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A IMPORTÂNCIA DOS ÍNDICES EM PESQUISA CLÍNICA ODONTOLÓGICA: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA

THE IMPORTANCE OF ODONTOLOGICAL CLINICAL RESEARCH INDICES: A LITERATURE REVIEW

RESUMO
Introdução: Os índices detectam a presença e a severidade das doenças, permitindo que políticas públicas 
sejam aplicadas com foco e objetividade, para solucionar os problemas de saúde apontados. Assim, diante 
da importância das pesquisas de levantamentos epidemiológicos, o principal objetivo deste trabalho é 
apresentar uma revisão da literatura sobre os principais índices utilizados para mensurar saúde bucal. 
Dentre eles, os índices utilizados em levantamentos epidemiológicos para detectar a presença de doenças 
nos tecidos periodontais, que também verificam a frequência ideal de controle clínico periodontal, e os 
índices utilizados para mensurar prevalência de cárie, tais como, o índice CPO-D, universalmente aceito 
para avaliar o risco à cárie. Resultados e Conclusão: Diante dos trabalhos avaliados nesta revisão da literatu-
ra, concluiu-se que os índices dependem essencialmente do julgamento clínico do examinador, podendo, 
assim, serem influenciados por fatores subjetivos. Por esse motivo, ainda há muitas controvérsias a respeito 
dos principais índices, porém, a necessidade de avaliação da saúde bucal os torna ferramentas indispensá-
veis tanto na prática clínica quanto laboratorial.
DESCRITORES: índices – epidemiologia – Prevalência – Saúde bucal.

ABSTRACT
Introduction: Indices can detect the presence and severity of the illnesses, allowing applying with focus 
and objectiveness the public politics, solving the health problems. Thus, in front of the importance of epi-
demiologists’ surveys, the objective of this work wis to present a literature review of the main indices used 
to measure oral health. Among them, the indices used in epidemiologists’ surveys to detect the presence 
of periodontal illnesses, that also verify the ideal clinical control frequency, and the index used to measure 
caries prevalence, such as, CPO-D index, that are universally accepted to evaluate the caries risk. Results 
and Conclusion: Through the works evaluated in this literature review, they concluded that indices depend 
essentially on the examiner clinical judgment, so its can be influenced for subjective factors. For this rea-
son, there stil are many argumentation regarding the main index, however, the necessity of evaluation the 
oral health becomes them indispensable tools in the laboratorial and clinical practice.
DESCRIPTORS: Indexes – epidemiology – Prevalence – Oral health.
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INTRODUÇÃO
A importância dos índices em pesquisa é evidente. 

É através deles que pesquisadores conseguem mensurar 
problemas para buscar soluções. e essa importância se 
torna ainda maior quando se trata de índices em saú-
de. Pois a saúde exige dos nossos governantes que eles 
conheçam a realidade, para poderem aplicar as políticas 
públicas com planejamento e decisões racionais, solucio-
nando os problemas apontados por esses índices, recupe-
rando e promovendo a saúde, e, o que é mais importan-
te, promovendo a prevenção. 

Os índices surgiram devido à necessidade de se me-
dir, mensurar, atribuir valores para criar padrões, permi-
tindo a construção de comparações. Na saúde não foi 
diferente, os índices surgiram com os sanitaristas que 
tinham e têm o ideal de promoção da saúde, bem-estar 
e qualidade de vida. Para isso, eles lançam mão de uma 
ferramenta poderosa, na realidade uma pesquisa bastan-
te abrangente, denominada de análise epidemiológica 
(Greene e Vermillion12, 1960).

Compreendida como o estudo do processo saúde-do-
ença em populações humanas, a análise epidemiológica 
está intimamente relacionada com a medicina científica 
que se desenvolveu na europa concomitantemente com 
as transformações sociais provocadas pela revolução in-
dustrial. Foi a partir da definição moderna de doença 
que ambas se constituíram com base em um discurso de 
natureza científica (Czeresnia7, 1997).

existem inúmeros índices descritos na literatura uti-
lizados para mensurar saúde bucal. Dentre eles, os uti-
lizados em levantamentos epidemiológicos na área da 
periodontia, tais como: o índice PMA, o Gengival, o 
Periodontal, o índice de Doença Periodontal, o de Hi-
giene Bucal, o de Placa, o índice de O’Leary e o de San-
gramento Gengival. Serão relatados também, os índices 
utilizados para mensurar prevalência de cárie, tais como: 
CPO-D, o índice de Bodecker, o de Klein, o de Morta-
lidade Dental e o de Fatalidade Dental.

Diante das considerações acima, o objetivo deste tra-
balho foi apresentar uma revisão da literatura sobre os 
principais índices utilizados para mensurar saúde bucal 
em pesquisas odontológicas.

REVISÃO DA LITERATURA 
Na área da periodontia, os índices surgiram com a fi-

nalidade de detectar a presença e a severidade da doença 
periodontal através de análises epidemiológicas. O pri-
meiro levantamento para detectar gengivite foi realizado 

por Ainsworth e Young1 (1925) através da avaliação de 
4063 pacientes. A esse estudo seguiram-se outros, e o que 
se observa na literatura pertinente é uma extrema gama 
de índices gengivais devido à necessidade de se criar uma 
sistematização e padronização desses levantamentos. 
Schour e Massler39 (1947) estudaram a prevalência da 
gengivite, instituindo um critério de gradação da altera-
ção do tecido gengival. Apresentaram o chamado índice 
PMA, em que é feita a observação da gengiva papilar (P), 
marginal (M) e inserida (I), atribuindo valores 0 para a 
ausência de inflamação, 1, 2 e 3 para a presença da infla-
mação crônica e 4 para aguda. Masler23 (1967) buscou 
um aprimoramento na identificação de diferentes graus 
de comprometimento inflamatório gengival. Nessa épo-
ca, o autor preconizou a utilização simplificada do índi-
ce onde seriam observados somente incisivos, caninos e 
pré-molares. Se for feito um levantamento, observa-se 
que o índice PMA de Schour e Massler 39 publicado em 
1947 foi muito utilizado até a década de 70. Nessa mes-
ma época, foi publicado o índice Gengival, que passou 
a ser mais utilizado. Porém, Stratford42 (1975) fez um 
trabalho comparando o índice Gengival e o PMA, os 
autores concluíram que o primeiro é mais subjetivo, ele-
gendo o índice PMA como o mais fiel na mensuração da 
gengivite.

Russel36 (1956) criou o índice Periodontal, cuja si-
gla PI deriva das palavras em inglês Periodontal Index, 
criando condições para avaliação do comprometimento 
do tecido de sustentação, pelo registro da perda óssea 
através de exames radiográficos e da presença de bolsa 
periodontal. O registro foi feito utilizando-se os valores 
0, 1, 2, 4, 6 e 8, recomendando-se, inclusive, que esse 
índice fosse utilizado em levantamentos epidemiológicos 
populacionais, apesar dos custos, já que são necessárias 
tomadas radiográficas.

Ramfjord34 (1959) propôs o índice de Doença Pe-
riodontal, ou PDI de Periodontal desease Index, o qual 
avalia, além das condições teciduais, a presença de placa 
bacteriana e de cálculo dentário. No Brasil, os pioneiros 
no estudo da prevalência da doença periodontal foram 
Pannain31 (1959) e Mousinho26 (1963), porém não se 
valeram de índices, mas apenas de critérios subjetivos na 
classificação da presença ou ausência da inflamação gen-
gival. Os primeiros estudos brasileiros utilizando índices 
epidemiológicos foram realizados por Toledo44 (1964) e 
Daruge8 (1964), gerando desde então uma série de pes-
quisas embasadas nos diversos índices que foram sendo 
desenvolvidos para diferentes finalidades. 



282

Pigozzo MN, Laganá DC, Campos TN, Yamada MCM. A importância dos índices em pesquisa clínica odontológica: uma revisão da lite-
ratura. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2008 set-dez; 20(3): 280-7

Greene e Vermillion12 (1960) propuseram o índice 
de Higiene Bucal ou OHI de Oral Higyene Index, para 
avaliar o nível de higiene de uma população. O OHI 
é um índice epidemiológico que utiliza todos os dentes 
presentes na cavidade bucal, examinando suas faces ves-
tibulares e linguais. A avaliação é feita em 3 segmentos, 
anterior superior e inferior, posterior superior e posterior 
inferior, de acordo com a presença de  induto na superfí-
cie dentária. Os autores conceituaram induto como sen-
do material mole depositado na superfície dos dentes, 
constituído por mucinas, bactérias e restos de alimentos. 
O índice do induto baseia-se na seguinte classificação: 
Grau 0, nenhum tipo de induto; Grau 1, presença de 
induto até 1/3 da superfície do dente; Grau 2, entre 1/3 
a 2/3 do dente; e Grau 3, mais que 2/3 da superfície 
dentária coberta. O autor salienta que o índice é prático, 
rápido e reflete a condição de higiene obtida por meio de 
escovação, já que foi proposto com o objetivo de avaliar 
a frequência de escovação e comparação entre higiene e 
saúde periodontal de grupos e populações. 

Löe e Silness22 (1963) criaram o índice Gengival ou 
GI de Gingival Index, e o índice de placa, que são dois 
índices utilizados como parâmetros para avaliação da hi-
giene bucal, sendo ainda importante na pesquisa experi-
mental da gengivite. O índice de placa segue o seguinte 
critério: Grau 0, ausência de placa; Grau 1, película de 
placa próximo ao sulco gengival, vista apenas com so-
lução evidenciadora ou observada com sonda clínica; 
Grau 2, acúmulo moderado de placa dentro da bolsa ou 
margem gengival, vista a olho nu; e Grau 3, acúmulo 
abundante de placa dentro da bolsa e próximo à margem 
gengival. Já o índice gengival não considera profundida-
de de bolsa periodontal, grau de perda óssea, ou qual-
quer outra alteração quantitativa do periodonto. O cri-
tério está inteiramente restrito às alterações qualitativas 
do tecido gengival. O exame é realizado com espelho e 
sonda periodontal classificando o tecido de acordo com 
os índices: 0,1 a 1, gengivite incipiente; 1,1 a 2, gengivi-
te moderada; e 2,1 a 3 - gengivite severa, também podem 
ser atribuídos graus 0, sem gengivite; 1, gengivite leve; 2, 
gengivite intermediária; e 3, gengivite grave.

O’Leary30 (1972) propôs um índice que funcionaria 
como um elemento de motivação, que é o índice de Pla-
ca Bacteriana que determina a presença ou a ausência da 
mesma, levando em consideração as faces do dente junto 
à gengiva marginal. Preconizavam, na época, que 10% 
ou menos da superfície dentária coberta por placa eram 
passíveis de serem aceitas e compatíveis com ausência de 

inflamação. Além disso, afirmavam que nenhuma cirur-
gia periodontal poderia ser feita se não fosse conseguido 
esse índice. Para a avaliação, deve-se realizar a aplicação 
prévia de um evidenciador, para em seguida serem rea-
lizadas instruções de higienização e monitoramento da 
escovação. Assinalam que o tempo gasto para o levanta-
mento é inicialmente de 5 a 6 minutos e que raramente 
encontra-se o índice 0. O objetivo é alcançar a meta de 
10% para se permitir a terapia cirúrgica. em estudos do 
próprio autor foi observada queda nos índices de 70% 
para 8% na quarta semana de orientação sobre higiene 
oral.

Nowick et al.29 (1981) propuseram um índice de 
sangramento gengival bastante subjetivo, visto que, cada 
examinador apresenta uma pressão ou profundidade de 
sondagem diferente e até mesmo um único examinador 
dificilmente se mantém uniforme ao longo de toda a pes-
quisa. Assim, é atribuído grau 0 para a ausência de san-
gramento após 2 sondagem; grau 1, para sangramento 
entre 6 a 15 segundos após 2 sondagens; grau 2, quando 
houver a presença de sangramento entre 11 e 15 segun-
dos da primeira sondagem ou 5 segundos após a segunda 
sondagem; grau 3, para sangramento até 10 segundos 
após a primeira sondagem; e grau 4, para sangramento 
espontâneo.

Na doença periodontal, muitos são os índices dis-
poníveis, alguns dizem a respeito apenas aos problemas 
gengivais, enquanto outros incluem parâmetros para 
avaliação da doença periodontal mais avançada com 
perda óssea. Mas, por exemplo, a utilização de um índi-
ce gengival reveste-se de maiores dificuldades, pois eles 
apresentam muita subjetividade. Mesmo os índices de 
sangramento, que seus autores afirmam serem objetivos, 
também apresentam subjetividade, pois cada examina-
dor poderá aplicar diferente pressão à sonda e mesmo 
um único examinador dificilmente será uniforme ao 
longo do levantamento. Por isso, a necessidade de se rea-
lizar uma rigorosa calibragem (Goldberg et al.13, 1985).

Sobre os índices utilizados para mensurar prevalência 
de cárie, Chaves5 (1977) afirmou que, quanto mais sim-
ples for o índice, tanto maior a população que poderá ser 
examinada em um menor período de tempo, e menor a 
diferença entre os examinadores.

Para a cárie é universalmente aceito o índice CPO de 
Klein e Palmer17 (1937) que preenche bem os requisitos 
necessários para um índice confiável e de fácil aplicação. 
Assim, na avaliação dos estados dos dentes no exame clí-
nico pode-se considerá-los hígidos, restaurados, cariados 
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ou perdidos. O índice CPO-D (dentes permanentes ca-
riados, perdidos ou obturados) mede a experiência de 
cárie em dentes permanentes. esse índice é uma média 
que resulta do total do número de dentes permanentes 
cariados somados aos dentes permanentes obturados e 
perdidos, dividido pelo número de indivíduos exami-
nados numa determinada população. A partir do índice 
CPO-D surgiram vários outros usando diferentes unida-
des de medida no denominador do cálculo: o indivíduo, 
o dente ou as superfícies dentárias avaliadas (Chaves5, 
1977).

east e Pohlen11 (1941) acreditavam que uma taxa de 
ataque de cárie, para ser válida, deveria ser expressa em 
número de dentes cariados, perdidos e obturados em re-
lação a 100 dentes examinados. Além disso, sugeriram 
que os indivíduos fossem classificados em 2 grupos: 
aqueles que apresentariam  de 1 a 4 dentes permanen-
tes atacados pela cáries, e aqueles com número maior 
de dentes atacados. Isso permitiria classificar os partici-
pantes da pesquisa em indivíduos com cáries moderadas, 
que provavelmente só apresentariam cáries nos primeiro 
molares permanentes, que seriam do grupo 1, com até 
4 dentes cariados; e aqueles com ataque de cárie grave, 
com cárie em outros dentes além dos primeiros molares 
permanentes.

Pinto33 (1992) afirmou que, em saúde pública, a 
unidade dente talvez seja a mais utilizada, pois oferece a 
maior facilidade de obtenção de resultados e certa rique-
za de dados, sendo que o principal índice é o CPO-D, 
apesar de alguns autores indicarem índices calculados em 
relação aos números de faces dos dentes examinados. 

Bodecker2 (1939) relatou que a sua experiência mos-
trava que o uso dos índices não oferecia um quadro ver-
dadeiro da atividade de cárie, por isso, apresentou uma 
modificação. Nesta, além do exame de todos os dentes, 
considera algumas superfícies como duplas (oclusal de 
pré-molares e molares) totalizando 180 superfícies. O 
cálculo é feito pelo número de unidades atingidas pela 
cárie em relação ao número de áreas susceptíveis (180). 
Levando em consideração a superfície dos dentes, o índi-
ce mais aceito e utilizado é o de Klein e Palmer18 (1938). 
Nesse índice, cada dente é considerado com 5 superfí-
cies. Os dentes extraídos são considerados 5 superfícies 
perdidas. Assim, o índice é dado pelo número de super-
fícies atingidas pela cárie em relação a 160.

O índice proposto por Knutson e Klein19 (1938) 
avalia apenas os dentes perdidos. É representado pela 
média de dentes perdidos por pessoas, considerando-se 

perdidos os dentes extraídos ou com indicação de extra-
ção. Dunning e Klein10 (1944) apresentaram o índice de 
fatalidade dental que é representado pela proporção de 
dentes perdidos em relação ao total de dentes atacados 
pela cárie.

Heer15 (1977) apresentou uma simplificação do ín-
dice de cárie, sendo este aplicado em apenas um dente 
de cada dentição, que seria representativo do estado dos 
demais dentes. O dente por ele indicado é o primeiro 
molar permanente em adultos, e o 2o molar decíduo in-
ferior em crianças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza o 
índice CPO-D aos 12 anos de idade, como indicador 
básico de comparação para o estado de saúde bucal en-
tre populações do mundo. A OMS definiu o valor de 3 
como satisfatório e meta para o ano de 2000 (Pinto33, 
1992).

em 1986, o Ministério da Saúde do Brasil executou 
o primeiro levantamento epidemiológico de âmbito na-
cional em saúde bucal, avaliando, para isso, 16 zonas 
urbanas das 5 macro-regiões brasileiras, entre crianças, 
adolescentes e idosos. O segundo levantamento epide-
miológico foi realizado 10 anos mais tarde, em 1996, 
em 27 capitais, em crianças de 6 a 12 anos de idade. De 
acordo com o site do Ministério da Saúde24 (2007), 3 
das macro-regiões brasileiras no ano de 2003 ainda não 
haviam alcançado a meta estabelecida pela OMS, que 
seria um índice CPO-D aos 12 anos de idade, de 3. essas 
regiões são respectivamente: o Norte, com índice 3,13, 
o Nordeste com 3,19 e o Centro-Oeste com índice de 
3,16. Já as regiões Sudeste e Sul, cumpriram a meta es-
tabelecida pela OMS, e em 2003 apresentavam índice 
CPO-D respectivamente de 2,3 e 2,31.

em 1998 foi realizado no estado de São Paulo um 
levantamento epidemiológico em saúde bucal em duas 
faixas etárias, através de um convênio do estado de São 
Paulo com a Universidade de São Paulo. Foram exami-
nados estudantes entre 5 a 12 anos de idade e adoles-
centes de 18 anos. Os índices CPO-D foram respecti-
vamente 3,72 e 8,64, sendo que, aos 18 anos, a meta da 
OMS para o ano de 2000 era que 85% dessa população 
tivessem todos os dentes presentes na cavidade bucal (Se-
cretaria de Atenção à Saúde40, 1998).

DISCUSSÃO
A epidemiologia é a ciência que estuda a ocorrência 

dos eventos relacionados à saúde, e seus determinantes, 
nas populações. Hipócrates foi o primeiro a utilizar o 
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termo “epidemion”. Porém, foi a partir do século XX 
que a mensuração do estado de saúde da população pas-
sou a ser uma tradição em saúde pública, com o registro 
sistemático de dados de mortalidade e sobrevivência. em 
Odontologia, é sugerida pelas diferentes especialidades 
uma grande quantidade de índices para avaliação e apli-
cação de métodos preventivos. Dessa forma, o principal 
objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da lite-
ratura sobre os índices utilizados em pesquisas odontoló-
gicas utilizados para mensurar saúde bucal.

 Os índices epidemiológicos utilizados na área 
da periodontia foram publicados inicialmente por 
Ainsworth e Young1 (1925) com o intuito de detectar 
a presença e a severidade das doenças que atingem os 
tecidos de sustentação. A partir desses autores, outros ín-
dices foram publicados e novos trabalhos realizados. Por 
exemplo, Suomi et al.43 (1973) examinaram 3 grupos de 
cadetes da marinha com 140 marinheiros cada, com o 
intuito de verificar a frequência ideal de controle clínico 
periodontal. Utilizando o índice de doença periodontal 
concluíram que 2 a 3 controles anuais são suficientes. 

Couto6 (1993) firmou que trabalhos de pesquisa vi-
sando à motivação do paciente, e observando o seu com-
portamento em relação à higiene bucal, só podem ser 
conduzidos com a utilização de índices de placa. Nesse 
aspecto, o índice de O’Leary30 (1972) parece ser eficien-
te, de obtenção rápida e capaz de ser utilizado como fator 
de motivação do paciente, já que compreende melhor 
as informações expressas em termos de porcentagem. O 
que se contesta é que, a despeito da insistência na moti-
vação, dificilmente se consegue alcançar a meta propos-
ta pelo índice que equivale a 10%. Lima21 et al. (1984) 
relataram ter conseguido que 50% dos 41 pacientes por 
eles examinados atingissem índice de O’Leary ao redor 
de 10%. Porém, os autores alertaram que esse resultado 
deveria ser avaliado com restrições, já que tais pacientes 
eram encaminhados para tratamento periodontal espe-
cializado, o que os torna mais receptivos à motivação. 
Deve-se levar em consideração, também, que os autores 
trabalharam concomitantemente com o índice Gengival 
de Löe e Silness22 (1963), lembrando que, por vezes, po-
diam notar uma queda no índice de placa sem a cor-
respondente diminuição no índice gengival. Isso ocorre 
provavelmente, como afirma Russel37 (1971), devido às 
diferenças na microbiota bucal.

Kock e Lindhe20 (1965) utilizaram o índice de Löe 
e Silness22 (1963) e o método quantitativo do índice 
de Greene e Vermillion12 (1960), para a observação de 

conduta de higiene bucal supervisionada por higienista 
odontológica em crianças de 11 e 12 anos, pelo período 
de 2 anos. Os autores observaram uma acentuada queda 
nos referidos índices no grupo sob supervisão.

Jamison16 (1968) avaliou em 546 pacientes a relação 
entre os índices periodontais de Russel36 (1956) e o de 
doença periodontal de Ramfjord34 (1959). O autor con-
cluiu que os diversos índices se correlacionam, podendo 
ser utilizados nas estimativas da doença periodontal. 

Stoner e Prophet41 (1970) avaliaram a higiene bucal 
de 130 pacientes entre 5 e 19 anos de idade, correlacio-
nando presença de placa bacteriana e inflamação gengi-
val. Utilizaram, para isso, o índice de higiene bucal de 
Greene e Vermillion12 (1960) e o índice PMA de Shour 
e Massler39 (1947). Concluíram que a higiene bucal defi-
ciente foi a causa de gengivite e que a mesma se agravava 
com a idade.

Newman28 (1984) procurou verificar a influência da 
modificação cirúrgica do contorno gengival em relação 
aos índices de placa, o índice periodontal e o índice de 
sangramento gengival. Os dados foram obtidos no pré-
tratamento e no pós-operatório de 90 dias. A pesquisa 
realizada com 12 pacientes demonstrou, ao final, que 
havia queda nos índices periodontais e de sangramento, 
não ocorrendo melhora no controle da placa, ou seja, 
não houve uma correlação entre os diferentes índices uti-
lizados. Provavelmente devido à subjetividade na aplica-
ção de tais índices.

A doença cárie é infecciosa e multifatorial, envolven-
do o biofilme dental, a saliva, os minerais e a alimentação, 
além daqueles fatores dependentes do hospedeiro, como 
genética, comportamento, idade, nível de escolaridade 
e cuidado com a cavidade bucal. A interação de todos 
esses fatores determinará a presença ou não da doença e 
sua gravidade num processo dinâmico de desmineraliza-
ção e remineralização (Mobley25, 2003; Navia27, 1996). 
O desenvolvimento dessa doença requer a presença de 
açúcar e microorganismos, mas é influenciado pela sus-
ceptibilidade do dente, o perfil desses microorganismos e 
a quantidade e qualidade da saliva (Who47, 2003).

A cárie dentária atinge seu pico máximo na adoles-
cência e tem sido descrita como um mal típico do pro-
cesso de industrialização nacional, cuja gravidade e velo-
cidade de expansão estão fortemente condicionadas por 
fatores extra biológicos (Pinto33, 1992). A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) utiliza o índice CPO (den-
tes cariado, perdido ou obturado) aos 12 anos de idade 
como indicador básico de comparação para o estado de 
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saúde bucal entre populações diversas, e definiu o valor 
3,0 como satisfatório e como meta para o ano de 2000 
(Pinto33, 1992). A OMS também estabeleceu uma escala 
de gravidade do índice de CPO-D para a idade de 12 
anos, que seria: 0,1 a 1,1 prevalência muito baixa; 1,2 a 
2,6 prevalência baixa; 2,7 a 4,4 prevalência moderada; 
4,5 a 6,5 prevalência alta; e 6,6 ou superior, prevalência 
muito alta (Pinto33, 1992).

existem inúmeras simplificações e variações de índi-
ces para mensurar a cárie. A simplificação para índices de 
cárie tem sido recomendada por vários autores (Wellan-
der46, 1960; De Paola9, 1968; Viegas45, 1969; e Guima-
rães14, 1971). Guimarães14 (1971), testando simplifica-
ções que avaliam apenas 1, 2, 4, 6 e 14 dentes, observou 
que os valores do coeficiente de correlação obtido para 
6 e 14 dentes, situam-se próximos aos valores obtidos 
para 4 dentes, considerando-se a dentição permanente. 
Rodrigues35 (1987) comparou resultados de prevalência 
de cárie com índices totais e simplificados. Os autores 
concluíram que os índices simplificados tendem a supe-
restimar os valores, já que as superfícies escolhidas po-
dem apresentar um maior risco de cárie. esse resultado 
é contrário ao de Santos38 (1986) que observou valores 
subestimados quando da utilização de índices simplifi-
cados.

O primeiro mapa do mundo contendo dados sobre 
o índice CPO-D aos 12 anos de idade foi elaborado em 
1969 e mostrava alta prevalência de cárie dentária nos 
países industrializados e relativamente baixos nos países 
em desenvolvimento. A diminuição da prevalência de 
cárie dentária nos países desenvolvidos, que vem ocor-
rendo desde então, se deve aos inúmeros levantamen-
tos epidemiológicos realizados, que permitiram que as 
medidas públicas em saúde fossem aplicadas com foco 
e objetividade, provocando um declínio. Outros fatores 

contribuintes foram as mudanças no estilo de vida, a mu-
dança na condição de vida e a melhora do auto-cuidado 
(Petersen32, 2003). Dessa forma, estudos de prevalência 
da doença cárie vêm sendo elaborados em vários locais 
e mostram o declínio da prevalência dessa doença em 
várias partes do mundo, enquanto em outras ela se man-
tém estável, (Bönecker e Cleaton-Jones3, 2003; Brasil4, 
2004), principalmente nos países desenvolvidos (Who47, 
2003). 

O problema de reprodutibilidade de um índice está 
diretamente ligado à sua objetividade. Não deveria de-
pender de fatores alheios a sua própria natureza, tais 
como, formação profissional do examinador, experiência 
prévia com índices epidemiológicos, adestramento prévio 
e julgamento individual do examinador. Para um mesmo 
paciente, uma vez definidos os critérios a serem utiliza-
dos em determinado índice, diferentes examinadores de-
veriam chegar a um mesmo resultado, se não existissem 
fatores individuais interferindo (Chaves5, 1977). 

CONCLUSÃO
Diante dos trabalhos apresentados nessa revisão da 

literatura, pode-se concluir que: 
Os índices dependem essencialmente do julgamento 

clínico do examinador, que deve ter um consenso geral. 
É de se supor, portanto, que, dependendo da experiência 
clínica do examinador, os índices possam sofrer grande 
influência de fatores subjetivos. Além disso, os proce-
dimentos de avaliação através de índices dependem de 
diversos fatores inerentes aos pacientes, examinadores e 
ao meio. 

Ainda há muitas controvérsias a respeito dos princi-
pais índices, porém, a necessidade de avaliação da saúde 
bucal os torna ferramentas úteis tanto na prática clínica 
quanto laboratorial.
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