduzir significativamente os níveis de 

EGM por períodos prolongados (PETTI; HAUSEN, 2006; DU et al., 2006; SCHAEKEN; 

VAN DER HOEVEN; VAN DER KIEBOM, 1994) sem causar diminuição na suscetibilidade 

desses microrganismos a esse fármaco (JÄRVINEN et al.,1995). Reduções na incidência de 

cárie de cerca de 46% foram anteriormente descritas (VAN RIJKOM; TRUIN; VANʹT HOF, 

1996). A   eficácia do tratamento com antimicrobianos, pode ser influenciada por diversos 

fatores como a concentração (SCHAEKEN; VAN DER HOEVEN; HENDRIKS, 1989), a 

freqüência (WALLMAN et al.,1998), o modo de aplicação (EMILSON; GISSELSSON; 

BIRKHED,1999) e o veículo utilizado (WALLMAN: BIRKHED, 2002) . Essas covariáveis 

associadas a diferenças no sítio de análise de redução microbiana (saliva, biofilme interdental, 

biofilme oclusal) dificultam a comparação direta dos resultados do presente estudo com 

outros da literatura (ZHANG et al., 2006). 

Em um estudo in vitro realizado por Huizinga, Riben e Arends (1991) foi 

observado que após 3 meses de controle, o verniz de clorexidina liberou apenas 20% da 

droga. Devido a essa lenta liberação do agente antimicrobiano, a ação dos vernizes de 

clorexidina pode ser limitada in vivo, uma vez que esses podem ser removidos pela higiene 

bucal ou dieta do indivíduo antes mesmo que a ação da droga seja plenamente exercida. Os 

resultados in vivo observados no presente estudo confirmam essa possibilidade. Ie e Schaeken 

(1993) observaram que a aplicação repetida do verniz de clorexidina foi mais eficaz do que 

uma única aplicação, no controle microbiológico do biofilme da superfície oclusal de molares. 

Da mesma forma, estudos desenvolvidos por Twetman e Petersson (1997, 1998) 

demonstraram supressão significante de S. mutans até 3 meses após a utilização do verniz de 

clorexidina a 1%. Tal diferença pode estar relacionada ao sítio de avaliação. Nos estudos 

supracitados, o verniz de clorexidina foi utilizado na superfície proximal a qual facilita a 

retenção física do agente uma vez que não sofre a ação direta das forças mastigatórias. Para 

superfícies sujeitas diretamente ao impacto da mastigação, como no caso das superfícies 

oclusais, formulações que permitam uma liberação mais rápida do agente antimicrobiano 

seriam preferíveis. Isso seria ainda mais relevante para dentes completamente erupcionados e 

em oclusão com o antagonista, no presente estudo os antimicrobianos testados foram 

aplicados na oclusal dos molares decíduos. 
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Araújo et al. (2002) realizaram três aplicações de verniz de clorexidina com 

intervalos de três meses entre cada aplicação, assim como no nosso estudo e verificaram 

redução significante dos níveis de EGM presentes no biofilme oclusal, e ausência de lesões de 

cáries em todos os dentes que receberam o tratamento após dois anos de acompanhamento, 

mas no presente estudo encontramos lesões cariosas em um ano de acompanhamento, o ceo-s 

do grupo que utilizou o verniz de clorexidina foi de 0,48.  No estudo mencionado, assim como 

no nosso, as crianças receberam aconselhamento dietético e escovação supervisionada durante 

o transcorrer do experimento, o que pode ter favorecido aos resultados observados. 

 Du et al. (2006) está entre os poucos trabalhos, que como o nosso, estudaram 

sobre a eficácia do verniz de clorexidina na prevenção de cárie em dentes decíduos em pré 

escolares, eles concluíram que aplicações de um verniz de clorexidina a 40% de seis em seis 

meses pode prevenir a cárie dental  em dentes decíduos de pré escolares. Até agora, os 

estudos publicados sobre a eficácia do verniz de clorexidina têm-se centrado sobre a 

prevenção da cárie em dentes permanentes de escolares com alto ou baixo risco de cárie 

(FORGIE et al., 2000; SPLIETH et al., 2000; HAUKALI; POULSEN, 2003). 

No presente estudo, foi observada uma recolonização nos níveis de EGM com 

subsequente aumento nos níveis dessas bactérias após 90 dias, nas crianças tratadas com 

clorexidina. O curto período de supressão de EGM observado pode estar relacionado à 

morfologia da superfície oclusal dos molares. Em fissuras que se apresentam mais estreitas e 

profundas, há maiores oportunidades de sobrevivência desses microrganismos ao tratamento 

com clorexidina, permitindo sua reprodução em locais não alcançados pelo agente 

antimicrobiano (KOZAI et al., 1991). Além disso, devido à administração da clorexidina ser 

restrita à superfície oclusal, ocorre uma rápida recolonização dessa área, por meio da saliva 

infectada pelas outras superfícies dentárias contaminadas (EMILSON; GISSELSSON; 

BIRKHED, 1999), necessitando de sucessivas aplicações. Embora seja um excelente 

antimicrobiano, devido seus efeitos colaterais, não é recomendado seu uso prolongado, daí a 

necessidade de se buscar novas substâncias que sejam eficazes no controle da microbiota 

bucal, mas sem efeitos colaterais (TORRES et al., 2000) e que não necessitassem de muitas 

reaplicações em curtos períodos de tempo. 

Uma nova abordagem para reduzir a incidência de cárie dentária entre as crianças 

foi sugerida recentemente por Milgrom et al. (2009). Em um estudo duplo-cego randomizado 

realizado nas ilhas Marshall, a utilizaram de um xarope oral tópico contendo xilitol (Dose 

diária de 8 gramas) foi comparado com xarope de placebo em 94 crianças com mais de doze 

mês. O xarope foi administrado 2-3 vezes ao dia pelos pais. Os resultados apresentaram uma 
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redução de cárie variando de 50% a 70%, as crianças apresentaram diarréia imediatamente 

após a utilização do Xylitol, que é conhecido por alterar a ecologia oral através da inibição 

metabólica, redução de crescimento e produção de EGM (SÖDERLING et al., 2001).  

Os fluoretos, utilizado há décadas na odontologia na forma de dentifrício, solução, 

espuma, gel ou verniz, possuem ação reconhecidamente efetiva no combate à cárie 

(BRATTHALL; HÄNSEL-PETERSSON; SUNDBERG, 1996; NARVAI; FRAZÃO; 

CASTELLANOS, 1999; BASTOS, 2005), o que foi confirmado em nosso estudo em que o 

grupo de crianças que recebeu verniz de fluoreto de sódio a 5%, apresentou os menores ceo-s. O 

flúor em verniz foi criado para aumentar a eficiência e a permanência desse elemento quando 

em contato com a superfície dental, ocorrendo liberação lenta e contínua de fluoreto (BAWDEN, 

1998). Vernizes fluoretados são agentes com capacidade de prolongar o período de contato 

do flúor com o esmalte dentário. Possuem alta concentração de flúor, sendo bastante eficazes 

na prevenção de cárie em crianças (FUGA; PIZANTE; RAMOS, 2003). 

Weintraub (2006), utilizou o mesmo verniz de flúor utilizado em nosso estudo, 

(5%NaF, Duraphat ®, Colgate) associando a promoção de saude para prevenir CPI em 

crianças chinesas de baixa renda, com média de idade de 30 meses, livres de cárie, e  dividiu 

essas crianças em três grupos: aquelas sem flúor verniz, verniz fluoretado uma vez por ano e 

verniz fluoretado duas vezes por ano. A incidencia de cárie foi maior para aquelas crianças 

que tinham recebido apenas a promoção de saúde. Os valores encontrados do ceo-s neste 

estudo, 0,1 para quatro aplicações anuais, foi inferior ao ceo-s do nosso estudo com a mesma 

quantidades de aplicações. Poucos trabalhos na literatura utilizaram o verniz fluoretado, com 

a mesma metodologia do nosso estudo, na redução da incidência de cárie dentária em pré 

escolares (MARINHO et al., 2002, BORUTTA et al., 2006) sugeriram que a aplicação 

profissional de verniz fluoretado pode proporcionar um benefício substancial à dentição 

decídua, no entanto, (ROZIER, 2001; WEINTRAUB, 2006) afirmaram que não existe 

evidência conclusiva de que o tratamento com verniz fluoretado reduza a incidência de cárie 

na dentição decídua. Já a Academia Americana de Odontopediatria, 2010 recomenda o uso 

profissional do verniz fluoretado para prevenir ou reverter a desmineralização do esmalte 

dentário em crianças com risco moderado ou elevado de desenvolver cárie dentária. 

Um número crescente de trabalhos indicou que além da atividade durante a 

mineralização, o íon fluoreto contribui para os efeitos cariostáticos porque também influi na 

ecologia da placa bacteriana onde a proporção de EGM no total da flora da placa pode ser 

reduzida por até uma semana (OSTROM, 1984), em nosso estudo o verniz de fluoreto de 

sódio reduziu EGM em até 90 dias, depois esses números aumentaram, devido à necessidade 
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de grandes concentrações e muita freqüência de aplicação, o uso das preparações de flúor 

como antimicrobiano não tem aceitação na comunidade odontológica (CAUFIELD; 

DASANAYAKE; LI, 2001). Reduções como esta não foram verificadas com  fluoreto de 

sódio em gel a 1,23% (LOBO et al., 2008). 

Qual seria a razão para os resultados limitados dos antimicrobianos na prevenção 

e controle da cárie precoce da infância? Uma resposta simples seria que nem os fluoretos, 

nem anti-sépticos existentes podem neutralizar os carboidratos e as falhas no comportamento 

dos pais e cuidadores que são fatores-chave da etiologia da cárie infantil. A cárie não é 

simplesmente uma doença infecciosa que pode ser curada com uma semana de antibióticos. É 

sabido que os esforços para o controle da cárie precoce podem falhar (TINANOFF et al., 

1999) e além disso, as diferenças genéticas podem ser preditores da suscetibilidade à cárie 

(BRETZ; CORBY: SCHORK, 2005; CORBY et al., 2007). O biofilme complexo e 

diversificado da cavidade oral, composto por mais de 700 espécies diferentes, é caracterizado 

por um aumento a tolerância aos agentes antimicrobianos (GILBERT; DAS; FOLEY, 1997). 

Uma consequência natural é que a clorexidina não é adequada para prevenção da cárie em 

odontologia geral  (AUTIO-GOLD, 2008; WYATT et al., 2007). A razões para essa eficácia 

prejudicada no biofilme não são totalmente conhecidas (TEN CATE, 2009). Outra questão 

chave é se é ou não aconselhável, ou realista, tentar erradicar determinados patógenos do 

biofilme. Segundo a hipótese da placa ecológica várias bactérias podem atuar, como 

protetoras contra as invasões de agentes patogénicos, a estratégia de longo prazo seria 

restaurar a microbiota em vez de remover ou matar patógenos seletivos, que podem criar áreas 

para um repovoamento rápido pelos patógenos (GÜNAY et al., 1998). O risco para o 

desenvolvimento de cepas resistentes posteriormente é também uma preocupação possível, 

assim abordagens antibacterianas para modificar o metabolismo do biofilme oral são 

benéficas, atualmente emergindo como uma alternativa para eliminações seletivas.  

Os antimicrobianos naturais podem contribuir com o controle do crescimento da 

microbiota oral, contornando transtornos propiciados por cepas resistentes aos 

antimicrobianos convencionais (SILVA et al., 2006; YUNES; PEDROSA; CECHENEL 

FILHO, 2001). Entre as vantagens dos fitoterápicos que justificam seu uso podemos citar: 

efeito sinérgico, como o encontrado no presente trabalho com o carvacrol em associação com 

o timol (DIDRY; DUBREUIL; PINKAS, 1993). Vários fitoconstituintes atuam melhor em 

associação, por atuarem em moléculas alvos diferentes, proporcionando ações diversificadas 

em todo o organismo; menores riscos de efeitos colaterais, devido às baixas concentrações em 

que os princípios ativos se apresentam nas plantas, sem considerar correlações dose-tempo 
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(YUNES; PEDROSA; CECHINEL, 2001). Os extratos de plantas possuem em sua 

composição substâncias anticariogênicas que podem suprimir o crescimento de bactérias na 

cavidade bucal inibindo a síntese de glucano a partir da sacarose pela glicosiltransferase 

(HASLAM, 1996). É recente o uso de vernizes contendo princípios ativos a partir de óleos 

essenciais. Não encontramos na literatura estudos in vivo do efeito antimicrobiano do 

carvacrol sobre bactérias orais, encontramos estudos com os óleos essenciais que têm na sua 

composição o carvacrol e o timol. Estudo in vitro avaliou a atividade antimicrobiana do óleo 

essencial de Lippia sidoides e dos seus constituintes químicos principais, o timol e o 

carvacrol, separadamente, contra algumas bactérias e fungos. Os três componentes (óleo 

essencial, timol e carvacrol) apresentaram atividade antibacteriana e antifúngica relativamente 

fortes, tendo sido a ação do carvacrol um pouco maior. Os microorganismos mais sensíveis 

foram o Streptococcus mutans e a Candida albicans (BOTELHO et al., 2007). Em um ensaio 

clínico (LOBO et al., 2008) realizou um estudo em pré escolares de seis a doze anos, com 

atividade de cárie para avaliar a eficácia de três diferentes formas farmacêuticas do óleo 

essencial de Lippia sidoides: bochecho, gel e dentifrício,  frente a uma das principais bactérias 

relacionadas à doença cárie: os Streptococcus mutans.  

Até o presente momento, esse é o primeiro trabalho da atividade antimicrobiana 

da carvacrol em pré-escolares contra microorganismos relacionados à doença cárie, 

especificamente Streptococcus mutans.  

A concentração do verniz escolhida para o nosso estudo foi determinada a partir 

dos níveis da substância aprovada pelo conselho da Europa (VINCENZI et al., 2004). Durante 

todo o período de aplicação não foram relatados, tampouco observados efeitos adversos na 

população estudada. Nenhum efeito colateral importante foi descrito pelos filhos, pais ou 

cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

 

1. O verniz de carvacrol em associação com o verniz de timol apresentou melhores 

resultados na redução de EGM do que o verniz de carvacrol; 

2. O verniz de carvacrol em associação com o verniz de timol demonstrou uma tendência 

a uma maior redução de EGM nas coletas iniciais, mostrando sua superioridade em 

relação ao verniz de clorexidina nos primeiros dias da aplicação do antimicrobiano. 

3. A clorexidina devido a sua substantividade manifestou-se superioridade em relação 

aos demais antimicrobianos testados aos 90 dias, com a desvantagem de elevar os 

níveis de EGM na coleta final; 

4. Nossos resultados sugerem que todas as substâncias testadas reduziram o surgimento 

de novas lesões, demonstrada pela baixa experiência de cárie de todas as crianças, não 

tendo havido diferença da eficácia anti-cárie entre os grupos. 
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APÊNDICE A 

 

                                                                     

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Atividade do Carvacrol e Timol in vivo na inibição de Streptococcus mutans e experiência de 
cárie em crianças livres de cárie: um estudo longitudinal 

 

Seu filho ou filha está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua 
participação é importante, porém, ele(a) não deve participar contra vontade própria ou contra a sua 
vontade. Leia com atenção as informações abaixo, sentindo-se livre para fazer qualquer pergunta que 
desejar, para que não haja dúvida alguma sobre os procedimentos a serem realizados. 

a) O objetivo da pesquisa é testar o uso tópico (aplicado aos dentes), de um medicamento na 
prevenção da cárie,  

b) Durante o estudo você deverá fornecer informação sobre o estado geral de saúde do seu filho ou 
filha, bem como possíveis reações alérgicas que ele(a) já possa ter tido 

c) A participação neste estudo consistirá de: 

• Exame dentário de seu filho ou filha para verificar os dentes presentes na boca; 

• Utilização de um medicamento sobre os dentes de seu filho ou filha (aplicação tópica) de 
um “remédio”, uma vez por semana a cada três meses, durante um período de um ano (4 
aplicações anuais). 

• Coleta de saliva de seu filho(a). Sete amostras de saliva serão coletadas, antes do 
tratamento, imediatamente após o tratamento e 7, 30, 90, 180, 360 e 540 dias após o 
início das aplicações.  Para que seja feita a coleta seu filho ou filha terá que mastigar um 
pequeno pedaço de “cera” por um minuto, e a mesma se encontrará presa a um pedaço de 
fio dental para evitar que o seu filho ou filha venha a engolir material. Depois de 
decorrido o tempo o mesmo será retirado da boca e colocado em um pequeno frasco.    

d) A aplicação do “remédio”, a coleta de saliva, e o exame dentário NÃO causarão DOR ao seu filho 
ou filha.  

e) Seu filho ou filha NÃO RECEBERÁ INJEÇÃO de anestésico local. 

f) Essa pesquisa oferece o raro risco de seu filho(a) ter alergia ao medicamento (remédio). Para 
diminuir as chances de alergias solicitamos informações sobre a saúde dele ou dela, estando 
preparados para suspender o tratamento, e usar remédios para alergia caso isso ocorra. Qualquer falta 
de informação de sua parte (responsável pela criança) a respeito das condições de saúde do seu filho 
(a) exclui totalmente a responsabilidade da equipe de pesquisa.   

g) Após a aplicação do tratamento a saliva recolhida (conforme descrito acima) e analisada para 
descobrir se o remédio usado nos dentes de seu filho ou filha foi capaz de diminuir a número de 
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bactérias da boca que causam cárie, podendo trazer como beneficio um tratamento para cárie no 
futuro. 

h) A participação neste estudo lhe dá o direito de seu filho ou filha ser acompanhado (a)  para    
prevenção de cáries. 

i) Você tem a liberdade de desistir ou interromper a participação do seu filho ou filha neste estudo  no 
momento que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

j) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo. A Faculdade de Odontologia, 
Farmácia e Enfermagem (FFOE) não o identificará por ocasião da exposição e/ou publicação dos 
mesmos (os dados serão publicados somente em revista científica e/ou congressos científicos não 
identificando o nome de seu filho ou filha). 

l) O surgimento de resfriados ou viroses no dia da pesquisa, com conseqüente uso de medicações por 
período de tempo limitado, exclui seu filho ou filha do estudo. 

m) Caso venham a surgir dúvidas ou perguntas, sinta-se livre para contactar a Dra. Jorgeana Abrahão 
(responsável pela pesquisa) na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Ceará (Clínica 
1), ou no telefone 3366-8408 ou 88173787. Endereço rua: Monsenhor Furtado S/N. 

 

Ao assinar este termo que consta de seu nome, nome de seu filho ou filha, idade, e número do 
prontuário, você estará declarando que por meio de livre e espontânea vontade sua e de seu filho ou 
filha, ele(a) estará participando como voluntário do projeto de pesquisa citado acima, de 
responsabilidade da Dra Jorgeana Abrahão e da Professora Cristiane Fonteles da Faculdade de 
Odontologia, da Universidade Federal do Ceará.  

 

Fortaleza, ______de_______________de 20______. 

 

Nome da criança ___________________________________Data de nascimento___________ 

Nome do Pai ou Responsävel___________________________________________________ 

RG:____________________________________ 

 

_______________________________ 

 Assinatura do pai ou responsável 

 
___________________________________         ___________________________________ 

           Assinatura da Testemunha1                                    Assinatura da Testemunha 2                   
                             
 
                                    ___________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo projeto 
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APÊNDICE B 

      
FICHA DE ANAMNESE (DADOS PESSOAIS) 

 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Idade em meses:_________ Data Nascimento:______________ Telefone:________________ 

Nome do Pai:________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:_______________________________________________________________ 

Responsável Legal:___________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Nome da Escola:_____________________________________________________________ 

Endereço da Escola:___________________________________________________________ 
  

ESTADO DE SAÚDE GERAL DA CRIANÇA 
 

FAVOR LER E RESPONDER COM ATENÇÃO.  

1) O seu filho ou filha se encontra sob tratamento médico?               SIM               NÃO 

Especifique. Caso a sua resposta tenha sido SIM._________________________________ 

2) O seu filho ou filha tem alguma doença crônica?                            SIM              NÃO 

Especifique. Caso a sua resposta tenha sido SIM. ________________________________ 

3) O seu filho ou filha está tomando algum medicamento (remédio)?    SIM              NÃO 

Especifique. Caso a sua resposta tenha sido SIM. ________________________________ 

4) O seu filho ou filha tem algum tipo de doença alérgica?     SIM              NÃO 

Especifique. Caso a sua resposta tenha sido SIM. ________________________________ 

5)  O seu filho ou filha já apresentou alergia a algum tipo de medicamento SIM               NÃO 

Identifique o(s) medicamento(s). Caso sua resposta tenha sido SIM. _________________ 

6) O seu filho ou filha já esteve hospitalizado (a)?                             SIM              NÃO 

Especifique o motivo. Caso a sua resposta tenha sido SIM. _________________________ 

 

Afirmo que as informações acima são verdadeiras      Data________________ 

Assinatura _____________________________________RG: ____________ 
 

Testemunha1: ______________________________________________________ 

Testemunha2:_______________________________________________________ 

Pesquisador:________________________________________________________ 



202 
 

APÊNDICE C 

 

  
 
                                                 FICHA DE EXAME DENTÁRIO 
 
Nome :________________________________________________________________ 
 
Idade em meses:__________   Data nascimento: ______________Data: ____________ 
 

EXAME EXTRA-ORAL 
 
LINFADENOPATIA:         PRESENTE              AUSENTE 
 
ASSIMETRIA FACIAL POR INFECÇÃO:         PRESENTE                    AUSENTE 

 

EXAME INTRA – ORAL 
 
TECIDOS MOLES: NORMAIS             PATOLÓGICOS  
 
EXAME INTRA-ORAL ________________       EXAME INTRA-ORAL _____________ 
 

               
 
 EXAME INTRA-ORAL _______________     EXAME INTRA-ORAL ______________        

    
 
 EXAME INTRA-ORAL _________________   EXAME INTRA-ORAL _____________ 

        
• Circular de azul os dentes presentes na cavidade 

 
COMENTÁRIOS:__________________________________________________  
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APÊNDICE D 

 

 
 

                                                          FICHA CLÍNICA ANAMNESE 
 

01. Dados do Paciente 

Nome:_____________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________CEP:___________________Telefones: _________________/____________ 

Mora com: (  ) Pai  (  ) Mãe   (  )Ambos   (  )Outros   (  ) No de Irmãos:  
 

02. História Familiar: 

__________________________________________________________________________________________ 
 

03. História Médica 

• Doença Materna na Gestação: (    ) Sim  Quais? _________________________ (    ) Não   (    ) Não Sei 

• Tomou medicamentos durante a gestação: (    ) Sim  Quais?________________ (    ) Não  (    ) Não Sei 

• O Parto foi? (  ) Normal   (  ) Humanizado  (  ) Fórceps  (  ) Cesariano  (  ) Prematuro  (  ) Com atraso 

• Peso ao Nascer: _________  Estatura: ________   

• Algum problema com o bebê ao nascer? (    ) Sim  Qual? ___________________ (    )Não  (    ) Não Sei 

• Doenças da Infância: (    ) Sim   Quais? _________________________________  (    ) Não (   ) Não Sei 

• Já realizou alguma cirurgia? (    ) Sim   Qual? ____________________________ (    ) Não (    ) Não sei 

• Tem ou teve alguns dos Problemas de Saúde abaixo relacionados? 

(  ) Hemorragia  (  ) Convulsão com febre  (  ) Convulsão sem febre  (   ) Desmaio  (   ) Febre Reumática 

(  ) Pneumonia   (  ) Diarréia   (  ) Desidratação   (  )Anemia  (  ) Hepatite (    ) outras ______________ 
 

02. Perfil da Mãe  

• Fez uso de Fumo, Álcool ou Drogas durante a Gestação? (   ) Não (   ) Sim  Por quanto tempo?  

• Alimentação Natural (   ) Sim   (   ) Não Se já não mama no peito,  até que idade mamou? ___________ 

Freqüência (   ) Diurna   (   ) Noturna   (   ) Livre Demanda 

• Usa Mamadeira(   )Sim   (   ) Não Se já não usa mamadeira, até que idade usou? ___________Conteúdo 

das mamadeiras (  ) Leite   (  ) Suco   (  ) Refrigerante   (  ) Água   (  ) Mingau   (  )Achocolatados  (  )  

• A Criança faz uso de: (   ) Balas   (   ) Mel   (   ) Iogurtes   (   ) Bolachas doces   (   ) Chocolates   (   ) 

Leite Condensado   (   ) Suco Artificial   (   ) Salgadinhos   (   ) Doces caseiros   (   )  

• Respirador Bucal: (   ) Sim   (   ) Não 
 

• Hábitos Bucais: (   ) Ausente (   ) Sucção   (   ) Dedo   (   ) Chupeta   (   ) Interposição Labial   (   ) 
Respiração Bucal (   ) Deglutição Atípica   (   ) Fonação Atípica 

 

Fortaleza, ___________/__________________/___________ 

                                                           _____________________________________________________________ 
                                                       Pai/Mãe ou Responsável Legal 
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