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Cárie dental
e fatores associados



Cárie dental
• Doença antiga: 500 mil anos de idade (Hardwick, 1960).

• Doença crônica, multifatorial, que inicia com a 
desmineralização submicroscópica do esmalte podendo 
chegar a destruição total do dente.

• É um processo dinâmico e se caracteriza pelo desequilíbrio 
entre o biofilme e os tecidos duros do dente, resultando, ao 
longo do tempo, em perda mineral.

• Perda mineral causada especialmente pelo ácido lático que é 
produzido pela fermentação bacteriana dos carboidratos da 
dieta.

• A queda do pH, devido aos ácidos, ocasiona a dissolução dos 
tecidos dentários. 



O que é biofilme? 

❖Os biofilmes são comunidades biológicas com 
um elevado grau de organização, onde 
as bactérias formam comunidades estruturadas, 
coordenadas e funcionais.

➢ Condutos de água, permutadores de calor, vasos 
sanitários, cascos de navio, na pele e mucosas 
de animais (incluindo o homem), nos dentes, em 
próteses.



Desmineralização dentária.



Desmineralização dentária com 
inicio de cavitação. 



Processo de 
desmineralização 

do dente:
1. Mancha branca.

2. Cavitação do esmalte.
3. Atinge a dentina.



1- lesão de mancha branca ativa em esmalte: esmalte opaco, rugoso e poroso;
2- lesão de mancha branca inativa em esmalte: esmalte brilhante branco ou escurecido, 
liso e polido;
3- lesão cavitada em dentina ativa: presença de tecido amolecido com cor amarelada ou 
castanho claro, aspecto úmido e opacidade no esmalte adjacente, gerando sensibilidade 
dolorosa;
4- lesão cavitada em dentina inativa: tecido endurecido no fundo da lesão com cor 
marrom escura ou negra, aspecto seco e brilhante, e opacidade no esmalte adjacente com 
aspecto inativo;
5- lesão cavitada ativa que atingiu o órgão pulpar, gerando grande sensibilidade dolorosa.

* Fonte: BRAGA, M. M.; MENDES, F. M.; IMPARATO, J. C. P. A doença Cárie Dentária. In: 
IMPARATO, J. C. P.; RAGGIO, D. P.; MENDES, F.M. Selantes de fossas e fissuras: quando, 
como e por quê? 1. ed. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2008.
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Sistema Internacional de Detecção e 
Avaliação da Cárie.

*Score = pontuação 



O Processo de desmineralização do dente 
pode ser compensado.





Lesão de cárie e doença cárie.

❖Lesão de cárie = sinal clinicamente detectável da 
doença cárie, que iniciou bem antes da detecção 
clínica da lesão.

• Lesões ativas: doenças cárie.

• Lesões inativas: sequelas de experiências passadas 
da doença cárie.  



DIAGRAMA DE NEWBRUM



Modelo causal proposto por Fejerskov e Manji (1990).

Fatores etiológicos primários determinantes 
e modificadores da doença cárie.



Fatores associados

• Microbiota

• Nutrição e dieta

• Saliva

• Acesso a fluoretos

• Nível socioeconômico



❖Microbiota:
• Relação entre bactérias e doenças bucais vem sendo 

discutidas desde 1683.

• Em 1890 – Miller concluiu que a cárie dental era um 
processo químico-parasitário.

• Século XX – indicaram a necessidade da presença de 
bactérias para o desenvolvimento da cárie.

• 1940 – se demonstrou o papel dos microrganismos na 
cárie dental.

• 1960 – Keyes provou que a cárie é uma doença 
transmissível em animais.



❖ É um biofilme contendo aproximadamente mil 
espécies microbianas. 

➢ Cariogenicidade: é a capacidade de um tecido ter 
maior ou menor resistência à doença cárie.

➢ Quando aumenta a frequência do consumo de 
carboidratos acontece também um aumento da 
população de espécies bacterianas acidogênicas. 

➢ É resistente às forças fisiológicas de autolimpeza, 
como por exemplo, ação da saliva mais atrito da 
língua contra as superfícies dentais.

PLACA BACTERIANA







❖ Formada basicamente por resíduos alimentares e
outros constituintes insolúveis que se depositam
ou prendem entre os dentes ou fissuras.

➢ Estes produtos são advindos da alimentação e
acumulam-se sobre as superfícies dentárias.

➢ Podemos encontrar matéria alba e placa
bacteriana em conjunto na cavidade bucal,
sendo que ao contrário da placa, a matéria alba
pode ser removida facilmente, seja pela
autolimpeza ou até mesmo bochechos.

MATÉRIA ALBA



Segundo a mitologia grega, tártaro é a personificação 
do Mundo Inferior. Nele estão as cavernas e grutas 
mais profundas e os cantos mais terríveis do reino 
de Hades, o mundo dos mortos, para onde todos os 
inimigos do Olimpo são enviados e onde são 
castigados por seus crimes. 

Do grego tartaros, pelo latim medieval tartarum. A 
dureza da incrustação é o que justifica a referência 
ao mundo inferior ("infernal"), rochoso, das 
profundezas, tartáreo. O sentido odontológico, 
baseado na analogia acima, começou a ser registrado 
no início do século XIX.

TÁRTARO



Odontolitíase - cálculo dental

Forma-se pela mineralização da placa bacteriana
madura, através dos íons minerais presentes na
saliva e provenientes da estrutura dental, removidos
pela ação bacteriana.

TÁRTARO







❖Nutrição e dieta
• Dieta: escolha dos alimentos que são consumidos 

independentemente de seu valor nutricional.

• Nutrição: ingestão e absorção dos nutrientes, bem 
como seus efeitos sobre os processos metabólicos do 
organismo. Esta relacionada ao equilíbrio entre o 
aporte e o consumo fisiológico de energia e os 
nutrientes de todas as células do organismo.

• Podem afetar o processo de cárie: através da 
influencia no desenvolvimento dentário, na saliva e 
no metabolismo bacteriano.



Germe dentário nas fases de botão, capuz e campânula.



Nutrição e desenvolvimento dentário

• O processo de formação do dente: deposição de matriz 
orgânica proteica, mineralização e maturação – pode ser 
perturbado por deficiências nutricionais, proteicas e minerais.

• Podem ocasionar alteração na estrutura, no tamanho, na 
composição e no retardo de erupção e esfoliação dentárias.  

• Apesar de haver algumas evidências de que a desnutrição 
aguda e crônica durante a infância possa aumentar a 
suscetibilidade à cárie, vários estudos epidemiológicos não 
conseguiram demonstrar essa relação.



Nutrição e saliva

• Saliva = proteção dos dentes contra a cárie dental.

• Deficiências energéticos proteicas durante o período pré-
eruptivo causam diminuição nas condições de 
desenvolvimento da glândula salivar e da concentração e 
quantidade de produtos secretados (Menaker e Navia, 1973).

• Curtos períodos de extrema restrição alimentar em adultos 
causam diminuição na secreção e composição salivar 
(Johansson et al., 1984).



Dieta

• Um grande número de estudos tem demonstrado que a dieta 
exerce um papel central na doença cárie.

• Miller (1890) – foi o primeiro a reconhecer que a 
metabolização dos carboidratos pelas bactérias bucais, com 
geração de ácidos, constituía o processo da desmineralização 
do dente.

• Consumo de açúcar em países industrializados: 40-60 
kg/pessoa/ano ou seja de 80 a 120 gr/pessoa/dia.

• A diminuição da doença cáries nesses países é atribuída 
principalmente ao uso de fluoretos, por exemplo dos 
dentifrícios.



As orientações básicas em relação à dieta cariogênica, 
segundo o estudo clínico de Vipeholm 

(Gustafsson et al., 1954):

• O consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie;

• O fator mais importante do ponto de vista da cárie, não é a 
quantidade total ingerida, mas sim a frequência do consumo 
de açúcar;

• A consistência do alimento desempenha um papel relevante, 
sendo a dieta mais cariogênica quanto maior o tempo que o 
alimento permanecer na cavidade bucal.



Saliva

❖ Redução do fluxo salivar aumenta a suscetibilidade à cárie e 
também a erosão dental.

❖ Funções da saliva: 

• Lubrificação, hidratação e formação de uma barreira 
permeável. 

• Função digestiva: enzima amilase salivar.

• Fundamental para a formação do bolo alimentar, a deglutição 
e a fala.

• Influencia a percepção do gosto.

• Importante na defesa contra microrganismos virulentos.



Funções protetoras da saliva no 
desenvolvimento da doença cárie.

• Limpeza mecânica de detritos alimentares;

• Efeito tampão – neutraliza os ácidos;

• Equilíbrio ecológico;

• Pode remineralizar lesões de cárie iniciais – íons Ca, P 
e flúor.

➢ Pacientes com redução do fluxo salivar tem alta 
prevalência de cárie (Brown et al., 1976).

➢ Xerostomia: sintoma de hiposalivação.



Acesso a fluoretos

• O flúor é um dos fatores que mais influencia o 
processo carioso – a favor do hospedeiro.

• Ação cariostática

• Cristais de hidroxiapatita – fluorapatita



Nível socioeconômico

❖ Por que a cárie ocorre de maneira desigual entre populações 
ou dentro de uma mesma população?

• A literatura recente é rica em evidencias do impacto de 
fatores sociais nas doenças bucais (Beal, 1989).

• Falta de acesso aos serviços de saúde.

• O nível socioeconômico é considerado um fator modificador 
da doença cárie, ou seja, não se relaciona com sua etiologia 
biológica, mas atua sobre os fatores determinantes.

• Influencia nos hábitos de higiene, hábitos alimentares e 
acesso a produtos fluoretado.



Alguns estudos que confirmam a relação entre 
cárie e nível socioeconômico:

➢ Escolares de 12 anos da rede pública de cidades paulistas, 
apresentaram maior número de cárie. Terner e Cury (1985).

➢ Maior número de cárie em crianças de 3 e 4 anos com nível 
socioeconômico mais baixo da cidade de Bauru SP.

➢ Crianças das creches privadas de Goiânia possuíam menor 
número de dentes cariados e com necessidade de extração. 
Freire, Melo e Silva (1996)

➢ Escolares de 12 anos em Porto Alegre RS: crianças da rede 
pública de ensino, pertencentes a famílias com menor renda e 
pais com menor grau de instrução, apresentaram maior 
prevalência de cárie. Maltz e Silva (2001) 



❖ Levantamento epidemiológico de 1986

• 16 cidades brasileiras: alta prevalência de cárie dental em 
todas as regiões, sendo significantes as diferenças entre as 
classes sociais.

• A pior situação foi encontrada nas pessoas de menor renda 
independente do grupo etário avaliado.

❖ Levantamento epidemiológico de 2002 e 2003

• 250 municípios

• Os autores (Antunes et al.) observaram que ser negro, morar 
na zona rural e estudar em escola pública foram identificados 
como indicadores de risco para possuir uma ou mais lesões 
cariosas não tratadas.



Estudo em Pelotas RS

❖ Acompanhamento de indivíduos desde o nascimento até os 
15 anos de idade.

Objetivo: Avaliar trajetória socioeconômica familiar de crianças e 
adolescentes e cárie dental e fatores comportamentais 
associados (Peres et al., 2007):

• Grupos de: sempre pobres, pobres na infância mas não 
pobres na adolescência, não pobres na infância e pobres na 
adolescência, nunca pobres.

➢ Conclusão: a pobreza em pelo menos um estágio da vida 
desses indivíduos teve um efeito prejudicial no padrão de 
saúde relacionado à doença cárie, fatores comportamentais 
associados à saúde oral e acesso aos serviços de saúde.



❖O nível socioeconômico é considerado um fator 
modificador da doença cárie, ou seja, não se 
relaciona diretamente à sua etiologia biológica, mas 
é extremamente relevante para sua ocorrência por 
atuar sobre os fatores determinantes.

❖O nível socioeconômico influencia os hábitos de 
higiene, hábitos alimentares e acesso a produtos 
fluoretado, sendo, por esse motivo, associado à 
ocorrência da cárie dental.



Imaginação sociológica 1



Imaginação sociológica 2



Controle da doença baseado no controle dos 
fatores associados.

❖ Estudos demonstram que é possível paralisar lesões cariosas 
mesmo com a presença de bactérias no seu interior (Parolo e 
Maltz, 2006)

❖ Controle de fatores associados:

• Hábitos alimentares;

• Controle sobre os hábitos de higiene;

• Acesso a produtos fluoretado;

• Estimulação da salivação;

• Tratamentos restauradores com controle do processo de 
doença.

• Estimulação da salivação.
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