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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi caracterizar o perfi l dos pacientes atendidos na Clínica de 

Odontopediatria da ULBRA Canoas/RS. Foram examinados 454 prontuários de pacientes de três a 
12 anos de idade atendidos no primeiro semestre de 2006. Variáveis demográfi cas, socioeconômicas, 
clínicas e terapêuticas foram coletadas e organizadas em um banco de dados para análise estatística 
descritiva. De acordo com os dados obtidos, a idade média era de 8,1 anos. Além disso, 75% das 
famílias eram nucleares, 38% recebiam até dois salários mínimos e 50% das mães possuíam até oito 
anos de escolaridade. Crianças livres de cárie representaram 17% dos pacientes. Verifi cou-se uma 
média de três consultas por paciente e os procedimentos restauradores foram os mais freqüentes, 
seguidos de exodontias de dentes decíduos. Pulpectomias em dentes decíduos representaram 
aproximadamente 50% das intervenções pulpares. A caracterização do perfi l sócio demográfi co e 
a identifi cação das necessidades de tratamento são fundamentais no planejamento e na avaliação 
dos serviços de saúde.

Palavras-chave: Odontopediatria. Assistência Odontológica. Epidemiologia.

Patients profi le of Pediatric Dentistry clinic of the Dental School
at ULBRA Canoas/RS

ABSTRACT
The objective of this present study was to characterize the patients profi le carried out in the 

clinical of Pediatric Dentistry from ULBRA Dental School. The manuals of 454 patients aged 3-12 
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years old attended during the fi rst semester of 2006, were analyzed. Demographical variations, 
social-economical, clinics and therapeutic data were collected and organized in a database for a 
describing statistical analysis. According to the data the mean of sample was age 8.1 years old. 
Haul of that, 75% of the families were nucleus, 38% earned till two minimum wages, and 50% 
of the mothers had got 8 years of schooling. Children free from decays represented 17% of the 
patients. It was verifi ed an average of three visits per patient and the restoration procedures were 
the most frequent ones, followed by the extraction of deciduous teeth. Pulpectomy in deciduous 
teeth represented 50% of the pulp interventions, approximately. The characterization of the social-
demographic profi le and the identifi cation of the treatment needs are fundamental for the planning 
and evaluation of  health services. 

Keywords: Pediatric Dentistry, Dental Care, Epidemiology.

INTRODUÇÃO
O processo de planejar, programar e avaliar os serviços de saúde depende da 

disponibilidade de dados concretos da realidade. Para a produção dessas informações, 
uma das metodologias recomendadas é o inquérito de grupos específi cos. O objetivo é 
identifi car e analisar a demanda, investigar elementos relacionados à percepção de saúde 
da população, caracterizar seu perfi l sócio-demográfi co, bem como identifi car as principais 
necessidades de tratamento para os quais o setor de saúde tem de estar preparado para 
ser resolutivo (Cangussu et al., 2001).

  A Odontologia, em especial a Odontopediatria, na sua maneira particular 
de atendimento aos pacientes infantis, tem que estar apta para resolver seus casos 
e reconhecer o perfi l do paciente que está sendo atendido, entender seu ambiente 
familiar e como ele afeta o processo saúde-doença. Segundo Lindhe et al. (2005), 
a informação obtida através de uma investigação epidemiológica deve ir além de 
uma mera descrição de distribuição das doenças em diferentes populações; deve ser 
utilizada também para estabelecer a etiologia de uma doença, avaliar a consistência 
de dados epidemiológicos e proporcionar a base para os procedimentos preventivos 
e a prática de saúde pública.

O Curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil constitui-se em 
uma unidade de referência de assistência odontológica do município de Canoas/RS 
e tem vivenciado um aumento crescente da sua demanda por atenção à saúde. Desta 
forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar o perfi l dos pacientes atendidos na 
Clínica de Odontopediatria do Curso de Odontologia da Universidade Luterana do 
Brasil (Canoas-RS). 

METODOLOGIA
A população elegível constitui-se de crianças atendidas na Clínica de 

Odontopediatria do Curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil 
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(Canoas-RS) durante o primeiro semestre de 2006. Para a realização deste estudo, 
foram analisados 454 prontuários de crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 
três a 12 anos.

Os prontuários foram analisados por um único pesquisador (PFK) e os dados 
obtidos registrados em formulário próprio. A partir dos prontuários, preenchidos por 
alunos de graduação e revisados por um professor orientador, foram coletados os 
dados relativos à identifi cação da criança (nome e endereço – procedência); variáveis 
demográfi cas (sexo, idade da criança e idade materna); socioeconômicas (renda 
familiar mensal – em salários mínimos, escolaridade materna – em anos completos 
de estudo e estruturação familiar – nuclear ou não nuclear) e clínicas (experiência 
odontológica anterior – sim ou não, experiência de cárie – ceo-d = 0 ou ceo-d ≥ 1 e 
motivo da consulta).

Durante a primeira consulta odontológica do referido período as crianças eram 
ainda orientadas a responder perguntas referentes à situação odontológica: Você sente 
medo de ir ao cirurgião-dentista? Enquanto você está sendo atendido, gostaria de estar 
sozinho, acompanhado ou é indiferente? Se preferir estar acompanhado, de quem gostaria? 
Se você pudesse escolher, gostaria que seu cirurgião-dentista fosse homem, mulher ou 
é indiferente? 

A partir dos prontuários foram também obtidos os dados relativos aos 
procedimentos clínicos (variáveis terapêuticas) realizados nos pacientes durante 
o primeiro semestre de 2006. Foram tabulados o número de consultas, exames 
radiográfi cos, aplicação de selantes de fossas e fi ssuras, restaurações de cimento de 
ionômero de vidro e resina composta, exodontias e terapias pulpares realizadas na 
dentição decídua e permanente.

Os dados obtidos foram registrados em um banco de dados do EXCEL para 
posterior análise estatística com auxílio do software SPSS versão 13.0. Foi realizada 
análise estatística descritiva buscando dados de freqüências simples e percentuais das 
variáveis coletadas.

RESULTADOS
De acordo com a Tabela 1, foram atendidas 454 crianças com idade entre três e 

12 anos na Clínica de Odontopediatria da ULBRA no primeiro semestre letivo de 2006, 
sendo 219 (48,2%) meninos e 235 (51,8%) meninas. Aproximadamente 75% das crianças 
apresentavam mais de sete anos de idade, sendo que apenas 25% tinham entre três e seis 
anos de idade. Com relação à idade materna, aproximadamente 50% das mães tinham 
entre 31 e 40 anos, sendo que 43,7% das famílias residiam em Canoas, 54,8% em outros 
municípios e apenas 1,5% em Porto Alegre.
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Tabela 1: Freqüências simples e percentuais de variáveis demográfi cas, socioeconômicas e clínicas dos 
pacientes atendidos na Clínica de Odontopediatria da ULBRA/RS (Canoas 2006/1):

N n %

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS
Sexo                                                                     

     Masculino
     Feminino

454
219
235

48,2
51,8

Idade da Criança                                                 
     3 - 6 anos
     7 - 9 anos

     10 – 12 anos

399
101
163
135

25,3
40,9
33,8

Idade Materna                                                        
     ≤ 30 anos

     entre 31 e 40 anos
     > 40 anos

380
81
177
123

21,3
46,6
32,1

Procedência                                                          
     Canoas

     Porto Alegre
     Outros Municípios

389
170
6

213

43,7
1,5
54,8

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS 
Renda Familiar                                                    
     < 2 salários
     2 - 3 salários
     > 3 salários 

377
143
103
131

38,0
27,3
34,7

Escolaridade Materna                                           
     ≤ 8 anos
     > 8 anos

377
188
189

50,0
50,0

Estruturação Familiar                                                 
     Nuclear

     Não-Nuclear

391
295
96

75,4
24,6

VARIÁVEIS CLÍNICAS
Experiência Odontológica Anterior

     Sim
     Não

395
362
33

91,6
8,4

Experiência de Cárie                                             
     Ceo-d = 0
     Ceo-d ≥ 1

404
69
335

17
83

Motivo da Consulta                                               
     Cárie

     Ortodontia
     Traumatismo Dentário

     Revisão
     Dor

     Outros

325
66
63
13
113
30
40

20,3
19,4
4,0
34,8
9,2
12,3
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As variáveis socioeconômicas evidenciaram que aproximadamente 40% das 
famílias possuíam renda inferior a dois salários mínimos, 27,3% renda entre dois e três 
salários mínimos e 34,7% renda maior que três salários mínimos. Os dados também 
evidenciaram que 75% das famílias foram consideradas nucleares. Além disso, metade 
das mães possuía mais de oito anos de estudo. As variáveis clínicas, por sua vez, 
demonstraram que 91,6% das crianças já haviam consultado um cirurgião-dentista, 
sendo que 83% apresentavam experiência de cárie. Quanto ao motivo da consulta, 
20,3% relataram cárie; 19,4% ortodontia; 4% traumatismo dentário; 34,8% revisão; 
9,2% dor e 12,3% relataram outros motivos para a consulta odontológica.

O questionário referente às relações de saúde no ambiente odontológico 
demonstrou que aproximadamente 80% das crianças não tinham medo de ir ao dentista 
e que apenas 18% gostariam de estar acompanhadas na consulta odontológica. Dentre 
estas, 83,8% preferiam a companhia da mãe, 10,8% a presença do pai e 5,4% de outras 
pessoas. Além disso, 46% das crianças responderam que gostariam que seu dentista 
fosse mulher, 47,5% se mostraram indiferentes e apenas 6,5% preferiam que seu 
dentista fosse homem. 

 Os dados obtidos dos prontuários evidenciaram que foram realizadas um total 
de 1.300 consultas entre os 454 pacientes atendidos na Clínica de Odontopediatria, com 
uma média de aproximadamente três consultas por paciente. Pode-se verifi car também 
que foram realizadas 617 radiografi as, sendo 350 interproximais, 205 periapicais, 59 
oclusais e apenas três radiografi as panorâmicas. 

O Quadro 1 evidencia que aproximadamente 95% dos selantes de fossas e fi ssuras 
foram aplicados na superfície oclusal de primeiros molares permanentes (n=120) e de 
segundos molares decíduos (n=28). Numericamente também é possível destacar, em 
ordem decrescente, os dentes mais selados: 36, 46, 16, 26, 55/75, 85 e 65. 

25 1 1 23

58

7

332 1 39 2

8

3

1

Quadro 1: Distribuição dos 159 selantes de fossas e fi ssuras aplicadas na dentição decídua e permanente dos 
pacientes atendidos na Clínica de Odontopediatria da ULBRA-RS (Canoas 2006/1)

O Quadro 2 evidencia que aproximadamente 95% das restaurações na dentição 
decídua e permanente foram realizadas com resina composta, sendo 229 em molares 
decíduos, 104 em primeiros molares permanentes e 49 em dentes anteriores. Não 
foram realizadas restaurações em incisivos inferiores decíduos ou permanentes. 
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Numericamente é possível destacar, em ordem decrescente, os dentes mais restaurados: 
85, 75/55, 65, 46, 36, 16, 64, 74/84, 54, 26, 21 e 11, 63, 61/83, 53/52, 51, 62/73. 

 
10  1  18

3437

38

1

5

29

37

24

20

19 4

20

2

2 6

5 2

302

27 1 6

4 3

Quadro 2: Distribuição das 387 restaurações de resina composta realizadas na dentição decídua
e permanente dos pacientes atendidos na Clínica de Odontopediatria da ULBRA-RS (Canoas 2006/1).

Os resultados evidenciaram ainda que foram realizadas 27 restaurações com 
cimento de ionômero de vidro, sendo 10 em primeiros molares permanentes, 14 
em molares decíduos e apenas 2 em dentes anteriores. Além disso, 80% das 243 
exodontias realizadas referiam-se à molares decíduos, 16% à dentes anteriores e 
apenas 4% à primeiros molares permanentes. Numericamente, destacam-se, em ordem 
decrescente, os dentes mais extraídos: 64, 65, 54/75, 84, 55, 74, 85, 51/61/53/73, 
52, 71/83 e 62/72. 

O Quadro 3 evidencia que 42% das terapias pulpares foram realizadas em 
segundos molares decíduos, 30% em primeiros molares permanentes, 22% em 
primeiros molares decíduos e 6% em dentes anteriores. Capeamento pulpar indireto 
(tratamento expectante) foi realizado apenas em primeiros molares permanentes 
(n=8). Capeamento direto foi realizado em molares decíduos (n=6) e em primeiros 
molares permanentes (n=5), enquanto que curetagem pulpar foi realizada em apenas 
um dente decíduo (dente 85). Pulpotomias foram feitas em molares decíduos 
(n=8) e em primeiros molares permanentes (n=6), enquanto que pulpectomias 
foram realizadas apenas em dentes decíduos (4 incisivos e 26 molares decíduos). 
Aproximadamente 50% das intervenções pulpares se relacionaram à pulpectomias, 
22% à pulpotomia, 18% à capeamento direto, 10% à capeamento indireto e menos 
de 2% à curetagem pulpar.

                



9Stomatos, v.14, n.27, jul./dez. 2008

Capeamento Indireto

 1

3

1

3

Capeamento Direto / Curetagem

 

2/1
22

1

11

1

1

Pulpotomia

 

1

1 1

1

2
2

2

3

1

Pulpectomia

 

4

7

1

5

1

2

3

4

1

1

1

Quadro 3: Distribuição das 64 terapias pulpares realizadas na dentição decídua e permanente dos pacientes 
atendidos na Clínica de Odontopediatria da ULBRA-RS (Canoas 2006/1).

DISCUSSÃO
O conceito de saúde não é defi nido apenas pela ausência de doença, mas também 

por uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Este conceito varia de 
acordo com algumas implicações legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e 
doença. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo 
dela. A cavidade bucal, por sua vez, tem papel relevante para o estabelecimento da saúde 
geral de um indivíduo, pois é através dela que a saúde se inicia e é distribuída para o 
restante do corpo (OMS, 1999).
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A Odontologia estuda e trata o sistema estomatognático, que compreende a cabeça 
e pescoço, ossos, musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos. Dentro dessa 
ciência, existem as especialidades onde as atividades são específi cas, como por exemplo a 
Odontopediatria, sinônimo de Odontologia para crianças. Atualmente, a Odontopediatria 
está mais voltada para a prevenção, atendendo as crianças cada vez mais cedo, além de 
ter uma forma especial para manejar os pacientes durante o atendimento, visando um 
tratamento compatível com suas necessidades (Pinkham, 1996).

Segundo o Conselho Federal de Odontologia, a Odontopediatria é a especialidade 
que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dos problemas de 
saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente: a educação para a saúde bucal 
e a integração com outros profi ssionais da área de saúde (CFO, 2007). Assim, a 
Odontopediatria se apresenta como uma disciplina com caráter de abrangência de 
todos os aspectos que envolvem o processo saúde/doença, o que implica em uma 
diversidade grande de procedimentos clínicos, os quais precisam ser continuamente 
reavaliados.

A disciplina de odontopediatria do Curso de Odontologia da Universidade 
Luterana do Brasil (Canoas-RS) está inserida na grade curricular com um total de 
oito créditos (120 horas), dividida no sétimo e oitavo semestre do curso. O conteúdo 
programático se divide em aulas teóricas (30 horas) e atendimento clinico ambulatorial 
(90 horas). Tem como objetivo capacitar os alunos a diagnosticar, prevenir e tratar 
os problemas de saúde bucal de crianças de três a 12 anos de idade, respeitando 
as peculiaridades inerentes, físicas e emocionais, a cada fase do crescimento e 
desenvolvimento da criança.

As informações referentes às variáveis demográfi cas, socioeconômicas, clínicas 
e terapêuticas foram obtidas a partir da revisão dos prontuários de atendimento. A 
população do estudo constituiu-se de 454 crianças na faixa etária de três a 12 anos de 
idade atendidas na Clínica de Odontopediatria da ULBRA durante o primeiro semestre de 
2006. Aproximadamente 75% das crianças tinham mais de sete anos de idade. Crianças 
menores de três anos são atendidas na Clínica de Bebês durante o último semestre do 
Curso de Odontologia. Tal indicação se justifi ca pelas especifi cidades do atendimento 
de crianças nesta faixa etária. 

Têm-se preconizado que a idade ideal para a primeira consulta odontológica é entre 
seis e 12 meses de vida da criança, na época de erupção dos primeiros dentes decíduos 
(Ferreira et al., 1999). Esse conceito insere-se em uma proposta de promoção de saúde 
cujos objetivos são facilitar o estabelecimento de hábitos saudáveis, além de servir como 
uma importante oportunidade para a avaliação do desenvolvimento crânio-facial e de 
todos os fatores de risco comuns que a criança possa estar exposta. 

A maioria das crianças atendidas provinha de famílias nucleares, cujas mães 
possuíam mais de 30 anos de idade, sendo que aproximadamente 40% das famílias 
residiam em Canoas, cidade que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, 
distando 13 Km da capital, o que leva a concluir que o atendimento prestado é 
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referência. Silva, Pagnoncelli (2004), analisando os prontuários da Clínica de 
Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica 
(PUCRS), observaram que 48% eram do interior do Estado e 52% de Porto Alegre, 
com uma média de oito anos de idade. 

O município de Canoas é atualmente constituído apenas de zona urbana com 
uma população de aproximadamente 300.000 habitantes (IBGE, 2000). O crescimento 
populacional da cidade deve-se principalmente ao êxodo rural associado ao grande 
número de indústrias. O município, de acordo com os dados extraídos do Atlas de 
Desenvolvimento Humano, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
municipal de 0,815, estando à frente da média de IDH do estado (0,784) e do país (0,699) 
(ATLAS IDH, 2000). No presente estudo, destaca-se ainda que 38% da amostra possuía 
renda familiar inferior a dois salários mínimos e 50% das mães tinham menos de oito 
anos de escolaridade. 

Cangussu et al. (2001), analisando o perfi l das crianças atendidas na Clínica 
de Odontopediatria da Universidade Federal da Bahia (UFBA), observou que apesar 
da maior parte ser proveniente da área periférica, de baixo nível sócio-econômico e 
com pais inseridos no setor terciário do município de Salvador, houve um aumento 
da demanda da classe média e média baixa. Além disso, dentre as crianças atendidas, 
houve um aumento estatisticamente signifi cativo da inserção das crianças no sistema 
formal de ensino. Segundo Tomita et al. (1998), isto seria um refl exo da exacerbação 
da crise econômica do país nos últimos anos, deslocando uma parcela signifi cativa 
da população do setor privado de assistência odontológica de alto custo, para o setor 
público ou privado conveniado.

Apesar do grande avanço técnico da Odontologia, persiste ainda um sentimento 
ou sensação desagradável relacionado à experiência odontológica. Medo e ansiedade, 
além de fobia odontológica, são problemas que entre as crianças, e mesmo em adultos, 
estão longe de se extinguirem. A relação entre o dentista e a criança pode ser considerada 
como base fundamental para a profi laxia do medo e o tratamento em Odontologia 
(Klatchoian, 2002).

De acordo com os dados do presente estudo, apenas 22% das crianças responderam 
que tinham medo de ir ao dentista. Por outro lado, mais de 90% já haviam tido experiência 
odontológica anterior. Ao mostrar ao seu pequeno paciente como se comportar o 
profi ssional realiza a adaptação de seu comportamento à situação odontológica. A ação 
do clínico representa algo mais do que uma simples aplicação de técnicas. Signifi ca, 
na verdade, uma ampla metodologia para desenvolver a relação profi ssional-paciente, 
cujo objetivo fi nal é fortalecer a confi ança, arrefecendo o medo e a ansiedade da criança 
(Kramer, Feldens, 2005).

Os resultados também indicam que menos de 20% das crianças atendidas 
gostariam de estar acompanhadas durante a consulta odontológica. Isto talvez seja 
refl exo de que 75% da amostra possuía mais de sete anos de idade. Não podemos 
esperar que uma criança entre seis meses e três anos deixe o colo da mãe e sente-se 
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sozinha na cadeira odontológica. A partir dos sete ou oito anos, contudo, se tornam 
mais seguras e independentes.

Por outro lado, dentre aquelas crianças que gostariam de estar acompanhadas, mais 
de 80% preferiam a companhia da mãe. É importante destacar que no presente estudo um 
dos critérios de inclusão era a presença dos pares mãe-fi lho na primeira consulta. Quando 
questionada sobre a opção de seu dentista ser homem ou mulher, apenas 6,5% optaram 
pelo sexo masculino. Destaque especial também para o fato de que todas as entrevistas 
foram realizadas por alunas de pós-graduação. 

Ferreira et al. (2007) realizaram estudo transversal em 1787 pré-escolares da 
cidade de Canoas para investigar a prevalência e severidade de cárie. De acordo 
com os resultados, 40% das crianças apresentavam experiência de cárie (ceo-d ≥ 
1) sendo que o maior aumento na prevalência da doença ocorreu entre o segundo 
e o terceiro ano de vida das crianças examinadas. No presente estudo, 83% das 
crianças atendidas no Curso de Odontologia da ULBRA possuíam experiência de 
cárie, representada por dentes cariados, perdidos ou obturados. Cangussu et al. 
(2001), por sua vez, verifi cou uma prevalência de cárie de 84% nas crianças de 
dois a seis anos de idade atendidas na Clínica de Odontopediatria da UFBA. É 
importante destacar que as Faculdades de Odontologia são centros de referência 
para casos de maior complexidade e, por isso, apresentam piores condições de 
saúde bucal na população que demanda os serviços.

Com relação ao motivo da consulta, os dados evidenciaram que 20,3% foram por 
cárie, 19,4% ortodontia, 4% traumatismo dentário, 34,8% consultas para revisão, 9,2% 
dor e 12,3% por outros motivos. Ferreira et al. (2002) avaliou o perfi l dos pacientes 
atendidos na Clínica de Bebês do Curso de Odontologia da ULBRA. De acordo com 
os dados obtidos, verifi cou-se que na faixa etária entre 0-1 ano, 72% das crianças 
procuravam atendimento para orientação e prevenção, sendo que 93,4% mostravam-se 
sem experiência de cárie. Na faixa etária entre 2-3 anos, entretanto, 62,3% das crianças 
procuravam atendimento por cárie e 60,8% já apresentavam a doença.

Cangussu et al. (2001), por sua vez, observou que a queixa principal associada ao 
motivo da consulta foi à necessidade de tratamento clínico restaurador (37,1%), seguido 
pela dor (22,8%) e trauma (10%). Revisões foram responsáveis por apenas 9,4% do 
motivo da demanda da Clínica de Odontopediatria da UFBA.

Os dados obtidos permitiram verifi car que foram atendidas 454 crianças com uma 
média de três consultas por paciente no primeiro semestre de 2006. Silva, Pagnoncelli 
(2004) também observaram uma média de três consultas por paciente na Clínica de 
Odontopediatria da PUCRS. As técnicas radiográfi cas utilizadas em crianças variam, 
sendo que as radiografi as mais utilizadas no presente estudo foram interproximal 
(56,7%), seguidas de periapical (32,2%). As radiografi as oclusais referem-se à técnica 
modifi cada com fi lme número dois utilizada para dentes decíduos antero-superiores. 
Foram realizadas apenas três radiografi as panorâmicas. É importante destacar que não 
existe um protocolo quanto ao número ou tipo de radiografi as que deveriam ser feitas 
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em crianças na Clínica de Odontopediatria da ULBRA. As recomendações dependem 
da idade da criança e do exame clínico.

As variáveis terapêuticas analisadas envolveram a utilização de selantes de 
fossas e fi ssuras, restaurações, exodontias e terapias pulpares. Destaca-se, entretanto, 
que medidas preventivas de conscientização e motivação dos pacientes e núcleo 
familiar com relação ao controle de placa bacteriana, restrição do consumo de açúcar 
e uso racional do fl úor eram instituídas em todas as crianças, de acordo com o risco 
e atividade de cárie presente.

A vulnerabilidade da superfície oclusal tem induzido o desenvolvimento de recursos 
preventivos específi cos. Como resultados destes esforços, a técnica de selamento oclusal 
constitui-se em tentativa de impedir a retenção de restos alimentares, colônias bacterianas 
e outros resíduos nessas áreas anatômicas (Kramer et al., 2000b). Kramer et al. (2005) 
demonstraram que as lesões de fossas e fi ssuras representam entre 75 e 95% de todas as 
lesões, envolvendo predominantemente molares permanentes. No presente estudo, 75% 
dos selantes de fossas e fi ssuras foram aplicados em primeiros molares permanentes e 
18% em segundos molares decíduos.

A técnica de condicionamento ácido e o desenvolvimento e aprimoramento de 
materiais restauradores com características adesivas tem levado a importantes mudanças 
nas concepções e nos princípios da dentística operatória e restauradora. A tendência atual 
é a utilização de técnicas mais conservadoras, possibilitando ao profi ssional remover 
somente tecido cariado e restaurar o dente sem os danos que as técnicas convencionais 
provocavam (Kramer et al., 2000a). Na Clínica de Odontopediatria da ULBRA, o 
material restaurador de eleição são as resinas compostas, tanto para dentes anteriores 
como para dentes posteriores. Os resultados do presente estudo evidenciaram que 95% 
das restaurações realizadas na dentição decídua e permanente foram com compósitos. 
O cimento de ionômero de vidro é utilizado como material restaurador na técnica de 
tratamento restaurador atraumático (ART), principalmente em crianças menores, ou como 
base em restaurações de resina composta.

Dentre as variáveis avaliadas, as exodontias, principalmente de molares decíduos, 
representaram um grande percentual dos procedimentos terapêuticos realizados na 
Clínica de Odontopediatria. A exodontia de primeiros molares permanentes, por sua vez, 
representou apenas 3,7% do total.

Várias técnicas estão disponíveis para preservar dentes decíduos e permanentes, 
mesmo que estejam com comprometimento pulpar. As evidências científi cas que 
ilustram sua efi cácia, entretanto, são escassas, principalmente na dentição decídua (Piva 
et al., 2004). Isto se refl etiu na pequena proporção de indicação de capeamento direto e 
curetagem pulpar em nossa amostra. Além disso, as técnicas de mínima intervenção têm 
cada vez mais preconizado a remoção parcial de tecido cariado mantendo tecido dentário 
apenas afetado, passível de remineralização, e posterior restauração defi nitiva da estrutura 
dentária (Imparato et al., 2005). Estes novos conceitos se refl etiram na prática clínica 
reduzindo drasticamente os casos de exposição pulpar e, por conseguinte, também as 
indicações de pulpotomia. 
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O capeamento pulpar indireto, por sua vez, é defi nido como a remoção parcial de 
tecido cariado e colocação de um material biocompatível provisório. É realizado em 
duas sessões e descrito por alguns autores como tratamento expectante (Kramer, Feldens, 
2005). A indicação desta técnica tem-se limitado às lesões cariosas agudas em primeiros 
molares permanentes de pacientes jovens. 

Como refl exo desta fi losofi a de trabalho, as pulpectomias em dentes decíduos 
representaram aproximadamente a metade das terapias pulpares realizadas na Clínica 
de Odontopediatria. As diferentes técnicas propostas variam, fundamentalmente, quanto 
ao material obturador. De acordo com a literatura odontopediátrica, os materiais mais 
utilizados são: pasta de Óxido de Zinco e Eugenol, pastas Iodoformadas e as pastas à base 
de Hidróxido de Cálcio (Primosch et al., 1997; Kramer et al., 2000a; Corrêa Brusco et 
al., 2002). Estudo realizado por Kramer et al. (2000) demonstrou que aproximadamente 
65% das Faculdades de Odontologia do Brasil preconizam as pastas Iodoformadas. Na 
Clínica de Odontopediatria da ULBRA, o material de eleição para dentes decíduos é a pasta 
Guedes-Pinto, composta de Paramonoclorofenol Canforado, Rifocort® e Iodofórmio. 

  O processo de planejar, programar e avaliar os serviços de saúde depende da 
disponibilidade de dados concretos da realidade (Cangussu et al, 2001). Portanto, 
é imprescindível que o cirurgião-dentista esteja familiarizado com estes aspectos 
epidemiológicos, buscando neles a base para a prevenção, diagnóstico e tratamento das 
alterações que possam vir a ocorrer na cavidade bucal. A valorização de condutas clínicas 
baseadas em evidências não é mais considerada simples fi losofi a, mas sim resultado da 
evolução das ciências da saúde paralelamente a uma decadência crescente de antigos 
dogmas.

CONCLUSÕES
De acordo com os dados obtidos dos prontuários dos pacientes atendidos na Clínica 

de Odontopediatria da ULBRA-RS durante o primeiro semestre de 2006 podemos 
concluir que:

- Foram realizadas 1.300 consultas em 454 crianças de três a 12 anos de idade;

- 75% das famílias eram nucleares, 40% possuíam renda inferior a dois salários 
mínimos e 45% residiam em Canoas;

- 90% das crianças já haviam consultado um cirurgião-dentista e 80% apresentavam 
experiência de cárie;

- 75% dos selantes de fossas e fi ssuras foram aplicados em primeiros molares 
permanentes e 95% das restaurações na dentição decídua e permanente foram realizadas 
com resina composta;

- 50% das intervenções pulpares envolveram pulpectomias em dentes decíduos.

                



15Stomatos, v.14, n.27, jul./dez. 2008

REFERÊNCIAS
Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2000 . Índice de Desenvolvimento Humano. 
Disponível em: >http:// www fjp.gov.br. Acesso em: 14 jun. 2007.
Cangussu MCT, Cabral MBS,  Liesenfeld MH, Pastor IMO. Perfi l da demanda ambu-
latorial infantil da Faculdade de Odontologia da UFBA nos anos de 1994 e 1999. Rev  
Fac Odontol Bauru 2001; 9(3-4): 151-155.
Conselho Federal de Odontologia. Disponível em: >http:// www.cfo.org.br. Acesso em: 
14 jun. 2007. 
Corrêa Brusco EH, Perussolo B, Scapin HLC, Ferreira SLM. Procedimentos e substâncias 
empregadas por Faculdades de Odontologia Brasileiras na terapia endodôntica de dentes 
decíduos. J Bras Odontopediatr Odontol Bebê 2002; 5(23): 35-46.
Ferreira SH, Béria JU, Kramer PF, Feldens EG, Feldens CA.Dental caries in 0-to-fi ve 
years-old Brazilian children: prevalence, severity and associated factors. Int J Paediatr 
Dent 2007; 17(4): 289-96.
Ferreira SH, Ruschel HC, Kramer, PF, Feldens EG, Saccol KS. Levantamento dos 
prontuários da Clínica de Bebês da ULBRA-Canoas RS (1994-2000). Stomatos 2002, 
8(15): 7-14.
Ferreira SH, Kramer PF, Longoni MB. Idade ideal para a primeira consulta odontológica. 
RGO (Porto Alegre) 1999, 47(4): 236-8.
Imparato JCP. ART – Tratamento restaurador atraumático: técnicas de mínima intervenção 
da doença cárie dentária. Curitiba: Ed. Maio, 2005.
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística. Disponível em: >htt:// www.ibge.gov.br.-
->IBGE Cidades Acesso em : 16 jun. 2007.
Klatchoian DA. Psicologia Odontopediátrica. 2ª Ed. São Paulo: Santos, 2002.
Kramer PF, Faraco Júnior, IM, Feldens CA. Estado atual da terapia pulpar nas Universi-
dades Brasileiras: pulpotomia e pulpectomia em dentes decíduos. J Bras Odontop Odont 
Bebê 2000a; 3(13): 222-230.
Kramer PF, Feldens CA. Traumatismos na dentição decídua - Prevenção, diagnóstico e 
tratamento. 1ª Ed. São Paulo: Santos, 2005.
Kramer PF, Feldens CA, Romano AR. Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria: 
diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie oclusal. 2ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 
2000b.
Lindhe J, Karring T, Lang KP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral. 4a 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005. 
Organização Mundial da Saúde. Levantamentos básicos em saúde bucal. 4a Ed. São 
Paulo: Santos; 1999. 
Pinkham JR. Odontopediatria da infância à adolescência. 2ª Ed. São Paulo: Artes Mé-
dicas, 1996.
Piva F, Faraco Júnior, IM, Kramer PF, Silva MBR. Avaliação da utilização das técnicas de 
capeamento pulpar indireto e direto em dentes decíduos nas Faculdades de Odontologia 
do Brasil. Rev Fac Odontol Univ Passo Fundo 2004; 9(2): 60-67.
Primosch RE, Glomb TA, Jerrel RG. Primary tooth pulp therapy as taught in predoctoral 
pediatric dental programs in the United States. Pediatr Dent 1997; 19(2): 118-122.

                



Stomatos, v.14, n.27, jul./dez. 200816

Silva ZCM, Pagnoncelli SD. Perfi l do paciente atendido na Clínica de Odontopediatria 
da faculdade de Odontologia da PUCRS no ano de 2003. Rev Odonto Ciência 2004, 
10(45):214-218. 
Tomita NE, Bijella MFTB, Bonifácio da Silva SM, Bijella VT, Lopes ES, Novo NF, 
Juliano Y, Franco LJ. Prevalência de má oclusão em pré-escolares de Bauru-SP-Brasil. 
Rev  Fac Odontol Bauru 1998; 6(3): 35-44.

 Recebido em: 14/03/2008 Aprovado em: 20/09/2008

                


