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Borges HC. Determinantes sóciocomportamentais da cárie precoce da infância, em 

bebês e crianças de 0 a 6 anos de idade [dissertação]. Araçatuba: Universidade 

Estadual Paulista; 2012. 

Resumo Geral 

Introdução: Poucos estudos traçam um perfil epidemiológico da cárie em bebês e 

pré-escolares. Considerando a importância do diagnóstico precoce, da identificação 

dos fatores de risco para prevenção e tratamento dessa doença, estudos com a 

população infantil são essenciais. Objetivos: Analisar a influência de variáveis 

sóciocomportamentais na prevalência e severidade da cárie precoce da infância, em 

bebês de 0 a 3 anos de idade e em crianças de 4 a 6 anos. Método: Realizou-se um 

estudo transversal, com amostras de 768 bebês e 1993 crianças, matriculados em 

58 escolas públicas do município de Araçatuba, São Paulo, Brasil, no ano de 2010. 

Cinco equipes, previamente calibradas (Kappa = 0.842), realizaram os exames 

bucais, utilizando o índice ceod (Metodologia da Organização Mundial da Saúde) e 

critérios de detecção de lesões não cavitadas. Um questionário testado, 

autoaplicável, foi utilizado para obter informações sóciocomportamentais. Os dados 

foram analisados utilizando-se os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher, ao nível de 

significância de 5%. Resultados: A prevalência de cárie foi de 17.36% (133) no 

grupo de bebês e de 41.20% (821) entre as crianças. Cárie Rampante foi observada 

em 11.06% (85) dos bebês e em 16.20% (323) das crianças. O ceod médio 

encontrado no grupo de bebês foi de 0.53 e entre as crianças foi de 1.53. O 

componente cariado foi o maior responsável pelo valor do índice ceod, com um 

percentual de 89.73% entre os bebês e de 83.33% entre as crianças. A experiência 

de cárie foi significantemente mais prevalente em bebês e crianças de famílias de 

baixa renda (p<0.05) e baixo nível educacional (p<0.05). A associação entre cárie e 

frequência de higienização foi significante apenas quando incluídas as lesões não 

cavitadas e somente no grupo de crianças (p<0.05). Conclusão: A prevalência de 

cárie, esteve fortemente associada a fatores relacionados aos pais dos bebês e das 

crianças, significando que informações sobre status sócioeconômico dos pais, 

comportamento e atitudes dos mesmos em relação à saúde bucal, devem ser 

considerados no planejamento de programas de prevenção e educação em saúde 

bucal. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Cárie dentária. Dentição primária. 



 

Borges HC. Socio-behavioral determinants of early childhood caries in infants and 

children of the 0-6 years of ages [dissertação]. Araçatuba: Universidade Estadual 

Paulista; 2012. 

General Abstract 

Background: Few studies have traced the epidemiological profile of caries in babies 

and preschoolers. Considering the importance of early diagnosis, research identifying 

risk factors for this population, so as to better prevent and treat this disease, is 

essential. Objectives: To analyze the influence of sociobehavioral variables in the 

prevalence and severity of early childhood caries in babies from 0 to 3 years of age 

and in children 4 to 6 years. Method: We conducted a cross-sectional study, with 

samples from 768 infants and 1993 children enrolled in 58 public schools in Brazil, in 

2010. Five teams, previously calibrated (Kappa = 0.842), performed the oral 

examinations, using the dmft (Methodology of the World Health Organization criteria) 

and detection of non-cavitated lesions. A tested questionnaire, self-administered, was 

used to obtain information about sociobehavioral. Data were analyzed using the chi-

square and Fisher's exact, the significance level of 5%. Results: The prevalence of 

dental caries was 17.36% (133) in the group of infants and 41.20% (821) among 

children. Rampant caries was observed in 11.06% (85) of infants and 16.20% (323) 

of children. The mean dmft found in the group of babies was between 0.5339 and 

1.5344 were children. The decay component was largely responsible for the value of 

the dmft, with a percentage of 89.73% among infants and 83.33% among children. 

Caries was significantly more prevalent in infants and children from low-income 

families (p <0.05) and low educational level (p <0.05). The association between 

caries and frequency of cleaning was statistically significant only when included non-

cavitated lesions and only in the group of children (p <0.05). Conclusion: The 

prevalence of caries between the groups, was strongly associated with factors 

related to parents of infants and children, meaning that information on socioeconomic 

status of parents, the same behavior and attitudes regarding oral health should be 

considered in planning prevention programs and education in oral health for babies 

and children in these age groups. 

Keywords: Epidemiology. Dental caries. Primary dentition. 
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1  Introdução Geral 
*
 

A partir dos anos 70 houve um expressivo declínio na prevalência de cárie 

dentária em diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento, particularmente 

devido à larga utilização de dentifrícios fluoretados e a aplicação de fluoretos nas 

águas de abastecimento público em inúmeras cidades (MARTHALER, 2004). 

Paralelamente, a crescente implantação de programas preventivos (conscientização 

da população em relação à saúde bucal e ênfase à educação para a saúde) 

contribuiu para a redução da prevalência da cárie (KAWASHITA et al., 2011). Apesar 

da melhoria dos indicadores de saúde bucal observado nas últimas décadas, a cárie 

dentária ainda permanece como um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo (NADANOWSKY, 2000; NARVAI, 2000). 

Acompanhado desta redução, ocorreu o fenômeno conhecido como 

polarização da doença, caracterizado pela concentração dos mais altos índices de 

cárie em pequenos grupos populacionais dentro de um mesmo país ou região 

(PETTI, 2010; BLAIR et al., 2006), o que leva a uma desigualdade na experiência de 

cárie dentária entre as classes sociais (ARORA et al., 2011; SEOW, 2012). 

O aumento da desigualdade na distribuição de doenças é, muitas vezes, 

um preço a ser pago pela aplicação de medidas adotadas com base em estratégias 

populacionais, sem combinar medidas concomitantes e complementares para os 

segmentos submetidos a risco mais elevado. Nesse sentido, o uso de medidas de 

desigualdade pode representar importante implemento para a instituição de 

programas de saúde socialmente apropriados, isto é, que seja, dirigido à redução 

dos indicadores globais, sem reforçarem a desigualdade na distribuição de doenças 

(ANTUNES; PERES, 2006). 

Para acompanhar as modificações no padrão de doença cárie a 

Organização Mundial da Saúde recomenda que levantamentos epidemiológicos em 

saúde bucal sejam realizados pelo menos a cada cinco anos. Tal indicação decorre 

da necessidade de planejadores e administradores em saúde disporem de dados 

atualizados para o gerenciamento das ações e serviços oferecidos. 

                                                 
*
 As referências citadas na Introdução Geral estão relacionadas no Anexo A 
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A maior proporção de levantamentos de saúde bucal em crianças tem 

sido realizada em faixas etárias escolares – acima de seis anos de idade – em 

detrimento da faixa pré-escolar (DECLERCK et al., 2008), muito embora isso venha 

mudando, como observamos no Levantamento Epidemiológico Nacional de 2010 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), em que foi incluída a faixa-etária pré-escolar de 5 

anos de idade. A razão da menor importância dada à dentição decídua ou a 

dificuldade de realizar exames clínicos em crianças com menos de seis anos, são 

alguns dos motivos da preferência dada a  levantamentos epidemiológicos na faixa 

etária escolar. A fim de evitar cáries dentárias e mutilações na dentição permanente, 

é de suma importância que os cuidados em saúde bucal sejam tomados desde a 

primeira dentição (KAWASHITA et al., 2011). 

Outro aspecto importante na epidemiologia da cárie é o estudo de 

variáveis que podem influenciar sua ocorrência e severidade. Fejerskov e Manji 

(1990) destacaram a importância de fatores modificadores ou moduladores na 

menor ou maior probabilidade do indivíduo desenvolver lesões cariosas, tais como: 

renda, educação, fatores comportamentais, conhecimento, escolaridade e atitudes. 

Assim, estudos vêm sendo realizados avaliando a influência destas variáveis na 

doença cárie. Entretanto, há escassez de relatos deste tipo de estudo em 

populações de pré-escolares e bebês. 

Reconhecer a existência de modelos multivariados para o 

desenvolvimento da cárie dentária na infância nos ajudará a traçar estratégias mais 

efetivas para a prevenção e controle dessa doença. 

A importância do conhecimento sobre a experiência de cárie na dentição 

decídua deve-se ao fato de ser considerada o mais forte preditor da cárie na 

dentição permanente (SKEIE et al., 2006). Pesquisas sobre o mapeamento dos 

padrões de saúde bucal em crianças de pouca idade, de seus fatores de risco e 

distribuição, são fundamentais, permitindo assim, o conhecimento do 

comportamento da doença e das melhores formas de controle e prevenção. 

Esse trabalho faz parte de um projeto maior, financiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), no qual foram analisadas as 

condições de saúde bucal de uma população de bebês e crianças de 0 a 6 anos de 
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idade, na cidade de Araçatuba, em 2010. Foi realizada a análise de vários 

indicadores, tais como: cárie dentária, mancha branca, trauma dentário, erosão 

dentária, oclusopatias e fluorose dentária. O presente estudo referente aos aspectos 

da cárie dentária e mancha branca e suas relações com os fatores 

sóciocomportamentais, foi dividido em dois capítulos: 

Capítulo 1 - Cárie Precoce da Infância: epidemiologia e prevenção. (em bebês de 0 

a 3 anos de idade). 

Capítulo 2 - Influência dos fatores sóciocomportamentais na prevalência e 

severidade da cárie dentária, em crianças com dentição decídua. (em crianças de 4 

a 6 anos de idade). 
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2  Proposição Geral 

Analisar a influência de variáveis sóciocomportamentais na prevalência, 

severidade e padrão da cárie precoce da infância, em bebês de 0 a 3 anos de idade 

e em crianças de 4 a 6 anos de idade. 
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3  Capítulo 1 - Cárie Precoce da Infância: epidemiologia e 

prevenção  

3.1  Resumo 

Objetivo: Objetivou-se investigar a associação de variáveis sóciocomportamentais 

com o padrão e severidade da cárie precoce da infância em bebês brasileiros, de 0 a 

47 meses de idade. Método: Realizou-se um estudo transversal, com amostra de 

768 bebês, matriculados em 58 escolas públicas de um município brasileiro. Cinco 

equipes, previamente calibradas (Kappa = 0.842), realizaram os exames bucais, 

utilizando o índice de dentes decíduos cariados, extração indicada e obturados 

(ceod), seguindo metodologia da Organização Mundial da Saúde. Um questionário 

testado, autoaplicável foi entregue aos responsáveis para obtenção de informações 

sócio-comportamentais. Resultados: A cárie foi observada em 134/768 (17.36%) 

bebês. O ceod médio encontrado foi de 0.53±1.59. Cárie (25.00%), cárie rampante 

(20.45%) foram estatisticamente mais prevalentes nas famílias de baixa renda 

(p=0.0121). A experiência de cárie esteve associada a acesso aos serviços 

odontológicos (p<0,05). As porcentagens dos bebês livres de cárie, nas faixas 

etárias de: 0-11 meses; 12-23 meses; 24-35 meses e 36-47 meses, foram 

respectivamente: 100%, 95.7%, 88.2%, 76.1%. Conclusão: A cárie dentária iniciou 

precocemente e esteve associada a baixos níveis sócioeconômicos. Programas de 

Prevenção e Educação em Saúde Bucal devem ser instituídos já no período pré-

natal com as gestantes, principalmente em áreas mais desfavorecidas 

economicamente. 

Palavras-chaves: Cárie Dentária; Dentição Primária; Epidemiologia 

                                                 

 Texto formatado de acordo com as normas de publicação do periódico Journal of Public Health 

Dentistry  
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3.2  Abstract 

Objectives: Investigate the association between sociobehavioral variables and the 

pattern and severity of early childhood caries in Brazilian babies, aged 0-3 years old. 

Methods:  A transversal study, with sample of 768 babies, who attended 58 public 

preschools.  Five previously calibrated teams (Kappa = 0.842), performed oral 

exams, using the decayed, missing, filled teeth (dmft) index (World Health 

Organization methodology). A pretested, self-administered questionnaire was given 

to the subjects’ parents or guardians to obtain sociobehavioral information.  Results: 

Caries were observed in 133/768 (17.36%) babies.  Caries and rampant caries were 

significantly more prevalent in low-income families (p = 0.0121) and the incidence of 

caries was associated with access to dental services (p < 0.05).  The percentages of 

babies who were caries free in the age bands of 0-11 months, 12-23 months, 24-35 

months, and 36-47 months were 100%, 95.7%, 88.2%, and 76.1%, respectively. 

Conclusion: Programs for prevention and oral health education should be instituted, 

preferably already in prenatally with pregnant women, especially for those in the most 

socioeconomically deprived areas. 

Keywords: Dental Caries; Primary Dentition; Epidemiology 
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3.3  Introdução 

A cárie dentária é amplamente reconhecida como uma doença 

multifatorial. O modelo básico microbiológico explicativo do desenvolvimento da 

cárie, tem sido substituído por um modelo ampliado que inclui também fatores 

sociais, demográficos e comportamentais, como: etnia, renda familiar, nível 

educacional dos pais, conhecimento e crenças dos mesmos e hábitos de higiene 

bucal (1,2).  

Além desses fatores, em bebês e crianças de pouca idade, observam-se 

fatores de risco próprios da infância, que conferem à doença cárie nessa fase, um 

padrão único, diferente do observado nas demais idades (3). São eles: o sistema 

imunológico e a microbiota bacteriana ainda em processo de desenvolvimento, 

presença de defeitos hipoplásicos nos dentes recém-erupcionados e dieta peculiar, 

caracterizada pelo aleitamento materno e/ou alimentação por meio da mamadeira. O 

padrão de cárie nesse período da infância, caracteriza-se por cáries que se 

desenvolvem rapidamente, afetando vários dentes, frequentemente logo após a 

erupção. Superfícies vestibulares dos incisivos superiores, que usualmente são de 

baixo risco à cárie dentária, nesse padrão da doença são afetadas (4). 

Vários termos têm sido usados para identificar esse distinto padrão de 

cárie em bebês e crianças de pouca idade, tais como nursing caries, nursing bottle 

syndrome, night bottle mouth, baby bottle tooth decay (5). Observa-se que o que há 

de comum entre eles é o uso inapropriado da mamadeira como fator etiológico da 

doença cárie. Embora se acredite que o uso da mamadeira possa estar associado 

ao aumento do risco à cárie, ele não deve ser identificado como o fator mais 

importante para o seu desenvolvimento (4). Apesar de muitos estudos concordarem 

com a teoria da mamadeira como fator etiológico, faltam dados epidemiológicos para 

suportá-la (4). Como resultado de um workshop realizado em 1994, o Center of 

Disease Control e Prevention (CDC) recomendou que se utilizasse o termo cárie 

precoce da infância, para se descrever qualquer forma de cárie em bebês e pré-

escolares. A razão para o uso desse termo, era de que seria o que melhor refletia a 

característica multifatorial dessa doença (4). 
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Reconhecer a existência de modelos multivariados para o 

desenvolvimento da cárie precoce da infância, nos ajudará a traçar estratégias mais 

efetivas para a prevenção e controle dessa doença. 

Há poucos dados na literatura a respeito do padrão e severidade da cárie 

precoce da infância (6). O padrão único dessa doença, afetando os incisivos 

superiores decíduos e primeiros molares decíduos e espalhando-se pelos incisivos 

inferiores, na maioria dos casos pode estar relacionado à cronologia de erupção dos 

dentes decíduos e subsequente aquisição de bactérias cariogênicas (7). Em certos 

grupos étnicos, crianças com cárie antes dos 2,5 anos de idade, usualmente tem as 

superfícies lisas dos incisivos superiores e as fissuras dos primeiro molares cariadas 

(8). A partir dos 3,5 anos de idade, a cárie progride para as superfícies lisas dos 

caninos superiores e fissuras oclusais dos segundos molares decíduos (9), e aos 5 

anos de idade as superfícies proximais de todos os molares decíduos são 

usualmente atingidas (10). 

Considerando-se a peculiaridade da cárie na infância e a escassez de 

estudos que tracem um perfil epidemiológico dessa doença, em bebês, estudos 

como este são de fundamental importância. Além disso, os fatores de risco 

sócioeconômicos, a abrangência do acesso a serviços de saúde, a utilização de 

produtos fluoretados nas suas diferentes formas, as características comportamentais 

de uma população, são fatores em constante processo de transformação e a 

obtenção de dados atualizados sobre eles são essenciais para o gerenciamento das 

ações em saúde e o planejamento de serviços a serem oferecidos. 

Portanto, o objetivo desse estudo foi investigar a associação entre 

variáveis sóciocomportamentais com o padrão e severidade da cárie precoce da 

infância, a fim de estudar formas específicas da presença dessa doença, em uma 

população de bebês brasileiros. 
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3.4  Metodologia 

3.4.1  Aspectos éticos 

Nesse estudo foram respeitadas as normas éticas para desenvolvimento 

de pesquisas com seres humanos, em total acordo com os princípios incluídos na 

World Medical Association Declaration of Helsinki. 

Só foram examinados os bebês, cujos pais ou responsáveis assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.4.2  População do estudo 

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, em bebês de 0 a 47 

meses de idade, de ambos os sexos, residentes em Araçatuba, Brasil, em 2010. 

Araçatuba é uma cidade do interior do Estado de São Paulo, com 181.618 

habitantes. A renda per capita é ao redor de R$ 16182,78/ano, a mortalidade infantil 

é de 10.29 por 1,000 nascidos vivos e o Índice de Desenvolvimento Humano é 0.848 

( pouco mais alto que a média brasileira de 0.792). A cidade adiciona entre 0.6 a 0.8 

mg/l Flúor à água de abastecimento público, desde 1972. 

A população do estudo consistiu-se dos bebês de 0 a 47 meses de idade, 

matriculados nos berçários das 58 escolas públicas da cidade. 

Os critérios de exclusão da amostra foram: os bebês cujos pais não 

autorizaram a realização dos exames; os bebês que não colaboraram no dia da 

avaliação; e aqueles que estavam ausentes nos dias marcados para os exames. 

 

3.4.3  Variáveis Não-clínicas 

Um questionário testado, semiestruturado, autoaplicável, juntamente com 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram entregues aos 
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pais/responsáveis de todos os bebês incluídos neste estudo, após realização de um 

estudo piloto. 

O questionário incluiu variáveis relacionadas ao nível sócioeconômico e 

educacional dos pais, hábitos de higiene bucal dos bebês, acesso a serviços 

odontológicos e motivos da consulta. 

 

3.4.4  Variáveis Clínicas 

Todos os bebês foram submetidos a um exame clínico. Esses exames 

foram realizados por 5 equipes de cirurgiões-dentistas. Cada equipe era composta 

de um examinador e um anotador. Foram seguidos os critérios de diagnóstico de 

cárie dentária recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizando 

sonda CPI (OMS), espelho bucal plano nº5, em local sob luz natural (11). Quando 

necessário, antes do exame clínico, era utilizada gaze para limpar a superfície 

dentária. 

Para a execução dos exames, os bebês eram deitados sobre as pernas 

de dois componentes da equipe. O examinador e o monitor ficavam sentados frente 

a frente, em uma cadeira cada, com os joelhos encostados, posicionando o bebê 

sobre o apoio formado pela união das pernas. 

Foi calculado o índice ceod e também registrada lesão não cavitada, de 

acordo com os critérios recomendados pelo Workshop on Diagnosing and Reporting 

ECC for Research Purposes (12). 

Cárie rampante foi registrada em bebês menores de 3 anos de idade, 

quando apresentavam qualquer sinal de cárie (lesão cavitada e não cavitada) em 

superfície dentária lisa e para os bebês de 3 anos de idade, quando tinham uma ou 

mais superfícies dentárias cavitadas, perdidas (devido a cárie) ou restauradas, nos 

incisivos superiores ou ceod ≥ 4 (12). 
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O padrão de cárie foi definido em termos de prevalência em molares, 

incisivos (e/ou caninos) e em ambos. Esse sistema de classificação foi designado 

“tooth-type caries pattern” (13). 

 

3.4.5  Calibração 

Para padronização do exame clínico, todos os examinadores foram 

previamente calibrados. O processo de calibração constou de etapa teórica, com 

estudo dos indicadores e discussão de casos clínicos e de etapa prática, incluindo 

realização de exames e discussão pela técnica do consenso (11). 

O teste Kappa foi aplicado, para verificar a concordância entre os 

examinadores para cárie dentária, e o valor obtido foi de 0.842.  

 

3.4.6  Análise dos Dados  

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software Bioestat 5.3 

(Ayres M, Instituto Mamirauá, Manaus, BR) (14) e EPIINFO 2000, v.3.5.1(Center of 

Disease Control and Prevention, Atlanta, Geórgia, USA) (15). 

Foram consideradas quatro variáveis dependentes: cárie dentária 

(presença e ausência); cárie rampante (presença e ausência); cárie em incisivos 

(presença e ausência) e cárie em incisivos, molares e/ou caninos (presença e 

ausência). O teste de Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher, ao nível de 

significância de 5%, foram utilizados para testar a associação das variáveis 

dependentes com as variáveis independentes (Nível educacional dos pais, renda 

familiar mensal, acesso a serviços odontológicos, frequência de higienização 

dentária). 

Os bebês também foram reagrupados em 4 grupos de idade (<12 meses, 

12-23 meses, 24-35 meses, 36-47 meses) em função dos períodos de 

desenvolvimento dental, podendo assim, as características de cada faixa etária ser 
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melhor estabelecidas. A ANOVA, seguida pelo teste de Bonferroni, foi utilizada para 

comparar valores do ceod entre as categorias. 
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3.5  Resultados 

Foram examinados 768 bebês, sendo 391 (51.04%) do sexo masculino e 

377 (48.96%) do sexo feminino. Um total de 134 (17.36%) bebês apresentaram cárie 

e o ceod médio foi de 0.53. Cárie rampante foi observada em 11% (87) dos bebês e 

7% (56) mostraram evidência do padrão de cárie em incisivos. O padrão mais 

extensivo, envolvendo molares decíduos, incisivos e/ou caninos foi visto em 4.3% 

(34) dos bebês. 

A tabela 1, apresenta os bebês reagrupados em 4 grupos de idade (< 12 

meses, 12-23 meses, 24-35 meses, 36-47 meses). Houve maior prevalência de cárie 

rampante entre os bebês de maior idade. Estavam livres de cárie todos os bebês de 

0 a 11 meses de idade e 76.1% dos que tinham 36 a 47 meses de idade. Observou-

se que prevalência do padrão de cárie em incisivos e de cárie envolvendo incisivos, 

molares e/ou caninos, aumenta com o aumento da idade. O padrão mais severo da 

doença (cárie em incisivos, molares e/ou caninos) foi sempre menos prevalente do 

que o padrão mais brando, envolvendo somente incisivos, em todos os quatro 

grupos (Tabela 1). 

O ceod médio foi estatisticamente diferente entre as faixas etárias 

(p<0.0001), e foi significativamente maior, conforme aumentou a idade dos bebês 

(Figura 1). 
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Tabela 1 . Distribuição percentual de bebês com experiência de cárie, 
severidade e padrões da doença, segundo a faixa etária. 
Araçatuba, São Paulo, Brasil, 2011 

  0-11 meses 
12-23 

meses 
24-35 

meses 36-47 meses Total 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n 

Número de 
crianças 17 (2.2%) 92 (11.9%) 228 (29.7%) 431 (56.1%) 768 

Gênero 

Masculino 9 (52.9%) 44 (47.8%) 113 (49.6%) 225 (52.2%) 391 

Feminino 8 (47.1%) 48 (52.2%) 115 (50.4%) 206 (47.8%) 377 

ceod médio±dp 0 0.05±0.27 0.29±0.92 0.81±2.05 0.53±1.59 

* Presença de Cárie 

Livre de Cárie 17 (100%) 88 (95.7%) 201 (88.2%) 328 (76.1%) 634 

Cariado 0 (0%) 4 (4.3%) 27 (11.8%) 103 (23.9%) 134 

** Severidade 

Cárie Rampante 0 (0%) 4 (4.3%) 31 (13.6%) 52 (12.1%) 87 

Padrão da Cárie 

Cárie em Incisivos 0 (0%) 2 (2.2%) 9 (3.9%) 45 (10.4%) 56 

Cárie em Incisivos, 
Molares e/ou 
Caninos 0 (0%) 0 (0%) 4 (1.8%) 30 (7.0%) 34 

*De acordo com o índice ceod 
**De acordo com a definição de cárie rampante 

 
 
 

 
***    p < 001 

 

Figura 1 . Análise da relação entre os valores do índice de cárie (ceod) e as 
diferentes faixas etárias. Araçatuba, São Paulo, Brasil, 2011 
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A relação entre as diferentes classes de cárie (cárie; cárie rampante; cárie 

em incisivos; cárie em incisivos, molares e/ou caninos) e o nível educacional dos 

pais e renda familiar é mostrada na Tabela 2. Cárie, cárie rampante foram 

significativamente mais prevalentes entre os bebês cujas famílias tinham menor 

renda mensal (p < 0.05). As relações entre cárie e as variáveis comportamentais 

também são mostradas na Tabela 2. Mais da metade dos bebês (62.5%) não tinham 

tido acesso a serviços odontológicos. Houve associação entre prevalência das 

diferentes classes de cárie (cárie, cárie rampante, cárie em incisivos, cárie em 

incisivos, molares e/ou caninos) e o acesso ao serviço odontológico (p < 0.05) 

(Tabela 2). 

A maioria de pais/responsáveis (69.84%) relatou que higienizava os 

dentes dos bebês duas ou mais vezes ao dia. Não houve associação 

estatisticamente significante entre a frequência de higienização e as prevalências 

das diferentes classes de cárie (cárie; cárie rampante; cárie em incisivos; cárie em 

incisivos, molares e/ou caninos) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Número e porcentagem de bebês com experiência de cárie, severidade 
e padrões da doença de acordo com o nível educacional dos pais, 
renda familiar e variáveis comportamentais. Araçatuba, São Paulo, 
Brasil, 2011 

    Cariado 
Cárie 

Rampante 
Cárie nos 
Incisivos 

Cárie nos 
Incisivos, 
Molares 

e/ou 
Caninos 

             n        n (%) n (%) n (%) n (%) 

Educação do Responsável 

Analfabeto 22       5 (22.7)   4 (18.2)   3 (13.6)   2 (9.1) 

Ensino Fundamental 109     19 (17.4) 13 (11.9)   8 (7.3)   6 (5.5) 

Ensino Médio 435     73 (16.8) 48 (11.0) 30 (6.9) 16 (3.7) 

Ensino Superior 92     12 (13.0)   4 (4.3)   3 (3.3)   0 (0.0) 

Valores de p         0.6814 0.141 0.3158 0.0933 

Renda Familiar 

< 1 salário mínimo 44     11 (25.00)*   9 (20.45)*   6 (13.64)   4 (9.09) 

1 a 1,9 salários mínimos 296     60 (20.27) 40 (13.51) 25 (8.45) 17 (5.74) 

2 a 2,9 salários mínimos 182     30 (16.48) 19 (10.44) 12 (6.59)   6 (3.30) 

3 ou mais salários mínimos 153     14 (9.15)   7 (4.58)   6 (3.92)   3 (1.96) 

Valores de p        0.0121 0.0064 0.1151 0.1023 

Acesso a Serviços Odontológicos 

Sim 286     65 (22.73)* 43 (15.03)* 34 (11.89)* 23 (8.04)* 

Não 477     67 (14.05) 41 (8.60) 20 (4.19) 10 (2.10) 

Valores de p        0.003 0.0083 0.00006 0.00009 

Frequência de Higienização 

0 ou 1 vez ao dia 127      20 (15.75) 15 (11.81)   6 (4.72)   6 (4.72) 

2 ou mais vezes 536    106 (19.78) 64 (11.94) 45 (8.40) 26 (4.85) 

Valores de p        0.3176 0.1000 0.1627 0.9523 

* Estatisticamente significante (p<0.05) 

** Renda familiar – valor de referência 1 salário mínimo R$510,00 
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3.6  Discussão 

Este estudo considerou quatro diferentes categorias de prevalência de 

cárie em bebês (cárie; cárie rampante; cárie em incisivos; cárie em incisivos, 

molares e/ou caninos), suas características e associações com fatores 

sóciocomportamentais. 

Observou-se uma prevalência de cárie de 17.36% (133) e um índice 

médio de cárie para os dentes decíduos (ceod) de 0.53. Quando comparados os 

resultados desse estudo com estudos internacionais e nacionais, observam-se 

resultados similares. Em uma pesquisa nacional realizada nos Estados Unidos, 

foram registrados ceos médio de 1,2, e uma prevalência de cárie de 17% (16). Outro 

estudo, realizado na Finlândia, também mostrou resultados próximos ao do presente 

estudo (prevalência de cárie de 16%) (17). Resultados pouco mais elevados foram 

observados em outras localidades no Brasil, como na cidade de Cambira, estado do 

Paraná, foi observado um ceod=2.10 e uma prevalência de 25.49% (18). Uma 

provável explicação para essas diferenças é de que a experiência de cárie é 

susceptível a desigualdades sócio-demográficas e geográficas. Sendo o Brasil um 

país marcado por intensos contrastes geográficos, diferenças entre as cidades 

quanto à adição de flúor à água de abastecimento público, a proporção de domicílios 

ligados à rede de águas e o Índice de Desenvolvimento Humano, podem estar 

influenciando no perfil de saúde bucal das mesmas (19). 

Vale ressaltar ainda que as comparações entre os estudos devem ser 

realizadas com cautela, uma vez que, os estudos divergem em relação à seleção 

dos índices utilizados para avaliar a doença nessa faixa etária. Salienta-se ainda que 

alguns destes estudos omitem os critérios estabelecidos para o diagnóstico, assim 

como, a calibração dos examinadores. Além disso, muitos estudos são transversais, 

consistindo de amostras pequenas e uma abrangência da idade das crianças muito 

ampla (4). 

Observa-se nesse estudo que quando as crianças foram agrupadas nas 

faixas etárias de 0-11 meses, 12-23 meses, 24-35 meses e 36-47 meses, o ceod 

médio aumenta conforme a idade das crianças aumenta (fig. 1). Similar aumento da 

doença foi observado em um estudo na China (20). Esse achado não significa que 
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as crianças de maior idade são mais vulneráveis à cárie, uma vez que a medida de 

ceod é cumulativa e a ocorrência da cárie depende também do tempo a que a 

criança fica exposta aos fatores de risco (21). 

Nota-se um aumento significativo na prevalência de cárie, na transição 

das idades de 12-23 meses para 24-35 meses. Isso mostra a necessidade de se 

instituir Programas de Prevenção e Educação em Saúde Bucal para crianças de 

tenra idade, evitando-se assim, a evolução da doença. Os Programas Educacionais 

devem enfatizar orientações pré-natais para grupos de mulheres gestantes e 

também treinamento profissional para uma atenção preventiva aos bebês (0 a 3 

anos de idade), no intuito de incentivar a adoção de hábitos saudáveis de saúde 

bucal durante esse período (22). 

O padrão mais severo da doença; envolvendo incisivos, molares e/ou 

caninos, apresentou as menores prevalências em todas as faixas etárias. Tal achado 

evidencia a polarização da cárie, em que poucas crianças apresentam altos índices 

da doença. Isso mostra que considerável proporção desse grupo alvo, não se 

beneficia dos tradicionais programas preventivos (23) e de que há a necessidade de 

uma identificação precoce desse grupo de alto risco e de programas voltados a 

atender suas necessidades (24). 

Estudos epidemiológicos claramente documentam o aumento do risco a 

cárie precoce da infância associado a características sócioeconômicas de baixa 

renda familiar e baixo nível educacional (25,26,27). O presente estudo também 

suporta tais achados. O papel dos determinantes sócioeconômicos na condição de 

saúde ainda requer muita investigação científica. Prováveis razões dessas 

associações, devem ser devido ao fato de que as famílias de baixo nível 

sócioeconômico experimentam desvantagens materiais, sociais e financeiras, que 

comprometem suas habilidades de cuidarem de si mesmas e de seus filhos. Além 

disso, enfrentam dificuldades de obter cuidados profissionais em serviços de saúde 

e de viverem em ambientes saudáveis (28). O conhecimento amplo de todos os 

determinantes que influenciam o desenvolvimento da cárie precoce da infância, 

parece ser o caminho para que se tenha sucesso na prevenção e controle dessa 

enfermidade. 
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Nesse estudo apenas 37.5% das crianças já haviam tido a primeira 

consulta ao dentista. Quando comparado com um estudo realizado na Inglaterra, 

observam-se taxas mais altas de acesso, em que 42% das crianças em 1973, 58% 

em 1981 e 66% em 1989 já haviam tido a primeira consulta em idade precoce e a 

tendência era de que esses números continuassem aumentando com o passar dos 

anos (29). Foi observado também no presente estudo que os bebês que já tinham 

tido acesso a tratamento odontológico eram aqueles que apresentavam cárie, 

evidenciando, dessa forma, que a procura por serviço odontológico no Brasil, está 

associada ao tratamento da doença e não a aspectos preventivos. Uma possível 

explicação para essas diferenças seria de que nos países desenvolvidos o acesso a 

serviços de saúde é mais fácil e mais estimulado em seu caráter preventivo. 

A maioria das crianças deste estudo 535 (69.84%), tinham seus dentes 

higienizados pelos pais ou cuidadores, duas ou mais vezes ao dia, contudo não 

houve associação estatisticamente significante entre a frequência de higienização e 

a prevalência de cárie dentária. Estes resultados são similares a outros estudos na 

literatura que sugerem que não há uma consistente relação entre hábitos de higiene 

bucal e risco de cárie (30). Isso evidencia o caráter multifatorial da doença cárie, em 

que a frequência de higienização deve ser analisada conjuntamente a fatores 

microbiológicos como: presença de microrganismos (Streptococcus Mutans), 

características da dieta, resistência do hospedeiro, susceptibilidade das superfícies 

dentárias e a fatores sóciocomportamentais. O maior problema observado na 

investigação entre higienização e cárie precoce da infância é a metodologia utilizada 

para avaliar a frequência de higienização, qualidade de remoção da placa, e níveis 

atuais de higiene bucal. Muitos estudos de higienização avaliam tais questões 

apenas perguntando aos responsáveis/cuidadores. Esse tipo de investigação está 

sujeito ao viés recordatório. Poucos estudos usam diários prospectivos para registro 

dos hábitos de higiene bucal (4). Além disso, até mesmo se os 

responsáveis/cuidadores respondem corretamente, poucos estudos avaliam quão 

bem os responsáveis/cuidadores higienizam os dentes dos bebês. Os dados da 

associação entre higienização e cárie podem ser equivocados. Mais atenção deveria 

ser dada ao desenvolvimento de medidas eficazes e validadas de higiene bucal, 

para se ter uma avaliação mais real e poder obter-se uma verdadeira associação 

entre o efeito dessa variável e o risco à cárie (4).  
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3.7  Conclusão 

Conclui-se que a cárie precoce da infância teve início em crianças de 

tenra idade e esteve associada a baixos níveis socioeconômicos e à consulta ao 

serviço odontológico, evidenciando a busca pelo tratamento restaurador. 

Programas de Prevenção e Educação em Saúde Bucal devem ser 

instituídos preferencialmente com gestantes, no período pré-natal, principalmente 

em áreas desfavorecidas economicamente, controlando populações de maior risco. 
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4  Capítulo 2 - Influência dos fatores sóciocomportamentais na 

prevalência e severidade da cárie dentária, em crianças com 

dentição decídua  

4.1  Resumo 

Objetivo: Analisar a influência de variáveis sóciocomportamentais na prevalência e 

severidade da cárie dentária, em pré-escolares de 4 a 6 anos de idade. Método: Foi 

realizado um estudo transversal, com uma amostra constituída de 1993 crianças, 

matriculadas nas 58 Escolas Públicas do município de Araçatuba, São Paulo, Brasil, 

no ano de 2010. Os exames foram realizados empregando-se o índice do número 

médio de dentes decíduos cariados, extraídos e obturados (ceod) (Metodologia da 

Organização Mundial da Saúde) e critérios de detecção de lesões não cavitadas. Um 

questionário testado, auto-aplicável, foi enviado aos pais para obter informações 

sobre as características sóciocomportamentais. Foi realizada calibração e verificada 

concordância entre os examinadores (Kappa=0.84). Resultados: A prevalência de 

cárie foi de 41.2% (821) e a prevalência de ambas, lesões de cárie cavitadas e não 

cavitadas, foi de 43.9% (875). O ceod médio ± desvio padrão aos 4;5 e 6 anos foram 

respectivamente 1.18 ± 2.45; 1.65 ± 2.67; 1.73 ± 2.77. A experiência de cárie foi 

significantemente mais prevalente nas crianças de família de baixa renda e baixo 

nível educacional. A presença de cárie esteve associada ao acesso a serviços 

odontológicos (p<0.05). A associação entre ambas, lesões de cárie cavitadas e não 

cavitadas, e a frequência de higienização foram estatisticamente significantes. 

Conclusão: A prevalência de cárie, na idade pré-escolar, esteve fortemente 

associada a fatores relacionados aos pais das crianças, significando que 

informações sobre status sócioeconômico dos pais, comportamento e atitudes dos 

mesmos em relação à saúde bucal, devem ser considerados no planejamento de 

Programas de Prevenção e Educação em Saúde Bucal para crianças nessa faixa 

etária. 

Palavras-chaves: Cárie Dentária; Crianças, Pré-Escolares; Epidemiologia. 

                                                 
 Texto formatado de acordo com as normas de publicação do periódico Brazilian Oral Research 
(Aceito para publicação)  
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4.2  Abstract 

The aim of this study was to analyze the influence of sociobehavioral variables on the 

prevalence and severity of dental caries in 4- to 6-year-old children. A cross-sectional 

study was performed on a sample of 1993 children enrolled in 58 public preschools 

from Araçatuba City, São Paulo State, Brazil, during 2010. The exams were made 

using the decayed, missing, and filled teeth index (World Health Organization 

methodology) and detection criteria for non-cavitated lesions. A tested, self-

administered questionnaire was sent to parents to obtain information about their 

socio-behavioral characteristics. Standardization was performed to verify 

concordance among examiners (kappa = 0.84). The prevalence of cavitated caries 

lesions was 41.2% (821), and the prevalence of both, cavitated and non-cavitated 

caries lesions, was 43.9% (875). The means ± standard deviations of the decayed, 

missing, and filled teeth index for children aged 4, 5, and 6 years were 1.18 ± 2.45, 

1.65 ± 2.67, and 1.73 ± 2.77, respectively. Caries were significantly more prevalent in 

children from families with low incomes and low educational levels. The presence of 

dental caries was associated with access to dental services (p < 0.05). The 

associations between both, cavitated and non-cavitated dental caries lesions, and 

the frequency of oral hygiene were statistically significant. The prevalence of dental 

caries in preschoolers was strongly associated with factors related to the children’s 

parents. Therefore, information about parents’ socioeconomic status, behaviors, and 

attitudes in relation to oral health should be considered when planning prevention 

and educational programs for the oral health of preschool children.  

Descriptors: Dental Caries; Child, Preschool; Epidemiology. 
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4.3  Introdução 

Nas últimas décadas têm-se observado uma melhora considerável na 

saúde bucal de pré-escolares, em muitos países desenvolvidos. 1 Contudo, a cárie 

dentária continua sendo uma importante doença da infância, afetando uma 

considerável proporção de crianças de pouca idade. Recentes estudos também 

constataram esta tendência de queda da cárie dentária na América Latina e Caribe.2 

No Brasil, comparando-se estudos epidemiológicos realizados pelo Ministério da 

Saúde, nos anos de 2003 e 2010, observa-se uma redução de 17% da cárie 

dentária, em que o índice do número médio de dentes decíduos cariados, extraídos 

e obturados (ceod) para a idade de 5 anos passou de 2,80 para 2,30.3 

Concomitante ao declínio da cárie, tem-se observado que a distribuição 

dos níveis da doença mostra uma crescente polarização.4 Em algumas áreas, nota-

se um aumento dos escores do ceod, estando eles concentrados em uma pequena 

parcela da população. A forte polarização na distribuição da doença, até mesmo em 

crianças de pouca idade, indica que uma considerável proporção desse grupo alvo, 

não se beneficia dos tradicionais Programas de Prevenção e também a adoção de 

medidas com base em estratégias populacionais, sem combinar medidas 

concomitantes e complementares para os segmentos submetidos a risco mais 

elevado. Nesse sentido, o uso de medidas de desigualdade pode representar 

importante implemento para a instituição de programas de saúde socialmente 

apropriados, isto é, que seja, dirigido à redução dos indicadores globais, sem 

reforçarem a desigualdade na distribuição de doenças.5 

A importância do conhecimento sobre a experiência de cárie na dentição 

decídua, deve-se ao fato de ser considerada o mais forte preditor da cárie na 

dentição permanente.6 Pesquisas sobre o mapeamento dos padrões de saúde bucal 

em crianças de pouca idade, de seus fatores de risco e distribuição, são 

fundamentais dentro desse novo panorama da cárie dentária, permitindo assim, o 

conhecimento do comportamento da doença e das melhores formas de controle e 

prevenção. 

O número de crianças com experiências de cáries restritas ao esmalte, 

sem cavitação, tem aumentado e são merecedoras de atenção não só do clínico 
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geral, mas também de epidemiologistas e planejadores de serviços de saúde.7,8 A 

inclusão de ambas as lesões de cárie, cavitadas e não cavitadas, nas pesquisas de 

prevalência de cárie, permite um aumento na sensibilidade do estudo, 

principalmente em populações com baixa prevalência de cárie. Nessas populações, 

as lesões cariosas não cavitadas apresentam um lento padrão de progressão e são 

encontradas principalmente em estágios precoces.9,10 

Outro aspecto importante na epidemiologia da cárie é o estudo de 

variáveis que podem influenciar sua ocorrência e severidade. Tais variáveis são os 

fatores sociais, demográficos e comportamentais como etnia, renda familiar, nível 

educacional dos pais, conhecimento e crenças dos mesmos e hábitos de higiene 

bucal. Estudos transversais demonstram a complexa interação entre esses fatores e 

a presença de cárie em pré-escolares.11 Entretanto, há poucos estudos desse tipo 

que consideram a inclusão de lesões cariosas não cavitadas em dentes decíduos. 

Desta forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a influência de variáveis 

sóciocomportamentais na prevalência e severidade da cárie dentária, em crianças 

de 4 a 6 anos de idade. 
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4.4  Metodologia 

4.4.1  Tipo do estudo 

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, em crianças de 4 a 6 

anos de idade, de ambos os sexos, residentes em Araçatuba, no ano de 2010. 

Araçatuba é uma cidade do interior do Estado de São Paulo, Brasil com 181,618 

habitantes. A renda per capita é de aproximadamente R$ 16182,78/ano, a 

mortalidade infantil é de 10.29 por 1000 nascidos vivos e o Índice de 

Desenvolvimento Humano é 0.848 (pouco maior que a média brasileira – 0.792). A 

cidade adiciona entre 0.6 a 0.8 mg/l Flúor à água de abastecimento público, desde 

1972. 

A amostra consistiu de uma amostra de crianças de 4 a 6 anos de idade, 

matriculadas nas 58 escolas Públicas de Araçatuba, em 2010 (n=3,697). Os critérios 

de exclusão da amostra foram: crianças cujos pais não autorizaram a realização dos 

exames; crianças que foram autorizados, mas não colaboraram no dia da avaliação; 

e aquelas que estavam ausentes em 3 datas agendadas para exame. A amostra 

final consistiu de 1993 (53.9%) crianças. Todas as crianças incluídas foram 

submetidas a uma avaliação clínica e seus pais responderam a um questionário. 

 

4.4.2  Questionários 

Um questionário testado, semiestruturado, autoaplicável, juntamente com 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram entregues aos 

pais/responsáveis de todas as crianças incluídas neste estudo. 

O questionário incluiu variáveis relacionadas ao nível socioeconômico e 

educacional dos pais, hábitos alimentares e de higiene oral das crianças, acesso a 

serviços odontológicos e motivos da consulta. Todos os itens do questionário foram 

avaliados por uma equipe de cinco cirurgiões-dentistas, que possuíam interesses em 

pesquisas e experiência em exames clínicos, e um estudo piloto foi realizado para 

confirmar sua adequação. 
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4.4.3  Exames Clínicos 

Os exames clínicos das crianças foram realizados por 5 equipes, 

compostas de um examinador e um anotador. Foram seguidos os critérios de 

diagnóstico de cárie dentária recomendados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), utilizando sonda CPI (OMS), espelho bucal plano nº5, em local sob luz 

natural.12 Quando necessário, antes do exame clínico, foi utilizada gaze para limpar 

a superfície dentária. 

Foi calculado o índice ceod e também registradas lesões não cavitadas, 

de acordo com critérios recomendados pelo Workshop on Diagnosing and Reporting 

ECC for Research Purposes.13 Cárie rampante foi registrada quando as crianças 

tinham uma ou mais superfícies dentárias cavitadas, perdidas (devido à cárie) ou 

restauradas, nos incisivos superiores decíduos ou ceod ≥ 5 (para idade de 4 anos) e 

ceod ≥ 6 (para as idades de 5 e 6 anos).13 

 

4.4.4  Calibração 

Para padronização do exame clínico, todos os examinadores foram 

previamente calibrados. O processo de calibração constou de etapa teórica, com 

estudo dos indicadores e de casos clínicos e de etapa prática, incluindo realização 

de exames e discussão pela técnica do consenso.12 

O teste Kappa foi aplicado, para verificar a concordância entre os 

examinadores, e o valor obtido foi de 0.842. Nenhuma calibração foi realizada para o 

diagnóstico de lesões de cárie não cavitadas, sendo esta uma limitação deste 

estudo. Como todos os examinadores tinham experiência clínica e foram 

previamente treinados, a concordância intra-examinadores não foi realizada. 
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4.4.5  Análise dos Dados  

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software Bioestat V. 5.3 

(Instituto Mamirauá, Manaus, BR)14 e EPIINFO 2000 V. 3.5.1 (Centers for Disease 

Control and Prevention, Atlanta, USA).15 

Para a análise dos resultados foram consideradas três variáveis 

dependentes: cárie dentária (presença e ausência); cárie rampante (presença e 

ausência); cárie dentária com a inclusão de lesões não cavitadas (presença e 

ausência). O teste do Qui-quadrado ou teste Exato de Fisher, ao nível de 

significância de 5%, foi utilizado para testar a associação das variáveis dependentes 

com as variáveis independentes (Nível educacional dos pais, renda familiar mensal, 

acesso a serviços odontológicos, frequência de higienização dentária). Os dados 

foram expressos como média ± desvio padrão. Uma análise multivariada foi 

realizada utilizando-se a regressão logística (STATA software, v. 10, StataCorp LP, 

College Station, USA). As variáveis que mostraram significância estatística foram 

introduzidas no modelo, e os resultados foram expressos como odds ratio (OR) com 

intervalo de confiança de 95% (CI). 

 

4.4.6  Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Seres 

Humanos da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, processo nº 1577-

2010. Só foram examinadas as crianças que estavam com Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido assinados pelos pais ou responsáveis. 
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4.5  Resultados  

Foram examinadas 1993 crianças, sendo 984 (49.4%) do sexo masculino 

e 1009 (50.6%) do sexo feminino. Um total de 821 (41.2%) crianças apresentaram 

cárie dentária e quando incluídas as lesões de cárie não cavitadas, o valor subiu 

para 875 (43.9%) crianças. O ceod médio encontrado foi de 1.53 ± 2.63. Cárie 

rampante foi observada em 16.2% (323) das crianças.  

Na Tabela 1 as crianças foram subdivididas por idade, em 4; 5 e 6 anos, 

para que as características de cada uma delas ficassem melhor definidas. O ceod 

médio para cada idade aumentou conforme aumentou a idade das crianças. Houve 

uma maior prevalência de cárie rampante entre as crianças de maior idade e uma 

maior prevalência de crianças livres de cárie entre as crianças de menor idade. 

(Tabela 1) 

 

Tabela 1. Distribuição percentual de crianças com experiência de cárie, segundo 
a faixa etária. Araçatuba, 2011 

          

  4 anos 5 anos 6 anos Total 

  n (%) n (%) n (%) n 

nº de crianças 607 (30.4%) 748 (37.5%) 638 (32.0%) 1993 

Masculino 302 (49.8%) 369 (49.3%) 313 (49.1%) 984 

Feminino 305 (50.2%) 379 (50.7%) 325 (50.9%) 1009 

Cariado 198 (32.6%) 334 (44.7%) 289 (45.3%) 821 

Livre de Cárie 409 (67.4%) 414 (55.3%) 349 (54.7%) 1172 

Cárie Rampante  81 (13.3%) 133 (17.8%) 109 (17.1%) 323 

Cariado com 
inclusão de lesões 
não cavitadas 221 (36.4%) 349 (46.7%) 305 (47.8%) 875 

Lesões não 
cavitadas   47 (7.7%)   53 (7.1%)   39 (6.11%) 139 

Ceod (Média ±  

Desvio Padrão) 1.18 ± 2.45 1.65 ± 2.67 1.73± 2.77 1.53 ±  2.63 
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A relação entre a experiência de cárie e nível educacional dos pais; renda 

familiar e variável comportamental são mostrada na Tabela 2. Cárie, cárie rampante 

e cárie com inclusão de lesões não cavitadas foram significativamente mais 

prevalentes nas famílias que tinham menores níveis de educação e menores rendas 

mensais (p<0.05). Cárie, cárie rampante e cárie com inclusão de lesões não 

cavitadas foram significativamente mais prevalentes nas crianças que já tiveram 

acesso a atendimento odontológico do que naquelas que nunca tiveram (p<0.05). As 

crianças que tinham seus dentes higienizados 2 ou mais vezes ao dia apresentaram 

menos cárie do que aquelas que não faziam higienização ou que faziam apenas 

uma vez ao dia. Essa associação foi estatisticamente significante apenas quando 

relacionada à cárie com inclusão de lesões não cavitadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Número e porcentagem de crianças com experiência de cárie de 
acordo com o nível educacional dos pais, renda familiar e variáveis 
comportamentais. Araçatuba, 2011 

          

    Cariado 
Cárie 

Rampante 

Cárie com 
inclusão de 
lesões não 
cavitadas 

  n n (%) n (%) n (%) 

Educação do Responsável 

Analfabeto 48   31 (64.6)*  14 (29.2)*   32 (66.7)* 

Ensino Fundamental 402 191 (47.5)  76 (18.9) 198 (49.3) 

Ensino Médio 1060 413 (39.0) 164 (15.5) 441 (41.6) 

Ensino Superior 188   68 (36.2)   21 (11.2)   72 (38.3) 

Valores de p   p<0.001 p<0,0073 p<0.001 

Salário 

< 1 salário mínimo 166   84 (50.6)*   38 (22.9)*   90 (54.2)* 

1 a 1,9 salários mínimos 822 366 (44.5) 153 (18.6) 379 (46.1) 

2 a 2,9 salários mínimos 404 163 (40.3)   57 (14.1) 181 (44.8) 

3 ou mais salários mínimos 340 106 (31.2)   36 (10.6) 117 (34.4) 

Valores de p   p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Acesso a Serviços Odontológicos 

Sim 1211 552 (45.6)* 223 (18.4)* 583 (48.1)* 

Não 777 265 (34.1)   99 (12.7) 288 (37.1) 

Valores de p   p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Frequência de Higienização 

0 ou 1 vez ao dia 199   91 (45.7)   37 (18.6)   99 (49.7)* 

2 ou mais vezes 1686 676 (40.1) 263 (15.6) 719 (42.6) 

Valores de p   0.126 0.2748 0.05 
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A análise multivariada confirmou que o baixo nível educacional, baixo 

salário familiar, e acesso a serviços odontológicos foram independentemente 

associados com a presença de cárie, cárie rampante, e cárie incluindo lesões não 

cavitadas.  Crianças que não praticavam higiene dental ou que praticavam apenas 

uma vez ao dia tiveram uma tendência de ter mais cárie, quando as lesões não 

cavitadas foram incluídas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Análise multivariada para presença de cárie 
 

  Cárie 
Cárie 
Rampante 

Cárie com 
inclusão de 
lesões não 
cavitadas 

  OR, 95% CI OR, 95%CI OR, 95%CI 

Baixo Nível Educacional dos Pais 1.27, 1.07-1.50 1.36, 1.09-1.70 1.26, 1.07-1.49 

Baixo Salário  1.27, 1.13-1.44 1.36, 1.15-1.60 1.23, 1.09-1.39 

Acesso a Serviços Odontológicos 1.74, 1.38-2.18 1.69, 1.24-2.31 1.74, 1.39-2.17 

Frequência de Higienização 1.29, 0.91-1.84 1.26, 0.80-1.98 1.39, 0.98-1.98 

 

 

Do total de crianças afetadas pela cárie, somente 2,7% (53) tinham ceod 

≥ 10 (Figura 1). O componente cariado foi o maior responsável pelo valor do índice 

ceod, com percentuais de 89%, 82%, 78% para as idades de 4; 5 e 6 anos 

respectivamente (Figura 2). 
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Figura 1. Distribuição percentual das crianças, segundo o ceod. Araçatuba, 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição percentual dos componentes cariado, restaurado e 
extraído do índice ceod, segundo a faixa etária. Araçatuba, 2011 
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4.6  Discussão 

Este estudo analisou a prevalência de cárie dentária e sua relação com 

fatores sóciocomportamentais. A análise também incluiu lesões não cavitadas no 

critério diagnóstico, e demonstrou uma tendência na associação entre frequência de 

higienização e cárie dentária. Assim, as crianças que tinham seus dentes 

higienizados 2 ou mais vezes ao dia, apresentaram uma tendência de ter menor 

prevalência de cárie do que aquelas que tinham seus dentes higienizados apenas 1 

vez ao dia ou nenhuma. A ajuda dos pais durante a escovação e a frequência diária 

de higienização dentária, foram considerados os determinantes mais significantes da 

experiência de cárie na infância, em alguns países europeus.16,17 Contudo, nenhuma 

relação entre essas variáveis foi notada em um estudo realizado nos Estados 

Unidos.18 

Os índices ceod e ceos são universalmente aceitos e permitem 

comparações entre os dados epidemiológicos em níveis mundiais, porém, incluir 

também no diagnóstico lesões de cárie em esmalte, sem cavitação, pode levar a 

uma melhor previsão de serviços odontológicos preventivos. A coleta de dados com 

ambas as lesões, cavitadas e não cavitadas, propicia informações adicionais a 

respeito do processo carioso em dentes decíduos e contribui ao entendimento sobre 

a progressão da cárie dentária durante as fases iniciais da infância.13,19 

Ao se comparar os resultados desse estudo aos de um estudo prévio, 

realizado nesse mesmo município, em 1998, observa-se uma redução na 

experiência de cárie. O ceod médio encontrado nesse estudo para as idades de 4; 5 

e 6 anos foram respectivamente 1.18, 1.65, 1.72, sendo inferiores aos observados 

em 1998 (1.53, 2.28 e 2.27, para as respectivas idades de 4; 5 e 6 anos)20. Houve 

um aumento de 13.13% nas crianças livres de cárie, quando comparados os 

resultados desse estudo (55.30%) com os de 1998 (42.17%).20  

Quando se compara os resultados desse estudo aos estudos 

internacionais, observa-se que a porcentagem de crianças livres de cárie foi similar 

às encontradas no Reino Unido, 60.0%21 e na Noruega, 66.0%.22 Apesar disso, não 

foram atingidas as metas estabelecidas pela OMS/FDI para 2010, que preconizaram 

que 90% das crianças deveriam estar livres de cárie aos 5 e 6 anos de idade. Vale 
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ressaltar que as comparações entre os estudos devem ser realizadas com cautela, 

pois, há variações nos critérios de diagnóstico adotados nas pesquisas e 

divergências com relação à seleção dos índices utilizados para a avaliação da 

doença nessa faixa etária.  

Os resultados mostraram que apenas 2.7% (53) das crianças afetadas 

tinham ceod ≥ 10. Das 1993 crianças, 16.2% (323) tinham cárie rampante, com 

elevados valores de ceod.. Essas crianças concentraram a maior parte de 

necessidades de cuidados odontológicos, sendo este, o grupo de polarização 

epidemiológica. Isso indica que considerável proporção desse grupo alvo não se 

beneficia dos tradicionais programas preventivos.23 

O maior responsável pelos valores do índice ceod foi o componente 

cariado, representando 89% na idade de 4 anos, 82% aos 5 anos e 78% aos 6 anos 

de idade. Isso possivelmente indica que esses pré-escolares não tiveram acesso aos 

serviços odontológicos. 

Foi observado, nesse estudo, que as crianças que já tiveram acesso a 

tratamento odontológico eram aquelas que apresentavam experiência de cárie, cárie 

rampante e cárie com inclusão de lesões não cavitadas, evidenciando, dessa forma, 

que a procura por serviços odontológicos no Brasil, depara-se ainda a uma visão 

antiga da doença, associada ao tratamento da cárie através de sua sequela, a 

cavidade, e não a aspectos preventivos. 

Estudos epidemiológicos claramente documentam o aumento do risco a 

cárie precoce da infância, associado a características sócioeconômicas de baixa 

renda e baixo nível educacional.24,25 O presente estudo também suporta tais 

achados. As razões prováveis destas associações, devem ser devido ao fato de que 

as famílias de baixo nível sócio-econômico experimentam desvantagens materiais, 

sociais e financeiras, que comprometem suas habilidades de cuidarem de si 

mesmas e de seus filhos. Além disso, enfrentam dificuldades de obter cuidados 

profissionais em serviços de saúde e deixam de procurá-lo com finalidades 

preventivas ou nos estágios iniciais de suas necessidades de tratamento. Veem-se 

prejudicadas em suas condições nutricionais, têm menos acesso a diagnósticos 

precoces, menos recursos terapêuticos e um pior prognóstico quando desenvolvem 
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doenças.25 Todos esses fatores levam a uma redução da resistência a doenças em 

geral e também a doenças bucais.26 

Esse estudo destaca a importância da prevenção no combate à cárie 

dentária. Programas preventivos devem focar grupos específicos; contudo, a melhor 

estratégia depende de vários fatores, tais como cultural, econômicos e geográficos. 

Algumas estratégias incluem o uso de fluoretos, clorexidina, selante, mudanças 

comportamentais, programas sociais e modificações culturais. A mais eficaz 

estratégia depende de fatores locais.27 A identificação precoce de grupos de alto 

risco e a abordagem de aspectos comportamentais nos programas de prevenção e 

educação em saúde bucal devem ser estimulados.28
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4.7  Conclusão 

A prevalência de cárie em crianças, na dentição decídua, esteve 

fortemente associada a fatores relacionados aos pais das crianças, significando que 

informações sobre status sócioeconômico dos pais, comportamento e atitudes dos 

mesmos em relação à saúde bucal, devem ser considerados no planejamento de 

Programas de Prevenção e Educação em Saúde Bucal para crianças nessa faixa 

etária. 
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa – 

UNESP/FOA/SP 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO D – Códigos dos Critérios Diagnósticos 
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ANEXO E – Questionário Sócioeconômico 
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ANEXO F – Ficha Clínica 

 


