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1.INTRODUÇÃO

O diagnóstico determina precisamente o tipo e estágio de uma doen-
ça. Objetiva a avaliação das necessidades apresentadas pelo paciente, por 
meio da análise dos sinais e/ou sintomas, que irão identificar a doença e 
reconhecer seus agentes etiológicos. Com esse objetivo, é realizado um 
exame clínico minucioso, ordenado e completo para a identificação das 
alterações nos tecidos bucais, objetivando uma atuação na manutenção 
e/ou restabelecimento da saúde.

O processo diagnóstico visa: separar indivíduos com uma doença es-
pecífica daqueles que não possuem a doença; separar indivíduos que 
apresentem um estágio específico da doença, daqueles que apresentem 
a doença em outro estágio1. A individualização do tratamento para certos 
tipos de doença é muito importante, pois a padronização do deste, em 
alguns casos, não produz efeito satisfatório.

Portanto, precisamos conhecer bem o conceito de cárie, os mecanis-
mos envolvidos na sua progressão e métodos de diagnóstico para que 
possamos evitar sua instalação ou intervir em sua progressão.

Diagnóstico da 
Doença Cárie 1

O que você irá ver nesse capítulo:

Introdução
Diagnósticos diferenciais
Exames complementares para determinação do risco de cárie
Quadro resumo
Questões comentadas
Referências✓

✓

✓
✓
✓
✓
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1.2 DOENÇA CÁRIE

A cárie é uma doença de prevalência elevada, progressão rápida e 
diagnóstico simples. Além disso, é uma doença infecciosa, multifatorial, 
dinâmica, crônica, localizada, que ocorre a partir do biofilme presente na 
superfície do dente, resultando em uma alteração do equilíbrio entre a 
superfície dental e o fluido do biofilme, que, com o passar do tempo, leva 
à perda mineral2. Ocorre por consequência da variação do pH na cavidade, 
sendo resultado de sucessivos ciclos de desmineralização e de reprecipi-
tação de minerais presentes na saliva, que ocorre na interface dente-bio-
filme. Seu desenvolvimento começa muito antes do momento em que 
suas sequelas são observadas a olho nu, como as manchas brancas e ca-
vitações.

A velocidade na progressão das perdas de mineral decorrente desse 
desequilíbrio é que determinará a velocidade de ocorrência de lesões 
cariosas. A desmineralização dos tecidos dentais (esmalte, dentina ou 
cemento) é causada por ácidos, especialmente o ácido lático, produzi-
do pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a 
sacarose. A baixa do pH ocasiona dissolução do esmalte e transporte do 
cálcio e fosfato para o meio ambiente bucal. É importante ressaltar que 
o padrão da cárie dental é diferente de dente para dente e de superfície 
para superfície. As áreas mais comuns para o desenvolvimento da lesão, 
devido ao maior acúmulo de alimentos e biofilme dental são: áreas abaixo 
do ponto de contato proximal, oclusal dos dentes em erupção e ao longo 
da região cervical.

1.2.1 Etiologia da cárie

Para que ocorra o desenvolvimento de uma lesão de cárie é necessário 
obrigatoriamente que exista uma tríade composta pelos itens: hospedei-
ro, microbiota e dieta, sendo que esses três fatores devem ocorrer con-
juntamente por um período mínimo de tempo. A relação entre os quatro 
fatores apresentados foi esquematizado por Keyes, sendo intitulado Mo-
delo de Keyes, apresentado na Figura 1.

Além disso, a ocorrência da doença cárie está associada a fatores deter-
minantes e moduladores. Os fatores determinantes são: microbiota, tipo 
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de dieta e susceptibilidade do indivíduo. Já os moduladores incluem: ida-
de, estado de saúde geral, fluoretos, aspecto socioeconômico, variáveis 
de comportamento e experiência anterior de cárie. Esses fatores devem 
ser levados em consideração, porém nem todos eles intervêm necessa-
riamente em todos os indivíduos que desenvolvem cárie, sendo que sua 
presença varia, favorável ou desfavoravelmente, de modo determinante 
segundo o indivíduo3.

 

Figura 1: Modelo de Keyes

1.2.1.1 Fatores determinantes

1- Microorganismos
A complexidade da ecologia oral pode ser apreciada quando conside-

ramos que mais de 300 espécies bacterianas, além de fungos, protozoários 
e micoplasmas são colonizadores da cavidade oral humana. A microbiota 
residente na cavidade bucal contribui para a defesa inata do hospedeiro, 
agindo como barreira resistente à colonização por microrganismos tran-
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sitórios que podem ser patogênicos. Os microrganismos patogênicos são 
adquiridos por meio de qualquer contato que se faça com com saliva de 
outras pessoas, como um beijo, na qual o contato mãe e filho é uma das 
principais formas de transmissão ou compartilhamento de objetos exter-
nos que tiveram contato prévio com saliva de outra pessoa, acarretando 
um desequilíbrio entre as espécies, aumentando a disposição a doenças8.

Quando da ingestão da sacarose, ocorre uma queda imediata do pH, 
inibindo o crescimento de algumas bactérias e selecionando outros mi-
crorganismos patogênicos . Desse contato resulta a fermentação do mate-
rial glicídio e proteico, resultando em ácidos que iniciam a descalcificação 
do esmalte dentário. Os principais microrganismos envolvidos na produ-
ção da cárie são: Streptococcus mutans, lactobacillus e actinomyces.

Os Streptococcus mutans fazem parte da fase inicial da cárie, contri-
buindo com a formação da matriz do biofilme e com a adesão bacteriana 
por serem muito aderentes. Apresentam características que aumentam 
sua cariogenicidade: sobrevivem, metabolizam, e desenvolvem em baixo 
pH (acidúricos), apresentam uma eficiente via glicolítica que produz rapi-
damente baixos valores de pH no biofilme e permitem que a produção de 
ácidos continue na ausência de açúcares. Produzem grandes quantidades 
de polissacarídeos extracelulares que permitem uma grande formação de 
biofilme e quebram algumas glicoproteínas salivares importantes para 
impedir as etapas de desenvolvimento inicial das lesões cariosas.

Os lactobacillus aparecem quando existe uma frequente ingestão de 
carboidratos refinados. São responsáveis pela progressão da cárie. Por não 
serem capazes de formar polissacarídeos extracelulares, não se aderem às 
superfícies lisas. São acidogênicos e acídúricos, produzem ácido láctico, 
que se dissocia em íons de hidrogênio, reduzindo o pH.

O açúcar ingerido é fermentado pela ação dos lactobacillus, que pro-
duzem o ácido lático, provocando uma queda instantânea do pH, que é 
crítico tanto para esmalte quanto para dentina, levando à perda de cálcio 
e fosfato, iniciando desmineralização do dente. O pH crítico para a denti-
na é 6,0 e para o esmalte 5,5. Isso quer dizer que nesses pH a saliva não 
tem mais a capacidade de proteger a estrutura mineral dos dentes (efeito 
tampão).

No esmalte, os cristais se dissociam e tendem a migrar para o meio ex-
terno. Devido ao efeito tampão da saliva, o pH se estabiliza e incorpora no-
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vos cristais à superfície, iniciando a remineralização, que leva 20 minutos 
para concluir ao todo.

Os actinomyces produzem lesões de progressão mais lenta que os outros 
microrganismos. Estão relacionados com lesões cariosas radiculares, rara-
mente induzem cárie em esmalte. Não são efetivos produtores de ácidos.

O biofilme se inicia com a formação da película adquirida, que é uma 
fina camada acelular (proteica) que forma a base para adesão dos micror-
ganismos que posteriormente desenvolvem a placa bacteriana. A película 
adquirida protege a superfície do esmalte, influencia na aderência eleti-
va dos microrganismos e funciona como reservatório de flúor. A película 
varia de 0,1 µm e 3 µm, apresenta um alto conteúdo de grupos carboxila 
e sulfatos, que aumenta a carga negativa do esmalte. A colonização pe-
los microrganismos ocorre pela aproximação das bactérias à superfície 
da película. O processo de adesão ocorre nas primeiras quatro horas, e o 
crescimento e reprodução entre 4 e 24 horas, formando uma cobertura 
consistente, que é o biofilme. Após 7 dias da formação do biofilme, ocorre 
a dissolução do esmalte superficial.

A cariogenicidade do biofilme depende de alguns fatores:
Localização dos microrganismos nos dentes: superfícies lisas, fossas e 

superfícies radiculares.
Quantidade de microrganismos concentrados em áreas não acessíveis 

á higiene bucal ou autolimpeza.
Quantidade de ácidos produzidos capazes de dissolver o componente 

mineral do dente.
A consistência do biofilme dental, que favorece a retenção de compos-

tos e diminui a difusão de elementos neutralizantes em seu interior.

2 - Dieta
Os carboidratos fermentáveis são considerados os principais respon-

sáveis pelo desenvolvimento da cárie, especialmente a sacarose, que é o 
carboidrato fermentável com maior potencial cariogênico. A sacarose fa-
vorece também a colonização de microrganismos com adesividade à pla-
ca, aumentando a fixação sobre o dente.

O início da desmineralização dos tecidos duros se dá com a formação 
de ácidos pelos microrganismos, durante sua atividade glicolítica, a partir 
dos alimentos da dieta. A produção de ácidos reduz o pH, que favorece 
um meio de desenvolvimento para outras bactérias cariogênicas.
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Palavras-chave Descrição

Abfração

É a perda patológica da estrutura dentária ao nível do limite 
amelocementário, observada em um único dente ou em 
dentes não adjacentes, resultante de forças oclusais aplica-
das excentricamente levando à flexão do dente.

Abrasão

É a perda de estrutura dental decorrente de processos 
mecânicos extrínsecos independentes da oclusão que surge 
pelo repetido contato efetuado por um corpo estranho à 
cavidade bucal, como a escovação vigorosa.

Actinomyces

São microrganismos que produzem lesões de progressão 
mais lenta que os demais. Estão relacionados com lesões 
cariosas radiculares, raramente induzem cárie em esmalte. 
São pobres produtores de ácidos.

Amelogênese imperfeita

Alterações hereditárias na formação do esmalte.  O esmalte 
pode apresentar hipoplásico de formato irregular e delga-
do, hipocalcificado com amolecimento e hipomaturo com 
aparência normal, porém com coloração alterada para o 
marrom amarelado.

Atrição 

É o desgaste fisiológico do tecido dental como resultado 
do contato de dente contra dente, sem nada estranho 
interposto entre eles. Ou quando esse desgaste ocorre 
pela fricção dos dentes durante a mastigação.  Geralmente 
envolve as superfícies oclusais e incisais.

Biofilme

É a cobertura consistente que recobre o dente e se inicia 
com a formação da película adquirida, que permite a 
adesão e colonização dos microrganismos.  O processo de 
adesão ocorre nas primeiras quatro horas, e o crescimento e 
reprodução entre 4 e 24 horas.

Cárie

É uma doença infecciosa, multifatorial, dinâmica, crônica, 
localizada, que ocorre a partir do biofilme presente na 
superfície do dente, resultando em uma alteração do equi-
líbrio entre a superfície dental e o fluido do biofilme, que 
com o passar do tempo, leva a perda de mineral.

Cárie oculta
São lesões em dentina que não são detectadas pelo exame 
visual, devido à integridade do esmalte, mas extensas para 
o exame radiográfico. 
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Cárie primária
São lesões presentes em dentes hígidos, que tem seu início 
nas cicatrículas, fissuras e superfícies lisas.

Cárie rampante
São múltiplas lesões ativas num mesmo paciente, causadas 
por uso indevido de mamadeira, drogas e radiação.

Cárie secundária
São lesões que se desenvolvem em volta de uma restaura-
ção deficiente.

Dentinogênese imperfeita

É uma alteração hereditária da estrutura dental. Os dentes 
apresentam-se normais, porém com alterações na translu-
cidez, podendo ser opalescente ou translúcido. O esmalte 
geralmente se desprende da dentina, a câmera pulpar 
apresenta-se total ou parcialmente obliterada e a dentina 
apresenta-se malformada, devido à baixa quantidade de 
minerais. Os dentes se desgastam facilmente e apresenta 
alteração de cor para marrom café.

DIFOTI
É um método de diagnóstico que utiliza uma fonte de luz 
isenta de radiação, e a imagem pode ser aumentada, repro-
duzida e armazenada. 

Erosão
É a perda patológica, crônica, localizada e indolor do tecido 
dental submetido quimicamente ao ataque de substâncias 
ácidas, sem o envolvimento de bactérias. 

Flúor
É um íon altamente reativo que se liga ao esmalte formando 
fluorapatita ou um fluoreto de cálcio, dificultando futuras 
ações ácidas sobre o esmalte, reduzindo sua solubilidade.

Fluorose

É uma alteração em que o esmalte dentário se apresen-
ta hipoplásico ou hipomineralizado, devido à ingestão 
crônica de flúor durante a formação dentária. Clinicamente, 
apresenta uma aparência opaca e compromete dentes 
homólogos. Em graus mais severos, pode causar alteração 
na forma e integridade.

FOTI

É uma alternativa ao exame radiográfico para detectar 
lesões de cáries proximais.  A fonte de transiluminação pos-
sui uma fibra óptica que envia um fino feixe de luz branca 
brilhante, que forma áreas sombreadas nas proximais dos 
dentes, ao incidir nas regiões desmineralizadas.
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Hipoplasia do esmalte

É uma alteração decorrente da má formação no esmalte. 
Pode ter origem sistêmica (tetraciclina, desnutrição, altera-
ções metabólicas) e origem local, decorrente de um trauma, 
queimadura elétrica, irradiação e infecção local.

Índice de higiene oral
Permite determinar quantitativamente a placa presente na 
superfície, sendo este mole (índice de placa mole) ou duro 
(índice de cálculo).

Lesões ativas

São lesões dolorosas e de evolução rápida. No esmalte, 
apresentam-se como manchas brancas, com superfície opa-
ca e rugosa. Na dentina, o tecido apresenta-se amolecido e 
de cor marrom clara.

Lesão de fossas e fissuras

Ocorre a expensas das paredes laterais da entrada da 
fissura. Localizada na superfície oclusal de molares e pré-
-molares e nos sulcos das superfícies palatina ou lingual dos 
dentes anteriores.

Lesão em superfícies livres

É uma lesão localizada próxima à margem gengival, no ter-
ço cervical de todos os dentes. Caracteriza-se por ser oval, 
apresentar limites definidos, ser opaca, rugosa e, geralmen-
te, está associada ao biofilme.

Lesões inativas

São lesões indolores e pigmentadas. No esmalte, apre-
sentam-se como manchas brancas e brilhantes, lisas ou 
pigmentadas. Na dentina, o tecido apresenta-se duro e 
escurecido.

Lesão interproximal

É uma lesão localizada na região mais cervical e para vesti-
bular do ponto de contato, devido a um maior acúmulo de 
placa nesta área. A progressão é lenta e um grande número 
de lesões permanece inalterado por longo tempo.

Lesão radicular
Apresenta forma arredondada, bem delimitada, localizada 
próxima à margem gengival.

Método de condutividade 
elétrica

Este método rege o princípio de que o dente sadio é um 
mal condutor de eletricidade. A condutividade elétrica é 
diretamente proporcional ao grau de desmineralização, 
mesmo quando a superfície continua intacta.
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03. PREFEITURA DE REMANSO - BAHIA (2015)
A placa bacteriana ou biofilme é um acúmulo bacteriano não mineraliza-
do que se adere firmemente às superfícies duras da cavidade bucal. Assi-
nale a alternativa que apresenta o principal microrganismo cariogênico 
em superfície lisa, iniciando a cárie em todos os sítios, inclusive cemento.

 Ⓐ Streptococcus sanguis.
 Ⓑ S. mutans.
 Ⓒ S. sanguis.
 Ⓓ Actinomyces naeslundi.
 Ⓔ S. oralis.

GRAU DE DIFICULDADE

Os Streptococcus mutans fazem parte da fase inicial da cárie, contribuin-
do com a formação da matriz do biofilme e com a adesão bacteriana por 
serem muito aderentes, em qualquer tipo de superfície, coronária ou ra-
dicular. Apresentam características que aumentam sua cariogenicidade: 
sobrevivem, metabolizam, e desenvolvem em baixo pH (acidúricos), apre-
sentam uma eficiente via glicolítica que produz rapidamente baixos valo-
res de pH no biofilme e permitem que a produção de ácidos continue na 
ausência de açúcares.
Resposta: Ⓑ

04. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL CONCURSO PÚBLICO NO 01/2015 (16)
O uso de produtos fluoretados é recomendado como meio preventivo e 
terapêutico da cárie dentária ao promover o aumento da concentração de 
íons de fluoreto na cavidade bucal, interferindo no processo de desremi-
neralização. O composto e a concentração dos produtos
utilizados nas soluções para bochechos fluoretados, de uso diário ou se-
manal, é, respectivamente:

 Ⓐ CaF 0,5% e CaF 0,2%.
 Ⓑ CaF2 0,05% e CaF2 0,02%.
 Ⓒ NaF2 0,2% e NaF2 0,05%.
 Ⓓ NaF 0,2% e NaF 0,05%.
 Ⓔ NaF 0,05% e NaF 0,2%.
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GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: As técnicas de autoaplicação dos fluoretos, ou seja, as quais 
são feitas por meio de uso caseiro individualizado representam a maneira 
preferível de uso de fontes de flúor. Elas podem ser realizadas com o uso 
de bochechos de soluções de fluoreto de sódio (NaF) com concentração
de 0,05% (uso diário) ou 0,2% (uso semanal) durante um minuto; ou pelo 
uso de dentifrícios com 1000 ppm, de uso diário.
Resposta: Ⓔ

05. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL CONCURSO PÚBLICO NO 01/2015 (16)
Há um consenso atual sobre o aumento da prevalência dos casos de des-
gaste dentário. Essa perda na estrutura dentária após a erupção pode 
ocorrer por vários fatores e associações. Relacione os tipos de desgastes, 
na Coluna 1, com seus possíveis agentes causais, na Coluna 2.

Palavras-chave Descrição

Atrição.
( ) Perda da estrutura dental relacionada à ação de um 
agente externo como escovação dentária, uso de cachimbo, 
uso inadequado do fio dental ou palito.

Abrasão.
( ) Perda da estrutura dental nas regiões cervicais por pres-
são repetitiva e estresse oclusal.

Erosão.

( ) Perda da estrutura dental causada pelo contato entre 
dentes antagonistas na oclusão ou mastigação, acelerada 
por hábitos como ranger dentes, mordida de topo ou pela 
qualidade do esmalte.

Abfração
( ) Perda da estrutura dental causada por processo químico, 
exposição a ácidos presentes em alimentos, bebidas, medi-
camentos ou por regurgitação (bulimia).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 Ⓐ 1 – 2 – 3 – 4.
 Ⓑ 2 – 4 – 1 – 3.
 Ⓒ 2 – 3 – 1 – 4.
 Ⓓ 4 – 2 – 1 – 3.
 Ⓔ 4 – 3 – 2 – 1


