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RESUMO 

Azevedo CL. Análise da u e placa 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de 
São Paulo, 2020. Versão Original. 
 

O controle de placa através da higiene oral, é a medida mais eficiente para reduzir as 

doenças orais crônicas relacionadas ao estilo de vida. Grande parte dos estudos têm 

demonstrado a dificuldade da mudança nos hábitos diários de higiene e o índice de 

placa é o método de escolha para mensurar a qualidade da higiene oral. Considerando 

a penetrância dos smartphones na sociedade atual e sua aceitação, esse estudo tem 

o objetivo de comparar diferentes métodos de determinação de índice de placa, o 

índice de O´leary (IPC) e o índice de placa visível (IPV), e propor a utilização de uma 

câmera de smartphone, como um método alternativo para obtenção do índice de placa 

sem a necessidade de uma consulta ao profissional de saúde. Também foi realizada 

uma revisão sistemática da literatura e meta-análise com o intuito de categorizar o 

índice de placa, relacionando valores numéricos de placa com a condição periodontal 

(sem doença, gengivite e doença periodontal relacionada ao biofilme dental). A análise 

da utilização da selfie foi realizada através da comparação dos dados clínicos, em 48 

participantes, com as imagens obtidas pelo smartphone. Inicialmente foi desenvolvida 

a equação de regressão linear, utilizando a imagem do sorriso em uma amostra de 10 

participantes, com uma câmera fotográfica. O cálculo do índice selfie de placa visível 

(ISPV) e corada (ISPC), deu-se através da área com placa de cada participante em 

relação a área total incluída no processamento da imagem. O teste de correlação de 

Spearman mostrou uma correlação moderada entre o IPV e o ISPV (rho=0.6, 

p<0.001), enquanto que entre o IPC e o ISPC a correlação foi fraca (rho=0.2, p=0.13). 

A correlação entre o índice de placa utilizando todos os dentes presentes, apresentou 

forte correlação com a análise somente dos dentes anteriores (rho=0.8, p<0,001). 

Existe uma lacuna na promoção de saúde no auto monitoramento do índice de placa 

utilizando as tecnologias móveis disponíveis, para um controle efetivo do biofilme 

dental. A utilização da imagem dos dentes anteriores para a obtenção do índice de 

placa é promissora, principalmente ao se considerar o desenvolvimento e 

implementação da inteligência artificial. 

 



Palavras-chave: Índice de Placa Dentária. Promoção de saúde. mSaúde. Gengivite. 

Periodontite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Azevedo CL. Analysis of the use of selfies in plaque index estimation [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de São Paulo; 
2020. Versão Original. 
 

The plaque control through oral hygiene is the most efficient measure to reduce chronic 

oral diseases related to lifestyle. Several studies pointed the difficulty of changing daily 

hygiene habits and the plaque index is the method of choice for measuring the oral 

hygiene quality. Considering smartphones penetration in today's society and its 

acceptance, this study aims to compare plaque index methods as the O´leary index 

(IPC), the visible plaque index (IPV), and the use of a smartphone camera, as an 

alternative method to obtain the plaque index without a health professional. A 

systematic review of the literature and meta-analysis was also carried out in order to 

categorize the plaque index, relating numerical plaque values to the periodontal 

condition (without disease, gingivitis and periodontal disease related to dental biofilm). 

The analysis of the use of the selfie was performed by comparing the clinical data, in 

48 participants, with the images obtained by the use of smartphones. Initially, the linear 

regression equation was developed, using the smile image in a sample of 10 

participants, with a camera. Measuring the selfie index of visible plaque (ISPV) and 

disclosed (ISPC) was done through the area with plaque of each participant in relation 

to the total area included in the image processing. Spearman's correlation test showed 

a moderate correlation between IPV and ISPV (rho = 0.6, p <0.001), whereas between 

IPC and ISPC the correlation was weak (rho = 0.2, p = 0.13). The correlation between 

the plaque index using all the teeth present, showed a strong correlation with the 

analysis only of the anterior teeth (rho = 0.8, p <0.001). There is a gap in health 

promotion in self-monitoring of the plaque index using the available mobile 

technologies, for an effective control of dental biofilm. The use of anterior teeth image 

to obtain the plaque index is promising, especially when considering the development 

and implementation of artificial intelligence. 

 

Key-words: Dental Plaque Index. Health Promotion. mHealth. Gengivitis. Periodontitis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APC  Área de Placa Corada 

APV  Área de Placa Visível 

G  gengivite 

H  controle/sem doença periodontal 

IC  intervalo de confiança 

IG  índice gengival 

IHO-S  índice de higiene oral simplificado 

IP  índice de placa 

IPP  índice proximal de placa 
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IP-QH  índice de placa de Quigley-Hein 

IP-SL  índice de placa de Löe & Silness 

IPV  índice de placa visível 

IPVant índice de placa visível dentes anteriores 

ISPC  índice de placa selfie de placa corada 

ISPV  índice de placa selfie de placa visível 

k  coeficiente de concordância kappa 

NCI  nível clínico de inserção 

P  periodontite 

PS  profundidade à sondagem 

rho  coeficiente de correlação de Spearman 

SS  sangramento à sondagem 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

 

A placa bacteriana dental é, em essência, o fator decisivo na prevenção e 

tratamento da grande maioria das doenças periodontais (Löe et al., 1965). Existem 

diversas doenças periodontais, porém a gengivite e a periodontite são as mais comuns 

(Hancock, 1996). 

Gengivite é uma condição inflamatória não específica e é, sobretudo, uma 

consequência do acúmulo de biofilme dental na margem gengival (Murakami et al., 

2018). A periodontite é uma inflamação crônica que se diferencia da gengivite devido 

à perda progressiva das fibras do ligamento periodontal (perda de inserção) que 

resulta em aumento da profundidade de sondagem e reabsorção do osso alveolar, 

sendo que, o dano tecidual que ocorre é predominantemente irreversível (Preshaw, 

2015). 

Entre os métodos preventivos disponíveis, o controle da placa dentária é 

considerado a primeira escolha, porque é dirigida para a eliminação dos fatores 

etiológicos. O controle da placa pode ser obtido através do autocuidado (métodos 

mecânicos e químicos) ou profissionalmente por dentistas ou higienistas dentais. 

Programas de controle de placa com base em combinações relacionadas às 

necessidades destes métodos são, até o momento, os meios de maior sucesso para 

prevenção e controle da gengivite e periodontite (Axelsson et al., 2002). 

Os índices são utilizados para descrever variáveis utilizadas na avaliação da 

saúde e doença periodontal. O índice de placa pode ser usado como uma ferramenta 

motivacional poderosa na implementação de um programa de higiene bucal (Galgut, 

1999) pois mede o estado de higiene oral, o que pode avaliar os cuidados bucais 

diários e monitorar os resultados da educação em higiene oral (Stefanou; Sefo, 2018). 

Diversas formas de comunicação e interação mais atuais estão sendo utilizadas 

para melhorar a precisão e a qualidade da higiene bucal (Madan Kumar et al., 2016).  

A geração atual está crescendo com o uso de diversas tecnologias, sendo 

imprescindível o desenvolvimento de soluções digitais no enfrentamento de 

problemas de saúde. A saúde digital possui potencial para preencher as lacunas das 

pesquisas, e por isso, os profissionais de saúde possuem o desafio de auxiliar os 

pacientes e cuidadores na implementação da saúde digital em sua rotina, por meio de 

construção do conhecimento e da atitude (Meskó et al., 2017). 
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¹ De acordo com o estilo Vancouver. 
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2 CAPÍTULO II: RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE PLACA DENTAL E CONDIÇÃO 

PERIODONTAL: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE 

 

 

De acordo com a nova Classificação das Doenças Periodontais (Caton, et al., 

2018), a periodontite é definida como uma 

associada com biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do 

dental. Ela é classificada de acordo com seu estágio (relacionado com a severidade 

da doença, ou seja, a quantidade de perda de inserção) e seu grau (reflete a 

velocidade de progressão da doença e a relação com a saúde sistêmica). O grau B, 

que corresponde a progressão moderada, apresenta uma relação direta e 

proporcional entre os depósitos de biofilme e a destruição periodontal, embora os 

graus A (progressão lenta) e C (progressão rápida) também se relacionem com a 

presença de biofilme. Após a determinação da gradação da periodontite pela 

evidência de progressão, o grau pode ser modificado pela presença de fatores de risco 

(tabagismo e diabetes mellitus). 

Em 2014, Kassebaum et al., realizaram uma revisão sistemática e meta-nálise 

que concluiu que a periodontite severa é a sexta condição de saúde mais prevalente 

mundialmente, com uma taxa global de 11%. A incidência da periodontite crônica 

parece atingir um pico entre os indivíduos de 30 a 45 anos, porém existem diferenças 

consideráveis entre os estudos no que se refere a prevalência e incidência da 

periodontite relacionada à idade. 

Gengivite é uma condição considerada inflamatória, sítio-específica e que se 

inicia devido ao acúmulo de biofilme dental. Caracteriza-se por edema e vermelhidão 

gengival, sem perda de inserção periodontal. Quando comparada à periodontite, a 

gengivite induzida pela placa é completamente reversível, uma vez que o biofilme 

dental é removido. Atualmente o sangramento à sondagem é o método mais aceito 

para o diagnóstico e gradação dessa condição(Trombelli et al., 2018). 

Considerando as definições de gengivite e periodontite, citados acima, dados 

sobre (1) análise da presença de biofilme dental; (2) análise da quantidade de 

destruição periodontal; (3) história clínica (anamnese); e (4) análise de condições 

sistêmicas (fatores modificadores da doença periodontal); apresentam um grande 

potencial no diagnóstico diferencial das doenças periodontais. Apesar disso, não 
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existe um consenso na categorização do índice de placa em relação à prevalência 

das doenças periodontais. 

A presente revisão sistemática pretende estabelecer a relação entre a 

quantidade do biofilme dental (representada e aferida clínicamente através do índice 

de placa), com a condição periodontal (saudável, gengivite e periodontite) em 

indivíduos adultos e sem interferência de outros fatores modificadores da doença 

periodontal. A quantidade de inflamação gengival (representada e aferida clinicamente 

pelo índice gengival e índice de sangramento gengival) e a quantidade de inserção 

periodontal (representada e clinicamente aferida através da profundidade à sondagem 

e nível clínico de inserção); também serão avaliados, considerando que são os 

parâmetros diagnósticos da doença periodontal. 

 

2.1 MÉTODOS 

 

 

Foi realizada uma revisão sistemática de estudos publicados em periódicos, 

seguindo as recomendações PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) e registrada no PROSPERO (International Prospective 

Register of Systematic Reviews), número de registro CRD42020180333. A base de 

dados utilizada na busca foi o Medline (via Pubmed), no período de Maio/20 a 

Setembro/20.  

O desfecho são as doenças periodontais relacionadas ao biofilme dental 

(gengivite e periodontite associada ao biofilme), a exposição a ser avaliada é o índice 

de placa, os comparadores são os parâmetros periodontais; e a população são os 

adultos. 

A estratégia de busca (quadro 2.1) utilizou dois tópicos, o primeiro objetivou a 

doença periodontal; e o segundo o índice de placa. Foi utilizado filtro para incluir 

apenas in vivo . Não foi feita nenhuma restrição 

quanto a data de publicação, idioma ou desenho do estudo. 

O resultado da busca foi enviado para uma planilha Excel e os artigos 

duplicados foram removidos. Dois examinadores (CLA e LRVS) previamente treinados 

e calibrados (k=0.8), selecionaram, independentemente, os estudos elegíveis. As 

discordâncias foram resolvidas por um terceiro examinador (CGA), também 
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((((((((((((Dental Plaque Index[MeSH Terms]) OR Periodontal Index[MeSH Terms]) 
OR Dental Plaque Indexes) OR Dental Plaque Indices) OR Index, Dental Plaque) 
OR Indexes, Dental Plaque) OR dental plaque index) OR visible plaque index) OR 
plaque formation rate) OR plaque formation) OR Plaque Formation Rate Index) 
OR Indices, Dental Plaque) OR Periodontal Indexes 

((((((((((((((((periodontal diseases[MeSH Terms]) OR periodontitis[MeSH Terms]) 
OR Gingivitis[MeSH Terms]) OR Disease, Periodontal) OR Diseases, Periodontal) 
OR Periodontal Disease) OR Furcation Defects) OR Gingival Diseases) OR 
Gingival Hemorrhage) OR Gingivitis) OR Alveolar Bone Loss) OR Periodontal 
Attachment Loss) OR Periodontitis) OR Chronic Periodontitis) OR Periodontal 
Pocket) OR Tooth Loss) OR Tooth Mobility 

Fonte: a autora.  

previamente calibrado (k=0.76). Posteriormente, esse mesmo processo foi utilizado 

durante a realização dos critérios de exclusão e de coleta de dados (k= 0.81 e 0.71, 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram selecionados estudos sobre doença periodontal, gengivite, higiene oral, 

saúde oral e efeitos orais. Artigos sem resumo disponível, foram considerados não 

encontrados somente após a solicitação do texto completo para os autores ou 

responsáveis. 

Foram incluídos estudos com indivíduos adultos ( 18 anos) sem doenças 

sistêmicas, não fumantes e com pelo menos um índice de placa (IP) e um parâmetro 

periodontal como índice gengival (IG), índice de sangramento à sondagem (SS), 

profundidade à sondagem (PS) e/ou nível clínico de inserção (NCI). Além disso o 

estudo tinha que apresentar separadamente os dados de indivíduos sem doença 

periodontal (grupo controle) e com doença periodontal (gengivite e/ou periodontite).  

Estudos sobre doenças periodontais não relacionadas ao biofilme (periodontite 

aguda, periodontite juvenil, periodontite necrosante e hiperplasia gengival 

medicamentosa) e estudos com condições que interferem na obtenção ou no 

resultado do índice de placa (implantes, aparelho ortodôntico, prótese dentária e cárie 

radicular), foram excluídos; assim como, estudos que não deixaram claro a exclusão 

de participantes fumantes e/ou com doenças sistêmicas. 

Quadro 2.1 - Estratégia de Busca 
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Os seguintes dados dos artigos selecionados foram coletados: desenho do 

estudo, objetivo do estudo (diagnóstico, prevenção ou tratamento), critério utilizado no 

diagnóstico da doença periodontal e na avaliação clínica periodontal dos participantes 

da pesquisa, idade e sexo dos participantes, tipo de examinador e unidade estatística. 

Os valores obtidos através da avaliação periodontal (para os grupos saudáveis, 

gengivite e periodontite) foram: IP (método utilizado e valor), IG, SS (%), PS (mm) e 

NCI (mm); apresentados na forma de média e desvio-padrão.  

Os dados de estudos apresentados na forma de mediana, intervalo 

interquartílico ou mínimo e máximo; foram transformados para a unidade média e 

desvio padrão seguindo as recomendações de Wan et al. (2014) e Hozo et al. (2005). 

O resultado da média dos desvios do desfecho correspondente, foram utilizados em 

estudos que não apresentaram os dados de desvio padrão. As meta-análises foram 

realizadas no software RStudio (meta package version 4.9-6) e avaliadas de acordo 

com o efeito do modelo randômico, para distribuir melhor o peso entre os estudos e 

ajustar à distribuição amostral normal (Borenstein et al., 2010). 

O risco de viés foi avaliado por meio das ferramentas Cochrane, indicada ao 

desenho do estudo de cada artigo. Para os estudos observacionais foi utilizado o 

ROBINS-E (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Exposures), para os estudos 

de intervenção o ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions). 

Da mesma maneira que na seleção de estudos, a análise do risco de viés foi realizada 

por dois examinadores previamente treinados e calibrados (kappa=0,8) e 

discordâncias foram resolvidas pelo terceiro examinador (kappa= 0,76). 

 

2.2 RESULTADOS 

 

Na primeira fase da busca foram encontrados 5869 estudos, somente um 

estudo foi excluído devido duplicata. Os estudos tiveram o título e resumo avaliados 

sob os critérios de elegibilidade, resultando em 4156 estudos elegíveis e 1712 não 

cumpriam os critérios. Os estudos elegíveis foram analisados através do texto 

completo, segundo as regras de critérios de exclusão. Foram incluídos 124 estudos e, 

portanto, 4032 estudos foram excluídos de acordo com as justificativas listadas no 

fluxograma (figura 2.1). 
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Fonte: a autora.  

Em relação ao desenho dos estudos incluídos, 65% eram estudos transversais, 

31% de intervenção e os 3% restantes eram estudos longitudinais. A maioria dos 

estudos tinham como objetivo o diagnóstico da condição periodontal, principalmente 

relacionados a pesquisa de biomarcadores salivares e de fluído gengival crevicular 

(73%). Somente 2% eram sobre prevenção das doenças periodontais e 25% tratavam 

dos efeitos de diversos tipos de tratamentos. O resumo dos dados obtidos se encontra 

no apêndice A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria (62%) utilizou o índice de placa proposto por Silness e Löe (1964), 

19% utilizou a porcentagem de faces com placa (PI-%), 6% o índice proposto por 

Quigley e Hein (1962), e 11% não foi especificado. Foram identificados também um 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

   
      
  

  

     

   

    

   

    

    

    
 

   
            

  

   
               

  

Figura 2.1 - Fluxograma 
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Fonte: a autora.  

 estudo com o índice de higiene oral simplificado de Greene e Vermillion (1964) 

(IHO-S), e um com o índice proximal de placa (IPP). 

Quanto aos parâmetros periodontais, 50% apresentou dados de sangramento 

à sondagem em porcentagem (SS), 89% de profundidade de sondagem (PS) e 79% 

de nível clínico de inserção (NCI). Foram encontrados pelo menos 4 diferentes índices 

gengivais, porém, para a meta-análise, incluímos 69 estudos que utilizaram o índice 

de Löe e Silness (1963); pois representavam 73% dos estudos com dados de IG. 

Os estudos apresentaram baixo risco de viés em mais de 80% de todos os 

critérios avaliados. Somente 10% apresentou risco de viés geral alto, porém nenhum 

estudo foi excluído utilizando esse critério. Para os quesitos de medida do desfecho e 

falta de dados, o risco de viés alto foi menor que 5% (figura 2.2). Um total de 108 

estudos (87%) descreveram a coleta de dados através de um examinador calibrado 

e/ou por um periodontista. Os critérios de seleção e de classificação de exposição 

foram os que apresentaram mais risco de viés, já que alguns estudos não 

especificaram corretamente os parâmetros de inclusão nos grupos C, G e/ou P 

(Apêndice A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que existem índices de diferentes escalas de grandeza, 

inicialmente foi realizada uma análise para cada índice de placa para aqueles com no 

Figura 2.2 - Gráfico resumo da análise do risco de viés 
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mínimo 5 estudos. Não foram incluídos no modelo dados do grupo controle (sem 

doença periodontal) que possuíam médias e/ou desvios igual a zero, pois médias 

nulas não são contabilizadas no método utilizado (Mariggio et al., 2001; Wei et al., 

l., 2015; 

Ishizuka et al., 2017; Tripathi et al., 2018). 

A meta-análise do IP-SL possui 158 estudos, sendo que 60 do grupo controle 

(H), 23 do grupo gengivite (G) e 75 do grupo periodontite (apêndice B). Foi possível 

diferenciar o grupo controle dos grupos gengivite e periodontite (P), já que as médias 

foram de 0.52, 1.58 e 1.83, respectivamente; porém entre os grupos gengivite e 

periodontite os intervalos de confiança (IC) se cruzam (tabela 2.1). 

A meta-análise do IP-% tem 51 estudos, dentre os quais, 23 do grupo controle, 

5 do grupo gengivite e 23 do grupo periodontite (apêndice C). Como pode ser 

observado na tabela 2.1, o grupo controle apresentou média de 22%. Os grupos 

gengivite e periodontite apresentaram média de 68%, com intervalos de confiança 

coincidentes (p< 0.0001). 

Para o IP-QH, um total de 18 estudos foram incluídos. Considerando os artigos 

incluídos que utilizaram esse índice, todos apresentaram valores dos grupos controle 

e periodontite e 4 do grupo gengivite (apêndice D). Os grupos controle, gengivite e 

periodontite apresentaram valores médios de 1.37, 3.31 e 3.12 respectivamente; com 

intervalos de confiança que se cruzaram entre os grupos gengivite e periodontite 

(tabela 2.1). 

Metade dos estudos apresentaram o índice de placa avaliando todos os dentes 

presentes, 29 avaliavam somente alguns dentes (dentes índices ou selecionados) e 

33 não apresentaram informações sobre a quantidade de dentes utilizados no cálculo. 

Somente seis estudos utilizaram sítio, não o paciente, como unidade estatística 

(Vinayak; Vandana, 2007; Fujita et al., 2012; Khongkhunthian et al., 2014; To et al., 

2015; Chen et al., 2016; Ishizuka et al., 2017). 

Como 16 estudos apresentavam valores de boca toda e de sítios selecionados, 

realizamos uma meta-análise comparando os índices de placa nas duas situações de 

coleta. Foram utilizados os dados de todos os subgrupos (sem doença, gengivite e 

periodontite) apresentados no estudo. Nesse caso, utilizou-se a razão das médias 

full mouth) e parcial (sample); e por isso, não houve 

interferência entre o tipo de índice utilizado. Como pode ser observado na figura 2.3, 
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Fonte: a autora.  

o resultado para o efeito randômico foi de 0.97 e o intervalo de confiança 0.87 a 1.08. 

 Tanto o resultado dos estudos combinados (p=0.56) como por subgrupos 

(p=0.24), os valores de p não demonstraram diferença significativa entre os dois tipos 

de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Para avaliar a alta heterogeneidade, realizamos a metagressão de todos os 

modelos de IP com a inclusão das variáveis coletadas (subgrupos da condição 

periodontal, desenho, objetivo e quantidade de dentes avaliada no estudo de origem). 

Apesar disso, o modelo não foi capaz de reduzir a heterogeneidade ou de explica-la 

totalmente. A condição periodontal explicou 71% (p<0.001), enquanto que o restante 

das variáveis não mostrou impacto estatisticamente significativo na heterogeneidade. 

Alguns estudos apresentaram o IP em pelo menos dois intervalos de tempo, 

porém somente 8 foram incluídos na meta-análise, pois apresentavam dados 

diferentes de zero no subgrupo sem doença. A razão entre as médias demonstrou 

redução significativa em todos os subgrupos (p<0.001), assim como diferença entre 

os grupos (p<0.01). O índice de placa foi capaz de discriminar os subgrupos sem 

doença (IC 0.44; 0.65) e com gengivite (IC 0.22; 0.72), do subgrupo periodontite (IC 

0.28; 0.40); porém não diferenciou sem doença e gengivite (figura 2.4). 

 

 

 

Tabela 2.1 - Resumo meta-análise dos índices de placa 
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Fonte: a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comparação do IP entre o grupo controle e o grupo gengivite, foi realizada 

utilizando a razão entre as médias de 22 estudos que apresentavam os dados para 

ambos os grupos (figura 2.5). O grupo gengivite apresentou, em média, 3 vezes mais 

placa do que o grupo controle (p< 0.0001). Para o desfecho periodontite, 101 estudos 

foram incluídos na meta-análise. O grupo periodontite apresentou uma diferença 

significativa (p< 0.0001) de, em média, 3.34 vezes mais placa do que o grupo controle 

(figura 2.6). 

A comparação entre os grupos gengivite e periodontite, incluiu 30 estudos e 

resultou em uma diferença significativa (p< 0.0001), porém pequena (0.32), como 

pode ser observado na figura (2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Meta-análise IP boca toda (full mouth) e parcial (sample) 
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Fonte: a autora.  

Fonte: a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Meta-análise IP inicial (control) e final (experimental) 

Figura 2.5 - Meta-análise IP subgrupos controle e gengivite (experimental) 
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Fonte: a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Forest-plot IP grupo controle e grupo periodontite (experimental) 
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Fonte: a autora.  

Fonte: a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos parâmetros periodontais, foram realizadas as meta-análise do 

IG de Löe e Silness (1963), do SS, da PS e do NCI (apêndices E, F, G e H 

respectivamente). Como pode ser observado na tabela 2.2, somente a PS foi capaz 

de distinguir os três subgrupos; enquanto que o IG e o SS diferenciaram o grupo 

controle dos grupos com doença (gengivite e periodontite), e o NCI distinguiu controle 

e gengivite, de periodontite. 

 

 

  
  

IG-LS 
Média      

(IC95%) 

SS (%) 
Média      

(IC95%) 

PS (mm) 
Média   

(IC95%) 

NCI (mm) 
Média        

(IC95%) 

Controle 0.34           
(0.29 0.40) 

5.25            
(4.42 6.08) 

1.73           
(1.51 1.95) 

1.24             
(1.12 1.37) 

Gengivite 1.47           
(1.14 1.81) 

47.41        
(33.97 60.86) 

2.22           
(2.05 2.40) 

1.32             
(0.83 1.82) 

Periodontite 1.86           
(1.77 1.94) 

62.10         
(60.64 63.56) 

4.49           
(4.28 4.71) 

5.04             
(4.72 5.35) 

P-valor < 0.0001 0.00 < 0.0001 < 0.0001 
 

 

Tabela 2.2 - Resumo meta-análises dos parâmetros periodontais 

Figura 2.7 - Forest-plot IP grupo gengivite (control) e grupo periodontite (experimental) 
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2.3 DISCUSSÃO 

 

 

A estratégia de busca inicial foi desenvolvida para ser abrangente e, como 

esperado, resultou em um grande número de estudos. A intenção era selecionar o 

maior número de dados, para melhorar a validação dos resultados obtidos. A maioria 

dos estudos não se tratavam da prevalência das doenças periodontais ou sua relação 

com o biofilme dental; mas sim da avaliação de diversos biomarcadores que poderiam 

auxiliar no diagnóstico e tratamento da doença periodontal. 

O biofilme dental desempenha um papel na etiologia das doenças orais como 

cárie e periodontite, mas também está associado com as doenças sistêmicas 

(Bascones-Martínez et al., 2009), portanto estudos que incluíam doenças sistêmicas 

foram excluídos dessa revisão. Assim como, os estudos com desfecho periodontite 

agressiva/aguda, que devido à inconsistência entre a quantidade de depósitos 

microbianos e a severidade da doença periodontal, ao componente familiar, e ao 

padrão de destruição periodontal (Armitage, 1999), poderiam interferir nos nossos 

resultados. 

O conhecimento prévio do desfecho (condição periodontal) foi um item 

importante na determinação do risco de viés sério/crítico dos estudos. Porém um dos 

critérios de inclusão dessa revisão sistemática era a apresentação de dados com 

doença e sem doença, antes da exposição. O risco de viés alto em alguns estudos de 

intervenção foi, principalmente, devido aos grupos receberem diferentes intervenções 

que poderiam afetar no índice de placa e por realizarem a coleta em períodos 

diferentes nos grupos controle e com doença periodontal (Pinho et al.; 2009; Tamaki 

et al., 2009; Konopka et al., 2012). 

A insuficiente ou nenhuma descrição da classificação dos grupos foi outro 

motivo do alto risco de viés de alguns estudos (Gokhale et al., 2013; Özdemir et al., 

2016; Laddha et al., 2018; Airila-Mansson et al., 2005; Staudte et al., 2005; Gamel et 

al., 2017). Apenas dois estudos apresentaram alto risco de viés de seleção devido a 

amostra ser de um estudo prévio (Jaradat et al., 2013) e por utilizar critério de 

pareamento por sexo somente no grupo com doença (Gokhale et al., 2014). No critério 

falta de dados, três estudos apresentaram risco de viés alto ( ; 

Akpinar et al., 2013; Özdemir et al., 2016), por não apresentarem os dados de pelo 

menos um grupo ou por número de participantes conflitantes entre o texto e a tabela. 



34 
 

Em relação à medida dos desfechos, dois estudos apresentaram risco de viés alto 

(Buduneli et al., 2006; Gokhale et al., 2014), por não realizarem uma análise ajustada 

para amenizar uma possível interferência de confundidores.  

Considerando que existe confiabilidade das medidas clínicas agrupadas para 

os diferentes desfechos de condição periodontal (sem doença, com gengivite e com 

periodontite), os critérios de categorização dos desfechos, são os fatores que 

realmente poderiam interferir nos resultados dessa revisão. Os estudos que não 

apresentaram critérios bem definidos para definir o grupo controle, foram: Mariggio et 

al. (2001); Tüter et al. (2002); Airila-Mansson et al. (2005); Pejcic et al. (2012); Javed 

et al. (2014); Kumar et al. (2014); Novakovic et al. (2014); Gupta et al. (2015); Laddha 

et al. (2018); Pinho et al. (2019); Lihala et al. (2019) e Gharbi et al. (2019). A maioria 

utilizou a classificação de Armitage (1999), porém alguns utilizavam parâmetros mais 

leves, como por exemplo, inclusão de SS até 20% no grupo C e SS a partir de 50% 

no grupo P (Duzagac et al., 2016; Teles et al., 2012). Apesar disso, como foi utilizado 

a mesma classificação para todos os parâmetros, esperamos que possíveis 

interferências diagnósticas tivessem a mesma contribuição em todos os índices 

analisados. 

Um dos principais propósitos ao se definir saúde é obter um entendimento de 

como pode ser medido. Medir saúde é difícil, mas não impossível se os indicadores 

escolhidos forem capazes de refletir a definição de saúde. O índice ideal deve ter um 

propósito claro; de fácil entendimento; dados disponíveis facilmente, com mínima 

modificação e de fácil compreensão. O índice deve refletir tanto o problema de saúde 

como a capacidade da sociedade para resolver o problema, e também, como a 

sociedade define saúde (Larson,1991). 

O IP tornou-se o pilar de estudos experimentais que testam a eficácia de 

agentes anti-placa e higiene oral. A justificativa para sua utilização, visando esse 

objetivo, está no fato de ser um método fácil e requerer tempo e equipamento 

mínimos. Entretanto, a literatura aponta desvantagens como falta de sensibilidade, 

métodos de obtenção não lineares e semi-quantitativos e envolvimento de elementos 

subjetivos (Scannapieco, 1995). Apesar disso, todos os índices de placa avaliados 

foram capazes de distinguir o grupo C dos grupos com doença, porém não de 

diferenciar gengivite e periodontite. Levando em consideração a comparação do IP 

com os outros parâmetros periodontais: (1) somente a PS foi capaz de diagnosticar 

com acurácia os três grupos; (2) IP, IG e SS podem ser utilizados para diferenciar 
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indivíduos saudáveis daqueles com alguma forma de doença periodontal associadas 

ao biofilme e; (3) o NCI é capaz de identificar os indivíduos com doença periodontal. 

 Devido às características individuais dos diferentes estudos e populações 

estudadas, um alto nível de heterogeneidade pode ser esperado em uma meta-análise 

de estudos observacionais (Sutton et al., 2000). Por isso utilizamos os modelos 

randômicos, que produziram intervalos de confiança mais amplos e cujas inferências 

podem ser generalizadas para o conjunto de estudos a partir do qual foi obtida a 

amostra (Hedges; Vevea, 1998). Também foi utilizado a análise de subgrupos para 

explorar a heterogeneidade. Apesar disso, como os estudos de prevalência envolvem 

diversas particularidades não do desenho, mas da própria população, o alto nível de 

heterogeneidade não pôde ser reduzido (Gimenez et al., 2016). 

Inicialmente era esperado uma possível interferência do objetivo da pesquisa e 

do desenho do estudo, principalmente devido ao fato do índice de placa ser indicado 

para estudos que avaliam a higiene oral e o controle de placa (Godard et al., 2011), o 

que não foi observado na análise dos subgrupos dessa revisão obtidos através da 

metagressão. Provavelmente devido ao fato de não haver estudos sobre higiene oral 

cujo critério de seleção incluísse indivíduos com e sem doença periodontal 

discriminados em grupos. 

Os efeitos da higiene oral na periodontite foram analisados por Lertpimonchai 

et al. (2017), por meio de uma revisão sistemática e meta-análise, sugerindo uma 

relação dose-resposta entre higiene oral e periodontite, com um aumento de 2 a 5 

vezes no risco de desenvolver periodontite em indivíduos com razoável e pobre 

higiene oral, respectivamente, comparado com aqueles com boa higiene. A higiene foi 

avaliada através de uma categorização comum a outros estudos, em que IP maior do 

que 2 era classificado como pobre e IP entre 1 e 2, razoável. Considerando esses 

valores, o índice de placa médio do subgrupo com doença periodontal de 1.83 

(IC=1.67  1.98) obtido através da meta-análise com os valores do IP-SL (apêndice 

B), poderia ser classificado como valores correspondentes a uma higiene razoável. 

Utilizando os dados obtidos nessa revisão um IP-SL até 0.7 pode ser classificado 

como uma boa higiene oral, de 0.7 a 1.3 razoável e acima de 1.3 já deve ser 

considerada como pobre. 

Em relação a progressão da doença periodontal Haffajee et al. (1991) 

verificaram que, quanto maior a porcentagem de sítios com placa, maior é a 

probabilidade de perda de inserção. Utilizando técnicas de análise preditiva, a 
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classificação proposta foi IP de 0% a 50% baixo risco de perda de inserção (higiene 

adequada), IP de 51% a 75% médio risco (higiene deficiente) e IP de 76% a 100% 

alto risco (higiene inadequada). Utilizando os valores obtidos na meta-análise do IP-

% (apêndice C), encontramos que: (1) o subgrupo sem doença periodontal possui um 

IP-% menor do que 30%; (2) no subgrupo com gengivite o IP-% foi de 57% a 80% e; 

(3) o subgrupo periodontite apresentou IP-% entre 62% e 75%. Com base no IP-% 

obtido, um IP menor de 50% representa uma higiene adequada; de 50% a 60% higiene 

deficiente e, a partir de 61% já podemos classificar como higiene inadequada. 

Em um estudo longitudinal de 24 anos realizado por Söder et al. (2012) em 

Estocolmo, a pobre higiene bucal, como um reflexo do acúmulo de placa bacteriana, 

foi associada também a um aumento da morte prematura por câncer (OR=1.79); 

sendo que pessoas vivas apresentaram, em média, um IP de 0.67 (± 0.46) e pessoas 

que morreram de 0.87 (± 0.62). A média do IP para o grupo controle da presente 

revisão sistemática foi de 0.52 (IC=0.42 - 0.63), corroborando com o estudo de Söder 

et al. (2012) e permitindo concluir que manter um índice de placa abaixo de 0.65 é 

uma forma eficaz de promoção de saúde para todas as doenças crônicas relacionadas 

ao estilo de vida. 

Considerando esses dados e o mais recente relatório de Chapple et al. (2018), 

apesar da maioria das gengivites não progredirem para periodontite, a gengivite é um 

pré-requisito necessário para periodontite, e que, administrar a gengivite é uma vital 

estratégia de prevenção primária para prevenir a periodontite. 

 

 

2.4  CONCLUSÃO 

 

Há indicação de pesquisa futuras, principalmente ensaios clínicos 

randomizados com dados de índice de placa e parâmetros periodontais, que incluam 

grupos de indivíduos com doença e sem doença periodontal de maneira a representar 

uma situação real da população.  

O índice de placa, independente da técnica realizada, possui grande potencial 

na promoção de saúde, com aplicabilidade clínica nas estratégias de prevenção em 

saúde de base populacional. 
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¹ De acordo com o estilo Vancouver. 
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Apêndice B - Forest plot IP- SL por subgrupo.  
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Apêndice C - Forest plot IP- % por subgrupo. 
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Apêndice D  Forest plot IP-QH por subgrupo.   
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Apêndice E  Forest plot IG por subgrupo.   
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Apêndice F  Forest plot SS por subgrupo. 
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Apêndice G  Forest plot PS por subgrupo.   
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Apêndice H  Forest plot NCI por subgrupo.    
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3 CAPÍTULO III: ESTUDO PILOTO: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE  

  

 

 

Saúde periodontal pode ser definida como um estado livre de doença 

periodontal inflamatória que permite que um indivíduo funcione normalmente sem 

impedimentos (mentais ou físicos) devido a uma atual ou antiga doença (Chapple et 

al., 2018). A doença periodontal é muito prevalente e afeta mais de 90% da população, 

com variações de severidade. É uma doença crônica progressiva, que afeta os tecidos 

de sustentação dos dentes. Inicia-se como uma inflamação nos tecidos moles que 

envolvem o dente, em resposta à presença de bactérias presentes no biofilme e, 

eventualmente, pode progredir causando perda óssea e consequentemente perda 

dental (Laudenbach; Simon, 2014). 

Existem diversos critérios para que uma determinada condição seja classificada 

como um problema de saúde pública, e a doença periodontal preenche todos eles: é 

mundialmente difundida; impacta os indivíduos socialmente, psicologicamente e 

economicamente; possui difícil acesso ao serviço de saúde; possui alto custo para a 

sociedade e para o indivíduo; e existência de métodos efetivos para prevenir, abreviar 

ou curar a doença (Batchelor, 2014). O entendimento atual do processo de saúde e 

doença orienta focar em aspectos como os resultados do cuidado, a valorização da 

promoção de saúde, orientação e cuidados contínuos à população (Catford, 2014).  

A estratégia de base populacional é a que produz os efeitos dominantes no 

controle da doença periodontal. O objetivo está concentrado na redução dos níveis de 

placa e, por conseguinte, da doença periodontal no conjunto da população. Este é o 

caminho mais correto inclusive para diminuir o número de pessoas que possuem risco 

elevado de desenvolver a doença. Programas de base populacional são 

recomendados com ênfase pela Organização Mundial da Saúde constituindo-se em 

um dos principais fundamentos que sustentam o avanço dos modelos de promoção 

de saúde (World Health Organization, 1998). 

A manutenção de um controle de placa efetivo, através do autocuidado do 

paciente, é o pilar de qualquer tentativa para prevenir e controlar as doenças 

periodontais (Slots, 2017).  Há evidências suficientes de que placa e gengivite podem 

ser controladas por meio de uma higiene oral minuciosa e completa, de forma 

confiável e segura (van der Weijden; Hioe, 2005). Vacaru et al. (2003) afirmaram que 
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é possível prevenir e controlar as doenças periodontais promovendo o autocuidado e 

o autodiagnóstico através de motivação, informação e instrução do controle de placa, 

assim como o conhecimento sobre as doenças (conectando a doença com os hábitos 

pessoais). 

Axelsson et al. (1991) realizaram um estudo longitudinal em que 370 indivíduos 

participaram de um programa de prevenção. Cada paciente recebeu informações 

sobre as doenças orais e autodiagnostico; pelo menos uma vez ao ano esses 

pacientes recebem educação adicional, principalmente em medidas de controle de 

placa que incluem o uso de escova dental e instrumentos de higiene interdental. Após 

15 anos, concluíram que melhorar a higiene oral, utilizar diariamente dentifrício 

fluoretado e regularmente realizar limpeza profissional são métodos efetivos na 

prevenção das doenças orais. Após 30 anos, os pacientes reconhecem os benefícios 

da manutenção de um alto padrão de higiene oral e apresentam baixíssima incidência 

de cárie, doença periodontal e perda dental (Axelsson et al., 2004). 

Baseando-se na relação entre as doenças periodontais e a quantidade, volume 

e espessura do biofilme dental; diversos métodos estão sendo utilizados para estimar 

a quantidade de placa bacteriana aderida ao dente. Esses métodos variam desde uma 

simples categorização binária (presente ou ausente) até complicados sistemas que 

tentam discriminar súbitas variações na quantidade de placa. Normalmente uma 

substância corante é utilizada para facilitar a visualização da placa (Scannapieco, 

1995). 

O índice de placa visível (IPV) foi proposto por Ainamo e Bay, em 1975, e tinha 

como objetivo avaliar a qualidade da higiene oral através da observação clínica da 

presença de biofilme nas superfícies dentais. Foi definido como um método de fácil 

entendimento e aplicação na educação em saúde bucal.  

Já o índice de placa de O´Leary et al. (1972), é um índice para higiene oral e 

adesão do biofilme dental em áreas ao redor das gengivas, porém com um corante de 

placa, por isso também é chamado de índice de placa corada (IPC). Além do corante 

facilitar a visualização do profissional, também haveria benefícios na motivação do 

paciente ao ser capaz de visualizar o quão eficiente era a sua higienização. 

Existe uma necessidade em desenvolver e validar ferramentas diagnósticas 

não invasivas, especialmente àquelas relacionadas a detecção de inflamação 

gengival; assim como, focar recursos em (1) estratégias preventivas; (2) mudanças 

de comportamento para prevenção e reforço de práticas de estilo de vida saudáveis; 
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(3) desenvolver programas educacionais; (4) desenvolver campanhas públicas sobre 

doenças de gengiva que sejam independentes na indústria de saúde oral (Chapple et 

al., 2018). 

Quantificar a placa bacteriana dental é muito importante nos ensaios clínicos, 

embora a maioria dos índices de placa utilizados sejam subjetivos e não medem a 

área que possui placa bacteriana. Smith et al. (2001), avaliaram um novo sistema para 

avaliação da quantidade de placa através da imagem obtida por uma câmera 

profissional. Mesmo analisando somente as superfícies bucais de aproximadamente 

20 dentes, o método demonstrou boa acurácia e sensibilidade, sem a necessidade de 

um profissional de saúde. 

Madan Kumar et al. (2016) observaram viabilidade de mudança de 

comportamento na higiene bucal, utilizando a câmera do smartphone na forma de 

selfies. Também em 2016, Kasai et al., utilizaram câmeras comerciais e intraorais para 

estabelecer um método alternativo para calcular a quantidade de placa além de 

estimar o índice de placa utilizando unicamente a imagem dos dentes anteriores. 

E-saúde (e-health) é a transferência de recursos de saúde e do cuidado em 

saúde, por meio eletrônico, disponibilizando informações de saúde por profissionais 

de saúde e consumidores de saúde, via internet e telecomunicação, além do uso da 

tecnologia da informação e e-commerce na gestão dos sistemas de saúde e na 

melhoria dos serviços de saúde pública (World Health Organization, 2016). 

Uma imagem gravada graficamente ou fotograficamente, pode fornecer um 

registro permanente da quantidade de placa acumulada em um certo momento. Dessa 

forma, esses registros podem ser reavaliados e convertidos em outros índices, 

permitindo comparações entre estudos (Renton-Harper et al., 1999). Carter et al. 

(2004), verificaram a possibilidade de automatização e diagnóstico quantitativo da 

quantidade de placa utilizando-se de imagens digitais dos dentes. 

Smartphones podem ser menos perturbadores, já que estão incorporados na 

rotina da maioria das pessoas e tem maior penetração no mercado que dispositivos 

vestíveis ou dispositivos médicos (Cornet; Holden, 2018). Em 2013, Oncescu et al., 

desenvolveu um aplicativo de smartphone que se conectava a um dispositivo, para 

monitorar o pH do suor e da saliva. O teste salivar poderia ser usado para avaliar o 

impacto de mudanças na dieta na desmineralização dentária e esse dispositivo 

poderia ser usado em uma ampla gama de biomarcadores com outras aplicações 

diagnósticas portáteis. 
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Smartphones são um meio de romper o paternalismo na área da saúde, 

oferecendo a cada indivíduo as ferramentas e informações necessárias para assumir 

a responsabilidade pela sua própria saúde. Atualmente, a fotografia do tipo selfie é o 

melhor exemplo para demonstrar como o smartphone se tornou o canal para a auto 

expressão e individualidade, disponível para todos (Topol, 2015).  

O auto monitoramento digital cresceu exponencialmente na última década, com 

pessoas que querem melhorar vários aspectos da vida e saúde através do registro e 

revisão diária de suas atividades e biometria, como monitorar a atividade física, 

qualidade do sono, dieta, entre outros (Appelboom et al., 2014). 

A utilização generalizada de smartphones em todas as faixas etárias apresenta 

uma oportunidade para o desenvolvimento de aplicativos e acessórios, que podem 

ajudar a reduzir os custos e melhorar o acesso aos serviços de saúde (Fox, 2010). 

 

3.1  PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar a utilização de uma imagem obtida através da câmera do smartphone 

selfie por meio da correlação com 

índices bem documentados na bibliografia cientifica; assim como, a validade de um 

índice de placa parcial, analisando somente os dentes anteriores.  

 

 

3.2  MATERIAIS e MÉTODOS 

 

 

Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP e 

aprovada sob parecer número 3.065.734 (Anexo A). O paciente foi informado sobre 

os objetivos da pesquisa e questionado se havia interesse em participar da mesma. 

Aqueles que demonstraram interesse, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A) e receberam uma via do mesmo. 

O cálculo amostral foi realizado a partir do teste de Wilcoxon, com um poder de 

95%, resultando em uma amostra de 47 pacientes. A coleta de dados foi realizada 

durante a consulta de rotina em uma clínica dentária particular, previamente à 

realização do tratamento periodontal (raspagem e alisamento coronoradicular e 
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Fonte: a autora.  

orientação de higiene bucal). Foram selecionados pacientes adultos, que possuíam 

todos os dentes anteriores e sem aparelho ortodôntico.  

A coleta de dados consistiu em: (1) índice de placa visível; (2) foto selfie sem 

corante; (3) índice de placa corada e (4) foto selfie de placa com corante. Os índices 

 foram realizados através da imagem dos dentes anteriores obtidas através de 

uma câmera do smartphone (Xiaomi Redmi 4, 13MP). Devido a hipótese que a 

resolução fotográfica poderia alterar os resultados, de maneira aleatória, 10 

participantes foram submetidos, além das imagens selfie, a obtenção de imagens 

utilizando uma câmera com boa resolução (Canon EOS 70D, lente EFS 18-135mm, 

20.9 megapixels, refletor LED Ring). Sendo: (5) foto câmera sem corante e (6) foto 

câmera com corante. Todas as análises, sejam elas imagens ou clínicas, foram 

realizadas pelo mesmo examinador (CLA), durante uma única consulta odontológica. 

A foto dos dentes anteriores foi realizada a partir do sorriso natural do paciente, 

utilizando na análise os dentes anteriores que, naturalmente, eram expostos. O 

participante da pesquisa foi orientado a realizar um sorriso amplo, de forma a permitir 

a visualização da maior parte de elementos dentais (figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 - Exemplo de imagens obtidas. (a) Foto selfie sem corante; (b) foto selfie  
                   com corante; (c) foto câmera sem corante e; (d) foto câmera sem corante 
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Fonte: a autora.  

3.2.1 Processamento da imagem 

 

As imagens foram carregadas no software Photoshop (Copyright © 2020 

Adobe), recortadas individualmente, obtendo-se somente a imagem dos elementos 

dentais a serem analisados (figura 3.2). 

Com o software de processamento de imagem Image J (ImageJ 1.52a, National 

Institutes of Health), foi calculada a área total da imagem recortada. O ajuste de cores 

et al. (2016), para o processamento de imagem; (2) transforma a imagem em binária, 

e (3) é uma boa escolha como primeira abordagem ao se discutir a limiarização 

automática de imagens (Otsu, 1979). O espaço de cor utilizado no processamento foi 

o HSB (H=matiz, S=saturação e B=brilho). A matiz e brilho foram padronizados (0/255) 

e somente a saturação foi manipulada, de maneira que, toda a área com placa (visível 

ou corada) estivesse incluída na seleção (figura 3.2c e 3.2d). Em seguida, a área 

selecionada era calculada. 

Um único examinador realizou o recorte e a seleção da área com placa, com 

cegamento de qualquer dado obtido clinicamente. 

 
 
Figura 3.2  Processamento da imagem. (a) Recorte foto sem corante; (b) recorte foto 
                    com corante; (c) seleção da área com placa visível e; (d) seleção da área 
                    com placa corada 
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3.2.2 Índice de placa visível (IPV) 

 

Inicialmente foi realizado o isolamento relativo de todos os dentes. Todos os 

dentes presentes, com exceção dos terceiros molares, foram examinados e as faces 

que apresentavam placa visível eram identificadas (Apêndice B). 

O IPV foi calculado pela seguinte equação:  

IPV =  

Além do IPV total, foi calculado o IPV dos dentes anteriores, utilizando a 

seguinte fórmula: 

IPVant =  

 

3.2.3 Índice de placa corada (IPC) 

 

O índice utilizado foi o proposto por O´leary (1972). Utilizou-se pastilha 

evidenciadora de placa (Eviplac - Biodinâmica), e a superfície do dente foi seca com 

ar. Conforme o protocolo, cada dente foi dividido em quatro partes (mesial, lingual, 

vestibular e distal), as faces com placa foram identificadas no diagrama (Apêndice B). 

O IPC é calculado pela equação:  

IPC =  

Também foi calculado o IPC dos dentes anteriores, utilizando a seguinte 

fórmula: 

IPCant =  

 

3.2.4  Área de placa visível (APV) 

 

Utilizando as fotos do sorriso de 10 pacientes, com a câmera fotográfica, foi 

realizado o cálculo da área total de placa visível, utilizando a técnica descrita 

anteriormente. A equação utilizada, foi: 
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Com os resultados obtidos, foi realizado o teste de correlação e a equação de 

regressão linear utilizando APV e IPVant.  

 

 

3.2.5 Área de placa corada (APC) 

 

Com a mesma amostra utilizada na APV, foi realizada uma outra foto do sorriso, 

com câmera fotográfica, após a utilização do corante evidenciador de placa. Após o 

processamento da imagem, a APC foi calculada através da seguinte equação: 

 

 

Em seguida foram feitos o teste de correlação e a equação de regressão linear 

entre APC e IPCant. 

 

3.2.6 Índice selfie  de placa visível (ISPV) 

 

A imagem obtida da câmera do smartphone na forma de selfie foi processada 

-se a área com placa 

(ASPV).  

 

O ISPV foi calculado da seguinte maneira: 

      

 

Sendo que,  corresponde ao intercepto e b ao coeficiente de regressão obtidos 

a partir da equação de regressão entre APV e IPVant. 

 

3.2.7 Índice selfie  de placa corada (ISPC) 

 

Foto do sorriso do paciente com a câmera do smartphone na forma de selfie, 

com a placa corada. Após o processamento da imagem, foi obtida a área de placa 

corada (ASPC) através da equação:  
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Em seguida, através da equação de regressão obtida através da APC e do 

IPCant, o ISPC foi calculado: 

       

Sendo que,  corresponde ao intercepto e b ao coeficiente de regressão linear. 

 

 

3.3  RESULTADOS 

 

 

O programa estatístico utilizado foi o MedCalc 19.1 (MedCalc Software bv, 

Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2019). 

Para verificar a relação entre os índices foi realizado o teste de correlação de 

Spearman, com os seguintes parâmetros: 

 

rrelação forte. 

 

 

 

 

As correlações muito forte, forte e moderada foram ilustradas através de 

gráficos de dispersão e Bland-Altman. 

 

3.3.1 Estatística descritiva 

 

Foram obtidas um total de 48 amostras. Também foi realizada uma derivação 

dos índices de placa calculados por meio da avaliação de todos os dentes presentes, 

utilizando somente os dentes anteriores no cálculo, originando mais duas variáveis 

que foram denominadas índice de placa visível dos dentes anteriores (IPVant) e índice 

de placa corada dos dentes anteriores (IPCant). Os valores obtidos a partir das 

imagens da câmera profissional, totalizaram 10 amostras (tabela 3.1). 

O valor médio do IPVant foi de 30%, enquanto que, do ISPV foi de 25%. Os 

valores variaram de 0 a 83% e de 4% a 69%, respectivamente. Já o valor médio do 

IPCant foi de 71%, com valores entre 33% e 100%; e do ISPC foi 72%, entre 52% e 
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DP= Desvio-padrão, Mín.= Valor mínimo obtido, Máx= Valor máximo obtido, Norm.= Valor 
de p no teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 

* Estatisticamente significativo (p<0,05). 

Fonte: a autora.  

Fonte: a autora.  

81%. Os valores do IPV e do IPC variaram entre 8% e 74%; e entre 25% e 97% (tabela 

3.1). 

 

 

  n Média  Mediana DP Mín. Max. Norm. 
IPV 48 36.7 34.2 14.3 7.8 73.7 0.39 
IPVant 48 29.8 29.2 18.9 0.0 83.3 0.03 
APV 10 33.3 33.9 11.7 16.6 51.1 0.71 
ISPV 48 25.1 23.5 14.1 4.14 69.0 0.13 
IPC 48 72.7 73.2 14.6 25.0 97.1 0.07 
IPCant 48 71.0 75.0 18.1 33.3 100 0.06 
APC 10 69.2 73.5 18.0 26.6 89.8 0.09 
ISPC 48 71.6 72.3 7.4 52.2 81.2 0.01 
 

 

 

 

3.3.2 Equação de regressão linear simples 

 

Através da análise de correlação entre os índices de placa e a área obtida 

através do processamento das fotos obtidas da câmera fotográfica, foi possível 

desenvolver a equação de regressão. Como pode ser observado na tabela 3.2, a 

seleção através da foto sem a utilização de corante (APV) apresentou correlação 

moderada com IPV (rho=0.53), IPVant (rho=0.67), IPC (rho=0.57) e IPCant (rho=0.58); 

sendo que, somente com o IPVant foi significante (p=0.03). A correlação entre a APC 

foi desprezível e estatisticamente insignificante com todos os índices clínicos. 

Apesar disso, realizou-se a regressão linear simples, tanto para placa visível 

como para a placa corada, resultando nas equações de regressão entre IPVant e APV, 

e IPCant e APC (figuras 3.1 e 3.2).  

 

Tabela 3.2  Valores de correlação entre as variáveis obtidas através da câmera fotográfica 
                     e índices clínicos 

 
  IPV IPVant IPC IPCant APC 

APV  0.53  0.67*  0.57 0.58 0.08 
APC -0.25 0.04 -0.12 0.26 - 

 

 

Tabela 3.1 - Distribuição das variáveis do estudo 
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Figura 3.1 - Gráfico de dispersão e regressão linear simples entre IPVant e APV 

Figura 3.2 - Gráfico de dispersão e regressão linear simples entre IPCant e APV 

Fonte: a autora.  

Fonte: a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Correlação entre as variáveis do estudo 

 

Utilizando um total de 48 amostras, o coeficiente de correlação de Spearman 

(Papathanasiou et al., 2015) para o IPV e o IPC foi de 0.61 (p<0,001); que representa 

uma correlação positiva moderada. Já entre o IPV e o IPVant a correlação foi forte 

(rho=0.76 e p<0,001), assim como entre o IPC e o IPCant (rho=0.79 e p<0,001). O 

resumo dos testes de correlação apresenta-se na figura 3.3.  
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Figura 3.3 - Valores de correlação entre as variáveis do estudo 

* Estatisticamente significante (p<0,05). 

Fonte: a autora.  
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A correlação moderada e positiva entre o IPV e o IPC pode ser observada 

também através do gráfico de dispersão (figura 3.4a). O IPV foi, em média, 36% menor 

do que o IPC (figura 3.4b). 

A dispersão das variáveis comprova a correlação forte e positiva entre IPV e 

IPVant, e entre IPC e IPCant. A diferença média entre o IPV e o IPVant foi de 7%, 

enquanto que, entre o IPC e o IPCant foi de 2% (figura 3.5). Comparando-se o IPVant 

e o IPCant a correlação foi desprezível (rho=0,28) e sem significância estatística 

(p=0.05). 

 

 

 

  APV 

  APC 

  IPVant 

  IPCant 
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Figura 3.4 - Comparação entre o IPV e o IPC 

 

 

Fonte: a autora.  

Fonte: a autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5  Gráficos de distribuição das variáveis obtidas clinicamente: (a) gráfico de  
                    dispersão entre IPV e IPVant, (b) gráfico Bland-Altman do IPV e IPVant,  
                    (c) gráfico de dispersão entre IPC e IPCant e (d) gráfico Bland-Altman do IPC  
                    e IPCant 
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a. b. 
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Fonte: a autora.  

 

Entre o IPV e o ISPV houve correlação moderada, significante e positiva, assim 

como entre o IPVant e o ISPV, que pode ser observada através da distribuição das 

variáveis. O ISPV foi, em média, 12% menor do que o IPV e 5% menor do que o 

IPVant (figura 3.6). 

 

 

 
Figura 3.6  Gráficos do IPV e IPVant com ISPV: (a) gráfico de dispersão entre IPV e 
                    ISPV, (b) gráfico Bland-Altman do IPV e ISPV, (c) gráfico de dispersão entre  
                    IPVant e ISPV e (d) gráfico Bland-Altman do IPVant e ISPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A correlação entre o IPC e o IPCant, com os índices obtidos através das 

imagens selfie, foi desprezível ou fraca (figura 3.3). Sendo que, entre o ISPC e o IPC, 

o coeficiente de correlação foi de 0.22 (p=0.13); e entre o ISPC e o IPCant foi de 0.43 

(p=0.002). 

 

 

a. b. 

c. d. 
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3.4  DISCUSSÃO 

 

 

As soluções móveis em saúde (m-Health) atendem diversas demandas dos 

serviços de saúde, incluindo o crescente número de doenças crônicas associadas ao 

estilo de vida, em relação aos altos custos, a necessidade de capacitar os pacientes 

e as famílias para o autocuidado da saúde, e a necessidade de fornecer acesso direto 

aos serviços de saúde, independentemente da hora e do local (Silva et al., 2015). Por 

isso, há a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas que facilitem o acesso 

e a informação sobre a saúde. 

Desde 1994, a teleodontologia vem sendo utilizada em prontuário eletrônico de 

pacientes, diagnóstico, rede de apoio para decisões clínicas e educação em saúde. A 

teleodontologia e o uso de câmeras digitais podem beneficiar a atenção primária e 

melhorar a saúde bucal em áreas remotas onde especialistas não estão disponíveis 

(Khan; Omar, 2013). 

A prevenção da gengivite através do efetivo controle de placa, e 

consequentemente realizando a prevenção primária da periodontite, depende 

somente de bons hábitos de higiene oral e uma boa capacidade de autodiagnostico 

(Axelsson, 2014). Considerando que, o índice de placa é o método diagnóstico quando 

o objetivo é medir a higiene bucal (Galgut, 1999), a utilização da câmera do 

smartphone possui um potencial para aplicações clínicas ainda pouco explorado no 

diagnóstico e na prevenção das doenças orais. 

Sreenivasan et al. (2010) verificaram que é comum observar um baixo índice 

de placa nas superfícies dos dentes anteriores, em contraste com uma maior 

frequência de índices mais altos nos dentes posteriores ou da boca completa. Apesar 

disso não observamos diferenças importantes entre o IPV e IPVant (o IPVant foi, em 

média, 7% menor que o IPV) e entre o IPC e o IPCant. Assim como, não foi encontrada 

diferença significativa entre o IP da boca toda e quando realizado parcialmente, na 

revisão sistemática apresentada anteriormente. Além disso, considerando que quase 

80% da variação do IPVant e do IPCant pôde ser explicada pelo IPV e IPC, 

respectivamente; podemos concluir que a utilização somente dos dentes anteriores 

no cálculo do IP é segura e válida. 
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Até o momento, as pesquisas que avaliaram a obtenção do IP por meio de 

imagens, utilizaram algum tipo de corante evidenciador como o azul de metileno 

(Carter et al., 2004) ou eritrosina (Kasai et al., 2016; Smith et al., 2001). Assim como 

Smith et al (2001), observamos alguma dificuldade em diferenciar a margem gengival 

da superfície dental corada, o que pode representar uma limitação para a 

automatização da técnica. 

Considerando a utilização de corante, a correlação entre o índice clínico (IPC) 

e a imagem dos dentes anteriores (ISPC) foi desprezível e insignificante (rho=0.22). 

Kasai et al. (2016) obtiveram um coeficiente de correlação de 0.67, indicativo de 

associação positiva e significante, quando consideraram uma divisão do elemento 

dental em quatro faces (como no IPC); porém quando levaram em consideração a 

área corada (equivalente a APC) houve ausência de correlação (r=0.17). 

Provavelmente, isso deve-se ao fato que, a análise através da imagem, calcula 

detalhadamente a quantidade de placa aderida detectando inclusive áreas que foram 

minimamente coradas, imperceptíveis ao olhar do clínico. 

Carter et al. (2004), por meio da imagem dos 8 incisivos, também obteve 

coeficientes de determinação muito baixos (correlação fraca) quando comparou o IP 

de Rustogi modificado (Rustogi et al., 1992) com um método de identificação da placa 

através dos pixels da imagem dos incisivos. Apesar disso, a correlação entre a 

identificação dos pixels considerando os dois examinadores, foi relativamente alta 

( =0.8). Isso poderia demostrar que o IP não é uma medida da quantidade de placa, 

mas da distribuição espacial em partes do dente, independentemente da quantidade. 

Os IP mais frequentemente utilizados, pontuam apenas a presença de placa 

relacionada a alguma área de interesse (como a margem gengival) por meio de 

definições categóricas simples e não estritamente quantitativas. Isso significa que a 

mesma pontuação em dentes de tamanhos iguais pode ser devido a diferentes 

quantidades de placa, ou seja, a mesma quantidade de placa pode geral pontuações 

diferentes em dentes de tamanhos diferentes. 

Quando não houve a utilização de corante evidenciador, 57% da variação do 

ISPV pôde ser explicada pelo IPV, e 50% pelo IPVant, demonstrando uma correlação 

moderada, que pode representar, com limitações, uma opção automatizada, objetiva 

e quantitativa para os índices atuais. 

O uso de imagens digitais no diagnóstico podem ser uma ferramenta útil para 

diagnosticar lesões, mas as imagens têm suas próprias deficiências, pois representam 
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uma visão bidimensional de objetos tridimensionais, e isso pode afetar a precisão do 

diagnóstico (Khan e Omar, 2013). Pesquisas que relacionem a quantidade de biofilme 

dental (com o mínimo de critérios subjetivos) com os diferentes desfechos em saúde 

oral, seriam de grande importância para um cálculo mais preciso do risco relativo e 

razão de chances das doenças orais relacionadas ao biofilme dental. Inclusive no 

desenvolvimento de parâmetros e metas a serem alcançados para a obtenção da 

saúde bucal. 

O advento da inteligência artificial, a precisão no diagnóstico e o caráter 

multifatorial das doenças crônicas têm o potencial para redefinir e substituir as 

abordagens convencionais de saúde pública por um novo paradigma holístico. Ainda 

existe uma lacuna na introdução de programas educacionais, desenvolvimento de 

políticas de saúde e na falta de investimento que permita um crescimento mais rápido 

deste campo e na personalização do coletivo (pessoas que compartilham 

características comuns) ao invés de comunidades (Subramanian et al., 2020). 

Ainda é necessário não somente melhorar o processamento da imagem 

(provavelmente com o aparecimento de câmeras com maior resolução), como de 

desenvolver um banco de imagens capaz de realizar uma integração entre as imagens 

obtidas e as catalogadas para, em seguida, integrar um modelo treinado de 

aprendizado de máquina automático (Auto Machine Learning). Dessa forma, um 

modelo automatizado e quantitativo poderia se tornar o método para monitorar a 

higiene oral com segurança e eficácia. 

 

3.5  CONCLUSÃO 

 

 

O controle do índice de placa é uma das maneiras mais efetivas de se prevenir 

as doenças periodontais. Há uma lacuna na promoção de saúde relacionada ao 

controle de biofilme dental, com grande potencial para o auto monitoramento do índice 

de placa através do uso de tecnologias móveis. A utilização da imagem dos dentes 

anteriores para a obtenção do índice de placa é promissora, principalmente ao se 

considerar futuras possibilidades de melhoria na acurácia através da implementação 

de inteligência artificial.  
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¹ De acordo com o estilo Vancouver. 
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    Apêndice A  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice B  Intrumento de Coleta de Dados sobre Índice de Placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Anexo A  Parecer consubstanciado do Comitê De Ética Em Pesquisa 
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