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RESUMO
Introdução: Este trabalho de levantamento de dados baseou-se em questionários entregues a cirurgiões-
dentistas na cidade de São Paulo, com retorno de 339 questionários válidos, visando avaliar a prevenção 
de cáries e doenças gengivais por eles realizada. Métodos: O questionário continha 9 questões referentes 
a informações demográficas e clínicas. Para fins de análise de resultados foram considerados como bási-
cos os seguintes procedimentos preventivos: orientação de escovação, orientação de dieta, aplicação de 
selantes de fóssulas e fissuras, evidenciação de placa bacteriana, uso de flúor e motivação do paciente. 
Resultados: A grande maioria dos respondentes (97,6%) afirmou realizar prevenção, porém apenas 0,3% 
empregam os 6 métodos avaliados neste estudo. Verificou-se, ainda, a influência do sexo e do tempo de 
formado nessa prática preventiva, sendo que as mulheres realizam mais prevenção do que os homens e os 
dentistas recém-formados (até 5 anos) empregam menos métodos de prevenção que os formados há mais 
tempo. O flúor e a orientação de escovação foram os métodos mais utilizados, enquanto que a orientação 
de dieta foi o menos empregado. Conclusões: A prática de prevenção pelos cirurgiões-dentistas da cidade 
de São Paulo sofre influência do sexo e do tempo de formado, sendo os homens e recém-formados os que 
empregam menos métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais, comparativamente aos demais 
grupos. 
DESCRITORES:  Cárie dentária - Doenças  gengivais, prevenção e controle 

ABSTRACT
Introduction: This data survey study was based on questionnaires delivered to dentist surgeons of the city 
of São Paulo, with a total return of 339 valid questionnaires. The aim of this study was to evaluate dental 
surgeon practice of caries prevention and gum disease control. Methods: The questionnaire contained 9 
questions referring to demographic and clinical information. For result analysis purposes, the following 
preventive procedures were considered as basic information: 1. tooth-brushing instructions, 2. diet ins-
tructions, 3. pit and fissure sealants , 4. dental plaque verification 5.  use of fluoride, and 6. patient moti-
vation.  Results: Most of the answers (97.6%) asserted that they carry out preventive procedures, but only 
0.3% utilizes all 6 methods of prevention analyzed in this study. Gender and years of graduation were 
also observed, women performing more preventive procedures than men, and recently-graduated dentists 
(5 years or less) performing fewer preventive procedures than dentists who had graduated earlier (over 5 
years).  Fluoride use and tooth-brushing instructions were the most common methods used, while diet 
instruction was the least performed preventive method. Conclusion: Preventive procedures carried out by 
dental surgeons of São Paulo were influenced by sex and years of graduation, recently-graduated males 
being the ones who least carried out caries prevention methods and gum disease control, when compared 
to the other groups in this study.
DESCRIPTORS: Dental caries - Gingival diseases, prevention and control 
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INTRODUÇÃO 
Cárie e gengivite, embora evitáveis, são as doen-

ças mais comuns em países industrializados, sendo as 
grandes causadoras de dor, desconforto e perda dental 
enfrentados pela população na atualidade. Em países 
subdesenvolvidos, como o Brasil, esse quadro se agrava 
ainda mais, onde se comprovou nitidamente a alta in-
cidência de cárie entre crianças, as quais detêm um dos 
maiores índices CPO-D do mundo.

O Brasil possui cerca de 180 milhões de habitantes, 
porém apenas 5% da população têm acesso aos con-
sultórios dentários. Além disso, muito mais esforços 
são devotados ao tratamento curativo das doenças do 
que ao preventivo, quando seria mais importante que a 
Odontologia concentrasse um empenho maior na causa 
e não somente nos sintomas das doenças bucodentais4. 

Para Goldman e Cohen3, (1983), o dentista não é o 
único responsável pela educação, tratamento e preven-
ção das doenças orais, fazendo-se necessária uma maior 
divulgação através dos meios de comunicação.

Cabe, portanto, ao cirurgião-dentista atuar na preven-
ção das doenças bucais, através da conscientização, edu-
cação e motivação dos pacientes para a execução de uma 
boa higiene oral e para a importância desses fatores no 
relacionamento profissional–paciente e profissional-cole-
tividade, buscando uma forma mais ampla de prevenção 
(Candelaria1, 1989), Zamara e Nascimento14, 1989).

Os métodos profiláticos, como o uso de escova e fio 
dental orientado pelo cirurgião-dentista e a profilaxia 
profissional periódica, são responsáveis pela remoção 
mecânica da placa bacteriana, que diminui não só o risco 
de cárie, como também reduz a possibilidade do apare-
cimento e progressão das doenças gengivais (Menezes 
e Tabechrani6, 2000; Pires et al.8, 2003; Zamara e Nas-
cimento14, 1989). Entretanto, é importante salientar ao 
paciente que apenas a profilaxia (“limpeza”) profissional 
não é suficiente para evitar a cárie e doença gengival, 
mas sim que a remoção diária da placa é a maior respon-
sável pelo controle das condições que propiciam essas 
doenças (Menezes e Tabechrani6, 2000). 

Melhores resultados são obtidos, em nível de preven-
ção, quando se combinam medidas profiláticas como 
aplicação de flúor, uso de selantes de fóssulas e fissuras 
e orientação de dieta (Saliba et al.10, 2003; Zamara e Nas-
cimento14, 1989). 

O flúor tópico reduz a solubilidade do esmalte aos áci-
dos bacterianos, interfere no metabolismo das bactérias 

e possibilita a remineralização das lesões incipientes de 
cárie (Macedo e Lacaz4, 1985; Sales Peres e Bastos9, 2001). 
As faces oclusais (onde a escovação nem sempre é efetiva 
na eliminação da placa acumulada nos sulcos mais pro-
fundos) podem ser protegidas da ação dos metabólitos 
bacterianos com o uso de selantes de fóssulas e fissuras 
(Macedo e Lacaz4, 1985; Shimizu et al.11, 1999; Sundfeld12, 
2002). A sua utilização pode ser acompanhada pela aplica-
ção tópica de flúor que protege as faces lisas dos dentes. 

A orientação de dieta visa a um controle, por parte 
do paciente, da ingestão de alimentos cariogênicos, já 
que se comprovou a relação existente entre microrga-
nismo cariogênico e dieta do hospedeiro na etiologia da 
cárie dentária (Saliba et al.10, 2003; Tystrup e Fejerskov13, 
1988).

O uso de evidenciadores de placa tem sido preco-
nizado como método auxiliar de identificação, pelo pa-
ciente, da placa bacteriana durante a escovação e como 
recurso extra para motivá-lo e instruí-lo sobre técnicas 
de higienização bucal (Menezes e Tabechrani6, 2000; 
Zamara e Nascimento14, 1989). A motivação, enquanto 
estímulo e conscientização do paciente, se constitui em 
fator primordial, pois busca a mudança da mentalidade e 
dos hábitos deste para a manutenção de sua saúde bucal 
(Candelaria1, 1989; Mastrantonio e Garcia5, 2002;  Za-
mara e Nascimento14, 1989).

Porém, nem sempre o cirurgião-dentista enfatiza os 
aspectos preventivos da Odontologia e, portanto, o des-
conhecimento por parte dos pacientes sobre o valor da 
prevenção se deve, em parte, ao desinteresse demonstra-
do pelo próprio profissional. Esse desinteresse pode ser 
atribuído a vários fatores, como o descrédito por par-
te do cirurgião-dentista na eficácia da prevenção ou a 
maior ênfase dada à Odontologia restauradora ou ainda 
a remuneração considerada inadequada nas atuações da 
área de prevenção.

Em última instância, com o presente trabalho preten-
de-se estudar o perfil do cirurgião-dentista, da cidade de 
São Paulo, na área da prevenção sob os seguintes aspec-
tos: influência do sexo, influência do tempo de formado 
e influência da origem da informação sobre prevenção 
na atuação preventiva.

MÉTODOS
Foram distribuídos 400 questionários, contendo 9 

questões referentes às informações pessoais e técnicas 
relevantes para o levantamento de dados. As questões 
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foram classificadas em dois tipos: demográficas e clíni-
cas.

Quanto aos dados demográficos, foi solicitado que 
assinalassem o sexo, o tempo de formado e a faixa etária 
dos pacientes; esta última questão não foi analisada por 
não trazer dados representativos.

Nos itens clínicos, foi perguntado aos profissionais se 
utilizavam alguns métodos de prevenção. Caso afirmativo, 
quais; caso contrário, por que não. Questionou-se também 
a porcentagem de pacientes em prática de prevenção.

A fim de que fosse possível a análise dos dados, bus-
caram-se na literatura os métodos mais citados, agru-
pados da seguinte maneira: flúor (tópico e sistêmico), 
selantes de fóssulas e fissuras, evidenciação de placa bac-
teriana, orientação de escovação (técnica de escovação e 
uso de fio dental), motivação (estímulo e conscientização 
do paciente através de áudio-visual, folhetos explicativos 
e macromodelos) e orientação de dieta alimentar.

O questionário foi elaborado na forma de perguntas 
de múltipla escolha para os dados demográficos. No que 
concerne às questões clínicas, basicamente para todas 
foi previsto um espaço de preenchimento por extenso, 
tendo por objetivo a não indução das respostas.

Tendo-se consciência de todos os inconvenientes 
que essa forma de levantamento pode ocasionar, foram 
tomadas as providências possíveis de contorná-los. Para 
diminuir o número de recusas garantiu-se que as respos-
tas fossem anônimas, além de informar, previamente, o 
objetivo do estudo.

Os questionários foram entregues pessoalmente, 
abrangendo um número significativo de profissionais. 
Foi escolhido esse método, pois o levantamento postal 
ou por e-mail, nem sempre possui um retorno expressi-
vo. O respondente preencheu o questionário e recebeu 
orientação apenas quando solicitou. O retorno do ques-
tionário preenchido e rubricado pelos entrevistados já 
correspondia à autorização, pois sua participação nesse 
levantamento deu-se por livre iniciativa.

Na análise dos dados utilizaram-se métodos de es-
tatística descritiva, portanto não se pode inferir sua re-
presentatividade em relação à classe odontológica como 
um todo.

RESULTADOS
Do total de 400 questionários distribuídos, 341 fo-

ram recebidos parcial ou totalmente preenchidos, os 59 
restantes não foram respondidos. Alcançou-se, portan-

to, um retorno de aproximadamente 85,3%. Para que 
o questionário fosse considerado válido, estabeleceu-
se que deveria conter as informações sobre o sexo do 
respondente, tempo de formado e se emprega ou não 
algum método de prevenção. Por omissão de qualquer 
uma dessas informações, 02 questionários foram invali-
dados, perfazendo um total de 339 analisados. Vale res-
saltar que, algumas vezes, perguntas isoladas não foram 
respondidas ou apresentaram respostas incoerentes, o 
que determinou sua exclusão em relação aos totais da 
questão envolvida, mas não invalidaram as demais res-
postas.

Em atenção às propostas do trabalho, os dados fo-
ram apurados por sexo, tempo de formado, origem da 
informação sobre prevenção e procedimentos preventi-
vos empregados pelo profissional.

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos respondentes 
segundo sexo e tempo de formado. Pode-se notar que 
a maioria é do sexo feminino (66,5%), com predomi-
nância daquelas com mais de 15 anos de formado. Os 
respondentes do sexo masculino representam 33,5% da 
amostra e também há um predomínio de formados há 
mais de 15 anos.

Inquiridos quanto à utilização de algum método de 
prevenção de cárie e doenças gengivais, 97,6% dos res-
pondentes afirmaram que praticam prevenção, enquanto 
apenas 2,4% deles não realizam nenhum tipo de proce-
dimento preventivo, apesar de afirmarem terem recebido 
informação sobre prevenção em sua formação (Gráfico 
1).

A Tabela 2 apresenta a distribuição porcentual dos 
respondentes segundo a quantidade de medidas preven-
tivas que empregam. Nota-se que apenas 0,3% praticam 
os 6 métodos analisados neste trabalho, enquanto 89,1% 
praticam menos de 3 procedimentos preventivos.

Procurou-se saber, também, quais os métodos pre-
ventivos empregados segundo o tempo de formado. No 
grupo dos formados há menos de 5 anos, a orientação 
de escovação é dada por 63,8% dos entrevistados, en-
quanto que evidenciação de placa e orientação de dieta 
são empregadas por menos de 10%. Comparativamente, 
nos outros grupos, todos empregam mais procedimen-
tos preventivos que os recém-formados, com exceção 
apenas para a aplicação de flúor. Cabe explicar que o 
mesmo respondente pode empregar mais de um méto-
do de prevenção, logo as respostas não são mutuamente 
excludentes. As porcentagens foram calculadas sobre 4 
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SEXO TEMPO DE FORMADO

Masculino e feminino 339 (100%) menos de 5 anos-69 (20,3%)de 5 a 10 anos-71 (21%)  
de 10 a 15 anos-71 (21%)mais de 15 anos-128 (37,7%)

Masculino 113 (33,5%) menos de 5 anos-13 (11,5%)de 5 a 10 anos-20 (17,7%)  
de 10 a 15 anos-30 (26,5%)mais de 15 anos-50 (44,3%)

Feminino 226 (66,5%) menos de 5 anos-46 (20,4%)de 5 a 10 anos-50 (22,1%)  
de 10 a 15 anos-50 (22,1%)mais de 15 anos-80 (35,4%)

Tabela 1: Distribuição dos respondentes segundo sexo e tempo de formado.

Tabela 2:  Distribuição percentual dos respondentes segundo a quantidade de procedimentos preventivos empregados pelo 
profissional.

Quantidade de procedimentos 1 2 3 4 5 6 Não faz prevenção
Percentual de respondentes 30,7% 35,4% 23% 7,6% 0,6% 0,3% 2,4%

Gráfico 1:  Distribuição dos respondentes segundo o sexo e a 
prática de prevenção.

Gráfico 2:  Distribuição percentual dos respondentes segundo tempo de formado e procedimentos preventivos empregados.

subamostras definidas em função do tempo de formado 
(Gráfico 2).

No Gráfico 3 agruparam-se as informações sobre 
prevenção recebidas pelo cirurgião-dentista segundo a 
sua origem: acadêmica (graduação e pós-graduação), ex-
tracurricular (cursos e congressos) e informações de am-
bas as fontes, com a finalidade de facilitar a interpretação 
dos dados. Pode-se notar nesse gráfico que profissionais 
que receberam informação sobre prevenção de origem 
acadêmica e buscaram complementação extracurricular, 
ou seja, obtiveram informações de ambas as fontes, são 
os que realizam mais procedimentos preventivos com-
parados aos que receberam informação apenas de ori-
gem acadêmica ou somente extracurricular.
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Gráfico 3: 
Distribuição percentual dos 

respondentes segundo a 
origem da informação sobre 
prevenção e procedimentos 

preventivos empregados.

Gráfico 4: 
Distribuição percentual 
dos respondentes segundo 
o tempo de formado e 
a origem da informação 
sobre prevenção.

Gráfico 5: 
Distribuição dos respon-

dentes segundo a porcen-
tagem de pacientes em que 

pratica prevenção.
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A relação entre tempo de formado e origem da in-
formação sobre prevenção está expressa no Gráfico 4. 
É interessante observar que 79,7% dos profissionais 
formados há menos de 5 anos declararam ter recebi-
do informação de origem acadêmica e apenas 18,8% 
procuraram complementação extracurricular, enquanto 
que 43,7% e 41,4% dos formados entre 10 e 15 anos e 
os formados há mais de 15 anos, respectivamente, bus-
caram, além da informação acadêmica, realizar cursos e 
congressos para complementar sua informação sobre 
prevenção.

Solicitou-se também ao respondente que estimasse a 
quantidade aproximada, em porcentagem, de pacientes 
em que pratica prevenção. Pode-se observar que 108 
em dos 339 questionários válidos 31,9% praticam pre-
venção em todos os seus pacientes (Gráfico 5).

O Gráfico 6 apresenta as razões mais citadas pelos 
respondentes para não praticar prevenção. Observa-se 
que falta de capacidade técnica, falta de tempo e atuação 
em determinada especialidade são os motivos apresen-
tados pelos entrevistados que não realizam prevenção.

DISCUSSÃO
Entre os cirurgiões-dentistas entrevistados, 97,6% 

afirmam utilizar algum método de prevenção. É inte-
ressante observar que apenas 0,4% das mulheres não 
empregam nenhum método de prevenção, enquanto 
que esse valor é de aproximadamente 6% para o sexo 
masculino. Nesse sentido, alguns autores (Costa2, 1988) 
têm afirmado que a Odontologia passaria por mudan-
ças profundas se a tendência do crescimento do número 
de profissionais do sexo feminino continuasse no ritmo 
demonstrado, pois o comportamento profissional do 
cirurgião-dentista diverge quanto ao sexo.

Conforme estabelecido anteriormente, este trabalho 
considerou os 6 procedimentos preventivos mais cita-
dos pela literatura, quais sejam: uso de flúor, aplicação 

de selantes, orientação de escovação, orientação de dieta, 
evidenciação de placa e motivação do paciente, enfati-
zando a importância destes num programa completo de 
prevenção. Apesar de 97,6% do total de respondentes 
afirmarem que praticam prevenção de cárie e doenças 
gengivais, apenas 0,3% aplica todas as medidas acima 
citadas.

A orientação de escovação e aplicação de flúor são os 
métodos preventivos mais utilizados independente do 
tempo de formado e do sexo, provavelmente devido a 
maior cobrança por parte dos pacientes, pois estes são 
os procedimentos mais difundidos na sociedade. Outros 
métodos como orientação de dieta e evidenciação de 
placa são empregados por menos de 20% dos cirurgi-
ões-dentistas.

Apesar da grande importância dada pela literatura 
(Candelaria1, 1989; Mastrantonio e Garcia5, 2002; Mene-
zes e Tabechrani6, 2000; Zamara e Nascimento14, 1989) 
a motivação é um dos métodos preventivos menos utili-
zados pelos profissionais; entretanto, é observado maior 
empenho na motivação dos pacientes pelos cirurgiões-
dentistas que têm mais de 10 anos de formado e busca-
ram complementar sua formação sobre prevenção em 
nível extracurricular. A educação continuada parece um 
fator decisivo na consolidação da mentalidade preventi-
va do profissional. 

É interessante observar que, quanto à origem da 
informação do profissional sobre prevenção, não há 
diferenças significativas entre os métodos preventivos 
empregados pelos cirurgiões-dentistas que receberam 
informação somente em nível acadêmico ou apenas 
extracurricular. Todavia, aqueles profissionais que rece-
beram informação em nível acadêmico e extracurricular 
demonstram um emprego maior de qualquer um dos 
procedimentos avaliados. Isso mostra que a importância 
da prevenção na formação acadêmica do cirurgião-den-
tista, somada ao seu interesse em embasar seus conheci-

Gráfico 6: Distribuição 
percentual dos respon-
dentes que não fazem 
prevenção, segundo a 
razão apresentada pelo 
profissional.
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mentos antes adquiridos, constitui uma motivação para 
o profissional praticar a prevenção.

De maneira geral, há uma diminuição no emprego 
de métodos preventivos pelos cirurgiões-dentistas que 
se formaram mais recentemente. É importante notar 
que 79,7% de profissionais desse grupo com menos 
de 5 anos de formado relataram terem recebido infor-
mação sobre prevenção apenas em nível acadêmico e, 
coincidentemente os profissionais que não procuraram 
complementar sua formação em nível extracurricular 
são aqueles que realizam menos procedimentos preven-
tivos. 

Em levantamento realizado no início da década de 
90, sobre a prática de prevenção pelos cirurgiões-dentis-
tas de São Paulo (Morimoto7, 1991) foi constatado que 
os profissionais recém-formados eram os que pratica-
vam mais prevenção, comparados aos grupos com mais 
tempo de formado. Aproximadamente 15 anos depois, 
essa situação sofreu uma inversão. Isso é preocupante, 
pois o interesse em prevenção atualmente decresce entre 
os recém-formados à medida que uma Odontologia res-
tauradora e voltada para a estética avança. Além disso, 

a formação exclusivamente acadêmica não se mostrou 
suficiente para a criação de uma mentalidade preventiva 
completa no profissional.

CONCLUSÕES
1 – A grande maioria dos respondentes (97,6%) afir-

ma praticar algum método de prevenção de cárie e do-
enças gengivais, entretanto apenas 0,3% emprega os seis 
métodos analisados neste trabalho.

2 – O tempo de formado influencia na prática de 
prevenção. Os formados há menos de 5 anos empregam 
métodos preventivos com menor freqüência.

3 – As cirurgiãs-dentistas empregam com maior fre-
qüência métodos preventivos, caracterizando influência 
do sexo.

4 – Cirurgiões-dentistas que receberam informações 
sobre prevenção de origem acadêmica e extracurricular 
utilizam mais freqüentemente métodos de prevenção 
,quando comparados com profissionais que receberam 
informações apenas de origem acadêmica ou somente 
extracurricular.
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