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1 – Entendendo a filosofia de Promoção de Saúde 

 

Desde o início da estruturação da Odontologia como profissão que o ser humano  
desenvolve tecnologia para melhorar a performance de sua atividade em busca de 
melhores níveis de saúde para a sua clientela. A necessidade de aprimoramento 
técnico tornou-se uma constante na vida profissional e norteou o conhecimento, 
direcionando-o para essa busca incessante pôr novas tecnologias. 
 Tanto é assim que podemos visualizar, na história recente da profissão, 
inúmeros avanços tecnológicos, que constituem marcos de seu desenvolvimento. A 
descoberta do condicionamento ácido do esmalte dental; a criação da turbina de alta 
rotação; a substituição de cadeiras mecânicas pôr elétricas e, mais recentemente, 
eletrônicas; o desenvolvimento de materiais de última geração, com adesividade e 
biocompatibilidade, tais como resinas , ligas e cimentos ionoméricos; a utilização de 
computadores para análise oclusal, definição de margens de preparo e confecção de 
peças protéticas; o desenvolvimento do laser com aplicabilidade à Odontologia; 
equipamentos de ultra-som para instrumentação de canais radiculares e remoção de 
cálculo; e equipamentos miorrelaxantes e indutores de diminuição da tensão mental, o 
que acarreta uma sensação de repouso, são alguns exemplos do desenvolvimento 
tecnológico da profissão. 
 Todo esse desenvolvimento deveria propiciar maior conforto para a realização 
do trabalho do profissional e melhores condições de saúde bucal para a clientela. 
Entendemos pôr saúde a condição de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de enfermidade ou doença. Podemos ainda definir saúde como 
sendo um estado de relativo equilíbrio de forma e função do organismo, que resulta de 
seu ajustamento dinâmico satisfatório às forças que tendem a perturbá-lo. Não é um 
inter-relacionamento passivo entre a matéria orgânica e as forças que agem sobre ela, 
mas uma resposta ativa do organismo no sentido do reajustamento.   
 Esses avanços são assimilados com relativa facilidade pêlos profissionais, visto 
que as mudanças impostas pela invenção tecnológica são muito mais aceitas do que 
aquelas que se originam de uma invenção social. As invenções sociais  – tais como a 
regulamentação do exercício profissional, a fixação de piso salarial, a definição de 
currículos, as garantias trabalhistas e as mudanças nos modelos de atuação –  
suscitam discussões polêmicas, que se arrastam pôr longos períodos de tempo até que 
sejam resolvidas, esclarecidas e aceitas. 
 Essa constatação nos dá uma primeira explicação da razão pôr que a profissão 
não analisa com maior seriedade as suas práticas: não há tempo para, 
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simultaneamente, perseguir os avanços tecnológicos e refletir sobre seu impacto na 
produção de saúde para a população. 
 Ao refletirmos sobre este tema, percebemos que possuímos tecnologia e 
recursos humanos, mas, ainda assim, não observamos um impacto positivo na saúde 
de nossa população. 
 Com relação aos recursos humanos, verifica-se no Brasil, uma distribuição 
desordenada de profissionais, que procuram se localizar em polos de desenvolvimento, 
deixando sem cobertura boa parte da população que necessita de serviços. A Região 
Sudeste, que é a mais desenvolvida do ponto de vista sócio-econômico-cultural detém 
o maior percentual de profissionais, enquanto a Região Norte, que é a mais deprimida 
nesses aspectos, detém o menor percentual de Cirurgiões Dentistas. Entretanto, não 
só o desenvolvimento sócio-econômico deve ser considerado como fator determinante 
da situação. O sistema formador de mão-de-obra profissional, representado pelas 
Faculdades de Odontologia, influencia sobremaneira o desempenho da profissão, não 
só em termos de distribuição de profissionais, mas também nos aspectos quantitativos 
e qualitativos. As Faculdades de Odontologia pertencentes às Universidades Públicas, 
que respondiam, até a década de setenta, pelo maior quantitativo de profissionais 
lançados no mercado de trabalho perdem em muito, nos dias atuais, para os cursos 
mantidos pôr Universidades Privadas. O crescimento numérico da profissão, com a 
inserção de cerca de 7 mil profissionais pôr ano no mercado, desde a segunda metade 
da década de 80, consolida o Brasil como país detentor de mais de 11% dos Dentistas 
de todo o mundo, o que lhe confere a segunda colocação nesse aspecto, perdendo 
apenas para os Estados Unidos. 
 Todavia, a tecnologia disponível e os 130 mil profissionais em atuação não têm 
garantido o estado de saúde bucal da população, visto que a epidemiologia da cárie 
dentária e da doença periodontal mostra índices muito superiores àqueles 
recomendados pela Organização Mundial de Saúde e já alcançados pôr alguns países 
que, num passado recente, exibiam a mesma situação que o nosso. Na reunião sobre 
Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, República Socialista do 
Cazaquistão, em 1978, foi dado o passo inicial para o documento que produziu-se a 
seguir e que ficou conhecido como “Saúde para todos no Ano 2.000”. Nesse 
documento considerava-se aceitável que no ano 2.000 as crianças de 12 anos 
apresentassem, no máximo, 3 dentes com evidência passada ou presente de cárie. 
Posteriormente, um novo documento foi produzido, melhorando essa expectativa para 
1 dente com evidência passada ou presente de cárie no ano de 2.010.    No início da 
década de 70, a Austrália, o Canadá, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca 
tinham, assim como o Brasil, uma prevalência de cárie dentária, em crianças de 12 
anos de idade, considerada muito alta, com sete ou mais dentes atacados pela doença. 
Na atualidade, é sobejamente conhecido que os referidos países se posicionam entre 
aqueles possuidores dos mais baixos índices da doença cárie, quando a análise é feita 
entre os países industrializados. No levantamento mais recente, divulgado pela 
Organização Mundial da Saúde encontramos a Austrália com 1,4; o Canadá com 2,4; a 
Noruega com 2,3; a Finlândia com 1,2; a Suécia com 2,0 e a Dinamarca com 1,3. 
Esses valores demonstram que a meta da OMS para o ano 2.000 já foi alcançada, e 
muito provavelmente esses países alcançarão a meta prevista para 2.010. 
 E como se posiciona, na atualidade, o Brasil? Muito embora tenha havido um 
declínio da doença cárie em todo o mundo, a situação brasileira modificou-se pouco e 
podemos dizer que o Brasil se encontra exatamente da mesma maneira como nos 
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anos 70, ou seja, com uma prevalência considerada alta. Este fato nos coloca entre os 
10 países que apresentam maior prevalência da doença, com uma média de 4,9 dentes 
com história passada ou presente de cárie em crianças de 12 anos. No que se refere à 
população adolescente e adulta, a situação é bem pior, tendo em vista que a doença se 
instala nas idades mais precoces e sua tendência epidemiológica é ser cumulativa, 
aumentando com a idade. 
 E pôr que essa situação persiste, visto que temos profissionais numericamente 
expressivos e tecnologia disponível? A reflexão para essa questão nos leva a uma 
resposta clara: a falta de um modelo de atuação que privilegie a saúde. Se nos 
formamos como profissionais de saúde, não faz sentido utilizar nosso tempo, estudo e 
dedicação para sermos espectadores da história natural da doença. Do ponto de vista 
científico, a História Natural da Doença apresenta fases distintas, de pré-patogenia e 
de patogênese. Quando o profissional intervém de maneira equivocada, nada mais 
está fazendo do que ser um espectador dessa história. Atuando de forma incorreta, 
uma mancha branca não cavitada passa a exibir uma cavitação em esmalte, que 
recebe uma restauração  sem que a doença fosse controlada. Dessa forma, a 
restauração apresenta, posteriormente uma infiltração e fazemos uma nova 
restauração, com um preparo maior, que atinge a dentina. Só que igualmente a doença 
não foi controlada e, algum tempo depois é necessário refazer a restauração e, durante 
o preparo, observamos ser necessário realizar um tratamento endodôntico. Esse 
tratamento apresenta, ao longo do tempo, uma reação periapical cuja única alternativa 
é a exodontia e a colocação de uma prótese fixa. Analisando essa “estória”, 
percebemos que o paciente esteve todo o tempo sob os cuidados de um profissional. 
Mas, o que o profissional fez além de acompanhar a evolução da doença? Nada! Atuou 
num modelo conhecido como “Cirúrgico-Restaurador” e trilhou o ciclo repetitivo das 
restaurações, acreditando que preparar cavidades e restaurar dentes é a cura para a 
doença cárie.  Precisamos intervir de maneira positiva e com tecnologia apropriada 
para fazer valer o direito à saúde. Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de 
condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de 
promoção de saúde a todos os habitantes de uma sociedade, levando ao 
desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. Isso pressupõe a 
divisão de responsabilidades entre profissional e paciente. O paciente tem o dever de 
assumir responsabilidade em relação à sua própria saúde bucal, adotando práticas 
compatíveis à manutenção da saúde, e o profissional tem a responsabilidade de atuar 
em um modelo que privilegie a saúde, e não a doença. 
 O modelo de atuação cirúrgico-restaurador, também conhecido como modelo 
tradicional, é adotado no Brasil desde que a Odontologia se organizou como profissão 
(1884) e não contribui para a melhoria dos níveis da saúde pôr diversas causas dentre 
as quais podemos explicitar as relacionadas com a Odontologia e as que não se 
relacionam diretamente, mas influenciam. 
 As causas odontológicas do pouco sucesso do modelo em vigor se relacionam: 
• Ao monopólio do conhecimento pelo profissional, deixando o paciente sem 

alternativas para o autocuidado. Na maioria das vezes, o profissional realiza os 
procedimentos que considera adequados, mas não educa o paciente para que ele 
possa manter a qualidade do tratamento através dos cuidados realizados no 
ambiente doméstico; 
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• Ao aumento da prevalência da doença cárie e periodontal. Os indicadores 
epidemiológicos mostram uma situação difícil, a nível geral, no Brasil, onde a 
maioria da população já teve ou tem experiência com essas doenças. 

• A cobertura ineficaz dos programas preventivos coletivos. Os programas coletivos, 
sejam eles voltados ou não para a prevenção das doenças bucais, ainda estão 
longe de oferecer atendimento universal. A demanda pêlos serviços públicos de 
saúde, apesar de ser maior do que a possibilidade de atendimento, ainda assim não 
representa a totalidade da população que necessita desses serviços; 

• Aos currículos dos cursos de Odontologia, que privilegiam o paradigma cirúrgico-
restaurador. O paradigma ou modelo cirúrgico-restaurador vem sendo ensinado 
como a filosofia norteadora da maioria dos cursos de Odontologia no Brasil, cujos 
currículos não se orientam pela situação epidemiológica, social , cultural ou 
econômica da população; 

• À desconsideração do caráter infeccioso e multifatorial das doenças cárie e 
periodontal. Muito embora a ciência odontológica já tenha demonstrado através de 
experimentos clássicos as teorias da infeccção cariogênica e periodontal, e a 
ciência médica já tenha desprezado as teorias unicausais, o modelo cirúrgico-
restaurador insiste em ignorar esses conhecimentos, insistindo em tratar 
mecanicamente doenças de origem bacteriana e a atribuir-lhes um único fator 
causal; 

• À equivocada ênfase em tratamentos curativos ou restauradores. Ao observarmos a 
situação epidemiológica das doenças bucais no Brasil verificamos que é impossível 
dissociar os métodos preventivos dos restauradores, pelo acúmulo de doença 
existente. Entretanto, enfatizar a prática restauradora significa perpetuar o quadro 
de doença; 

• Ao padrão de consumo de açúcar pela população do país. Como o Brasil baseou 
sua economia, no período colonial e em boa parte do Império, na produção da 
cana-de-açúcar, o hábito de consumir açúcar passou a fazer parte de nossa cultura. 
E o alto consumo de açúcar favorece a manutenção da doença cárie com o 
surgimento de novas lesões;  

• Às distorções no exame, no diagnóstico, no tratamento e na manutenção, 
desconsiderando que riscos diferentes à doença necessitam intervenções 
diferentes. Um dos pontos mais importantes no atendimento ao paciente é um 
correto diagnóstico. É a partir dele que definimos o tratamento adequado e as 
práticas de manutenção necessárias; 

• À dificuldade de entender que a doença se estabelece antes de suas lesões e que 
estas são apenas as manifestações clínicas do processo anteriormente instalado. 
Tanto a cárie quanto as periodontopatias exibem um período microscópico, onde 
alterações bioquímicas e teciduais estão ocorrendo antes de externar as primeiras 
sintomatologias clínicas. 

 
   Como causas extra-odontológicas podemos citar, entre outras: 

• a percepção equivocada de que a doença cárie e periodontal são problemas 
comuns, inevitáveis.  A população tende a considerar essas duas doenças  como 
eventos “normais” que acontecem com todas as pessoas e que não há como evitá-
las; 

• o não-relacionamento entre saúde bucal, geral e qualidade de vida. Se a pessoa se 
alimenta mal, trabalha mal, mora mal, não tem lazer e  não teve acesso à educação, 
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dentre outras coisas, é impossível desejar que essa pessoa apresente boas 
condições de saúde. Se não existe boa condição de saúde, também não existe boa 
condição de saúde bucal; 

• a falta de responsabilidade do paciente em relação à saúde bucal.  Boa parte da 
clientela, por culpa do profissional que não soube educá-la, acredita que o simples 
fato de ir ao consultório já resolve seus problemas, não necessitando de nenhum 
cuidado doméstico;  

• a consideração de que o tratamento odontológico, além de ser de altíssimo custo, 
provoca dor e não resolve. A imagem que a profissão cultivou, em decorrência da 
adoção do modelo cirúrgico-restaurador é exatamente esta: o tratamento 
odontológico é caro, dói e não resolve, pois os pacientes passam toda a sua vida 
dependendo do dentista; 

• a insensibilidade ideológica do Estado na implementação de políticas públicas de 
saúde. O poder público, salvo algumas exceções, cria serviços pautados 
exclusivamente no modelo cirúrgico-restaurador, ignorando todos os avanços 
conseguidos pela ciência odontológica. 

  
A partir destas constatações, a mudança para um modelo de promoção de 

saúde torna-se urgente na nossa profissão, não só pôr resgatar a real vocação da 
Odontologia, que é a saúde, como também para direcionar as etapas futuras da 
evolução profissional. 

O modelo de promoção de saúde baseia-se na criação de condições favoráveis 
para que o indivíduo possa resistir ao ataque de uma doença. Isso pressupõe a 
mudança do paradigma cirúrgico-restaurador e implica no entendimento de que o 
tratamento da causa  leva à saúde , enquanto o tratamento de sintomas  leva a mais 
doença . Logo, não se pode restaurar uma lesão cavitada da doença cárie – sintoma – 
acreditando que resolveu o problema do paciente. Algum tempo depois aparecerão 
novas lesões, tendo em vista que a infecção cariogênica não foi removida, e assim 
sucessivamente, pois as causas da doença não foram tratadas, impondo o que 
conhecemos como ciclo repetitivo de restaurações. Intervenções mecânicas apenas ( 
preparo de cavidade + restauração ) não são suficientes para resolver o problema de 
uma doença multifatorial de origem bacteriana. O controle da dieta alimentar e da placa 
bacteriana, a determinação do risco à doença, a utilização de metodologia preventiva-
clínica adequada, a educação do paciente com transferência de conhecimentos, e 
estímulo à utilização de métodos de auto-aplicação são algumas das atitudes positivas 
que devem ser adotadas no tratamento da causa da doença. 
 O entendimento da natureza biológica e social do processo saúde-doença, com 
identificação clara dos componentes biológicos e dos determinantes sócio-econômicos-
culturais de uma população na produção da doença; a necessidade do tratamento das 
causas da doença; a associação absolutamente necessária entre prevenção e 
tratamento, tendo como marco referencial o caráter multifatorial e infeccioso das 
doenças constituem pontos de partida para entender o modelo de promoção de saúde. 
 A mudança do modelo de atuação necessita de um profundo repensar da prática 
e, fundamentalmente, da força de vontade de diversos setores da profissão. O sistema 
formador deve adequar-se, com reestruturação de currículos e material bibliográfico, de 
modo a preparar os novos profissionais dentro desta filosofia. A educação continuada, 
para adequar os profissionais egressos do sistema formador, deve ser estimulada em 
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todos os níveis, através de congressos, seminários, cursos isolados, publicações, 
vídeos, etc... 
 É necessário entender que com a mudança do modelo de atuação, privilegiando 
a saúde e não a doença, muda-se igualmente o paradigma cirúrgico-restaurador, pois 
as necessidades de tratamento passam a se constituir em necessidades de saúde, o 
que significa a obtenção de melhores níveis de saúde bucal. 
 Desta forma, o Cirurgião-Dentista cumprirá seu papel como promotor de saúde 
e, além de assegurar a sua satisfação profissional, também, garantirá a de sua 
clientela, que nos dias atuais está cada vez mais esclarecida e exigente quanto à 
atuação profissional.  
 O modelo de promoção de saúde nada mais é do que uma nova forma de 
“pensar” a Odontologia, com aplicabilidade tanto na prática coletiva, quanto na privada. 
 
 
2 – Atividades Clínicas Básicas    
 
 
 Antigamente, quando se falava em trabalhar visando a saúde do paciente 
despertava-se dois tipos de reação: a primeira é que se o paciente não tivesse 
“problemas” a serem resolvidos, a  profissão seria extinta, e a segunda reação é que 
tudo não passa de “discurso”, sem aplicabilidade clínica.  
 Nos dias atuais, sabemos que nenhuma das hipóteses acima se constituem em 
verdades científicas. Em primeiro lugar é necessário se conscientizar de que existem 
inúmeros problemas a serem resolvidos e que, no momento, ainda utilizamos todo o 
nosso tempo com o problema da doença cárie e suas seqüelas, deixando em planos 
secundários a doença periodontal, o câncer bucal, os problemas advindos de má-
oclusão, etc... Em segundo lugar, a promoção de saúde pressupões uma série de 
tarefas clínicas e educativas de larga aplicabilidade na clínica privada. 
 As atividades clínicas básicas podem ser divididas, didaticamente em diversas 
fases. Cada uma delas possui um objetivo claramente delimitado e direcionado para o 
entendimento dos fatores causais das doenças e para o tratamento mais adequado que 
possa ofertar saúde ao paciente. 
 
2.1 – Exame clínico e complementares 
 
 O Cirurgião Dentista deve ter como filosofia que a sua função é a de preservar 
ou restabelecer a saúde de seu paciente, e para que isso ocorra é necessário um 
conhecimento profundo   das condições de saúde geral/bucal e a noção de que o 
tratamento de uma doença pode até ser inteiramente impessoal, porém que o manejo 
de um paciente é obrigatoriamente pessoal. 
 O objetivo básico do exame clínico e exames complementares é identificar o 
estado de saúde do paciente ao chegar ao consultório para que possamos fechar um 
diagnóstico adequado. Para que essa identificação seja a mais próxima possível da 
realidade, uma série de passos devem ser seguidos, dentro do que denominamos de 
“consulta básica padrão”: 
 

• Anamnese 
• Diário de dieta e exames complementares 
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• Identificação da necessidade de procedimentos emerg enciais 
• Exames microbiológicos e bioquímicos 
• Identificação de placa visível e revelada 

• Índice de exposição à sacarose 
• Realização do Índice de Sangramento Gengival (ISG) 

• Educação para a saúde 
• Profilaxia Profissional 

• Avaliação do estado das superfícies dentárias 
• Remoção de tecido cariado de lesões cavitadas 

• Bochecho com antimicrobiano 
• Adequação do meio bucal 

• Início da terapia com fluoretos 
 

A anamnese pode ser considerada como a coleta subjetiva de dados da história 
de saúde do paciente e deve ser realizada em um ambiente onde o paciente se sinta à 
vontade para relatar fatos ocorridos no passado e que servem de subsídios para 
entender sua história presente e prever sua história futura. É necessário que o 
profissional saiba ouvir tudo aquilo que o paciente deseje relatar, mesmo que 
aparentemente não tenha relação direta com as doenças que procuramos diagnosticar.  

A anamnese pode ser realizada através de um questionário impresso em que o 
paciente se limita a responder, ou através de um diálogo direto entre paciente e 
profissional. No caso do diálogo direto, o profissional conduz as perguntas, procurando 
extrair a maior quantidade de dados. Normalmente, existe um roteiro previamente 
preparado, e os dados mais importantes estão direcionados às variáveis pessoais ( 
nome, endereço, idade, estado civil, sexo, grupo étnico, profissão e procedência) , ao 
motivo da consulta  ( manutenção da saúde, sintomatologia dolorosa, estética, auto-
diagnóstico, etc...), à história odontológica passada ( freqüência de consultas ao 
Cirurgião Dentista, experiências positivas e negativas durante o tratamento 
odontológico, tipos de tratamento realizados, hábitos inadequados, dores articulares, 
hábitos de higienização bucal, etc...) , à história médica ( informações acerca do estado 
geral do paciente, assegurando que o tratamento odontológico não prejudique sua 
saúde geral; informações sobre doenças, alterações no estado geral, cirurgias 
realizadas, ingestão regular de medicamentos, tratamento radioterápico, estado 
gestacional, alergias, etc...) e antecedentes familiares ( história de saúde da  família). 

Um segundo ponto dentro da consulta básica padrão é a análise da dieta do 
paciente. É necessário pesquisar os hábitos dietéticos para identificarmos o risco do 
paciente à doença cárie e periodontal. Claro está que a questão do estabelecimento de 
uma dieta é de competência do Nutricionista. O nosso papel profissional é apenas 
analisar a dieta e identificar alimentos de risco para a saúde bucal. 

Para podermos analisar a dieta do paciente fornecemos a ele um “Diário de 
Dieta” onde ele anotará todos os alimentos (sólidos, pastosos ou líquidos) que ingerir 
durante três dias consecutivos.  
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Diário de Dieta 

Nome:______________________________________________ __________________
__________ 
Idade:________________________________Sexo:________ ______ Data: 
_____/_____/________ 
 
Orientações para o Preenchimento do diário: 
1 – Anotar com detalhes tudo o que foi ingerido (co mida ou bebida) e a ordem de 
ingestão. 
2 – Incluir não só as refeições, mas também biscoit os, balas, chocolates, 
chicletes, medicamentos, vitaminas, etc... 
3 – Especificar que medidas utilizou: 1 copo, 1 xíc ara, 1 tablete, 1 colher de chá, 
etc... 
4 – Completar o diário pôr 3 dias seguidos, incluin do um dia do final de samana 
ou feriado. 
5 – O preenchimento do índice será feito pelo seu D entista. 
 

 Café da 
manhã 

Entre o 
café e o 
almoço 

Almoço  Entre o 
almoço e 
o jantar 

Jantar ou 
lanche 

Após o 
jantar 

Índice        
1º dia 
 
 

 
 
 
 

     

Índice        
2º dia 
 
 

 
 
 
 

     

Índice        
3º dia 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

 
 
Quando o paciente retornar ao consultório com o diário de dieta preenchido o 

profissional deverá sublinhar os alimentos considerados prejudiciais para a saúde bucal 
e calcular o índice da dieta, que consiste no valor do momento x valor da consistência. 
Os valores atribuídos para o momento da ingestão são: 

• Valor 1 : durante as refeições 
• Valor 2 : entre as refeições 
Os valores atribuídos para a consistência do alimento são: 
• Valor 1 : alimento não retentivo 
• Valor 2 : alimento retentivo 
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 Considera-se satisfatório um índice menor que sete e, como desequilibrado um 
índice maior que sete . O profissional deverá esclarecer ao paciente todos os 
detalhes coletados em seu diário alimentar e oferecer as melhores alternativas para 
que a dieta do paciente não seja considerada agressiva para a saúde bucal. 
 
 Sabemos que é extremamente difícil modificar pôr completo os hábitos 
alimentares de nosso paciente, que foram estabelecidos desde a sua infância. 
Entretanto, a partir da análise dietética podemos sugerir  uma reeducação alimentar 
dentro do que conhecemos pôr “consumo inteligente de açúcar”. Esse consumo 
inteligente nada mais é do que transferir a ingestão de alimentos adoçados com 
sacarose para as principais refeições ou para momentos onde seja possível higienizar 
a cavidade bucal. 

Um dos fatores quase sempre negligenciado pêlos pacientes é a questão da 
adesividade da dieta. Alimentos adesivos são aqueles que estabelecem uma forte 
ligação com a superfície dentária, impedindo ou dificultando o efeito de lavagem natural 
realizada pela saliva. A adesão é dada pela força mastigatória, fazendo com que o 
alimento fique retido nas superfícies oclusais e interproximais. Já a aderência, é uma 
propriedade natural do alimento de se aderir à superfície dentária sem que haja a 
necessidade de força mastigatória, podendo ocorrer em qualquer superfície dentária. 
Quanto mais tempo o alimento ficar aderido à superfície dentária, maiores serão os 
desafios cariogênicos produzidos. Desta forma, quando analisamos a cariogenicidade 
do alimento levamos em consideração não só o tipo e a concentração do carbohidrato 
utilizado, como também a adesividade e aderência.  O somatório desses fatores, 
adicionando-se à freqüência de ingestão e à falta de higienização fornecem o potencial 
de desmineralização dos alimentos. Na análise única dos alimentos, desconsiderando 
a freqüência de ingestão e a falta de higienização, os estudos mostram que os 
biscoitos, de uma forma geral são os alimentos com maior poder de desmineralização, 
muito mais pôr sua adesividade e aderência do que pelo percentual de carbohidrato 
total ou de açúcar livre. 

Já que a população aprecia o sabor doce dos alimentos, sempre que possível 
devemos sugerir a substituição de açúcar cariogênico pôr não-cariogênicos. Dentre os 
açúcares não cariogênicos encontramos o xilitol, o aspartame, a stevia e o acesulfame 
K. 

O profissional deve conscientizar-se  de que a análise dietética é um dos passos 
fundamentais para o entendimento da situação de saúde do paciente, pois de nada 
vale sugerir tratamento restaurador para um paciente que não consegue controlar sua 
dieta e que, no futuro, exibirá necessidade de novos tratamentos restauradores em 
decorrência de não termos controlado a doença. 

 
Um terceiro procedimento feito na consulta padrão é identificar a necessidade de 

exames complementares. Os exames complementares podem ser: radiográficos, 
histopatológicos, citológicos, hematológicos, sorológicos, bioquímicos e de urina. 

A interpretação radiográfica é de enorme valor quando desejamos identificar 
lesões bucais que atingiram o arco facial maxilar e/ou mandibular. A identificação de 
corpos estranhos, anodontias, dentes anquilosados, fraturas radiculares e outras 
situações que escapam à detecção clínica só podem ser elucidadas através do exame 
radiográfico. 
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Os exames histopatológicos devem ser realizados quando os sinais e sintomas 
de determinadas lesões não permitirem, após a detecção clínica, um diagnóstico final. 
Constituem em manobra cirúrgica em que parte ou toda a lesão de tecido mole ou 
ósseo é removido para o estudo de suas características histológicas. 

Já a citologia esfoliativa baseia-se na análise de células que se descamam da 
superfície epitelial, num processo de renovação constante. Pôr ser um método de fácil 
aplicabilidade apresenta limitações, sendo a principal, a evidência apenas de lesões 
superficiais. 

Os exames hematológicos são indicados para a detecção de alterações na parte 
celular do sangue e, principalmente, para detectar suspeita de alterações na 
hemostasia ( hemograma, tempo de sangramento, prova de fragilidade capilar, 
plaquetometria, retração do coágulo, tempo de coagulação, tempo de tromboplastina 
parcial, tempo de protrombina, tempo de trombina). 

Os exames bioquímicos são úteis para auxiliar no quadro geral de saúde do 
paciente ( prova de atividade reumática, reações sorológicas para sífilis e AIDS, 
dosagem de glicose, amilase, etc... ). 

O exame de urina é útil nos casos pré-operatórios pôr demonstrar inúmeras 
situações sistêmicas. 

 
É visível que tanto o diário de dieta quanto os exames complementares são 

solicitados  na primeira consulta  e analisados na consulta subseqüente. 
 
Dentro da consulta básica padrão, o quarto ponto a analisar é a necessidade de 

procedimentos emergenciais. Se o nosso paciente se enquadrar nessa situação ele já 
terá revelado suas necessidades quando na anamnese foi questionado sobre o motivo 
da consulta. Nesse caso, deveremos observar situações de dor, sintomas agudos em 
casos de quadros de doenças infecciosas, fraturas dentárias, etc... 

A intervenção do profissional deve ser clara e precisa no sentido de aliviar de 
forma definitiva a  sintomatologia apresentada pelo paciente. 

O quinto ponto a ser operacionalizado trata da coleta de saliva para a análise 
microbiológica e bioquímica . 

Como a cárie é uma doença multifatorial, quanto mais possibilidades o 
profissional dispor para  analisar seus fatores causais, melhores serão as chances de 
fechar um correto diagnóstico individual. Para isso, lançamos mão dos testes 
bioquímicos e microbiológicos.  

Testes microbiológicos têm sido utilizados a fim de identificar pessoas com alto 
risco à cárie. Antigamente, esses testes eram realizados apenas em laboratórios, não 
tendo aplicabilidade nas clínicas e consultórios. Hoje, existem kits lançados no 
comércio internacional e nacional que possibilitam o clínico a utilizar provas 
microbiológicas e bioquímicas na intenção de predizer o risco da doença cárie de seu 
paciente. 
 Contagem de lactobacilos(LB) e estreptococos  grupo mutans (EGM) são dois 
testes significantes na predição de atividade de cárie, tendo em vista que estes 
microorganismos estão relacionados com as seguintes evidências: correlação positiva 
entre presença de mutans na placa e na saliva e desenvolvimento de lesões de cárie; 
número significantemente maior de mutans em lesões de cárie do que em superfícies 
sadias de esmalte; baixos níveis de mutans em pessoas com baixa prevalência de 
cárie; colonização de mutans detectada apenas após a erupção dentária; e o padrão de 
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colonização de mutans nas superfícies dentárias, iniciando-se em superfícies retentivas 
oclusais, para mais tarde colonizar as superfícies proximais e, pôr último, as superfícies 
lisas vestibulares e palatinas/linguais. 
 No que diz respeito aos lactobacilos, são microorganismos gram-positivos, 
anaeróbicos, acidogênicos e acidúricos, podendo se multiplicar em pH baixo, tanto da 
placa, quanto de lesões abertas de cárie. Após a colonização inicial pêlos mutans e 
colapso do tecido da zona superficial de cárie observa-se grande quantidade de 
lactobacilos nas lesões cariosas cavitadas, indicando-o como um invasor secundário. 
Portanto, a detecção de um alto número de lactobacilos na saliva indica a possibilidade 
de progressão de lesões iniciais. 

Os testes bioquímicos  - determinação do fluxo salivar e capacidade tampão da 
saliva -  também devem ser considerados quando a intenção é fechar um diagnóstico 
mais próximo da realidade do paciente. Sabe-se que a saliva  desempenha papéis de 
extrema importância no processo da doença cárie, protegendo o hospedeiro, na 
dependência de mecanismos de neutralização de ácidos pêlos sistemas tampões ácido 
carbônico/bicarbonato, fosfato e fosfoproteínas ácidas. Essa proteção também está na 
dependência da diluição de ácidos e na ação de auto-limpeza da cavidade bucal 
através do fluxo constante. 

É sempre bom lembrar que os testes para a predição de atividade cariogênica 
são úteis na intenção de prever o risco individual à doença, mas não podem ser 
utilizados como único indicador deste risco. 

 
A sexta etapa da consulta básica é a identificação de placa bacteriana, tanto 

visível, quanto revelada. A placa pode ser definida como sendo um depósito denso de 
microorganismos aderidos em diversas superfícies do elemento dentário, que não são 
removidos pela ação natural de lavagem pela saliva, pela mastigação de alimentos 
duros ou pôr jatos de ar. A placa só é removida mecanicamente ou através de 
substâncias químicas. Existem nichos microbianos distintos em cada superfície do 
dente e podemos classificá-los em dois grandes grupos: placa sub  gengival e placa 
supra gengival. Os fatores do meio ambiente selecionam as diferentes comunidades 
microbianas que colonizam as diversas regiões do dente. Assim, encontramos 
diferenças entre placa de sulcos e fissuras, placa de superfície proximal e placa de 
superfície lisa.  

Antigamente, no modelo cirúrgico-restaurador, a composição da placa 
bacteriana não era levada em  consideração, mostrando o desconhecimento dos 
Dentistas a respeito da ecologia microbiana bucal e vigorava a Hipótese da Placa 
Inespecífica (HPI). Pôr essa hipótese, qualquer grupo microbiano que se agrupasse na 
forma de placa era considerado como agressor dos elementos dentários e periodontais. 
Consequentemente, como todos os humanos tem potencial para a formação de placa 
bacteriana, o tratamento era interminável, pois existe uma continuidade na formação da 
placa. Além disso, todos eram tratados de igual forma, pois acreditava-se que a placa 
era igual para todos, não havendo distinção de risco. 

No modelo de promoção de saúde trabalhamos com a Hipótese da Placa 
Específica (HPE), que reconhece   uma situação específica dos ecossistemas 
microbianos bucais  e também a existência de uma inter-relação dinâmica entre o 
hospedeiro e as variáveis produzidas pela dieta, responsáveis pôr modificações nesses 
ecossistemas. Pôr esta hipótese, podemos ter placa associada à ausência de doença, 
placa relacionada à doença cárie e placa relacionada à doença peridontal. Desta forma, 
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a abordagem clínica do paciente passa a ser diferenciada, tendo em vista que fica claro 
que o risco às doenças é individual e, portanto, cada um deles requer uma medida 
terapêutica ou profilática individualizada. 

A placa pode ser considerada “visível” quando é observada a olho nu, sem a 
necessidade de nenhum recurso adicional. Normalmente a placa visível é espessa e 
encontra-se depositada na região pôr diversos dias. Quando possui características de 
glóbulos e apresenta-se viscosa está relacionada à cárie. 

A placa revelada é aquela que só é visualizada quando aplicamos soluções 
reveladoras de placa bacteriana. Nesse caso poderemos aplicar o Índice de Higiene 
Oral Simplificado, de autoria de Greene & Vermillion, e que se propõe a: 
1. estudar a epidemiologia da doença periodontal; 
2. verificar a eficiência de métodos de escovação; 
3. verificar os efeitos de programas de educação para a saúde bucal. 

Para observarmos os valores do IHO-S é necessário utilizar substâncias 
evidenciadoras de placa bacteriana. Essas substâncias facilitam a visualização da 
localização de placa bacteriana, muito embora possamos vê-la sem o uso delas ( 
índice de placa visível ). Os evidenciadores de placa são: Fucsina básica; Eritrosina; 
Marron de Bismarck; Verde Malaquita e Violeta de Genciana. 

 
Neste índice, examinamos apenas algumas superfícies específicas de dentes 

selecionados e, segundo os autores, se nestas superfícies encontrarmos uma certa 
quantidade de placa é sinal que nas demais também a encontraremos. 

Os dentes e superfícies examinadas são: 
• vestibular do 1º Molar superior direito 
• vestibular do Incisivo Central superior 
• vestibular do 1º molar superior esquerdo 
• lingual do 1º molar inferior esquerdo 
• vestibular do Incisivo Central inferior esquerdo 
• lingual do 1º molar inferior direito 

No caso do dente-índice estar ausente, deve-se substituí-lo pelo subsequente. 
 

 O IHO.S é composto pelo índice de indutos ( placa ) e pelo índice de cálculo ( 
tártaro ). 
 

IHO.S  =  Índice de Indutos  +  Índice de Cálculo 
 

Os escores para Indutos são: 
Zero: Não há presença de induto ou mancha. 
Um  : Presença de induto cobrindo não mais de 1/3 da superfície exposta do dente, ou 
a presença de manchas extrínsecas independentemente da área coberta, desde que 
não haja outro grau de induto. 
Dois : Presença de induto cobrindo mais de 1/3, mas não mais que 2/3 da superfície 
exposta do dente. 
Três  : Presença de induto cobrindo mais de 2/3 da superfície exposta do dente. 
 
Os escores para cálculo são: 
Zero : Não há presença de cálculo. 
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Um   : Presença de cálculo supra gengival cobrindo não mais de 1/3 da superfície 
exposta do dente. 
Dois  : Presença de cálculo supra gengival cobrindo mais de 1/3, mas não mais de 2/3 
da superfície exposta do dente, ou presença de cálculo subgengival ao redor da porção 
cervical do dente, ou ambos. 
Três   : Presença de cálculo supra gengival cobrindo mais de 2/3 da superfície exposta 
do dente, ou presença de uma faixa contínua e densa de cálculo subgengival ao redor 
da porção cervical do dente, ou ambos. 
 Após a identificação da qualidade e quantidade de placa bacteriana procedemos 
à realização do Índice de Sangramento Gengival (ISG), através do exame da margem 
gengival. É sabido pôr todos que as funções principais do periodonto são a ligação do 
dente ao seu alojamento ósseo; o suporte e a transformação das forças geradas pela 
mastigação, fonação e deglutição; a manutenção da integridade da superfície do corpo, 
separando o meio ambiente externo do interno e a defesa contra as influências 
ambientais externas nocivas, presentes na cavidade bucal. Desta forma é de suma 
importância que as estruturas que compõem o periodonto sejam mantidas com 
integridade. 
 Para o exame do ISG utilizamos a sonda periodontal, que deve ser introduzida 
com leveza no sulco gengival de cada dente, percorrendo toda a sua extensão, como 
se abraçasse o dente. Anotaremos a presença ou não de sangramento, sem nos 
preocuparmos com a intensidade deste, pois sabemos que o sangramento provocado é 
uma das características clínicas da doença periodontal superficial, que quase sempre é 
causada pôr higiene incorreta ocasionando grande acúmulo de placa bacteriana. 
 
 Nesse ponto de nossa consulta básica padrão identificamos a necessidade de 
educarmos nosso paciente . 

A educação, como processo básico ao trabalho de saúde, é bastante 
reconhecida e aceita. Livros padronizados de administração de saúde invariavelmente 
a mencionam como atividade das agências de saúde oficiais e privadas. O 
desenvolvimento de programas específicos de saúde pública  sobre tuberculose, 
câncer, coração, nutrição, higiene mental, saneamento, saúde bucal  e outros, deu alta 
prioridade ao processo educativo, considerado como método seguro para alcançar os 
objetivos dos programas. A partir dessa constatação, a educação também passou a ser 
utilizada nas clínicas privadas. No modelo de promoção de saúde, a educação do 
paciente é peça fundamental para o sucesso de todo o tratamento, haja visto a 
necessidade do paciente assumir sua cota de responsabilidade em relação à sua 
própria saúde bucal. 
 A  educação é usada como instrumento básico das atividades de quase todas as 
pessoas que trabalham em saúde: enfermeiras, inspetores sanitários, nutricionistas 
escolares, equipe de saúde bucal, pessoal de serviços de saúde, etc.... Embora todos 
concordem, de maneira geral, quanto à importância da educação para solucionar 
problemas de saúde, parece, no entanto, haver compreensão limitada acerca do que 
realmente significa o processo educativo e de que modo ele pode ser usado 
eficientemente. 
 Não é surpresa verificar que o pessoal de saúde não compreende a importância 
do processo educativo, visto que a maioria recebeu treino e experiência em ciências 
médicas e biológicas, enquanto que o processo educativo tem pôr base as ciências 
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sociais. As ciências sociais tem aplicação direta às atividades de saúde, porque elas se 
preocupam com aspectos que dizem respeito à: 
• Motivação do comportamento. As pessoas sentem-se motivadas a modificar seu 

comportamento quanto às práticas de saúde quando visualizam os benefícios que 
alcançarão. Um paciente, no consultório, só dará atenção ao Cirurgião Dentista 
quando perceber que ao adotar os procedimentos recomendados será beneficiado 
em termos de melhoria da saúde; 

• Trabalho com grupos e indivíduos. O trabalho com grupos pode ser tão produtivo 
quanto o trabalho com indivíduos isolados. No caso de grupos, devem ser 
organizados com pessoas que possuem o mesmo tipo de problema de saúde bucal 
e a melhoria de cada um dos componentes do grupo passa a se constituir num 
desafio pessoal; 

• Análise da função e estrutura das instituições. Cada instituição tem suas 
características específicas, que devem ser respeitadas. Num Hospital de pronto-
socorro, onde pessoas aparecem com episódios de dor e infeção, não é o melhor 
local para ensinar como se escova os dentes ou como se utiliza um fio dental. 

 
 Quando o processo educativo é usado em trabalho de saúde, o fim visado é uma 
mudança – de informações, atitude ou comportamento. Neste estudo, a expressão 
“mudança de comportamento” é usada em um sentido amplo e positivo. Mudança de 
comportamento tem lugar quando um indivíduo substitui uma prática de saúde pôr 
outra cientificamente mais eficiente, ou quando o indivíduo realiza ação que conduz a 
uma prática mais eficaz de saúde. 
 Para conseguir mudança de comportamento, três etapas são freqüentemente 
necessárias: 

• Criar ou mudar percepções 
• Utilizar forças motivadoras 

• Tomar uma decisão para agir 
Essas etapas são inter relacionadas e fazem parte de um processo total de 
mudança. 
 

 
Criação ou mudança de percepções 
 Nosso comportamento em qualquer situação é determinado em larga escala 
pelas crenças, atitudes e valores que possuímos. Essas crenças, atitudes e valores, 
que mudam sempre, em alguns indivíduos mais vagarosamente do que em outros, são 
o resultado de nossa vida, soma total de nossas experiências. O modo pelo qual vemos 
as pessoas, situações e objetivos em nossa vida é chamada percepção.  É obvio então 
que, visto como todos nós tivemos experiências diferentes, nossa percepção das 
coisas que nos rodeiam será diferente. A percepção das pessoas em relação a 
assistência à saúde difere amplamente. Já discutimos anteriormente acerca da 
percepção que a população tem do modelo cirúrgico restaurador: caro, doloroso e não 
resolve! 
 As crenças que a população possui em relação à saúde bucal estão diretamente 
relacionadas ao seu universo cultural. Existem pessoas que acreditam que todas as 
gestantes obrigatoriamente apresentam um quadro de “gengivite gravídica”, que os 
fluoretos só têm atuação em crianças, que a dieta não influencia o estado de saúde 
bucal, que a responsabilidade sobre a saúde bucal é unicamente do Dentista... Essas 
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crenças têm que ser modificadas para que possamos introduzir novas práticas com 
resultados positivos. 
 No trabalho em saúde o problema não é tanto o de mudar percepções, mas o de 
criar percepções em populações adultas. Encontramos crianças ou mesmo adultos que 
não têm nenhum conhecimento ou experiência em certas áreas da saúde bucal e, pôr 
conseguinte nenhuma percepção nessas áreas.  
 Entre criar ou modificar percepções em saúde bucal, acreditamos que o mais 
fácil seja criar as percepções em pacientes os mais jovens possíveis, para que eles 
possam crescer adotando práticas positivas em relação à saúde bucal. Desta forma, a 
educação da mulher gestante, modificando suas percepções é de fundamental 
importância para que ela possa criar percepções corretas no futuro bebê. 
 
Utilização de forças motivadoras 
 Há uma grande verdade no velho ditado “voce pode conduzir um cavalo à água, 
mas não pode obrigá-lo a beber”. Pode-se falar várias vezes às pessoas sobre práticas 
mais eficientes de saúde, documentadas com fatos e números irrefutáveis, e mesmo 
assim elas se recusam a mudar padrões antigos de comportamento. Os profissionais 
de saúde são pessoas tão interessadas em seu trabalho clínico que muitas vezes 
esquecem que fatos e números mudam o comportamento somente quando estão 
relacionados com as necessidades básicas humanas. Infelizmente para os que não 
trabalham em saúde, boa saúde não parece ser uma necessidade básica. A criação de 
novas necessidades é uma área que pouco conhecemos. Isso significa que devemos 
utilizar em nosso trabalho da saúde aquelas básicas humanas, biológicas e adquiridas, 
que servem como determinantes motivadoras do comportamento.  A menos que se 
possa, de certo modo, relacionar fatos e números com as necessidades básicas, não 
podemos esperar uma mudança no comportamento. 
 Em psicologia, o campo da motivação não é somente complexo, mas um campo 
no qual há ainda muitas questões sem resposta Ano após ano, nossos pacientes são 
expostos a experiências e informações sobre saúde com o propósito de criarem e 
mudarem suas percepções. A não ser que as informações e experiências tenham 
significado real em relação às necessidades básicas, a aprendizagem não será efetiva 
ou permanente como poderia ser. Desde que o processo educativo difere do processo 
legal, que obriga uma pessoa a se comportar de um modo específico, o processo 
educativo deve depender do próprio desejo do indivíduo de querer mudar ou agir. 
   Na Odontologia atual, os fatores motivacionais podem ser os mais 
diversos: necessidade de “boa aparência” para se introduzir no mercado de trabalho; 
ter um bonito sorriso para atrair a atenção do sexo oposto; os cuidados constantes 
ficam mais baratos do que quando se deixa para ir ao Dentista em intervalos longos de 
tempo.... 
 
Tomando uma decisão para agir 
 Podemos todos provavelmente pensar em situações nas quais intenções eram 
boas, mas em que deixamos de completar o que pretendíamos fazer. Esse fenômeno 
particular de comportamento é muito importante para os que trabalham em  saúde. A 
criança cuja mãe tem intenção de levá-la ao Dentista, para fazer uma revisão de rotina, 
mas nunca o faz, de certa maneira não está melhor do que a criança cuja mãe ignora 
que um exame periódico de rotina é necessário. A coisa importante que devem saber 
aqueles que trabalham em saúde é que há necessidade de uma ligação entre intenção 
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e ação. Essa ligação, que poderia parecer para nós sem importância, do ponto de vista 
psicológico é freqüentemente um fator determinante do comportamento. A ligação é um 
processo de tomada de decisão pôr parte do indivíduo ou de um grupo indicando que a 
ação se seguirá. Alguns exemplos auxiliarão a esclarecer esse conceito. Uma mãe 
pretende levar o filho ao consultório dentário: um telefonema ao consultório  feito pela 
mãe para marcar a consulta poderia servir de ligação entre a intenção e a ação.  
 
 
 Após o início da educação do paciente, procederemos à realização de uma 
profilaxia profissional, que pode ser realizada pelo método tradicional com instrumentos 
rotatórios         ( taça de borracha + escova de Robbinson )  ou através de 
equipamentos que produzem um jateamento sob pressão nas superfícies dentárias. 
Independente do método escolhido, a finalidade deste procedimento é o de eliminar 
placa bacteriana ou outro resíduo qualquer, preparando os elementos dentários para a 
avaliação do estado do mineral dos dentes. 
 A avaliação das condições do elemento dentário seguirá os critérios do Índice 
CPO.S       ( proposto pôr Klein, Palmer e Knutson ) modificado com a inclusão de 
mancha branca ativa e inativa ( MBA e MBI) e entendendo que o critério adotado para  
o componente “extração indicada” significa apenas a severidade da doença, mas não a 
terapêutica adotada. 
 Desta forma, o elemento dentário poderá apresentar-se com as seguintes 
condições: a) hígido; b) com mancha branca ativa; c) com mancha branca inativa; d) 
com lesão cavitada em esmalte; e) com lesão cavitada ativa na dentina ( dentina 
esbranquiçada, amolecida e úmida ); f) com lesão cavitada inativa na dentina ( dentina 
escurecida e endurecida); g) com lesão cavitada atingindo a câmara pulpar; h) dente 
extraído ( 5 superfícies perdidas ). 
 Feito o exame dentário e, caso haja necessidade, partimos para os passos finais 
dessa primeira consulta básica padrão realizando a remoção de tecido cariado das 
lesões cavitadas, o bochecho com antimicrobiano e a adequação do meio bucal. A 
utilização de antimicrobiano é de fundamental importância e podemos classificá-los da 
seguinte forma: 
• Sais metais: fluoreto estanhoso e citrato de zinco; 
• Moléculas catiônicas: clorexidina, cloreto de cetilpiridínio e sanguinarina; 
• Agentes fenólicos não iônicos: triclosan; 
• Óleos fenólicos essenciais: fenol, timol, eucaliptol, mentol e metilsalicilato; 
• Agentes modificadores de superfície: delmopinol; 
• Enzimas oxidativas: amiloglicosidase e glicose oxidase; 
• Peróxidos: bicarbonato e peróxido de hidrogênio. 

As evidências acumuladas na literatura demonstram que quando a doença cárie 
apresenta lesões cavitadas, o número de colônias microbianas aumenta 
significativamente, pois as lesões cavitadas oferecem tudo aquilo que é necessário 
para manter seu ciclo vital. Desta forma, ao compararmos o número de unidades 
formadoras de colônias de estreptococos  grupo mutans e de lactobacilos em pacientes 
sem lesões cavitadas e com lesões cavitadas, observaremos uma superioridade para 
aqueles pacientes que apresentam lesões cavitadas. 
 Pôr outro lado, o padrão de colonização dos estreptococos grupo mutans, 
principais responsáveis pelo início da doença, mostra que na dentição hígida a 
colonização apresenta uma maior concentração na região de molares, em seguida nos 
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pré-molares e pôr fim, na região anterior. Com relação aos molares, percebe-se 
nitidamente a grande concentração de colônias nas áreas de sulcos e fissuras. Outra 
região que se mostra densamente colonizada são as áreas interproximais, onde 
percebe-se um gradiente póstero-anterior . 
 Nos indivíduos com dentição restaurada, existe uma grande freqüência de 
colônias de estreptococos  grupo mutans (EGM) nas superfícies portadoras de 
restaurações, notadamente nas suas margens. As restaurações de amálgama de prata 
apresentam suas superfícies livres de colônias, as quais no entanto, aparecem 
numerosamente nas margens das restaurações. As superfícies restauradas com resina 
composta, pôr sua vez, mostram-se muito mais densamente colonizadas quando 
comparadas às mesmas superfícies de dentes não restaurados. 
 O padrão típico de colonização dos estreptococos grupo mutans apresenta uma 
simetria bilateral e um gradiente póstero-anterior de prevalência de colônias nas 
superfícies, sendo que o tipo e a localização das restaurações são fatores importantes 
para a colonização. Pacientes com grande necessidade de troca de restaurações, em 
virtude de cárie secundária, têm um número significantemente maior de estreptococos  
grupo mutans do que aqueles que não apresentam esse quadro. Como é sabido, a 
área crítica no desenvolvimento de cárie secundária é o microespaço entre a superfície 
do dente e a restauração. Essa interface oferece às bactérias acidúricas, como os 
estreptococos  grupo mutans e certos lactobacilos importante vantagem ecológica. 
 Desta forma, quando o nosso paciente comparece à clínica apresentando 
diversas lesões cavitadas de cárie, não é uma conduta correta  fazer o preparo e a 
restauração de uma das lesões, deixando as demais para as próximas sessões. 
Imediatamente após a restauração, os microorganismos colonizarão suas margens, 
condenando-a a uma troca subsequente. O procedimento correto é proceder à 
remoção da maior quantidade possível de tecido cariado, realizar uma profilaxia 
criteriosa, utilizar uma solução antimicrobiana para bochecho, aplicar substância 
cariostática nas lesões e restaurá-las provisoriamente com cimentos ionoméricos de 
primeira geração. 
 Realizando esses procedimentos, estaremos removendo a infecção cariogênica 
da cavidade bucal de nosso paciente, e teremos tempo suficiente para 
progressivamente restaurar, com segurança, cada um dos elementos comprometidos. 
Além disso, estaremos paralisando o processo de doença e sua sintomatologia, 
oportunizando ao paciente tempo para o aprendizado do controle de placa e dieta. 
Esses procedimentos são chamados de adequação do meio bucal pelo fato de 
proporcionar uma modulação microbiana, resgatando o padrão ecológico bucal que o 
paciente apresentava antes de ser acometido pela doença. 
 Na atualidade, uma variável da adequação do meio é a realização do 
Tratamento Restaurador Atraumático, que originariamente surgiu como uma solução 
definitiva para comunidades rurais e de refugiados na Ásia e na África. Esse tratamento 
pode ser utilizado nas sociedades modernas como uma das formas de adequar 
provisoriamente o ambiente bucal, com a segurança de que o material utilizado não 
será degradado pelo meio e também não será perdido pôr fratura/deslocamento, visto 
possuir uma adesividade extremamente boa, aliado ao fato de ser autopolimerizável e 
permitir um tempo de trabalho muito melhor do que os cimentos ionoméricos 
convencionais. Essa alternativa modifica a proposta inicial do Tratamento Restaurador 
Atraumático mas nos dá a segurança e o tempo necessário para realizarmos o 
tratamento restaurador num ambiente controlado. 
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 A finalização da nossa consulta básica padrão ocorre com a primeira sessão de 
aplicação de fluoretos. Tendo em vista que a profilaxia profissional removeu a camada 
globular de fluoreto de cálcio que se encontrava depositada na superfície do esmalte 
dentário faz-se necessário ofertar ao meio ambiente bucal nova quantidade de 
fluoretos. Esse fluoreto novamente será depositado no esmalte dentário sob a forma de 
fluoreto de cálcio, protegido da solubilização do meio ambiente bucal pôr uma camada 
de fosfato de cálcio. Quando houver um desafio cariogênico, a camada de fosfato de 
cálcio se romperá, liberando o fluoreto de cálcio para atuação. 
 Podemos optar pelo fluoreto no veículo gelatinoso ( gel) ou laca ( verniz ) 
dependendo da situação específica do paciente. Se o paciente apresentar grande 
infecção cariogênica                   ( representada pôr inúmeras lesões abertas que foram 
limpas e adequadas )  o melhor é utilizar o verniz fluoretado, pois apresenta alta 
concentração de fluoreto. Em caso contrário, poderemos utilizar o gel com bom 
resultado. 
 
2.2 – Tratamento dos fatores causais 
 
 Quando o paciente retorna ao consultório para a segunda consulta ele já deve 
estar com o seu diário de dieta totalmente preenchido para ser analisado. Antes do 
paciente cumprir esta tarefa não tem sentido marcar seu retorno pois o tratamento dos 
fatores causais objetiva promover o reequilíbrio dos interferentes multicausais 
relacionados com os processos da doença cárie e periodontal . 
 Desta forma, temos que seguir uma metodologia específica para discutirmos 
com o paciente a sua problemática . 
 
a) Exposição do caso ao paciente: 

De posse de todos os dados recolhidos na consulta básica padrão temos subsídios 
para fecharmos o diagnóstico , expondo e discutindo detalhadamente o caso com o 
paciente ( ou seus responsáveis ), especificando detalhes do plano de tratamento a ser 
empreendido. 

Desta forma mostraremos ao paciente os resultados de seus testes microbiológicos,                
( estreptococos grupo mutans e lactobacilos ) identificando o risco provável de 
desenvolver lesões da doença cárie num futuro próximo. O resultado destes testes, 
acrescidos aos resultados dos testes de fluxo salivar e capacidade tampão da saliva, 
placa visível e corada, exposição à sacarose e situação atual de lesões de mancha 
branca ativa ou lesões cavitadas darão clareza ao quadro do paciente com relação à 
doença cárie e suas seqüelas. 

A análise do sangramento gengival após exploração e a identificação de cálculos 
subgengivais, acrescidos aos exames complementares ( principalmente o radiográfico ) 
subsidiará o entendimento acerca da situação de doença periodontal, com a indicação 
do tratamento preconizado. 

Situações sistêmicas identificadas na anamnese e que fujam ao campo de ação do 
Cirurgião Dentista devem ser discutidas com o médico responsável e analisadas junto 
ao paciente. 
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b ) Educação para a saúde: 
Agora este procedimento não é mais meramente teórico, com informações de 

ordem geral. Temos em nossa frente um caso definido onde já conhecemos uma série 
de detalhes a respeito do paciente, que nos credencia a estabelecer um plano de 
educação específico. 

Este plano específico começa quando, a partir do que foi observado, trabalhamos 
os conceitos de transmissibilidade da microbiota cariogênica, janela de infectividade, 
impacto da colonização precoce de crianças e transmissão de hábitos de risco pela 
família ( padrão de consumo de açúcar e rotina de higienização bucal ). 

A infecção cariogênica dificilmente é observada em bebês antes do surgimento dos 
dentes. A pesquisa de estreptococos  grupo mutans, lactobacilos e actinomicetos na 
faixa etária entre zero e seis meses (antes da dentição) mostra que esses 
microorganismos não são detectáveis. Entretanto, logo após o surgimento dos 
primeiros dentes decíduos e à medida que os demais erupcionam, observa-se a 
colonização pôr estreptococos do grupo mutans, num mecanismo de 
transmissibilidade. Esse período ficou conhecido na literatura internacional como 
“janela de infectividade”.  A transmissão ativa de estreptococos com possibilidades de 
iniciar a doença cárie implica na sua implantação em um hospedeiro que se apresente 
susceptível, o que está na dependência de diversos fatores. Esses fatores estão 
diretamente relacionados à uma inoculação suficiente em um meio que possua níveis 
adequados de sacarose e também requer a existência de uma microflora competitiva. A 
infecção cariogênica tem a possibilidade de se estabelecer quando ocorre repetidas 
exposições do hospedeiro humano ao microorganismo.  O período de infectividade dos 
humanos aos microorganismos causadores da doença cárie foi delimitado 
aproximadamente entre os 18 e 32 meses de vida. Observa-se que a aquisição 
microbiana aumenta com a idade ou na medida em que novas superfícies erupcionam. 
As fontes de infecção são várias, mas observamos fortes indícios de que existe uma 
relação direta entre as cepas microbianas das mães em relação aos filhos, e uma vez 
adquirido um padrão de colonização, dificilmente este será modificado ao longo da 
vida. Entretanto, também se observa que crianças que escaparam da colonização 
microbiana neste período prosseguem livres da infecção cariogênica. 
 
 Após a discussão do problema específico do paciente quanto às questões 
abordadas acima, solicitamos que ele  proceda à higienização bucal, observando com 
atenção a  forma como é realizada a escovação e como é utilizado o fio dental. 
Procuramos não interferir para deixar que o paciente mostre exatamente como realiza 
esses procedimentos no ambiente doméstico. Quando o paciente finaliza esta tarefa,  o 
posicionamos na cadeira clínica e procedemos à revelação da placa bacteriana com a 
intenção de demonstrar as falhas ocorridas na escovação e na utilização do fio dental, 
comentando sua destreza e psicomotricidade. Não é aconselhável sugerir uma 
mudança radical na forma de escovação, pois como esse ato é um hábito, para 
substituí-lo é necessário força de vontade e tempo. Devemos introduzir novos 
movimentos aos que o paciente já realiza, de forma que ele consiga remover a maior 
quantidade possível de placa bacteriana.  É sabido que para a obtenção de uma boa 
limpeza da cavidade bucal, além do uso das escovas, outros fatores devem ser 
considerados. Dentre eles salienta-se: tempo, freqüência e técnica de escovação, bem 
como habilidade manual e particularmente a motivação. A escova dental é o recurso 
mais universal e importante na higienização bucal. 
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 Dentro desse assunto, é necessário informar e discutir o tipo de escova dental 
mais adequado às necessidades individuais. 
 A escova ideal, de acordo com normas definidas pela American Dental 
Association deve possuir tufos com o mesmo comprimento; cabeça e hastes situadas 
num mesmo eixo, sendo o cabo achatado ou retangular para permitir melhor 
empunhadura; 
 Devem ser leves; impermeáveis à umidade; de fácil limpeza; deve possuir cabeça 
pequena          ( entre 25 a 32 mm de comprimento pôr 8 a 10 mm de largura )  com 3 x 
6 ou 3 x 9 fileiras de tufos; as cerdas devem ser de nylon e as escovas devem ser de 
fácil manipulação, duráveis, eficientes, de baixo custo e agradáveis à visão. 
 Apesar destas normas, a indústria produz os mais diversos tipos de escovas 
como pôr exemplo: 
• Escovas com corantes impregnados nas cerdas ( Timer e Indicator) para 

informar o momento adequado para a substituição; 
• Escovas elétricas para pacientes com pouca destreza manual, pouca motivação e 

incapacitados intelectualmente; 
• Escovas com agentes termossensíveis, que muda a cor conforme a temperatura, 

sugerindo que a escovação só estará concluída quando houver mudança de 
coloração; 

• Escovas aromatizadas para a motivação infantil; 
• Escovas ortodônticas com design específico para higienização de locais com 

brakets; 
• Escovas ecológicas ou alternativas, confeccionadas pelo próprio paciente com 

espoja sintética ou bucha vegetal; 
• Escovas unitufos e interproximais; 
• Escovas com diversas cabeças ativas; 
• Escovas convencionais ( tamanho 20, 30, 40, 50 e 60 ) 
 
c ) Análise da dieta 
 
 De posse do diário de dieta devidamente preenchido pelo paciente, 
analisaremos o risco à doença cárie pôr esse fator para fazermos um somatório com os 
demais fatores analisados e fecharmos o risco total à doença. 
 Com o paciente ao nosso lado, vamos analisar todos os alimentos consumidos 
nos três dias em que o diário foi preenchido, grifando aqueles que colocam em risco a 
saúde bucal e utilizando a fórmula citada anteriormente (valor do momento x valor da 
consistência ) . 
 É necessário enfatizar, se for o caso, as mudanças necessárias na dieta, 
reforçando a idéia da redução da freqüência do uso do açúcar ( consumo inteligente do 
açúcar ), ou substituindo pôr açúcares não cariogênicos.   
 
d) Intervenções clínicas 
 
 As intervenções clínicas necessárias, observadas através do diagnóstico do 
caso, estão relacionadas à remoção profissional da placa bacteriana remanescente , 
com o conseqüente prosseguimento da terapia com fluoretos. 
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 Nesta fase, já temos todas as condições para iniciarmos o tratamento 
restaurador, visto que o processo de infecção já foi debelado, utilizando-se os 
princípios da Dentística ultra-conservativa . 
 
 
 
2.3 – Sessões subseqüentes 
 
 
 Uma vez que chegamos no ponto de controle integral da infecção cariogênica e 
periodontal, o tratamento passa a transcorrer de uma forma mais leve, com ênfase na 
manutenção do nível de saúde adquirido.  
 Desta forma, em cada consulta procederemos à avaliação do nível de 
higienização bucal conseguido pelo paciente através da rotina “escovar + revelar placa 
bacteriana + avaliar”. O percentual de placa remanescente deve ser removido com o 
aperfeiçoamento de movimentos da escovação, enfatizando a observação da forma de 
escovar para a aquisição do hábito. 
 O reforço da motivação constitui-se em tarefa que deve ser assumida pelo 
profissional em cada consulta, para que o paciente não se afaste dos ensinamentos 
que lhe propiciaram controlar a doença. Devemos observar e mostrar para o paciente a 
melhoria conseguida no estado de saúde gengival e, principalmente mostrar a reversão 
do risco à doença cárie. Essa reversão, que deve ser sempre a nossa meta, 
independente de estarmos tratando pacientes infantis ou adultos, ocorre quando o 
paciente passa a adotar atitudes que o levem na direção da saúde: controle de dieta 
alimentar, controle dos ecossistemas microbianos bucais, controle de placa bacteriana, 
remoção de fatores retentivos de placa, etc...              
 Ao chegarmos nesta fase, onde as doenças estão controladas, procedemos à 
finalização do tratamento restaurador, observando a recuperação estética e funcional 
do paciente. 
 Para finalizar nosso tratamento, é realizada a profilaxia profissional com taça de 
borracha + escova de Robbinson  ou com aparelhos de jateamento e, em seguida, 
fazemos a necessária aplicação de gel ou verniz fluoretado. 
 Agora o  nosso paciente está pronto para fazer a manutenção no ambiente 
doméstico, utilizando, para isto, os bochechos com soluções fluoretadas e os 
dentifrícios fluoretados. 

Os bochechos realizados com soluções que contém fluoretos constituem-se num 
método bastante interessante, visto que transfere do profissional para o paciente a 
responsabilidade do cuidado com a saúde bucal. 

É um método que permite a presença de baixa concentração de fluoretos na 
cavidade bucal durante algumas horas ( período de sono do paciente) promovendo 
trocas constantes com o esmalte dentário. 

Os primeiros estudos foram realizados pôr Bibby e colab. ( J.Dent.Research – 
1946) com solução de fluoreto de sódio a 0,01%. Posteriormente, Torell e colab. ( Acta 
Odont. Scandinavia – 1965 )propuseram a utilização de uma solução de fluoreto de 
sódio e de potássio a 0,2%. Ambos os estudos não apresentaram resultados 
favoráveis, mas indicaram que o problema era apenas identificar a concentração 
adequada. 
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Esse método possui as seguintes vantagens: 
• Poder preventivo elevado 
• Facilidade de utilização pôr pessoal leigo 
• Custo reduzido quando comparado aos métodos de aplicação profissional 
• Aplicação fora do ambiente clínico 
• Método interligado à educação do paciente 

 
Como desvantagens, identificamos a necessidade de continuidade, visto que a 

frequência de exposição ao flúor é diretamente proporcional aos benefícios alcançados; 
e a proibição de utilização pôr menores de 5 anos de idade, pela possibilidade de 
deglutição do líquido. 

 
Esse método pode ser utilizado tanto em programas públicos de saúde coletiva, 

como em programas de aplicação individual e pode ser definido como sendo um 
método econômico, de fácil aplicação e de boa eficiência. 

 
Prescrição: 
Uso Quinzenal: 
Fluoreto de Sódio a 0,5% 
 
Uso semanal: 

Fluoreto de Sódio a 0,2% 
Flúor fosfato acidulado (FFA) a 0,2% 
 
Uso diário: 

Fluoreto de sódio a 0,05% 
Flúor fosfato acidulado (FFA) a 0,05% 
Fluoreto Estanhoso a 0,1% (instável, devendo ser preparado e utilizado 

imediatamente) 
 
O potencial preventivo das soluções fluoretadas está diretamente relacionado à 

periodicidade de utilização. 
• Bochechos diários: 45 a 50% 
• Bochechos semanais: 25 a 30% 
• Bochechos quinzenais: 10 a 15% 
 

As soluções fluoretadas funcionam como excelente método fornecedor de 
fluoretos para o meio ambiente  bucal, sendo importante sua utilização antes de dormir, 
visto que durante o sono a salivação é bastante diminuída, assim como o reflexo da 
deglutição, tornando o esmalte dentário mais susceptível ao desequilíbrio do sistema 
des-re. 

Os bochechos apresentam-se como uma medida segura e eficiente, não somente 
devido à sua capacidade de redução de novas lesões, mas também pôr se apresentar 
como um bom mecanismo de deposição de fluoreto de cálcio nos microporos de lesões 
incipientes de esmalte. 

 
Se optarmos pôr esse método para crianças abaixo de seis anos, devemos utilizar 

baixa concentração em uso semanal (0,05% 1 vez pôr semana) 
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A quantidade utilizada em cada bochecho deve ser de 10 ml., que deverá ser 
bochechada pôr um período de 1 minuto. Durante o bochecho, o paciente deverá 
permanecer em oclusão para permitir que a solução passe pôr pressão entre os 
espaços interdentais, levando o benefício do fluoreto nessa região. Os bochechos 
devem ser realizados à noite, após a escovação dentária e antes do paciente dormir. 

Uma forma de baratear esse método é mandar manipular a fórmula em farmácias 
especializadas. Uma fórmula básica está descrita abaixo: 

 
SOLUÇÃO FLUORETADA PARA BOCHECHO            0,2%             0,05% 

Fluoreto de Sódio       2,00 g      0,50 g 
Essência de menta ( flavorizante )       0,20 g      0,20 g 
Nipagim ( conservante)       0,25 g      0,25 g  
Nipazol (estabilizante)       0,15 g      0,15 g 
Álcool ( fixador )       2,00 ml      2,00 ml 
Água destilada       q.s.p. 1.000 ml       q.s.p. 1.000 

ml 
  

Validade da solução: 6 meses 
 
 

Com relação aos dentifrícios fluoretados, sabemos que  é um método 
propiciador de oferta constante de fluoretos em baixa concentração e que circulam 
durante mais tempo na cavidade bucal, o que o credencia a participar ativamente dos 
processo de trocas iônicas no meio ambiente bucal. A placa bacteriana é considerada 
como um importante fator desencadeante da doença cárie e periodontal. No Brasil, 
muito embora diversos métodos venham sendo utilizados ao longo do tempo, a 
promoção de saúde ainda constitui-se um dos maiores desafios da Odontologia. 

 Entre os métodos para a remoção mecânica da placa, a limpeza pela escovação 
dentária é um dos mais utilizados, entretanto, este método só é eficaz quando 
corretamente realizado, sendo, portanto, na maioria das vezes, incompleto. É preciso 
assegurar que se faça uma boa limpeza dos dentes através da escovação. É 
importante ressaltar que o controle da placa bacteriana é muito mais que o simples ato 
da escovação, sendo a escovação apenas o método para se alcançar o controle de 
placa.  
 Além da escova e do fio dental, o dentifrício é um elemento auxiliar capaz de 
atuar contribuindo para a remoção de placa bacteriana, desde que em sua composição 
existam substâncias para essa finalidade. O dentifrício não pode ser supervalorizado, 
colocando em um plano secundário o valor da escova. Ambos possuem importância 
para a remoção e controle da placa. 
 Pelo fato dos dentifrícios atuarem na higiene bucal diária do indivíduo, torna-se 
razoável a incorporação aos mesmos de agentes terapêuticos  que complementem na 
remoção da placa, auxiliem na terapêutica de hipersensibilidade dentinária, previnam 
cárie dentária, além da função cosmética. 
 A função primária de um dentifrício é limpar e polir as superfícies de fácil acesso 
dos dentes, quando usado em combinação com uma escova dentária. Um dentifrício 
deverá proporcionar o máximo de limpeza com uma mínima abrasão dos tecidos 
dentários. 
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 O dentifrício também serve de veículo para aplicação de produtos com fins 
terapêuticos, como no caso de substâncias para diminuir ou eliminar a sensibilidade 
dentinária, ou de fluoretos na prevenção da cárie dentária. 
 A composição básica de um dentifrício compreende a presença de abrasivo (40-
50%), umectante (20-30%), água (20-30%), aglutinante (1-2%), detergente (1-3%), 
agente de sabor (1-2%), conservante (0,05-0,5%) e agente terapêutico (0,4-1,0%).  
 Inibidores químicos para o controle da placa bacteriana já são utilizados para 
complementar os procedimentos mecânicos. Alguns exemplos de inibidores são os 
antibióticos, as enzimas, os anti-sépticos e os fluoretos. 
 É válido considerar que os dentifrícios são excelentes veículos de substâncias 
terapêuticas, importantes para a cavidade bucal e, em especial, para os dentes. 
Portanto é possível concluir que os dentifrícios são imprescindíveis na administração 
indireta de substâncias. Pôr outro lado, é relevante assinalar que os dentifrícios 
possam agir deleteriamente, induzindo ou agravando as retrações gengivais e 
abrasões dentárias quando combinados com uma escova inadequada e uma técnica 
de escovação incorreta. 
 Os dentifrícios devem manter suas características desde a fabricação até a 
utilização e para tal, a embalagem é de fundamental importância. 
 A atual baixa prevalência de cárie dentária observada no mundo industrializado 
e desenvolvido é devido ao aumento do uso dos métodos chamados tópicos de ação 
do flúor. Destes métodos, atribui-se basicamente aos dentifrícios fluoretados o efeito 
principal na redução de cárie, tendo havido mesmo um sincronismo temporal entre o 
aumento do consumo destes dentifrícios e a observação do declínio da doença cárie. O 
flúor dos dentifrícios está presente em baixa concentração e sua freqüência de 
utilização é alta, contribuindo assim no controle da doença. Além do controle de placa 
pêlos métodos mecânicos, deve-se enfatizar a necessidade do controle da ingestão de 
açúcar e o valor de dentifrícios fluoretados. 
 A escovação só atinge seu objetivo final em termos de promoção de saúde se 
for realizada com dentifrícios fluoretados. Para tal, o dentifrício tem que atender 
especificações mínimas em termo de disponibilidade, estabilidade e reatividade do 
flúor. 
 Pôr maior que seja a dedicação do profissional para educar e orientar o paciente 
a respeito do papel da placa e os seus efeitos nocivos, a maioria dos pacientes não 
tem habilidade ou não é motivada para realizar a total remoção da placa através da 
escovação rotineira. Neste caso os produtos antiplaca são indicados.  

 Os estudos continuam sendo realizados para desenvolver a cada dia uma 
melhor formulação de dentifrícios visando o controle de placa bacteriana, principal 
agente etiológico da cárie e da doença periodontal.  
 
 
 
 


