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É a ciência que estuda quantitativamente a 
distribuição dos fenômenos de saúde/doença, e 

seus fatores condicionantes e determinantes, nas 
populações humanas. 

Também permite a avaliação da eficácia das 
intervenções realizadas no âmbito da

saúde pública.

EPIDEMIOLOGIA



"Epidemiologia é o estudo da frequência, da
distribuição e dos determinantes dos estados ou
eventos relacionados à saúde em específicas
populações e a aplicação desses estudos no
controle dos problemas de saúde." (J. Last, 1995).



”A saúde têm como fatores determinantes e
condicionantes entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente,
o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
Assim, entende-se que saúde é o completo bem
estar físico, cultural, espiritual e emocional”

Lei 8080/90

FATORES CONDICIONANTES E 
DETERMINANTES





Conjunto de técnicas e ações para
determinar a frequência e a distribuição das
doenças e fatores de exposição nas
populações humanas.

MÉTODO 
EPIDEMIOLÓGICO



São instrumentos com metodologia
específica que têm como objetivo coletar
informações referentes a um
determinado problema em uma
população.

LEVANTAMENTOS 
EPIDEMIOLÓGICOS



➢ Estudar a distribuição dos problemas;

➢ Diagnosticar e medir as necessidades;

➢ Determinar prioridades;

➢ Avaliar as atividades do serviço em
odontologia.

OBJETIVOS



❖ CPO (dentição permanente)

Cariados, Perdidos e Obturados.

❖ ceo (dentição decídua)

cariados, extração indicada e obturados

❖ índices periodontais ( CPI e PIP )

▪ má-oclusão

▪ fluorose

PRINCIPAIS ÍNDICES



O índice de ataque de cárie originalmente formulado
por Klein e Palmer em 1937, conhecido pelas
iniciais CPO permanece sendo o mais utilizado em
todo mundo, mantendo-se como o ponto básico de
referência para o diagnóstico das condições dentais
e para formulação e avaliação de programas de
saúde bucal.

❖C P O  ( c e o )



O índice CPO foi proposto por Klein e Palmer em
1937. Ele expressa o número de dentes
permanentes atacados por cárie. No indivíduo
examinado ele é o resultado da soma do número de
dentes permanentes cariados mais o número de
dentes “obturados” e o número de dentes perdidos.
Portanto, na dentição permanente, seus valores
variam de zero até 32 (todos os dentes atacados
por cárie). Em uma população, o índice CPO é
resultado da soma de todos os dentes atacados por
cárie dividido pelo número de indivíduos
examinados (Pereira, 2003).





O índice de ataque de cárie pode analisar o
elemento dental como um todo ou suas superfícies
isoladamente.

CPO-D dentes atingidos por cárie.
CPO-S superfícies (faces) atingidas por cárie. São
aferidas 148 superfícies, pré-molares e molares
terão cinco superfícies analisadas e incisivos e
caninos terão quatro superfícies analisadas.

ceo-d dentes decíduos atingidos por cárie.
ceo-s superfícies atingidas por cárie.



SELEÇÃO DE UTILIZAÇÃO

CPO-D- estudo de prevalência

CPO-S- estudo de incidência

Prevalência - número total de casos existentes numa
determinada população e num determinado momento
temporal.

Incidência - número de novos casos surgidos numa
determinada população e num determinado intervalo de
tempo.





















Códigos para dentes permanentes.

Códigos para dentes decíduos.

SUPERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

INFERIOR

DIREITO

DIREITO

ESQUERDO

ESQUERDO



Cárie dental: condições dental e 
necessidades de tratamento.

• Espelho bucal plano.

• Sonda milimetrada usada 
pela OMS, com 
extremidade esférica de 
0,5 mm.

• O exame é feito de 
maneira sistemática e 
ordenada: iniciando pelo 
dente 18 e terminando 
pelo 48.



CRITÉRIOS DE 
DIAGNÓSTICO E SUA 

CODIFICAÇÃO



Fonte: OMS



❖HÍGIDO- quando não há evidência de cárie
tratada ou não. Os estágios iniciais de cárie, que
precedem a cavitação, não são levados em
consideração pela dificuldade em detectá-los no
exame clínico comum. Uma coroa com os
seguintes sinais deve ser codificada como sadia:

• Manchas esbranquiçadas.
• Descoloração ou manchas rugosas não

amolecidas quando tocadas com a sonda.
• Fóssulas e fissuras do esmalte manchadas que

não tenha sinais visuais de escavação ou
amolecimento da base.

• Áreas pigmentadas duras, com sinais de fluorose
• Lesões (desgastes) decorrentes de abrasão.

Dente decíduo: coroa (A)
Dente permanente: coroa (0) e raiz (0)







CARIADO- cárie é registrada como presente,
quando uma lesão de fóssula ou fissura ou de
superfície lisa tem uma cavidade evidente, esmalte
socavado, ou amolecimento detectável do assoalho
ou das paredes.

Um dente com uma restauração temporária ou com
selante, mas que também esteja cariado, deve ser
incluído nesta categoria.

Dente decíduo: coroa (B)
Dente permanente: coroa (1) e raiz (1)













http://britesbucofacial.blogspot.com.br/2011/04/carie-oculta.html









RESTAURADO COM CÁRIE – quando uma ou mais
restaurações definitivas estiverem presentes e ao
mesmo tempo uma ou mais áreas estão cariadas.

Dente decíduo: coroa (C)
Dente permanente: coroa (2) e raiz (2)





RESTAURADO SEM CÁRIE - a coroa é considerada
como restaurada sem cárie quando uma ou mais
restaurações estiverem presentes e não houver
cárie visível na coroa.

Um dente no qual tenha sido colocada uma coroa
artificial por causa de cárie, deve ser registrado
nesta categoria.

Dente decíduo: coroa (D)
Dente permanente: coroa (3) e raiz (3)









PERDIDO POR CÁRIE - este código é usado para
dentes permanentes ou decíduos que tenham sido
extraídos por causa de cárie e devem ser
registrados somente como condição da coroa.
No caso dos decíduos, o escore perdido só deve ser
assinalado se o indivíduo apresentar uma idade na
qual a esfoliação normal não seja suficiente para
explicar a ausência do dente.

Dente decíduo: coroa (E)
Dente permanente: coroa (4)











DENTE PERMANENTE PERDIDO POR OUTRAS
RAZÕES - este código é utilizado para dentes com
ausência congênita (agenesia / anodontia), ou
extraídos por razões ortodônticas, doença
periodontal ou trauma.

Agenesia (termo genérico) - ausência de um
órgão.

Anodontia (termo específico) - ausência de um
germe dental.

Dente permanente: coroa (5)







SELANTE- usado para dentes com selante na
superfície oclusal ou para dentes que possuam
restauração em resina colocada após um
alargamento das fissuras com brocas (restauração
preventiva ou selante invasivo).

Dente decíduo: coroa (F)
Dente permanente: coroa (6)





APOIO DE PONTE, COROA OU FACETA - usado
para condição da coroa e indica que o dente faz
parte de uma fixa, ou seja, é um apoio de ponte.

Também pode ser usado para coroas artificiais
instaladas por outras razões que não a cárie e para
facetas laminadas.

Dente decíduo: coroa (G)
Dente permanente: coroa (7) e raiz (7)









Coroa não erupcionada- restrita à dentição
permanente e usada somente para o espaço
dentário em que o dente permanente ainda não
erupcionou, mas sem o dente decíduo. Os dentes
codificados como não erupcionados são excluídos de
todos os cálculos relativos a cárie dentária.

Raiz não exposta- este código indica que a
superfície radicular não está exposta, ou seja, não
existe recessão gengival além da JCE.

Dente permanente: coroa (8) e raiz (8)



Trauma (fratura)- uma coroa é codificada como
fraturada quando alguma de suas superfícies foi
perdida como resultado de trauma e não existe
evidência de cárie.

Dente decíduo: coroa (T)
Dente permanente: coroa (T)





COLAGEM DE FRAGMENTO DENTAL





Dra. Paula de Carvalho Cardoso



Sem registro- este código é usado para qualquer
dente permanente que não pode ser examinado por
alguma razão (por exemplo, bandas ortodônticas,
hipoplasia severa entre outros).

No caso da condição da raiz, este código é usado
para indicar que o dente foi extraído ou quando a
presença de cálculo impede o exame da raiz.

Dente permanente: coroa (9) e raiz (9)





▪ CPI - índice periodontal comunitário

▪ PIP - índice de perda de inserção

periodontal

❖ ÍNDICES PERIODONTAIS



❖ Permite avaliar a condição periodontal quanto à
higidez, sangramento e presença de cálculo ou
bolsa.

➢ Uma sonda leve e especialmente desenhada para
verificação do CPI é utilizada. Ela possui uma
esfera de 0,5 mm na ponta e anéis marcadores às
distâncias de 8,5 e 11,5 mm da ponta da sonda.

CPI - Índice periodontal 
comunitário







SEXTANTES E DENTES ÍNDICES

▪ Um sextante será examinado apenas
se possuir dois ou mais dentes
presente e que não estejam indicados
para extração.



SEXTANTES E DENTES ÍNDICES

▪ Os dois molares de cada sextante posterior são
registrados em pares e, se um deles não está
presente, não é substituído.

▪ Se nenhum dente-índice estiver presente no
sextante, todos os dentes deste sextante serão
examinados e o mais alto escore é registrado
como o escore do sextante.

▪ Nestes casos, a superfície distal dos terceiros
molares não deve ser classificada.



▪ Somente seis dentes são examinados: 16, 11, 26,
36, 31 e 46.

▪ Esta modificação é feita no sentido de evitar que
sulcos profundos decorrentes do processo
eruptivo sejam classificados como bolsas
periodontais.

▪ Pela mesma razão, quando indivíduos com menos
de 15 anos são examinados, as bolsas não devem
ser registradas, ou seja, somente sangramento
gengival e cálculo são considerados.

Indivíduos com menos de 20 anos:



▪ Usar a sonda como um instrumento "sensor" para
determinar a profundidade da bolsa e detectar
cálculo subgengival e sangramento como
resposta.

▪ A força utilizada não deve ser maior que 20
gramas.

▪ Detecção de cálculo gengival: movimentar, com a
menor força possível, a ponta da sonda ao redor
da superfície dentária.

Exame das bolsas gengivais e cálculos: 



▪ Teste prático: colocar a ponta da sonda sob o
leito ungueal e pressionar até que ocorra uma
leve isquemia.



0 Hígido.

1 Sangramento observado diretamente ou através do uso do espelho bucal, 
após sondagem.

2 Cálculo detectado durante a sondagem, mas com toda a área preta da sonda 
permanecendo visível.

3 Bolsa de 4 a 5 mm (margem gengival cobrindo, mas não totalmente, a área 
preta da sonda).

4 Bolsa de 6 mm ou mais (área preta da sonda não visível).

x Sextante excluído (menos de dois dentes presentes).

9 Sem registro ou não examinado

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO E SUA 
CODIFICAÇÃO



0 - Hígido.
1 - Sangramento observado diretamente ou através do uso do espelho bucal,
após sondagem.
2 - Cálculo detectado durante a sondagem, mas com toda a área preta da
sonda permanecendo visível.
3 - Bolsa de 4 a 5 mm (margem gengival cobrindo, mas não totalmente, a área
preta da sonda).
4 - Bolsa de 6 mm ou mais (área preta da sonda não visível).









▪ Permite avaliar a condição da inserção
periodontal, tomando como base a visibilidade da
junção cemento-esmalte (JCE). Este índice não
tem a intenção de descrever a situação de
indivíduos considerados isoladamente.

▪ Objetivo: obter uma estimativa da destruição
cumulativa, ao longo da vida, do ligamento
periodontal e comparar grupos populacionais.

PIP - Índice de perda de inserção 
periodontal 

✓ Este índice só será utilizado para as faixas etárias de 35 a 44 
anos e 65 a 74 anos. 





CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO E SUA 
CODIFICAÇÃO

0 Perda de inserção de 0 a 3 mm - JCE não visível e escore de CPI 0 a 3.

1 Perda de inserção de 4 a 5 mm - JCE visível envolvendo a área preta da 
sonda.

2 Perda de inserção de 6 a 8 mm - JCE visível entre o limite superior da área 
preta da sonda e a marca de 8,5 mm.

3 Perda de inserção de 9 a 11 mm - JCE visível entre a marca de 8,5 e a de 11,5 
mm.

4 Perda de inserção de 12 mm ou mais - JCE visível ultrapassando a marca de 
11,5 mm da sonda.

x Sextante excluído - menos de dois dentes presentes.

9 Sem registro - JCE não está visível nem detectável.







As anormalidades dento-faciais serão avaliadas, nas
idades de 12 e 15 a 19 anos, com base em
informações relativas a 3 grupos de condições:

1. Dentição
2. Espaço
3. Oclusão

Além da inspeção visual, a sonda CPI será utilizada nos exames.
Nas situações em que a oclusão não for avaliada, os respectivos
campos serão preenchidos com o código “X”.

ÍNDICE DE ESTÉTICA DENTAL –
IED ou DAI



▪ Ausência de incisivo, canino e pré-molar.

▪ Apinhamento na região de incisivos.

▪ Espaçamentos na região dos incisivos.

▪ Diastema.

▪ Desalinhamento maxilar/mandibular anterior.

▪ Overjet maxilar/mandibular anterior.

▪ Mordida aberta vertical anterior.

▪ Relação molar anterior



Ausência de incisivos laterais.



Ausência de incisivos laterais.





Apinhamento de incisivos e caninos.



Apinhamento



Medição dos desalinhamentos anteriores 
do arco maxilar com a sonda periodontal.



Diastemas



Overjet ou
trespasse
horizontal.





Overbite ou trespasse vertical exagerado







Overbite = trespasse vertical acentuado
Overjet = sobressaliencia
Open bite = mordida aberta



Mordida aberta 
vertical anterior



MORDIDA ABERTA



CHAVE DE OCLUSÃO



Relação molar anteroposterior

• Código 0: Normal. 

• Código 1: Meia cúspide. O primeiro molar 
inferior está deslocado meia cúspide para 
mesial ou para distal da relação oclusal 
normal.

• Código 2: O primeiro molar inferior está 
deslocado uma cúspide inteira ou mais 
para mesial ou distal da relação oclusal 
normal. 



Relação molar 
anterior
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