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RESUMO 

 

 

Guedes RS. Qual a importância da detecção de lesões iniciais de cárie em crianças 
pré-escolares? Evidências de um estudo de coorte com 2 anos de acompanhamento 
[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. 
Versão Original. 
 

 

Os objetivos desse estudo de coorte realizado em crianças pré-escolares foram: (1) 

avaliar a validade preditiva e de constructo utilizando um critério de avaliação de 

atividade de lesões de cárie associado ao Sistema Internacional de Detecção e 

Avaliação de Cárie (ICDAS, do inglês International Caries Detection and Assessment 

System); (2) avaliar o risco de superfícies hígidas, com lesões iniciais de cárie 

(escores 1 e 2 do ICDAS) e lesões moderadas (escores 3 e 4) progredirem para 

lesões cavitadas em dentina (escores 5 e 6 do ICDAS) em dentes decíduos; (3) 

avaliar a influência da presença de lesões iniciais no risco de desenvolvimento de 

lesões de cárie; (4) avaliar se o impacto da cárie dentária na qualidade de vida de 

crianças se altera com o incremento de novas lesões ao longo do tempo; e (5) 

avaliar o impacto da cárie dentária em diferentes estágios de severidade na piora da 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças. Um exame inicial foi 

realizado por 15 examinadores durante o Dia Nacional de Vacinação em junho de 

2010, na cidade de Santa Maria (RS). Nesse dia, 639 crianças de um a cinco anos 

de idade foram examinadas utilizando o ICDAS para detecção das lesões de cárie e 

um critério adicional para avaliação da atividade das lesões de cárie. Outras 

variáveis demográficas e socioeconômicas relacionadas a cada criança foram 

coletadas com os pais das crianças. Um questionário para avaliar o impacto das 

condições bucais na qualidade de vida das crianças (ECOHIS, do inglês Early 

Childhood Oral Health Impact Scale) também foi aplicado aos pais. Após dois anos, 

as mesmas crianças foram reexaminadas por quatro examinadores treinados e 

recalibrados para a avaliação das condições relacionadas à cárie dentária. O 

questionário ECOHIS também foi reaplicado. A associação entre as diversas 

variáveis explanatórias e os desfechos foram avaliadas usando análises de 

regressão de Poisson apropriadas (regular ou de multinível) que permitiram o cálculo 

dos valores de risco relativo e respectivos intervalos de confiança a 95%. Após dois 



 
 

 
 

anos, um total de 469 crianças foram reavaliados (taxa de acompanhamento positivo 

de 73,4%). As lesões de cárie ativas não cavitadas na superfície oclusal 

apresentaram um risco duas vezes maior de progressão quando comparado com as 

lesões inativas. Também foi observado que lesões não cavitadas em crianças com 

lesões de cárie severa no início do estudo apresentaram três vezes maior risco de 

progressão do que crianças com apenas lesões iniciais. Além disso, crianças com 

lesões moderadas ou severas apresentaram maior risco de desenvolverem novas 

lesões comparadas a crianças livres de cárie. Esse efeito foi observado em crianças 

com lesões iniciais quando eram menores de três anos. Quando o desfecho foi o 

impacto da saúde bucal na qualidade de vida, as crianças que tiveram novas lesões 

apresentaram piora na qualidade de vida quando comparadas com aquelas crianças 

que não desenvolveram novas lesões cariosas, e isso foi relacionado à severidade. 

Considerando os diferentes estágios da doença cárie na avaliação longitudinal da 

qualidade de vida, apenas as crianças com lesões moderadas ou crianças com 

lesões severas no início do estudo apresentaram piora na qualidade de vida após 

dois anos. Em conclusão, o sistema de atividade de cárie adicional associado ao 

ICDAS apresenta validade preditiva e de constructo em dentes decíduos. No 

entanto, as lesões de cárie iniciais de um modo geral apresentam baixa taxa de 

progressão, e essas lesões têm maior risco de progressão em crianças com pelo 

menos uma lesão moderada ou severa em outro dente. Outro fato é que a presença 

de lesões moderadas ou severas é um importante preditor para o surgimento de 

novas lesões de cárie. No entanto, comparado a crianças livres de cárie, crianças 

com apenas lesões iniciais de cárie aparentemente possuem maior risco de 

desenvolverem novas lesões somente nas idades mais precoces (até três anos de 

idade). Ainda, pôde-se constatar que o maior número de novas lesões de cárie 

provoca uma piora da qualidade de vida em crianças pré-escolares. Entretanto, a 

presença de lesões iniciais não causa um impacto na qualidade de vida após dois 

anos, mas a presença de lesões moderadas e extensas provocam essa piora.  

 

 

Palavras-chave: Cárie dentária. Fatores de risco. Criança. Pré-escolar. Estudo 

observacional. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Guedes RS. What is the importance of detecting initial caries lesions in preschool 
children? Evidences from a cohort study with 2 years of follow-up [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Original. 
 

 

The aims of the present cohort study carried out in preschool children were: (1) to 

evaluate predictive and construct validity of an additional criteria to assess caries 

lesions activity associated to the International Caries Detection and Assessment 

System (ICDAS); (2) to evaluate the risk of sound surfaces, initial (scores 1 and 2 of 

ICDAS) and moderate caries lesions (ICDAS scores 3 and 4) to progress to dentin 

cavitated lesions (ICDAS scores 5 and 6) in primary teeth; (3) to investigate the 

influence of presence of initial caries lesions on risk of occurrence of new caries 

lesions; (4) to evaluate if the impact of dental caries on quality of life of children 

suffers worsening due to the occurrence of new caries lesions; and (5) to investigate 

the impact of dental caries in different stages of progression on worsening of oral 

health-related quality of life. An initial examination was conducted by 15 examiners 

during the National Children’s Vaccination Day in June, 2010, in Santa Maria (RS). At 

this day, 639 children aged from one to five years were examined using the ICDAS 

for the detection of caries lesions and with an additional criteria for evaluation of 

caries lesions activity. Other demographic and socioeconomic variables related to 

each child were collected with the children’s guardians. A questionnaire to evaluate 

the impact of oral health on quality of life of the children (Early Childhood Oral Health 

Impact Scale - ECOHIS) was also applied for the parents. After two years, the same 

children were reexamined by four trained and recalibrated examiners to evaluate the 

oral conditions related to the dental caries. ECOHIS was also answered again. 

Association among the explanatory and the outcome variables were assessed 

through Poisson regression analysis (regular or multilevel), which permitted to 

calculate the relative risk values and respective 95% confidence intervals. After two 

years, a total of 469 children were re-evaluated (follow-up rate of 73.4%). Active non-

cavitated caries lesions in occlusal surfaces presented a twice higher risk of 

progression when compared with inactive lesions. It was also observed that non-



 
 

 
 

cavitated caries lesions in children presenting extensive caries lesions at the baseline 

had thrice higher risk of progression than in children with only initial caries lesions. 

Moreover, children with moderate or extensive caries lesions showed higher risk of 

having new caries lesions than caries free children. This effect was observed in 

children who were younger than three years old. When the variable outcome was the 

impact of oral health on quality of life, children who had new caries lesions presented 

worsening on quality of life when compared with children who had not developed new 

caries lesions, and this was related to the severity. Considering the different stages 

of dental caries on the longitudinal evaluation, only children with moderate or 

extensive caries lesions at the baseline presented worsening on the quality of life 

after two years. In conclusion, the additional criteria system to assess caries activity 

used with the ICDAS presents predictive and construct validity in primary teeth. 

Nevertheless, initial caries lesions generally present a low progression rate, and 

these lesions have higher risk of progression in children with at least one moderate 

or extensive caries lesion in other tooth. Other fact is that the presence of moderate 

or extensive caries lesions is an important predictor for caries incidence. 

Nonetheless, compared with caries-free children, children with only initial caries 

lesions apparently have higher risk of developing new caries lesions only at the 

earlier ages (up to three years old). In addition, it was observed that higher number of 

new caries lesions provokes worsening on quality of life of preschool children. 

However, presence of only initial caries lesions does not cause impact on quality of 

life after two years, but presence of moderate and extensive caries lesions does 

cause.  

 

 

Keywords: Dental caries. Risk factors. Child. Preschool. Observational study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cárie dentária é um processo dinâmico e apresenta um caráter multifatorial 

com influência de fatores etiológicos determinantes e confundidores; por isso, o 

diagnóstico da doença é um processo extremamente complexo (Fejerskov, 1997). 

Levantamentos epidemiológicos demonstram que o perfil da cárie dentária tem se 

modificado na população (Piovesan et al., 2010). Alterações no padrão de 

distribuição da doença e uma queda na velocidade de progressão das lesões de 

cárie têm sido observado nas últimas décadas (Narvai et al., 2006). Atualmente, as 

lesões não cavitadas ou em estágios iniciais de desenvolvimento são mais 

prevalentes que as lesões cavitadas (Ismail, 1997; Pitts, 2004; Ismail et al., 2007). 

Nesse contexto, a criação de métodos de detecção acurados e confiáveis é 

necessária para permitir a identificação e avaliação precoce da lesão de cárie.   

A detecção do estágio em que se encontra a lesão de cárie é uma fase do 

processo de diagnóstico onde as manifestações clínicas da doença são avaliadas. 

Para que a inspeção visual das lesões cariosas seja realizada de forma mais 

padronizada e confiável, sistemas de escores têm sido propostos. Um deles é o 

índice visual para diagnóstico de cárie denominado Sistema Internacional de 

Detecção e Avaliação de Cárie (ICDAS, do inglês International Caries Detection and 

Assessment System), que foi desenvolvido na tentativa de padronizar os 

procedimentos de detecção das lesões de cárie desde seus estágios iniciais (Ismail 

et al., 2007). Além disso, para avaliação da atividade das lesões de cárie, existem 

sistemas adicionais de diagnóstico para serem utilizados em conjunto com o ICDAS 

(Ekstrand et al., 2007; Piovesan et al., 2013a).  

Alguns estudos, tanto clínicos quanto epidemiológicos (Ekstrand et al., 2007; 

Jablonski-Momeni et al., 2008; Braga et al., 2009a; Braga et al., 2009b) já 

demonstraram que o ICDAS é válido para detecção de lesões de cárie. Entretanto, 

apesar do método ser adequado para avaliação da extensão e na estimativa da 

profundidade das lesões de cárie, o método associado para avaliação da atividade 

de lesões cariosas ainda não foi validado. 

Avaliar a validade de critério requer a existência de um “padrão ouro” ou 

padrão de referência para o fenômeno (Nyvad et al., 2003). O padrão de referência 
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tradicional para esses estudos tem sido o exame histológico das lesões, visto que a 

maioria dos critérios de diagnóstico para a detecção das lesões tem avaliado a sua 

profundidade (Jablonski-Momeni et al., 2008; Braga et al., 2009a). Entretanto, alguns 

aspectos das lesões de cárie, como a atividade, não possuem um padrão de 

referência claro; portanto, outras formas para validar esses critérios devem ser 

utilizadas.  

Sabe-se que não existem formas consagradas que serviriam de padrão de 

referência para a validação de critério da atividade das lesões (Nyvad et al., 2003; 

Nyvad, 2004). Portanto, duas outras formas poderiam ser usadas para validação da 

atividade das lesões. Uma alternativa seria avaliar a validade preditiva do sistema 

em um estudo longitudinal. Nessa situação, as lesões ativas apresentariam a priori 

maior probabilidade de progredir do que lesões inativas (Nyvad et al., 2003). Outra 

forma de validar o sistema seria através da validação de constructo (Nyvad et al., 

2003). Para isso, crianças com maior proporção de lesões de cárie ativa teriam 

maior probabilidade de desenvolver novas lesões de cárie do que crianças com mais 

lesões inativas ou com dentes hígidos. Se essa premissa for satisfeita pelo índice, o 

mesmo apresentaria validade de constructo.  

Portanto, a detecção dos estágios iniciais da cárie e a avaliação da atividade 

das lesões só faria sentido se esses métodos tivessem validade. A grande 

preocupação em detectar os estágios que antecedam a cavitação em dentina se dá 

com o intuito de traduzir melhor a dinâmica da doença, reduzir a realização de 

tratamentos invasivos e fazer com que estratégias preventivas possam ser 

direcionadas para populações e indivíduos com mais necessidade (Baelum et al., 

2003; Nyvad, 2004; Ferreira Zandoná et al., 2012). Entretanto, a detecção precoce 

da cárie dentária pode diminuir a confiabilidade (Braga et al., 2009b) e pode levar a 

um maior número de resultados falso-positivo durante o diagnóstico (Nyvad, 2004).  

Outro fator relevante referente ao risco de progressão das lesões é que a 

maioria das lesões incipientes não necessita de intervenção profissional para 

paralisar sua progressão ou mesmo regredir (Baelum et al., 2003). Estudos 

realizados na dentição permanente demonstram que o desenvolvimento de lesões 

não cavitadas é lenta e nem todas as lesões progridem à cavitação (Ferreira 

Zandoná et al., 2012; Broffitt et al., 2013). Entretanto, na dentição decídua, os 

estudos sobre o risco de progressão das lesões são escassos (Grindefjord et al., 
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1995; Warren et al., 2006; André Kramer et al., 2014) e apresentam resultados 

contraditórios. Por exemplo, um estudo observou que 64% das lesões de cárie 

iniciais progrediu após 1 ano (Grindefjord et al., 1995), e outra pesquisa descobriu 

uma progressão de 31% das lesões de cárie não cavitadas em superfícies oclusais 

após 4 anos (Warren et al., 2006).  

Outro aspecto importante na abordagem da cárie dentária está relacionado ao 

impacto da doença, bem como da sua progressão, na qualidade de vida das 

crianças e seus responsáveis. A qualidade de vida compreende uma representação 

multidimensional e subjetiva da sensação de bem-estar, incluindo tanto dimensões 

positivas quanto negativas, não estando restrita aos efeitos físicos e psicológicos do 

tratamento, mas envolvendo diversas esferas interligadas a questões físicas, 

familiares e ambientais (McGrath et al., 2004).  

Desordens bucais durante a infância podem afetar o cotidiano das crianças e 

comprometer o bem estar da família, uma vez que os responsáveis se sentem 

culpados e precisam faltar ao trabalho e ter despesas financeiras com o tratamento 

odontológico da criança (Pahel et al., 2007; Tesch et al., 2008). A maior parte dos 

estudos tem demonstrado que os estágios mais avançados da progressão da cárie 

estão associados com maiores escores de autopercepção dos pais, e 

consequentemente, ao impacto negativo das condições bucais na qualidade de vida 

(Abanto et al., 2011; Piovesan et al., 2011). Sintomatologia dolorosa, dificuldade 

para comer alguns alimentos e dificuldade de beber bebidas quentes ou frias são as 

consequências mais associadas ao impacto da saúde bucal na qualidade de vida 

(Goettems et al., 2011; Ramos-Jorge et al., 2014). Entretanto, é importante observar 

que os estudos utilizam como critério de diagnóstico a presença de lesões cavitadas 

em dentina.   

Sendo assim, existe uma necessidade de avaliar o impacto de novas lesões e 

lesões não cavitadas no diagnóstico da cárie. As lesões de cárie não cavitadas são 

mais prováveis de progredir para condições mais severas do que as superfícies 

dentárias hígidas (Warren et al., 2006; Ferreira Zandoná et al., 2012). Poucas 

pesquisas, no entanto, têm se preocupado em investigar o impacto das novas lesões 

e dos estágios iniciais das lesões de cárie em crianças pré-escolares (Leal et al., 

2012; Ramos-Jorge et al., 2014; Ramos-Jorge et al., 2015). 
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Diante desse quadro, o paradigma atual na cariologia é a detecção precoce 

das lesões de cárie. No entanto, essa recomendação é principalmente baseada na 

opinião de experts (Fejerskov, 1997; Pitts, 2004; Nyvad, 2004; Braga et al., 2010). 

Portanto, a investigação sobre real importância da detecção precoce das lesões de 

cárie, principalmente considerando desfechos relacionados à saúde e bem estar dos 

pacientes, ainda carece de estudos longitudinais observacionais e de intervenção 

para fortalecer a evidência relacionada a essa conduta.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CÁRIE DENTÁRIA 

 

 

A cárie dentária é uma doença de etiologia multifatorial que ocorre devido uma 

ruptura no equilíbrio do processo desmineralização e remineralização (DES-RE) 

entre a superfície dentária e o fluido da placa. Esse desequilíbrio leva à formação 

das lesões de cárie, que iniciam no esmalte podendo progredir até a perda do dente, 

se o processo não for paralisado (Fejerskov, 1997).  

Para o desenvolvimento da doença existem fatores predisponentes que devem 

estar presentes e interagir em condições críticas por determinados períodos de 

tempo (dentes, microrganismos cariogênicos e dieta rica em carboidratos) (Keyes; 

Fitzgerald, 1962). Além dos fatores etiológicos ou primários, destacam-se ainda os 

fatores modificadores ou confundidores como renda, escolaridade e hábitos 

comportamentais capazes de influenciar no surgimento e na velocidade de 

progressão da doença (Fejerskov, 1997).  

Atualmente, notam-se alterações em relação a prevalência e a velocidade de 

progressão das lesões de cárie (Fejerskov, 1997). Observa-se que a prevalência da 

doença vem diminuindo nas últimas décadas, porém, vem sendo constatado a 

formação de grupos de polarização. A maior parte das lesões cariosas cavitadas 

encontra-se em uma minoria de crianças e estão localizadas principalmente nas 

superfícies oclusais. E a progressão da doença tem se tornado mais lenta devido as 

medidas preventivas, como por exemplo, a inserção dos fluoretos na água de 

abastecimento público e nos dentifrícios. Nesse contexto, surge a necessidade de 

avaliar clinicamente as lesões antes da sua cavitação em dentina (Ekstrand, 2004; 

Pitts, 2004). 

A formação dos primeiros estágios das lesões de cárie ocorre devido às perdas 

minerais contínuas na superfície do esmalte. A desmineralização torna a superfície 

do dente porosa, opaca, sem brilho e visualmente observa-se uma mancha branca 

ativa. Assim, com base na aparência clínica é possível predizer a profundidade e o 

padrão da lesão (Huysmans; Longbottom, 2004). O processo de DES-RE é dinâmico 
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podendo paralisar ou ainda reverter a lesão de mancha branca caso as condições 

do ambiente bucal forem restabelecidas, através da saliva, fluoretos, dieta, remoção 

de biofilme e outros hábitos comportamentais (Fejerskov, 1997). O uso de medidas 

preventivas favorece o processo de remineralização transformando clinicamente a 

lesão em uma cor branco brilhante ou castanho escurecida e um aspecto liso ou 

endurecido. Desta forma, a detecção precoce da cárie dentária e a avaliação da 

atividade das lesões é essencial para a decisão de um correto tratamento (Nyvad et 

al., 2003; Ekstrand et al., 2007).  

Estudos epidemiológicos têm feito esforços em relação ao diagnóstico da cárie 

dentária, mas ainda existe uma dificuldade em estimar a prevalência e a incidência 

das lesões incipientes. Há necessidade de uma avaliação acurada e um maior grau 

de concordância entre os profissionais sobre os estágios da doença e das lesões de 

cárie. Diferentes critérios de diagnósticos baseados na inspeção visual têm sido 

utilizados (Ekstrand et al., 1997; Nyvad et al., 1999; Ismail, 2004; Ekstrand et al., 

2007). Alguns sistemas avaliam as lesões de cárie apenas considerando a cavidade 

em dentina, outros incluem lesões em dentina sem cavitação e outros, ainda, lesões 

inicias em esmalte sem cavidade. Essas avaliações têm sido limitadas a critérios 

físicos tais como tamanho, profundidade e presença ou ausência de cavidade em 

dentina (Nyvad; Fejerskov, 1997). Os sistemas deveriam possuir melhores 

informações sobre a qualidade do diagnóstico e prognóstico fornecendo melhor 

visão para atuação clínica (Pitts, 2004).  

Na tentativa de padronizar a detecção das lesões de cárie foi criado o ICDAS 

(Ismail et al., 2007). Um grupo de profissionais e pesquisadores em Cariologia, 

baseados em evidências científicas, desenvolveu um sistema capaz de detectar e 

estabelecer os estágios de progressão ou paralisação do processo patológico. A 

intenção do ICDAS é permitir detectar desde os primeiros sinais clínicos da doença 

(Pitts, 2004; Ismail et al., 2007) e ser um sistema que permitiria o acompanhamento 

longitudinal das lesões (Ekstrand et al., 2007; Ismail et al., 2007).  

O sistema ICDAS foi proposto em uma escala ordinal crescente em relação à 

severidade da lesão de cárie: 

Escore 0: Nenhuma ou sutil alteração na translucidez do esmalte após 5 

segundos de secagem com seringa tríplice. 
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Escore 1: Opacidade observada visivelmente após secagem de 5 segundos, 

mas dificilmente notada com o dente úmido e/ou mancha escurecida restrita ao 

fundo de sulco ou fissura. 

Escore 2: Opacidade visível sem secagem, e/ou mancha escurecida 

avançando pelas vertentes do sulco e/ou fissura. 

Escore 3: Cavidade localizada em esmalte opaco ou pigmentado, sem 

exposição de dentina. 

Escore 4: Sombreamento da dentina subjacente. 

Escore 5: Cavidade em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da 

dentina subjacente, envolvendo menos da metade da superfície. 

Escore 6: Cavidade em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da 

dentina subjacente, envolvendo mais da metade da superfície.  

O sistema ICDAS avalia severidade das lesões e pode observar a relação entre 

o escore atribuído e a característica histopatológica da lesão. Alguns estudos, tanto 

clínicos quanto epidemiológicos (Jablonski-Momeni et al., 2008) demonstraram que 

esse método é válido e confiável para detectar lesões cavitadas e não cavitadas. 

Uma simplificação da utilização do ICDAS também pode ser uma alternativa de 

utilização na prática clínica ou em estudos, onde há a sugestão de se unir alguns 

escores. Dessa forma, lesões de escore 1 e 2 seriam unidos e classificadas como 

“lesões iniciais”, as lesões escore 3 e 4 seriam consideradas “lesões moderadas” e 

as lesões classificadas como escore 5 e 6 seriam consideradas nesse sistema 

simplificado como “lesões severas” (Pitts; Richards, 2009). 

Até abril de 2015, 175 artigos puderam ser encontrados na base de dados 

PUBMED relacionados ao “ICDAS”, entretanto, apenas 24 estudos estavam 

relacionados a dentição decídua, sendo que 14 estudos compararam o desempenho 

de métodos ou critérios de detecção de lesões da cárie dentária. Dessas pesquisas, 

algumas avaliaram métodos baseados em fluorescência para detecção de lesões de 

cárie em superfícies proximais ou em molares decíduos (Mendes et al., 2012; 

Novaes et al., 2012; Ferreira Zandoná et al., 2013; Matos et al., 2013). Alguns 

estudos verificaram a prevalência da doença cárie e a associação dos seus 

indicadores de risco em crianças pré-escolares (Ismail et al., 2008; Parviainen et al., 

2013; Piovesan et al., 2014). Outros estudos focaram esforços para o treinamento e 

aprendizado dos examinadores (Parviainen et al., 2013; Piovesan et al., 2013b) e 



33 

 

 
 

ainda na validação, reprodutibilidade ou acurácia do sistema (Jablonski-Momeni et 

al., 2008; Braga et al., 2009b; Diniz et al., 2009) 

Pesquisas sobre a validação de critérios visuais para a detecção de lesões de 

cárie em dentes decíduos têm sido realizadas. Entretanto, ainda não foi realizada a 

validação do sistema ICDAS associado com o critério para avaliação da atividade de 

lesões cariosas.  

Outro fator relevante e atualmente bastante investigado está relacionado a 

investigação da progressão da doença (Nyvad et al., 1999; Nyvad, 2004; Ismail et 

al., 2007). As lesões em estágios iniciais podem ser paralisadas com tratamento não 

operatório; consequentemente, a integridade da superfície do dente pode ser 

preservada (Baelum et al., 2003; Nyvad, 2004). Portanto, os autores têm afirmado 

que as lesões devem ser detectadas precocemente pelos cirurgiões dentistas 

(Ekstrand, 2004; Nyvad, 2004). Entretanto, não se sabe o real benefício da detecção 

das lesões iniciais. 

Estudos que avaliam o risco de progressão das lesões em estágios iniciais 

evoluírem para a cavitação em dentina foram publicados em dentes permanentes 

(Baelum et al., 2003; Ferreira Zandoná et al., 2012; Broffitt et al., 2013). Ferreira-

Zandoná et al. (2012) demonstraram que, dependendo da gravidade da lesão, a taxa 

de progressão para cavitação modifica. Existe uma maior probabilidade de cavitação 

em estágios mais avançados da doença, relacionados aos escores ICDAS 3 e 4 

quando comparados aos estágios mais iniciais. Ainda na dentição permanente, as 

lesões em superfícies oclusais são mais susceptíveis de cavitação, principalmente 

devido a anatomia dos molares (Ferreira Zandoná et al., 2012; Broffitt et al., 2013).  

Já as pesquisas na dentição decídua são escassas e não utilizam critérios 

padronizados para a detecção da cárie dentária (Grindefjord et al., 1995; Warren et 

al., 2006; André Kramer et al., 2014), o que dificulta a comparação. André Kramer et 

al. (2014) realizaram um estudo longitudinal em crianças entre 3 e 6 anos de idade 

na Suécia. O estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da cárie dentária 

na dentição decídua. Crianças foram submetidas a exames clínicos anuais utilizando 

um sistema de diagnóstico com cinco estágios de progressão da cárie dentária (grau 

1 e 2 representam lesões em esmalte, grau 3, 4 e 5 representam lesões em 

dentina). O estudo demonstrou que crianças com experiência de cárie precoce tinha 

um elevado risco de progressão da doença. A maior parte do incremento de cárie 
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ocorreu entre 3 e 4 anos de idade. Sendo que crianças com lesões de cárie iniciais 

aos 3 anos de idade foi um fator significativo de risco para o surgimento de novas 

lesões aos 6 anos de idade (André Kramer et al., 2014).  

Outros dois estudos avaliando a dentição decídua também são encontrados na 

literatura (Grindefjord et al., 1995; Warren et al., 2006). Ambos estudos observaram 

uma maior probabilidade de progressão em superfícies oclusais nos dentes 

decíduos. Warren et al. (2006), em uma coorte de nascidos vivos, observaram que 

31% das crianças com lesões não cavitadas no início do estudo progrediu para 

cavitação em dentina após o acompanhamento de 4 anos (Warren et al., 2006). 

Outro estudo também feito em dentição decídua acompanhou durante um ano 

crianças entre 2 e 4 anos de idade que viviam no subúrbio de Estocolmo. No 

entanto, esse estudo encontrou que 64% das lesões evoluíram para cavitação em 

dentina durante o primeiro ano, sendo que 92% dessas crianças que possuíam cárie 

desenvolveram novas lesões em comparação com 29% das crianças que estavam 

livres de cárie no início do estudo (Grindefjord et al., 1995). 

Portanto, os estudos que avaliaram o risco da progressão de novas lesões de 

cárie dentição decídua não apresentam um consenso. Além disso, os estudos não 

levam em consideração os fatores de risco relacionados com a superfície dentária, 

tipo de dente ou experiência de cárie anterior da criança. Abordagens estatísticas 

modernas, como a análise multinível, são métodos adequados para lidar com uma 

estrutura hierárquica (superfícies dentárias estão associadas aos dentes, que por 

sua vez pertencem a uma criança) e pode permitir uma maior compreensão sobre os 

fatores de risco relacionados a cárie dentária (Piovesan et al., 2013a) 

 

 

2.2    QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Diversas condições de saúde bucal ainda são consideradas um problema de 

saúde pública na medida em que seus efeitos extrapolam uma visão meramente 

bucal e causam impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos afetados. 

Os problemas de saúde bucal, como a cárie dentária, têm sido cada vez mais 

reconhecidos como importantes causadores de impacto negativo no desempenho 
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diário e na qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. Na área da saúde, o 

conceito de “qualidade de vida” tem sido difundido e a melhoria na qualidade de vida 

de um paciente tornou-se também um dos objetivos de práticas de promoção de 

saúde e prevenção de doenças. Diante disso, ressalta-se que a saúde bucal é parte 

da saúde geral e é essencial para a qualidade de vida dos indivíduos (Petersen, 

2003).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida do 

indivíduo compreende um completo estado de bem-estar físico, social e mental e 

não meramente a ausência de doença. Mais recentemente foram inseridos conceitos 

biopsicossociais como a percepção do contexto social, da cultura e do sistema de 

valores nos quais o indivíduo vive. Além disso, deve ser observada essa relação 

quanto aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Nesse contexto, a literatura frequentemente relata o uso de medidas sócio 

dentais para verificar a severidade com que as condições de saúde/doença 

interferem nas atividades diárias e na qualidade de vida de grupos populacionais 

(Slade et al., 1998; Pahel et al., 2007; Scarpelli et al., 2013). Tais indicadores têm 

sido desenvolvidos e testados em diferentes populações a fim de se estruturar de 

maneira mais concreta das necessidades de uma população. 

Até o presente momento, o ECOHIS (Early Childhood Oral Health Impact 

Scale) é o único instrumento validado para avaliar o impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida em pré-escolares brasileiros com idade entre 2 e 5 anos de idade 

(Tesch et al., 2008; Scarpelli et al., 2011; Martins-Júnior et al., 2012). O instrumento 

foi planejado para ser usado em pesquisas epidemiológicas que avaliem o impacto 

das doenças bucais e seu tratamento em crianças pré-escolares. Considera as 

experiências relacionadas à saúde bucal de toda a vida da criança nas perguntas 

que são direcionadas aos responsáveis.  

Este instrumento consiste de 13 questões, sendo que nove avaliam o impacto 

dos problemas bucais sobre a criança (seção da criança) e quatro avaliam o impacto 

dos problemas bucais da criança sobre a sua família (seção da família). Os domínios 

relacionados à família questionam sobre a função familiar e o estresse dos pais, 

enquanto que os itens sobre a criança incluem sintomas, limitação funcional, saúde 

psicológica, bem estar social e meio ambiente. Cada item individual é avaliado numa 

escala tipo Likert de 5 pontos (0-4), cujos escores mais elevados indicam maior 
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impacto na qualidade de vida. A sessão da família pode variar entre 0 – 16 pontos, 

enquanto que a sessão da criança varia entre 0-36. Existe a possibilidade do escore 

5 para respostas “não sei”. A média dos escores do ECOHIS é calculada para cada 

domínio e para a escala total como um simples somatório das respostas, após 

codificar todas as respostas “não sei” como missing. Para aqueles com até duas 

respostas “não sei” na seção criança ou uma na seção da família é dado um escore 

baseado na média dos itens remanescentes para aquela seção. Usando este critério 

é possível o respondente ser incluído na análise para uma, mas não para a outra 

seção do ECOHIS. A orientação é que respondentes com mais de duas respostas 

“não sei” na seção criança ou mais que uma na seção família sejam excluídos da 

análise (Pahel et al., 2007). 

Estudos prévios já demonstraram a boa capacidade de resposta dos 

entrevistados, assim como a validade discriminante, e as questões associadas aos 

determinantes de saúde com a mensuração para qualidade de vida (validade 

convergente) mostraram boa validade em estudos prévios (Tesch et al., 2008; 

Scarpelli et al., 2011; Martins-Júnior et al., 2012).  

Em uma busca realizada na base de dados Pubmed até abril de 2015, foram 

encontrados 57 estudos associados ao questionário ECOHIS. Desses estudos, a 

maioria está relacionada ao impacto da cárie dentária na qualidade de vida das 

crianças. Grande parte das pesquisas é relacionada aos métodos de validação, 

análise psicométrica ou responsividade (Li et al., 2008a; Li et al., 2008b; Lee et al., 

2011), ou avaliam o impacto do tratamento com anestesia geral (Klaassen et al., 

2009; Jankauskiene et al., 2014). 

Pesquisas que observam o impacto da saúde bucal na qualidade de vida de 

crianças pré-escolares são bastante recentes, sendo que o Brasil tem grande 

importância nesse contexto. O primeiro estudo brasileiro que utilizou o ECOHIS 

visou mensurar o impacto da cárie precoce da infância (ECC) na qualidade de vida 

em crianças de 2 a 5 anos de idade (Abanto et al., 2011). Posteriormente, surgiram 

outras pesquisas, como por exemplo, um estudo realizado no município de Pelotas-

RS que avaliou a influência da ansiedade materna na qualidade de vida relacionada 

à saúde bucal em uma amostra representativa de pré-escolares. Nesse estudo, as 

médias totais do ECOHIS não apresentaram influência da ansiedade materna; 

entretanto, os autores observaram que a presença de cavidade de cárie afetou todos 
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os domínios do ECOHIS na seção da criança (Goettems et al., 2011). Outros 

estudos publicados também demonstraram uma associação entre presença de cárie 

dentária e outros agravos de saúde bucal e a qualidade de vida em pré-escolares 

(Aldrigui et al., 2011; Lee et al., 2011; Guedes et al., 2014a; Ramos-Jorge et al., 

2014). 

Classicamente, os estudos relacionados ao uso do ECOHIS têm focado no 

impacto das condições clínicas de saúde bucal na qualidade de vida das crianças. 

Desordens bucais durante a infância podem provocar um impacto negativo sobre a 

qualidade de vida das crianças e seus pais (Pahel et al., 2007). Uma saúde bucal 

ruim pode afetar a interação social, a autoestima e a satisfação em relação à sua 

saúde bucal das crianças, consequentemente a qualidade de vida (Abanto et al., 

2011; Guedes et al., 2014a; Ramos-Jorge et al., 2014).  

No entanto, a maioria dos estudos sobre qualidade de vida nessa faixa etária 

são transversais, e os estudos longitudinais avaliaram a melhora dos indicadores de 

qualidade de vida após o tratamento dentário (responsividade). Nenhum estudo 

observou se o ECOHIS é responsivo à piora da saúde bucal após um tempo de 

acompanhamento. Também, é importante observar que todos os estudos utilizaram 

como critério de diagnóstico a presença de lesões cavitadas em dentina. Apenas 

três estudos utilizaram o sistema ICDAS para avaliar o impacto da cárie dentária na 

qualidade de vida de crianças pré-escolares (Leal et al., 2012; Ramos-Jorge et al., 

2014; Ramos-Jorge et al., 2015). 

Leal et al. (2012) tiveram como objetivo avaliar o impacto das lesões cavitadas 

em dentina que não estavam tratadas e suas consequências na qualidade de vida 

crianças brasileiras entre 6 e 7 anos de idade. Crianças com pelo menos uma lesão 

cavitada em dentina possuíam maior probabilidade de apresentar um impacto 

negativo na qualidade de vida quando comparados com aqueles sem lesões 

cavitadas em dentina. Além disso, foi observado que crianças com sinais de 

alterações pulpares, relato de dor dentária e extração devido à cárie apresentaram 

maiores escores no questionário ECOHIS do que as crianças que não foram 

afetadas por essas condições. A prevalência de lesões cavitadas escores 5 e 6 do 

ICDAS foi de 74,8%. Dor de dente foi relatada por 21,8% das crianças e 9,2% já 

tinham sido submetidos a uma extração dentária devido à cárie (Leal et al., 2012).  
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Outro estudo que utilizou o sistema ICDAS, avaliou o impacto da cárie precoce 

na primeira infância sobre a saúde bucal relacionada a qualidade de vida de 

crianças pré-escolares e seus responsáveis (Ramos-Jorge et al., 2014). Crianças 

entre 2 e 5 anos de idade foram examinadas durante a campanha de vacinação na 

cidade de Diamantina/MG. A prevalência de cárie precoce na primeira infância foi de 

52,2% sendo que a média de ceo-d encontrada foi de 2,86 (Desvio Padrão - 

DP=4,04). Além disso, os autores observaram que o aumento da severidade da 

cárie causa um impacto negativo maior sobre a qualidade de vida da criança. A 

seção da criança foi a mais afetada e os itens comumente relacionados ao impacto 

na qualidade de vida foram dor nos dentes, dificuldade de comer ou beber e 

problemas para dormir (Ramos-Jorge et al., 2014). 

Ainda, outro estudo transversal em crianças entre 3 e 5 anos de idade em pré-

escolas ou creches do munícipio de Diamantina/MG foi realizado (Ramos-Jorge et 

al., 2015). O levantamento epidemiológico teve como objetivo avaliar o impacto da 

cárie dentária na qualidade de vida, com ênfase no tipo de dente e no estágio de 

progressão. O exame clínico segundo o critério ICDAS foi realizado após escovação 

dos dentes, com o auxílio de espelho bucal, sonda, gaze dental para secar os 

dentes e uma lâmpada de cabeça. O estudo observou que a maioria das lesões de 

cárie encontrava-se em estágios avançados (60,6%) tanto nos dentes decíduos 

anteriores, como nos posteriores. Foi observado um pior impacto na qualidade de 

vida de crianças com lesões cavitadas em dentina, tanto para dentes anteriores, 

quanto para dentes posteriores. As maiores médias do ECOHIS para a seção dos 

pais estavam associadas ao sentimento de culpa, enquanto que para a seção das 

crianças esteve relacionado a limitação funcional e sintomatologia dolorosa (Ramos-

Jorge et al., 2015). Entretanto os autores observaram como limitação do estudo a 

utilização de secagem com gaze dental ao invés de seringa tríplice com ar de 

compressão. Com isso, os autores optaram por excluir a primeira alteração visual 

em esmalte (Ramos-Jorge et al., 2015). Além disso, poderia haver uma 

subestimação das lesões escore 3 do ICDAS, visto que a avaliação de cavidades 

em esmalte se torna mais difícil quando o dente se encontra úmido. 

Sendo assim, avaliar o impacto da cárie dentária na qualidade de vida de 

crianças e seus familiares torna-se um importante dado para examinar tendências e 

avaliar as necessidades e planejamento de políticas públicas de base populacional. 
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2.3  LACUNAS 

 

 

Atualmente, pode ser observada a falta de coerência entre os sistemas de 

detecção de lesões de cárie. Portanto, o ICDAS foi desenvolvido com a finalidade de 

integrar diversos critérios em um único sistema padrão de detecção e avaliação de 

lesões de cárie para comparação dos resultados obtidos em estudos 

epidemiológicos e clínicos. No entanto, o método de avaliação de atividade de cárie 

associado ao ICDAS ainda não foi validado. Estudar a atividade das lesões poderia 

ser útil, uma vez que o diagnóstico precoce das lesões incipientes tornaria o 

tratamento menos invasivo, custoso e estratégias preventivas poderiam ser 

direcionadas para a população mais necessitada (Rihs et al., 2007). No entanto, 

para isso, é necessário que seja utilizado um método validado.   

Além disso, algumas lacunas em relação ao processo de detecção das lesões 

de cárie perduram na literatura. A maioria dos métodos de detecção de cárie avalia 

os estágios iniciais da lesão cariosa; entretanto, não se sabe o real benefício dessa 

detecção precoce. Estudos têm investigado a progressão de lesões iniciais em 

dentes permanentes (Ferreira Zandoná et al., 2012; Broffitt et al., 2013). No entanto, 

existem poucos estudos que avaliam a dentição decídua, e esses estudos têm 

apresentado resultados controversos sobre a progressão das lesões não cavitadas 

para a cavitação em dentina (Grindefjord et al., 1995; Warren et al., 2006). Sendo 

assim, mais estudos são necessários para avaliar a probabilidade de lesões 

incipientes progredirem para lesões cavitadas. Da mesma forma, o risco de crianças 

com lesões iniciais desenvolverem novas lesões não é claro, uma vez que a maioria 

dos estudos considera a experiência de cárie já em nível de cavidades em dentina. 

Outra lacuna importante é que ainda não foi observado se o ECOHIS é 

responsivo à possíveis pioras das condições de saúde bucal. Os questionários de 

qualidade de vida, além de refletir as condições de saúde bucal e serem responsivos 

ao tratamento odontológico, deveriam também refletir agravamento da saúde bucal 

que pode ocorrer ao longo do tempo. 

 Outra questão importante é o impacto que as lesões de cárie dentária em seus 

diferentes estágios têm na qualidade de vida das crianças a curto e a longo prazo. É 

plausível esperar que as fases iniciais das lesões de cárie não provoquem um 
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impacto negativo sobre a autopercepção das crianças e seus responsáveis na 

qualidade de vida em uma avaliação transversal. Entretanto, a cárie dentária é um 

processo dinâmico e as lesões ocorrem numa escala progressiva de severidade. 

Sendo assim, a longo prazo, as lesões incipientes poderiam progredir para cavitação 

causando prejuízos para a saúde bucal das crianças, e, consequentemente, 

afetando a sua qualidade de vida. 

Todos esses pontos ainda não muito claros na literatura motivaram a 

realização do presente estudo de coorte. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo geral da presente pesquisa foi, através de um estudo de coorte 

realizado em crianças pré-escolares, investigar se a detecção e avaliação das 

lesões iniciais de cárie, considerando ou não a atividade, é realmente um passo 

importante para ser executado em estudos epidemiológicos e na rotina odontológica. 

Dessa forma, a taxa de progressão dessas lesões, bem como o valor da sua 

presença na predição da ocorrência de novas lesões e o impacto dessas lesões 

iniciais na qualidade de vida relacionada à saúde oral das crianças foram 

investigados. 

Diante disso, os objetivos específicos propostos foram:  

 

(1) Avaliar a validade preditiva e de constructo de um sistema de avaliação 

de atividade de lesões de cárie associado ao uso do ICDAS em dentes 

decíduos. 

(2) Avaliar o risco de superfícies hígidas, lesões iniciais de cárie (escores 1 

e 2 do ICDAS) e lesões moderadas (escores 3 e 4) progredirem para 

lesões cavitadas em dentina (escores 5 e 6 do ICDAS) em dentes 

decíduos. 

(3) Avaliar a influência da presença de lesões iniciais nas crianças como 

fator de predição para o desenvolvimento de novas lesões de cárie. 

(4) Avaliar se alterações nas condições de saúde bucal relacionadas à 

cárie dentária se reflete no impacto sobre a qualidade de vida da 

criança ao longo do tempo. 

(5) Avaliar o impacto da cárie dentária em diferentes estágios de 

severidade na qualidade de vida relacionada à saúde bucal das 

crianças a curto (avaliação transversal) e a longo prazo (avaliação 

longitudinal).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

A prefeitura da cidade de Santa Maria autorizou a realização do estudo, e o 

Banco de Dentes Humanos da FOUSP se responsabilizou pela doação dos dentes 

para o treinamento inicial.  

O projeto inicial (etapa de treinamento e levantamento epidemiológico de 2010) 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa 

Maria, tendo parecer de aprovado em 15/12/2009 (processo 0270.0.243.000-09) 

(ANEXO A). Após aprovação, o parecer foi também submetido ao Comitê de Ética 

da FOUSP, que validou a aprovação em 09/03/2010 (ANEXO B). Antes da 

participação no estudo, os responsáveis de todas as crianças assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido para participação da criança na pesquisa. Além 

disso, os dados para a localização das crianças foram anotados, tais como 

endereço, telefone residencial e celular, e telefones de parentes.  

Para a realização da segunda fase do estudo foi submetido um adendo ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria declarando a 

intenção de procurar e reexaminar todas as crianças (ANEXO C). Um novo termo de 

consentimento livre e esclarecido foi criado para essa nova pesquisa.  

Os pais e/ou crianças tiveram livre direito de se recusar a participar da segunda 

parte, independente da participação anterior. Os benefícios para as crianças foram o 

novo exame e encaminhamento para os postos de saúde mais próximos ou para a 

Clínica da Faculdade de Odontologia de Santa Maria. 

 

 

4.2 PRIMEIRA FASE – LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 
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4.2.1 Amostra 

Um levantamento epidemiológico para avaliar cárie dentária em crianças com 

idade entre 1 e 5 anos, da cidade de Santa Maria – RS, foi realizado no dia da 

primeira fase da Campanha Nacional de Multivacinação Infantil, em junho de 2010 

(Piovesan et al., 2013a). O programa de vacinação tem alcançado uma taxa de 

participação de aproximadamente 97% das crianças da cidade nessa faixa etária.  

Para o cálculo amostral cujo desfecho foi a cárie dentária, foi considerado um 

erro amostral de 4%, nível de confiança 95% e prevalência prévia de cárie de 23,5%  

(Piovesan et al., 2013a). Para eventuais perdas, foram adicionados 10% ao tamanho 

da amostra obtendo-se como valor mínimo considerado uma amostra de 473 

crianças. Entretanto, devido à alteração da precisão das estimativas geradas pelo 

processo de conglomerado em duplo estágio (efeito de delineamento), multiplicamos 

o tamanho amostral por 1.4, obtendo-se assim um valor total requerido de 656 

crianças.  

Como na primeira etapa também foi aplicado um questionário de qualidade de 

vida, também foi realizado o cálculo amostral considerando a associação entre as 

variáveis independentes e o desfecho qualidade de vida. Para isso foram 

considerados erro amostral de 5%, nível de confiança 95%, médias de escores do 

ECOHIS=2,1 (DP = 3,8) no grupo não-exposto (sem lesão de cárie) e 5,1 (DP = 6,9) 

no grupo exposto (com lesão de cárie) (Goettems et al., 2011). A taxa de 

exposto/não-expostos foi de 1:1, e fator de correção de 1,6 (efeito de delineamento), 

foi aplicado devido à alteração da precisão das estimativas geradas pelo processo 

de conglomerados em duplo estágio. Considerando possíveis perdas, foi adicionado 

20% ao tamanho da amostra, obtendo-se assim um valor mínimo requerido de 215 

crianças. Portanto, o tamanho amostral desta pesquisa epidemiológica foi suficiente 

para o desfecho qualidade de vida no estudo epidemiológico (Guedes et al., 2014a). 

Para essa primeira fase referente ao estudo transversal, 639 crianças foram 

selecionadas aleatoriamente. Dessas, uma subamostra com 478 dessas crianças 

haviam respondido o questionário de impacto das condições bucais na qualidade de 

vida nesta primeira fase. 

Os centros de saúde foram utilizados como pontos de amostragem, pois a 

cidade é administrativamente dividida em cinco regiões e cada região tem centros de 
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saúde públicos que são responsáveis pela vacinação das pessoas que vivem na 

área. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, existem 48 pontos de 

vacinação no Município. Destes pontos, 28 possuem consultórios odontológicos 

igualmente distribuídos nas cinco regiões. Para este estudo, 15 centros de saúde 

que possuíam consultório odontológico foram selecionados aleatoriamente. De 

acordo com a OMS, esse é um número aceitável de pontos para coleta de amostra 

em estudos epidemiológicos de saúde bucal.  

Dessa forma, foram incluídas 639 nesse levantamento epidemiológico de 2010, 

sendo que o questionário ECOHIS foi aplicado a pais de 478 crianças. Maiores 

detalhes sobre os resultados obtidos nesse levantamento epidemiológico foram 

publicados previamente (Piovesan et al., 2013a). 

 

 

4.2.2 Treinamento e Calibração dos Examinadores 

 

 

Para o levantamento epidemiológico, 17 examinadores (dois suplentes) foram 

treinados para utilizar o ICDAS (Ismail et al., 2007) (ANEXO D) associado com o 

sistema de avaliação da atividade de cárie (ANEXO E). Um examinador padrão 

realizou as sessões de treinamento em diferentes fases:  

1- Uma hora incluindo explicação teórica e exemplos de fotografias clínicas dos 

índices.  

2- Sessão para avaliar conjuntamente 12 dentes decíduos exfoliados. Dúvidas 

e divergências foram discutidas com todo grupo.   

3- Uma sessão de análise independente de 60 dentes decíduos exfoliados, 

auxiliados por luz odontológica artificial, seringa tríplice, espelho plano dental e 

sonda periodontal “ball point”. Esta análise foi realizada ao nível de superfície, e os 

examinadores classificaram os dentes em relação à severidade e atividade das 

lesões. Esses dentes foram montados em manequins odontológicos, simulando três 

cavidades bucais completas em fase de dentição decídua. No final, as divergências 

foram discutidas em grupo.  

Após o treinamento in vitro, os examinadores avaliaram dez crianças em duas 

sessões, com intervalo de uma semana para avaliação da concordância. A 
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concordância foi avaliada com o teste de Kappa ponderado, e os 15 examinadores 

com valores de concordância maiores foram selecionados para o levantamento. 

Detalhes sobre a metodologia de treinamento, bem como dados completos 

sobre a reprodutibilidade e validade obtida pelos examinadores estão apresentados 

em uma publicação prévia (Piovesan et al., 2013b).  

 

 

4.2.3 Coleta de dados durante o levantamento epidemiológico 

 

 

Após calibração e treinamento, os dados das crianças foram coletados através 

de exames clínicos e entrevistas estruturadas com os pais. A coleta foi realizada em 

um único dia. Uma equipe composta por um examinador, um anotador e um auxiliar 

estavam presentes em cada uma das unidades de saúde. 

A auxiliar convidou a criança que ocupava a quinta posição na fila de vacinação 

e seu responsável para que a acompanhasse até o local de exame. Nos casos de 

não permissão para realização do exame, a sexta criança era então convidada e 

assim sucessivamente. Tal metodologia já vem sendo utilizada em outras 

publicações e têm se mostrado efetiva na prevenção de vieses de seleção dos 

participantes (Bönecker et al., 2002). 

Para o exame clínico intrabucal, as crianças foram examinadas individualmente 

dentro dos consultórios odontológicos, em cadeira e refletor odontológico. 

Primeiramente os dentes foram limpos com gaze molhada, escovas dentais e fio 

dental, e exames visuais foram conduzidos com espelho plano odontológico e 

sondas periodontais tipo “ball-point”. 

A avaliação das lesões de cárie foi realizada em todos os dentes decíduos, em 

nível de superfície, utilizando o ICDAS associado com o critério para avaliar a 

atividade. Os dentes foram examinados úmidos e posteriormente secos com seringa 

tríplice por cerca de cinco segundos.  

Simultaneamente, um auxiliar aplicou o questionário ECOHIS (ANEXO F) ao 

responsável da criança para verificar a percepção em relação ao impacto do 

problema de saúde bucal de sua criança. Também, um questionário estruturado foi 
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respondido pelos responsáveis para verificar as características individuais e 

socioeconômicas da criança. Este questionário continha variáveis relacionadas à:  

- Ocupação dos pais  

- Escolaridade dos pais  

- Raça  

- Renda Familiar  

- Aglomeração Familiar 

 

 

4.3  SEGUNDA FASE: AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS APÓS DOIS ANOS  

 

 

Nos períodos entre os meses de abril de 2012 e fevereiro de 2013, quatro 

examinadores (dois suplentes) procuraram todos os participantes do levantamento 

epidemiológico em 2010. Primeiramente, através de contato telefônico, as crianças 

foram convidadas a comparecer na clínica da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Santa Maria para refazer os exames. Foram realizadas três 

tentativas de contato por telefone, em momentos diferentes. 

Alguns telefones registrados na ficha de avaliação, no entanto, encontravam-se 

incapacitados e impedidos de receber chamadas. Nesses casos, os pesquisadores 

enviaram cartas aos responsáveis com os telefones dos pesquisadores e 

explicações sobre o projeto. Em casos, onde a criança havia trocado o endereço ou 

o mesmo não constava na ficha, as crianças foram procuradas em escolas\creches 

e Unidade Básica de Saúde do bairro. O tempo posterior ao exame inicial das 

crianças foi de aproximadamente dois anos, com uma variação de seis meses.  

No dia marcado para o exame, dois examinadores reavaliaram as mesmas 

crianças, sob as mesmas condições descritas acima e sem o conhecimento dos 

dados prévios. Esses examinadores, bem como os suplentes, haviam participado da 

primeira fase do estudo. Uma nova etapa de treinamento e calibração foi realizada 

apenas com esses quatro examinadores. O critério utilizado para avaliar cárie 

dentária foi o exame visual utilizando o ICDAS. Os exames intrabucais foram 

realizados da mesma forma como da primeira fase, em cadeiras odontológicas com 
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espelhos planos e sonda OMS, com iluminação de refletor odontológico e uso de 

seringa tríplice para secagem dos dentes.  

Além disso, os responsáveis responderam novamente o questionário 

socioeconômico e o questionário sobre o impacto das condições bucais na 

qualidade de vida das crianças. 

O questionário sobre o impacto das doenças bucais na qualidade de vida da 

criança (ECOHIS) foi aplicado a todos os pais das crianças, sendo que o 

instrumento deveria ser preferencialmente respondido pela mesma pessoa que o 

respondeu da primeira vez. 

 

  

4.4  VARIÁVES ANALISADAS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A avaliação da concordância intra e inter examinador realizadas durante as 

duas fases de calibração foram calculadas através da análise de Kappa ponderada. 

Para avaliação da concordância relacionada à atividade das lesões. foi realizado o 

cálculo do Cohen’s Kappa. 

Com relação à avaliação da validade preditiva e de constructo do sistema de 

avaliação da atividade de cárie (objetivo 1), para avaliar se as lesões classificadas 

como ativas têm maior risco de progressão para condições mais severas no 

acompanhamento do que as lesões inativas ou se as lesões inativas apresentam 

maior probabilidade de regredir foi realizada uma análise multinível de Poisson 

estratificada. Esta abordagem permitiu estimar o risco relativo (RR) e respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC 95%) de progressão das lesões de cárie ativas 

em comparação com as inativas. Apenas lesões de cárie classificadas inicialmente 

como não cavitadas (escores ICDAS 1 ou 2) ou lesões com cavitação restritas ao 

esmalte (escore 3) no início do estudo foram consideradas. 

Nessas análises, três variáveis de desfecho diferentes foram consideradas:  

(1) probabilidade da lesão de cárie se tornar hígida ou permanecer hígida após 

dois anos; 

(2) probabilidade da lesão progredir para uma condição mais grave (para as 

lesões não cavitadas considerou-se como condição mais grave escores ICDAS ≥ 3, 
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incluindo restaurações ou perdas decorrentes da cárie, e considerando as lesões 

com cavidades em esmalte, escores ≥ 4);  

(3) probabilidade de uma lesão se tornar francamente cavitada (escore 5 ou 6), 

restaurada ou perdida devido a cárie.  

As análises foram realizadas separadamente para superfícies oclusais, 

proximais e lisas, considerando apenas os casos de lesões não cavitadas, e, em 

seguida, usando lesões classificadas como escore 3. A análise também foi realizada 

considerando todas as superfícies em conjunto. 

Além disso, foi observada a influência de outras variáveis na progressão de 

lesões de cárie. O desfecho foi uma variável dicotômica (progrediu ou não 

progrediu). Para essa análise, foi feita a análise de regressão multinível de Poisson 

univariada e múltipla, incluindo no modelo final apenas as variáveis com p≤0,05. 

A abordagem multinível estabeleceu 3 níveis de análise:  

 1º nível: superfícies dentárias; 

 2º nível: dente (região anterior ou posterior e tipo de dente)  

 3º nível: crianças (sexo e idade no início do estudo). 

Considerando a validade de construto, partiu-se da premissa que as crianças 

com maior número de lesões de cárie ativas no início do estudo seriam mais 

propensas a desenvolver novas lesões de cárie após dois anos. Para essa análise, 

foram considerados apenas superfícies hígidas ou superfícies de dentes não 

erupcionados no início do estudo e que tenham evoluído para cavitação atingindo 

dentina após dois anos. O desfecho foi o número superfícies com lesões cavitadas 

em dentina (escores ICDAS 5 ou 6), restauradas ou perdidas devido a cárie, dividido 

pelo número de superfícies em risco (hígidos ou não erupcionados) no início do 

estudo. Para essas análises, foram realizadas análises de regressão de Poisson 

regular (não de multinível) não ajustada e ajustada com variância robusta. As 

variáveis independentes consideradas foram: número de superfícies com lesões 

ativas, número de superfícies com lesões inativas e experiência de lesões de cárie 

(independente da atividade), considerando para essa última, lesões com ICDAS ≥ 5. 

Além disso o tempo após o primeiro exame foi uma variável independente utilizada 

para ajuste em todas as análises. 

Já para avaliar o risco de superfícies hígidas, com lesões iniciais de cárie 

(escores 1 e 2 do ICDAS) e lesões moderadas (escores 3 e 4) progredirem para 
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lesões cavitadas em dentina (escores 5 e 6 do ICDAS) em dentes decíduos (objetivo 

2), também foram realizadas análises de multinível de Poisson e cálculo dos valores 

de RR e IC 95%. A comparação foi feita para cada condição (lesões classificadas 

inicialmente com os escores de 1 a 4 do ICDAS) em comparação com as superfícies 

hígidas.  

Além disso, foram investigadas variáveis explicativas associadas à progressão, 

estruturadas em três níveis: superfície dentária (oclusal, proximal ou lisa), dente 

(região e tipo de dente) e criança (sexo, idade e experiência de cárie na linha de 

base). Para essa última variável, as crianças foram categorizadas em crianças livres 

de lesões de cárie (categoria de referência), crianças com apenas lesões não 

cavitadas de cárie, crianças com pelo menos uma lesão moderada, mas sem lesões 

severas, e crianças com pelo menos uma lesão severa (cavitada).  

As análises para avaliar o risco de progressão foram realizadas separadamente 

para superfícies hígidas no início do estudo, superfícies com lesões iniciais (escores 

1 e 2 do ICDAS agrupados) e para superfícies com lesões moderadas (escores 3 e 4 

do ICDAS). O tempo após o primeiro exame foi usado para ajustar todas as análises 

estatísticas, evitando o viés devido aos diferentes intervalos de tempo. 

Com relação a influência da presença de lesões iniciais na ocorrência de novas 

lesões de cárie (objetivo 3), análises de regressão de Poisson com variância robusta 

para corrigir a sobredispersão da amostra foram realizadas. Essa abordagem 

permitiu o cálculo dos valores de RR e 95% IC. Primeiramente, foram realizadas 

análises univariadas. Após, as análises múltiplas foram conduzidas usando uma 

estrutura hierárquica conceitual (Victora et al., 1997). Dessa forma, variáveis 

significantes nos níveis hierárquicos mais distais (p < 0,05) sempre eram colocadas 

no modelo com o bloco mais mesial, independentemente dessa variável reter ou não 

a significância após o ajuste. O modelo conceitual considerado está apresentado na 

figura 4.1. 

Essas análises foram realizadas considerando dois diferentes desfechos: 

crianças que desenvolveram novas lesões durante os dois anos (incidência ≥ 1 

superfície cariada) e crianças que tiveram quatro ou mais superfícies apresentando 

novas lesões de cárie (incidência ≥ 4), semelhante aos desfechos utilizados em um 

estudo publicado previamente (Lee et al., 2011). Após as análises realizadas com 



50 

 

 
 

toda amostra, análises estratificadas por idade (crianças de 12 a 35 meses, e 

crianças de 36 a 59 meses de idade) também foram realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Já com relação ao impacto da ocorrência de novas lesões de cárie na piora da 

qualidade de vida das crianças (objetivo 4), dois diferentes desfechos foram 

considerados. Foi feita a subtração dos valores obtidos com o ECOHIS no final e no 

início do estudo. Num primeiro momento, a piora foi considerada como um desfecho 

dicotômico, sendo considerado como piora qualquer aumento nos escores do ICDAS 

após dois anos. Dessa forma as crianças foram divididas em quem não teve piora 

(sem alteração nos valores do ECOHIS ou com melhora) e em quem teve piora 

(qualquer aumento nos escores obtidos com o ECOHIS). Depois, as avaliações 

foram feitas com a diferença como variável quantitativa discreta. Para viabilizar as 

análises, as diferenças entre os escores forma normalizados de modo a ficarem com 

valor ≥ 0.  

Considerando os dois desfechos, análises de regressão de Poisson com 

variância robusta univariadas e múltiplas foram realizadas. Os valores de RR (IC 

95%) foram calculados quando o desfecho era dicotômico, ao passo que quando o 

desfecho era quantitativo, a medida de associação calculada foi a razão de taxas 

(RT). Variáveis demográficas, socioeconômicas e relacionadas à experiência de 

Figura 4.1 – Modelo conceitual das variáveis explanatórias utilizadas na análise hierárquica 
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cárie, bem como o valor do ECOHIS obtido na linha de base, incidência de cárie 

(nenhuma nova lesão, 1 a 4 novas superfícies cariadas e mais de 4 lesões) e o 

tempo decorrido entre o exame inicial e o reexame foram as variáveis independentes 

avaliadas. As análises também foram realizadas separadamente para os diferentes 

domínios do ECOHIS.   

Por fim, com relação ao impacto das lesões não cavitadas na qualidade de vida 

na avaliação transversal e após o acompanhamento de dois anos (objetivo 5), as 

análises foram realizadas separadamente de acordo com o momento do estudo. 

Para a avaliação transversal, a variável de desfecho considerada foi o escore total 

obtido com o questionário ECOHIS respondido pelos pais na avaliação inicial 

(variável quantitativa discreta). As variáveis explanatórias de ajuste foram sexo 

(masculino e feminino), idade (12 a 23 meses, 24 a 35 meses, 36 a 47 meses, e 48 

a 59 meses de idade), renda familiar (menos de 1,0; de 1,0 a 1,9; de 2,0 a 2,9 e 3,0 

ou mais salários mínimos), escolaridade da mãe (menos de 8 anos de estudo versus 

8 anos ou mais de estudo) e o tempo decorrido após o exame inicial. A variável 

explanatória de estudo foi a experiência de cárie, que foi categorizada da seguinte 

forma: crianças livres de cárie, crianças com apenas lesões iniciais (escores 1 e 2 do 

ICDAS), crianças com lesões moderadas (escores 3 e 4 do ICDAS), e crianças com 

lesões severas de cárie (escores 5 e 6 de cárie). As associações foram investigadas 

utilizando análise de regressão de Poisson com variância robusta e o cálculo dos 

valores de RT e respectivos IC 95% nas análises univariadas e múltiplas foram 

realizados. 

Já para avaliação longitudinal, as variáveis de desfecho consideradas foram 

duas variáveis dicotômicas denominadas piora na qualidade de vida e piora severa 

na qualidade de vida. A piora na qualidade de vida foi determinada por qualquer 

aumento na diferença entre os valores obtidos nas avaliações final e inicial com o 

ECOHIS (diferença entre o escores final e inicial ≥ 1). Já para a piora severa na 

qualidade de vida, o ponto de corte foi estabelecido de acordo com a metade do 

valor do DP obtido com o ECOHIS na avaliação da linha de base (Masood et al., 

2014). Esse valor foi calculado em 2,3. Portanto, crianças que apresentaram piora 

nos escores maior ou igual a esse valor foram considerados como tendo uma piora 

severa na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Análise de regressão de 

Poisson com variância robusta foi utilizada para avaliar a associação dos desfechos 
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com as mesmas variáveis explanatórias da avaliação transversal e os valores de RR 

e IC 95% foram obtidos nas análises univariadas e múltiplas. 

As análises das avaliações transversal e longitudinal também foram realizadas 

considerando os diferentes domínios do ECOHIS. 

Todas as análises de multinível foram realizadas utilizando o software 

estatístico MLwiN 2.10 (Centre for Multilevel Modeling, da Universidade de Bristol, 

Bristol, Reino Unido). Já as análises de regressão de Poisson regulares foram 

conduzidas com o pacote estatístico Stata 13.0 (Stata Corp, College Station, EUA). 

O nível de significância para todas as análises foi ajustado em 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Durante o levantamento epidemiológico realizado em 2010, 15 examinadores 

realizaram os exames relacionados à cárie dentária usando o ICDAS, e os valores 

de kappa ponderado para reprodutibilidade intra-examinador variaram de 0,77 a 0,94 

considerando os escores do ICDAS, e de 0,58 a 0,78 para a avaliação da atividade 

das lesões. Já a reprodutibilidade inter-examinador variou de 0,86 a 0,92 para os 

escores do ICDAS e 0,68 a 0,86 para a avaliação da atividade das lesões. Com 

relação aos examinadores que realizaram os reexames após dois anos, a 

reprodutibilidade intra- e inter-examinador alcançada por eles variou entre 0,85 e 

0,96 e entre 0,91 e 0,95, respectivamente, considerando os escores do ICDAS. A 

avaliação da atividade nesse segundo exame não foi realizada. 

Em 2010, na primeira fase do estudo, foram avaliadas 639 crianças no 

levantamento epidemiológico de cárie dentária. Já em 2012, dois anos após, 469 

crianças foram reexaminadas. A taxa de acompanhamento dessa parte do estudo 

(referente aos objetivos 1 e 2) foi de 73,4%. Os motivos para a não participação foi 

que algumas crianças se recusaram a participar do reexame (n = 13) ou não foram 

encontradas (n = 157). Dessa amostra, 234 são meninos e 235 são meninas. Em 

relação à idade no início do estudo, 17,1% das crianças reexaminadas tinham 12 a 

23 meses de idade, 16,6% tinham 24 a 35 meses de idade, 25,6% tinham 36 a 47 

meses de idade e 40,7% tinham 48 a 59 meses de idade. 

As crianças foram reexaminadas de maio de 2012 a fevereiro de 2013. A média 

(DP) de tempo após o primeiro exame foi 849,8 (95,1) dias, mas esta variável não foi 

significativamente associada com a atividade das lesões (p = 0,920, pelo teste t de 

Student). Também não houve diferença estatística comparando os desistentes e os 

participantes em relação ao sexo (p = 0,666, teste de qui-quadrado); a experiência 

de cárie considerando lesões cavitadas (p = 0,474, teste de Mann-Whitney), número 

de lesões ativas (p = 0,269, pelo teste de Mann-Whitney) e número de lesões 

inativas (p = 0,541, teste de Mann-Whitney). No entanto, as crianças reexaminadas 

eram significativamente mais velhas do que as crianças que não foram encontradas 

(p <0,001 pelo teste de qui-quadrado).   
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Na parte do estudo referente ao objetivo 3, três crianças apresentavam muitos 

dados incompletos e não puderam ser analisadas. Portanto, a amostra referente às 

análises dessa parte do estudo foi de 466 crianças e a taxa de acompanhamento foi 

um pouco menor (72,9%). As tendências das comparações realizadas entre as 

crianças reexaminadas e as não acessadas se mantiveram para todas as variáveis.   

Com relação à avaliação do impacto da saúde oral na qualidade de vida das 

crianças, no exame inicial, pais de 478 crianças haviam respondido o questionário 

ECOHIS. Essa diferença entre a amostra total foi devido a um tamanho amostral 

necessário menor considerando esse desfecho. Das 478 crianças, 352 (73,6% de 

taxa de acompanhamento) crianças foram reavaliadas com relação ao exame bucal 

e um novo questionário do ECOHIS foi realizado. Nessa parte, 10 crianças se 

recusaram a participar, 112 não foram reencontradas e 4 crianças foram excluídas 

porque os pais não responderam o ECOHIS adequadamente. Nessa subamostra, 

não houve diferença estatisticamente significante (teste qui-quadrado) em relação ao 

sexo (p=0,856), renda familiar (p=0,201), grau de educação da mãe (p=0,073) e 

presença de lesões de cárie (p=0,205). Os escores totais do ECOHIS na linha de 

base também não foram diferentes entre os grupos (p=0,127, pelo teste de Mann-

Whitney).  

Por outro lado, novamente as crianças reexaminadas eram significantemente 

mais velhas do que as não participantes (p < 0,001 pelo teste de qui-quadrado). No 

entanto, tanto para os resultados relacionados à incidência de cárie, como para os 

resultados referentes ao impacto da cárie na qualidade de vida, análises de 

sensibilidade usando simulação Monte Carlo foram realizadas. Em todas as 

análises, foi observado que esse desbalanceamento entre a idade dos participantes 

e dos não participantes não influenciou os resultados.    

 Para uma melhor compreensão dos resultados específicos a cada um dos 

objetivos, eles serão apresentados em diferentes seções. 

 

 

5.1 VALIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DAS LESÕES (OBJETIVO 1) 
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A classificação das superfícies na avaliação inicial e a condição delas após o 

acompanhamento são apresentados na tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1 – Classificação das superfícies dentárias (n) de acordo com o International Caries 
Detection and Assessment System (ICDAS) sem considerar a atividade no início do 
estudo e depois de 2 anos (Atividade não foi considerada) 

 

Classificação 

inicial  

Condição da superfície no acompanhamento 

0 1 2 3 4 5 6 R P NA Total 

0 27.520 143 768 139 218 303 172 42 31 3.797 33.133 

1 335 16 42 16 9 11 8 2 0 11 450 

2 951 27 261 77 50 101 44 11 8 103 1633 

3 30 0 17 45 13 56 22 7 1 16 207 

4 21 0 4 0 31 26 16 4 4 6 112 

5 9 0 3 1 1 250 102 26 9 56 457 

6 3 0 0 0 1 12 207 6 19 55 303 

R 2 0 0 1 0 5 2 8 0 0 18 

NA 4.565 33 93 24 12 33 34 4 0 161 4.959 

Total 33.436 219 1.188 303 335 797 607 110 72 4.205 41.272 

0 a 6 = escores do ICDAS; R = superfícies restauradas; P = superfícies perdidas 
devido a cárie; NA = superfícies não avaliadas. 

 
 

Mais de 15% das lesões de cárie não cavitadas ativas em superfícies oclusais 

progrediram após 2 anos, enquanto que apenas 8% das lesões inativas não 

cavitadas nessas superfícies evoluíram para condições mais severas.  

Considerando-se as lesões com cavitação restrita ao esmalte, mais de 50% 

das lesões ativas na superfície oclusal progrediram para superfícies cavitadas, 

restaurados ou perdidas devido a cárie dentária. Considerando-se todas as 

superfícies, 9,9% das lesões não cavitadas ativas e 47,4% das superfícies com 

cavitação limitada ao esmalte se tornaram cavitadas, restauradas ou perdidas 

devido a cárie no acompanhamento. Estes valores para as lesões inativas foram de 
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6,2% e 34,3 para as lesões não-cavitadas e cavitadas em esmalte, respectivamente 

(Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2 – Transição das lesões de cárie não cavitadas ativas e inativas (escores 1 e 2 do ICDAS) 
e lesões de cárie com cavidade restrita ao esmalte (escore 3 do ICDAS) após 2 anos 

 

Superfície 

Dentária 

Atividade 

no exame 

inicial 

N 

Classificação no acompanhamento 

Hígidos 

(%) 

NC 

(%) 

Escore 3 

(%) 

Escore 4 

(%) 

Cav/R/P 

(%) 

Lesões de cárie não cavitadas no exame inicial 

Oclusal Inativo 171 50,9 30,4 8,8 1,8 8,2 

 Ativo 594 59,4 11,8 10,3 3,2 15,3 

Proximal Inativo 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ativo 360 83,9 5,3 0,8 1,1 8,9 

Lisa Inativo 103 67,0 26,2 3,9 1,0 1,9 

 Ativo 728 63,5 24,5 1,4 4,4 6,3 

Todas 

Superfícies 

Inativo 289 58,1 27,3 6,9 1,4 6,2 

Ativo 1.680 66,5 15,9 4,3 3,3 9,9 

Cavidades restritas ao esmalte no exame inicial 

Oclusal Inativo 24 16,7 8,3 20,8 16,7 37,5 

 Ativo 94 17,0 4,3 18,1 6,4 54,3 

Proximal Inativo 1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

 Ativo 22 18,2 9,1 22,7 50,0 22,7 

Lisa Inativo 10 20,0 30,0 20,0 0,0 30,0 

 Ativo 40 10,0 15,0 37,5 7,5 30,0 

Todas 

superfícies 

Inativo 35 17,1 14,3 22,9 11,4 34,3 

Ativo 156 15,4 7,7 23,7 5,8 47,4 

NC = não cavitadas (escores 1 e 2 do ICDAS); Cav/R/P = lesões cavitadas (escores 
5 e 6 do ICDAS)/restaurados/perdidos por cárie. 

 

Lesões de cárie não cavitadas ativas em superfícies oclusais tiveram 

aproximadamente 60% maior risco de evoluir para uma condição pior, e cerca de 

duas vezes maior risco de se tornarem cavitadas, restauradas ou perdidas por cárie 

quando comparado com lesões de cárie não cavitadas inativas. Quando 
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consideramos todas as superfícies, as lesões de cárie não cavitadas ativas 

apresentaram 95% maior risco de progredir para cavitação do que as lesões inativas 

não cavitadas. Considerando superfícies lisas ou as lesões cavitadas em esmalte, 

não houve diferença significativa em relação as lesões ativas e inativas (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 - Risco Relativo (RR) e Intervalo de Confiança de 95% (95% IC) das lesões de cárie ativas 
no exame inicial que mudaram sua condição após o acompanhamento quando comparado 
com uma lesão de cárie inativa. Os desfechos são: (1) regressão da cavidade ou não 
progressão; (2) progressão para uma pior condição; e (3) progressão para 
cavitação/restaurado/perdido por cárie (cav/R/P) 

 

 

Com relação às variáveis associadas à progressão, lesões com maiores 

escores iniciais do ICDAS apresentaram maior risco de progressão, assim como as 

lesões ativas. Da mesma forma, lesões de cárie em superfícies oclusais também 

apresentaram maior risco para a evolução em relação a lesões de superfície lisa. 

Superfície 
Dentária 

Atividade  

Regressão ou 
Paralisação 

Progressão para 
pior condição 

Progressão 
para cav/R/P 

RR * 
(95% IC) 

RR * 
(95% IC) 

RR * 
(95% IC) 

Lesões não cavitadas no exame inicial 

Oclusal 
Inativo 1,00 1,00 1,00 

Ativo 
0,87 

(0,72 a 1,06) 
1,64 ** 

(1,10 a 2,47) 
2,04 ** 

(1,11 a 3,74) 

Lisa 
Inativo 1,00 1,00 1,00 

Ativo 
0,95 

(0,76 a 1,17) 
1,60 

(0,70 a 3,64) 
3,03 

(0,69 a 13,33) 

Todas *** 
Superfícies 

Inativo 1,00 1,00 1,00 

Ativo 
0,96 

(0,83 a 1,09) 
1,41 

(0,98 a 2,03) 
1,95 ** 

(1,12 a 3,40) 

Cavidades restritas ao esmalte no exame inicial 

Oclusal 
Inativo 1,00 1,00 1,00 

Ativo 
0,82 

(0,42 a 1,60) 
1,19 

(0,65 a 2,19) 
1,54 

(0,76 a 3,16) 

Lisa 
Inativo 1,00 1,00 1,00 

Ativo 
0,89 

(0,39 a 2,06) 
0,86 

(0,22 a 3,36) 
0,89 

(0,24 a 3,31) 

Todas *** 
Superfícies 

Inativo 1,00 1,00 1,00 

Ativo 
0,89 

(0,54 a 1,47) 
1,09 

(0,64 a 1,86) 
1,44 

(0,78 a 2,65) 
* Valores ajustados pelo tempo decorrido entre o exame inicial e o reexame 
** Associação estatisticamente significante através da análise da Regressão Multinível de 
Poisson. 
*** Não foi possível calcular o RR das superfícies proximais separadamente, mas essas 
superfícies foram incluídas no cálculo considerando todas as superfícies em conjunto. 
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Além disso, lesões em primeiros molares e caninos apresentaram menor risco de 

progressão quando comparado aos segundos molares decíduos (Tabela 5.4). 

 
 Tabela 5.4 - Associação das variáveis explicativas referentes ao 1º nível (superfície dentária), 2° 

nível (dente) e 3° nível (crianças), com progressão das lesões de cárie classificadas 
como escores 1, 2 e 3 do ICDAS 

Variáveis Exploratórias 
RR  

Não Ajustado 
(95% IC) 

p 
RR 

Ajustado 
(95% IC) 

p 

1o Nível – Superfície Dentária     
Escore Inicial do ICDAS (ref.: 
escore1) 

 < 0,001  < 0,001 

Escore 2 
2,07  

(1,32 a 3,25) 
 

1,98  
(1,25 a 3,14) 

 

Escore 3 
7,55  

(4,59 a 12,43) 
 

6,28  
(3,79 a 10,39) 

 

Atividade (ref.: Inativo)  0,026  0,020 

Ativo 
1,64  

(1,06 a 2,54) 
 

1,72  
(1,09 a 2,71) 

 

Tipo de Superfície (ref.: lisa)  < 0,001  < 0,001 

Oclusal 
2,85  

(2,07 a 3,91) 
 

2,20  
(1,55 a 3,13) 

 

Proximal 
1,56  

(1,02 a 2,38) 
 

1,49  
(0,98 a 2,27) 

 

2o Nível – Dente     

Região (Ref.: Anterior)  < 0,001 *  

Posterior 
1,89  

(1,31 a 2,73) 
   

Tipo de Dente (Ref.: 2os molares)  < 0,001  0,028 

1os molares 
0,75  

(0,57 a 1,00) 
 

0,69  
(0,52 a 0,93) 

 

Incisivos 
0,56  

(0,36 a 0,89) 
 

0,79  
(0,49 a 1,29) 

 

Caninos 
0,32  

(0,16 a 0,63) 
 

0,45  
(0,21 a 0,96) 

 

3o Nível – Crianças     

Sexo (ref.: masculino)  0,452 *  

Feminino 
0,87  

(0,60 a 1,26) 
   

Idade (Ref.: 12 - 23 meses)  0,609 *  

24 - 35 meses 
1,73  

(0,50 a 6,03) 
   

36 - 47 meses 
1,70  

(0,50 a 6,03) 
   

48 - 59 meses 
2,02  

(0,61 a 6,70) 
   

RR = Risco Relativo; 95% IC = Intervalo de Confiança de 95%  
* Variável não incluída no modelo ajustado 
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Quando foi realizada a análise de regressão de Poisson não ajustada para 

avaliar a validade de construto, todas as variáveis relacionadas à cárie dentária 

apresentaram associação significativa. Foram observados os seguintes coeficientes 

(β) e erros padrão (EP): número de lesões de cárie ativas (β = 0,0453; EP = 0,0068, 

p <0,001); Número de lesões inativas (β = 0,0643; EP = 0,0264, p = 0,015); e a 

experiência de cárie (β = 0,0824; EP = 0,0126, p <0,001). No entanto, apenas as 

crianças com maior número de lesões ativas e com maior experiência de cárie 

apresentaram associação significativa no modelo ajustado (número de lesões ativas: 

β = 0,0204; EP = 0,0088, p = 0,020; número de lesões inativos: β = 0,0244; EP = 

0,0253, p = 0,335; experiência de cárie: β = 0,0569; EP = 0,0171, p = 0,001). 

 

 

5.2 TAXA DE PROGRESSÃO DE SUPERFÍCIES HÍGIDAS E LESÕES DE CÁRIE 

INICIAIS E MODERADAS (OBJETIVO 2) 

 

 

De 31.602 superfícies examinadas em 469 crianças, 869 superfícies dentárias 

(2,7%) evoluíram para condições mais severas. A partir dessas superfícies, 759 são 

lesões cavitadas em dentina, 66 superfícies dentárias estão restauradas e 44 

superfícies estão perdidas devido à cárie dentária. Considerando o risco de 

progressão para lesões de cárie severa, observou-se um aumento gradual na 

probabilidade de progressão conforme os escores do ICDAS aumentam, 

considerando todos os tipos de superfícies. Levando em conta todos escores do 

ICDAS no exame inicial, o risco de progressão foi maior nas superfícies oclusais. A 

progressão de lesões iniciais de cárie para a cavitação em dentina ocorre 

aproximadamente em 6% a 17% das superfícies oclusais classificados inicialmente 

como escores 1 e 2, respectivamente. Considerando a progressão das lesões 

moderadas, cerca de 51% das lesões escore 3 e 41% para as lesões classificadas 

como escore 4 (Tabela 5.5) progrediram. As superfícies com lesões de cárie no 

início do estudo, independentemente da gravidade, apresentaram significativamente 

maior risco de progressão à cavitação em dentina quando comparadas com 

superfícies hígidas, exceto para os casos das lesões escore 1 em superfícies 

oclusais e proximais (Tabela 5.5).  
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Tabela 5.5 – Transição das superfícies classificadas com os escores de   0 a 4 do International Caries 
Detection and Assessment System (ICDAS) no exame inicial, para lesões com cavidade, 
restauração ou perdido devido a cárie dentária depois do acompanhamento 

 
Escore Inicial do ICDAS  0 1 2 3 4 

Superfície Oclusal 

Número de superfícies 

examinadas 
1.931 207 558 118 46 

Cavidades 

N (%) 

108 

(5,6) 

12 

(5,8) 

93 

(16,7) 

60 

(50,8) 

19 

(41,3) 

Risco Relativo* 

(95% IC) 
1,00 

1,1 

(0,6 a 2,0) 

2,7 ** 

(2,0 a 3,7) 

6,8 ** 

(4,5 a 10,2) 

5,9 ** 

(3,1 a 10,9) 

Superfície Proximal 

Número de superfícies 

examinadas 
13.949 58 315 23 31 

Cavidades 

N (%) 

291  

(2,1) 

3 

(5,2) 

29 

(9,2) 

11 

(47,8) 

12 

(38,7) 

Risco Relativo * 

(95% IC) 
1,00 

2,5 

(0,8 a 7,3) 

4,4 ** 

(2,7 a 7,3) 

22,9 ** 

(11,5 a 45,6) 

18,6 ** 

(12,1 a 28,5) 

Superfície Lisa 

Número de superfícies 

examinadas 
13.456 174 657 50 29 

Cavidades 

N (%) 

149  

(1,1) 

6 

(3,9) 

42 

(6,4) 

15 

(30,0) 

19 

(65,5) 

Risco Relativo* 

(95% IC) 
1,00 

3,1 ** 

(1,2 a 7,8) 

5,8 ** 

(3,8 a 8,7) 

27,1 ** 

(14,5 a 50,5) 

59,2 ** 

(39,4 a 88,9) 

Todas Superfícies 

Número de superfícies 

examinadas 
29.336 439 1.530 191 106 

Cavidades 

N (%) 

548 

(1,9) 

21 

(4,8) 

164 

(10,7) 

86 

(45,0) 

50 

(47,2) 

Risco Relativo* 

(95% IC) 
1,00 

2,5 ** 

(1,6 a 3,9) 

4,2 ** 

(3,4 a 5,2) 

11,8 ** 

(8,4 a 16,6) 

13,2 ** 

(8,5 a 20,1) 

95% IC = Intervalo de Confiança de 95% 
* Ajustado pelo tempo de reexame 
** Risco de progressão estatisticamente significante quando comparado com as superfícies hígidas (p < 0,05) 
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Quando os fatores de risco para a progressão de superfícies hígidas foram 

analisados, observou-se que as superfícies proximais e lisas apresentaram menor 

risco de progressão em comparação com as superfícies oclusais. Além disso, as 

superfícies dentárias em caninos e incisivos apresentam menor risco de progressão 

do que nos segundos molares decíduos. O modelo de multinível de Poisson também 

avaliou o risco de progressão das superfícies hígidas para a cavitação de acordo 

com a experiência de lesões iniciais. O maior risco de progressão para cavitação em 

dentina ocorreu para superfícies hígidas em crianças com lesões de cárie severa no 

início do estudo, quando comparado com crianças livres de cárie. No entanto, as 

crianças que apresentavam apenas lesões de cárie iniciais ou moderadas no início 

do estudo, não apresentaram maior risco de progressão (Tabela 5.6). 

Considerando o risco de progressão de lesões de cárie iniciais, foram 

observadas as mesmas tendências quanto ao tipo de superfície e tipo de dente. 

Além disso, as lesões iniciais mais avançadas (escore 2 do ICDAS) apresentaram 

um risco duas vezes maior de progressão quando comparadas com as lesões 

escore 1. Lesões iniciais de cárie em crianças que também possuíam lesões de 

cárie severa apresentaram um maior risco de progressão quando comparadas com 

crianças que possuem apenas lesões de cárie não cavitadas no exame inicial 

(Tabela 5.7). 

Em relação aos fatores de risco associados com a progressão de lesões de 

cárie moderada, observou-se que os escores 3 e 4 evoluíram de forma semelhante; 

além disso, nenhum fator de risco avaliado no estudo apresentou associação 

estatisticamente significativa com o risco de progressão (Tabela 5.8). 
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Tabela 5.6 – Variáveis explicativas associadas à progressão de superfícies hígidas para lesões 
cavitadas em dentina após dois anos de acompanhamento  

 

 
 

Variáveis explanatórias 
RR 

não ajustado 
(95% IC) 

p 
RR* 

ajustado 
(95% IC) 

p 

1o Nível – Superfície Dentária     

Tipo de Superfície (ref.: oclusal)  < 0,001  < 0,001 

Proximal 
0,31  

(0,25 a 0,39) 
 

0,42  
(0,34 a 0,52) 

 

Lisa 
0,17  

(0,14 a 0,22) 
 

0,24  
(0,19 a 0,30) 

 

2o Nível – Dente     

Região (Ref.: Anterior)  < 0,001 **  

Posterior 
4,10  

(3,33 a 5,04) 
   

Tipo de Dente (Ref.: 2os 
molares) 

 < 0,001  < 0,001 

1os molares 
1,09  

(0,87 a 1,36) 
 

1,08  
(0,86 a 1,36) 

 

Incisivos 
0,41  

(0,32 a 0,53) 
 

0,53  
(0,40 a 0,69) 

 

Caninos 
0,06  

(0,03 a 0,11) 
 

0,07  
(0,04 a 0,12) 

 

3o Nível – Criança     

Experiência de Cárie 
(ref.: Crianças livres de cárie) 

 < 0,001  < 0,001 

Crianças com lesões iniciais 
1,02 

(0,54 a 1,93) 
 

1,02 
(0,50 a 2,11) 

 

Crianças com lesões moderadas 
1,60 

(0,67 a 3,82) 
 

1,94 
(0,73 a 5,16) 

 

Crianças com lesões severas 
5,07 

(2,63 a 9,77) 
 

5,36 
(2,54 a 11,33) 

 

Sexo (ref.: masculino)  0,015 **  

Feminino 
0,59  

(0,39 a 0,90) 
   

Idade (Ref.: 12 - 23 meses)  0,316 **  

24 - 35  meses 
0,93  

(0,43 a 2,00) 
   

36 - 47  meses 
0,85  

(0,42 a 1,72) 
   

48 - 59  meses 
1,35  

(0,70 a 2,61) 
   

RR = Risco Relativo; 95% IC = Intervalo de Confiança de 95% 
* Ajustada por outras variáveis incluídas no modelo e tempo de reexame 
** Variável não incluída no modelo ajustado 
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Tabela 5.7 – Fatores associados com a progressão de lesões iniciais de cárie (escores 1 ou 2 do 
International Caries Detection and Assessment System - ICDAS) para cavitação após 2 
anos 

  

Variáveis explanatórias 

RR  
não ajustado 

(95% IC) 
p 

RR* 
ajustado 
(95% IC) 

P 

1o Nível – Superfície Dentária     

Tipo de Superfície 
(ref.: Oclusal) 

 <0,001  <0,001 

Proximal 
0,57  

(0,37 a 0,88) 
 

0,52  
(0,32 a 0,85) 

 

Lisa 
0,37  

(0,26 a 0,54) 
 

0,37  
(0,25 a 0,55) 

 

Escore inicial do ICDAS  
(ref.: escore 1) 

 0,002  0,004 

Escore 2 
2,03 

(1,29 a 3,18) 
 

2,01 
(1,26 a 3,22) 

 

2o Nível - Dente     

Região (Ref.: Anterior)  <0,001 **  

Posterior 
2,05  

(1,32 a 3,21) 
   

Tipo de Dente (Ref.: 2o molar)  <0,001  0,019 

1o molar 
0,67  

(0,47 a 0,94) 
 

0,66  
(0,46 a 0,93) 

 

Incisivos 
0,54  

(0,32 a 0,89) 
 

0,77  
(0,44 a 1,34) 

 

Caninos 
0,23  

(0,09 a 0,56) 
 

0,33  
(0,13 a 0,85) 

 

3o Nível – Criança     

Experience de Cárie  
(ref.: Criança livre de cárie) 

 <0,001  <0,001 

Criança com lesões moderadas 
1,28 

(0,67 a 2,42) 
 

1,33 
(0,70 a 2,52) 

 

Crianças com lesões severas 
3,10 

(1,91 a 5,04) 
 

3,33 
(2,05 a 5,41) 

 

Sexo (ref.: masculino)  0,268 **  

Feminino 
0,79  

(0,51 a 1,20) 
   

Idade (Ref.: 12 - 23 meses)  0,491 **  

24 - 35 meses 
2,66  

(0,52 a 1,20) 
   

36 - 47 meses 
2,11  

(0,45 a 10,01) 
   

48 - 59 meses 
2,70  

(0,59 a 12,41) 
   

RR = Risco Relativo; 95% IC = intervalo de confiança de 95% 
* Ajustado por outras variáveis incluídas no modelo e o tempo de reexame 
** Variável não incluída no modelo ajustado 
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Tabela 5.8 – Variáveis associadas com a progressão de lesões de cárie moderadas (escores 3 ou 4 
do International Caries Detection and Assessment System - ICDAS) para a cavitação 
depois de 2 anos 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Variáveis 
RR Ajustado * 

(95% IC) 
p 

1o Nível – Superfície Dentária   

Tipo de Superfície  
(ref.: Oclusal) 

 0,797 

Proximal 
0,88  

(0,56 a 1,41) 
 

Lisa 
0,89  

(0,60 a 1,33) 
 

Escore Inicial do ICDAS 
(ref.: Escore 3) 

 0,794 

Escore 4 
1,05 

(0,74 a 1,49) 
 

2o Nível – Dente   

Região (Ref.: Anterior)  0,561 

             Posterior 
1,17 

(0,69 a 1,97) 
 

Tipo de dente (Ref.: 2
o
 molar)  0,923 

1
o
 Molar 

0,94  
(0,65 a 1,36) 

 

Incisivos 
0,91  

(0,49 a 1,67) 
 

Caninos 
0,80  

(0,29 a 2,18) 
 

3o Nível – Criança   
Experiência de Cárie (ref.: Crianças com 
lesões moderadas) 

 0,131 

Crianças com lesões severas 
1,34 

(0,92 a 1,95) 
 

Sexo (ref.: Masculino)  0,594 

                  Feminino 
1,10  

(0,78 a 1,54) 
 

Age (ref.: 12 - 23 meses)  0,716 

24 - 35  meses 
0,70  

(0,20 a 2,47) 
 

36 - 47  meses 
1,04  

(0,31 a 3,44) 
 

48 - 59  meses  
0,92  

(0,29 a 2,91) 
 

RR = Risco Relativo; 95% IC = Intervalo de Confiança de 95% 
* Ajustado pelo tempo de reexame 
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5.3 INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE LESÕES INICIAIS NA INCIDÊNCIA DE 

CÁRIE (OBJETIVO 3) 

 

 

A tabela 5.9 apresenta a distribuição e associação obtida nas análises 

univariadas entre as diferentes variáveis explicativas relacionadas a criança, tempo 

de reexame, fatores socioeconômicos e experiência de cárie e a ocorrência de pelo 

menos uma nova lesão de cárie cavitada após o acompanhamento de 2 anos.  

A análise de univariada de regressão de Poisson demonstrou associação 

estatisticamente significante entre a idade da criança, escolaridade materna, 

aglomeração domiciliar e experiência de cárie no início do estudo (Tabela 5.9). 

Nas análises múltiplas utilizando a abordagem hierárquica das variáveis 

independentes associadas com crianças que apresentaram pelo menos uma nova 

lesão de cárie após os dois anos de acompanhamento, os modelos nulo e com a 

introdução de variáveis relacionadas aos diferentes blocos de acordo com o modelo 

hierárquico estão apresentados na tabela 5.10. Pode-se observar que a idade da 

criança e a aglomeração domiciliar foram fatores de risco estatisticamente para o 

desenvolvimento de pelo menos uma nova superfície cariada nos dois primeiros 

modelos, sendo que crianças mais velhas e moradoras em casas com maior 

aglomeração apresentaram risco maior de terem cárie. No entanto, quando a 

experiência de cárie foi colocada no modelo, essas variáveis perderam a 

significância. Nesse modelo final, crianças com apenas lesões iniciais de cárie 

apresentaram um risco aproximadamente duas vezes maior de desenvolverem cárie. 

Já crianças com pelo menos uma lesão moderada e com lesões severas de cárie 

tiveram um risco significativo de desenvolverem pelo menos uma nova lesão de 

aproximadamente 4,5 vezes e 5 vezes maior, respectivamente, quando comparadas 

a crianças livres de cárie no início do estudo (Tabela 5.10). 
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Tabela 5.9 – Distribuição entre as variáveis explanatórias e crianças que desenvolveram pelo 
menos uma nova lesão de cárie após o acompanhamento e associação calculada 
através de análise univariada de regressão de Poisson 

 

 

 Novas lesões de 

cárie 

N (%) 

Risco relativo 

não ajustado 

(IC 95%) 

p* 

Não Sim 

Variáveis relacionadas à criança e ao tempo de reexame 

Sexo      

Masculino 129 (55,1) 105 (44,9) 1,00  

Feminino 142 (61,2) 90 (38,8) 0,86 (0,70 a 1,07) 0,185 

Idade     

12 a 23 meses 60 (75,0) 20 (25,0) 1,00  

24 a 35 meses 48 (61,5) 30 (38,5) 1,54 (0,96 a 2,47) 0,074 

36 a 47 meses 71 (59,7) 48 (40,3) 1,61 (1,04 a 2,50) 0,032 

48 a 59 meses 92 (48,7) 97 (51,3) 2,05 (1,37 a 3,08) <0,001 

Tempo entre exame inicial e final     

Meses – média (DP) 28,4 (3,2) 28,2 (3,1) 0,99 (0,95 a 1,02) 0,421 

Bloco 1: Variáveis socioeconômicas 

Renda familiar     

Menos de 1 SM 46 (52,9) 41 (47,1) 1,00  

De 1 a 1,99 SM 119 (58,9) 83 (41,1) 0,87 (0,66 a 1,15) 0,333 

De 2 a 2,99 SM 42 (59,1) 29 (40,9) 0,87 (0,61 a 1,24) 0,434 

3 ou mais SM 52 (61,9) 32 (38,1) 0,81 (0,57 a 1,15) 0,237 

Escolaridade materna     

8 anos ou mais de estudo 159 (62,1) 97 (37,9) 1,00  

Menos de 8 anos de estudo 108 (52,9) 96 (47,1) 1,24 (1,00 a 1,54) 0,047 

Aglomeração domiciliar     

Nº de pessoas/cômodo: média 

(DP) 

1,1 (0,7) 1,2 (0,8) 1,13 (1,00 a 1,27) 0,043 

Bloco 2: Variáveis relacionadas à experiência de cárie  

Experiência de cárie no exame inicial   

Sem nenhuma lesão de cárie 119 (83,8) 23 (16,2) 1,00  

Apenas lesões iniciais 109 (71,2) 44 (28,8) 1,78 (1,13 a 2,78) 0,012 

Pelo menos uma lesão moderada 17 (32,7) 35 (67,3) 4,16 (2,73 a 6,32) <0,001 

Pelo menos uma lesão severa 26 (21,9) 93 (78,1) 4,82 (3,28 a 7,10) <0,001 

* obtido pelo teste de Wald 
IC 95% = Intervalo de confiança a 95%. DP = Desvio padrão. SM = Salário mínimo 
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Tabela 5.10 – Análise de regressão múltipla de Poisson entre variáveis explanatórias e ocorrência de 
pelo menos uma nova lesão de cárie após o acompanhamento utilizando modelo 
conceitual hierárquico pré-definido 

  

 Modelo 

nulo 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Risco relativo ajustado 

(Intervalo de confiança a 95%) 

Variáveis relacionadas à criança e ao tempo de reexame 

Idade (ref.: 12 a 23 meses)     

24 a 35 meses  1,53  

(0,96 a 2,46) 

1,46 

(0,92 a 2,36) 

0,73 

(0,44 a 1,19) 

36 a 47 meses  1,62 * 

(1,04 a 2,50) 

1,58 * 

(1.01 a 2,45) 

0,80 

(0,50 a 1,26) 

48 a 59 meses  2,04 * 

(1,36 a 3,07) 

1,99 * 

(1,33 a 2,99) 

0,85 

(0,54 a 1,33) 

Tempo entre exame inicial e 

final 

    

Meses (variável contínua)   0,99 

(0,96 a 1,02) 

0,99  

(0.96 a 1,02) 

1,00 

(0.96 a 1,03) 

Bloco 1: Variáveis socioeconômicas 

Aglomeração domiciliar     

Nº de pessoas/cômodo (variável 

contínua) 

  1,13 * 

(1,00 a 1,26) 

1,03 

(0.94 a 1,14) 

Bloco 2: Variáveis relacionadas à experiência de cárie  

Experiência de cárie no exame inicial 

(ref.: sem nenhuma lesão de cárie) 

Apenas lesões iniciais    1,91 * 

(1,19 a 3,09) 

Pelo menos uma lesão moderada    4,61 * 

(2,90 a 7,34) 

Pelo menos uma lesão severa    5,11 * 

(3,27 a 7,98) 

Características do modelo      

Deviance 729,8 719,1 712,7 651,4 

Pseudo R
2
 - 0,015 0,017 0,101 

Valor de p do modelo  - 0,004 0,002 <0,001 

* Significante ao nível de 5% (teste de Wald) 
IC 95% = Intervalo de confiança a 95%.  
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Considerando como desfecho a ocorrência de pelo menos quatro novas lesões 

de cárie após o acompanhamento de 2 anos, foi observada associação significativa 

com idade, aglomeração familiar, renda familiar, escolaridade materna e experiência 

de cárie no exame inicial nas análises univariadas (Tabela 5.11). 

 Nas análises múltiplas, crianças de 48 a 59 meses de idade tiveram maior 

risco de terem pelo menos quatro superfícies cariadas comparado a crianças de 12 

a 23 meses nos modelos 1 e 2 (Tabela 5.12). Além disso, aglomeração domiciliar e 

escolaridade materna foram as variáveis socioeconômicas significantemente 

associadas que ficaram retidas no modelo múltiplo 2. No entanto, no modelo 3, 

quando a variável experiência de cárie foi incluída, apenas a última foi 

estatisticamente significante, sendo que crianças com lesões moderadas ou com 

lesões severas apresentaram risco maior de desenvolverem pelo menos quatro 

novas lesões comparadas as crianças livres de cárie (aproximadamente 4 vezes e 

6,5 vezes maior risco, respectivamente). Já as crianças com apenas lesões iniciais 

de cárie não apresentaram maior risco do que as crianças livres de cárie (Tabela 

5.12). 

Quando as análises foram estratificadas pela idade, a mesma tendência de 

maior risco estatisticamente significante de desenvolvimento de novas lesões de 

cárie considerando os dois desfechos foram observadas para as crianças com 

lesões moderadas ou com lesões severas, comparadas às crianças livres de cárie 

no início do estudo, independente da faixa etária considerada (Tabela 5.13). No 

entanto, com relação as crianças com apenas lesões iniciais no início do estudo, 

essas apresentaram risco maior de desenvolver pelo menos uma nova lesão apenas 

na faixa etária dos 12 aos 35 meses. Na outra faixa etária e/ou considerando o 

desfecho de 4 ou mais novas lesões de cárie, o risco das crianças com lesões 

iniciais foi semelhante ao das crianças livres de cárie (Tabela 5.13). 
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Tabela 5.11 – Distribuição entre as variáveis explanatórias e crianças com pelo menos quatro 
superfícies apresentando novas lesões de cárie após o acompanhamento e 
associação calculada através de análise univariada de regressão de Poisson 

 

 Quatro novas 

superfícies cariadas 

N (%) 

Risco relativo 

não ajustado 

(IC 95%) 

p* 

Não Sim 

Variáveis relacionadas à criança e ao tempo de reexame 

Sexo      

Masculino 183 (78,2) 51 (21,8) 1,00  

Feminino 196 (84,5)  36 (15,5) 0,69 (0,47 a 1,02) 0,062 

Idade     

12 a 23 meses 72 (90,0) 8 (10,0) 1,00  

24 a 35 meses 66 (84,6) 12 (15,4) 1,58 (0,68 a 3,65) 0,288 

36 a 47 meses 99 (83,2) 20 (16,8) 1,72 (0,80 a 3,72) 0,167 

48 a 59 meses 142 (75,1) 47 (24,9) 2,58 (1,28 a 5,21) 0,008 

Tempo entre exame inicial e final     

Meses – média (DP) 28,3 (3,2) 28,0 (2,8) 0,99 (0,99 a 1,00) 0,228 

Bloco 1: Variáveis socioeconômicas 

Renda familiar     

Menos de 1 SM 62 (71,3) 25 (28,7) 1,00  

De 1 a 1,99 SM 165 (81,7) 37 (18,3) 0,64 (0,41 a 0,99) 0,046 

De 2 a 2,99 SM 62 (87,3) 9 (12,7) 0,44 (0,22 a 0,88) 0,021 

3 ou mais SM 71 (84,5) 13 (15,5) 0,54 (0,30 a 0,98) 0,043 

Escolaridade materna     

8 anos ou mais de estudo 220 (86,0) 36 (14,0) 1,00  

Menos de 8 anos de estudo 155 (76,0) 49 (24,0) 1,70 (1,16 a 2,52) 0,007 

Aglomeração domiciliar     

Nº de pessoas/cômodo: média 

(DP) 

1,1 (0,7) 1,3 (0,8) 1,31 (1,11 a 1,56) 0,002 

Bloco 2: Variáveis relacionadas à experiência de cárie  

Experiência de cárie no exame inicial   

Sem nenhuma lesão de cárie 133 (93,7) 9 (6,3) 1,00  

Apenas lesões iniciais 139 (90,8) 14 (9,2) 1,44 (0,64 a 3,23) 0,372 

Pelo menos uma lesão moderada 40 (76,9) 12 (23,1) 3,64 (1,63 a 8,14) 0,002 

Pelo menos uma lesão severa 67 (56,3) 52 (43,7) 6,89 (3,54 a 13,41) <0,001 

* obtido pelo teste de Wald 

IC 95% = Intervalo de confiança a 95%. DP = Desvio padrão. SM = Salário mínimo 
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Tabela 5.12 – Análise de regressão múltipla de Poisson entre variáveis explanatórias e ocorrência 
de pelo menos quatro novas superfícies cariadas após o acompanhamento 
utilizando modelo conceitual hierárquico pré-definido 

 
 

 Modelo 

nulo 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Risco relativo ajustado 

(Intervalo de confiança a 95%) 

Variáveis relacionadas à criança e ao tempo de reexame 

Idade (ref.: 12 a 23 meses)     

24 a 35 meses  1,53  

(0,66 a 3,54) 

1,61 

(0,67 a 3,87) 

0,73 

(0,29 a 1,83) 

36 a 47 meses  1,68 

(0,78 a 3,64) 

1,78 

(0,79 a 4,01) 

0,80 

(0,34 a 1,93) 

48 a 59 meses  2,47 * 

(1,22 a 4,99) 

2,66 * 

(1,26 a 5,62) 

0,93 

(0,39 a 2,20) 

Tempo entre exame inicial e 

final 

    

Meses (variável contínua)   0,98  

(0,93 a 1,04) 

0,98  

(0,92 a 1,04) 

0,99 

(0,94 a 1,05) 

Bloco 1: Variáveis socioeconômicas 

Aglomeração domiciliar     

Nº de pessoas/cômodo 

(variável contínua) 

Escolaridade materna (ref.: 8 

anos ou mais de estudo) 

    

Menos de 8 anos de estudo 159 (62,1) 97 (37,9) 1,00  
 

  1,24 * 

(1,04 a 1,48) 

 

1,56* 

(1,05 a 2,34) 

1,17 

(0,98 a 1,38) 

 

1,18 

(0,80 a 1,76) 

Bloco 2: Variáveis relacionadas à experiência de cárie  

Experiência de cárie no exame inicial 

(ref.: sem nenhuma lesão de cárie) 

Apenas lesões iniciais    1,45 

(0,62 a 3,40) 

Pelo menos uma lesão 

moderada 

   3,89 * 

(1,65 a 9,16) 

Pelo menos uma lesão severa    6,54 * 

(3,07 a 13,94) 

Características do 

modelo  

    

Deviance 466,0 457,6       437,2 398,4 

Pseudo R
2
 - 0,018             0,040 0,125 

Valor de p do modelo  - 0,049 <0,001 <0,001 

* Significante a 5% (teste de Wald) 

IC 95% = Intervalo de confiança a 95%.  
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Tabela 5.13 – Análise de regressão múltipla de Poisson estratificada pela faixa etária da criança (de 
12 a 35 meses e de 36 a 59 meses) da associação entre experiência de cárie no 
exame inicial e incidência de cárie após o acompanhamento com os dois desfechos 
(pelo menos uma nova lesão e 4 novas superfícies cariadas ou mais) 

 

Faixa etária 12 a 35 meses 36 a 59 meses 

 

1 nova lesão 
4 novas 

superfícies 
cariadas 

1 nova lesão 
4 novas 

superfícies 
cariadas 

RR 1 

(IC 95%) 

RR 1 

(IC 95%) 

RR 2 

(IC 95%) 

RR 2 

(IC 95%) 

Experiência de cárie no exame inicial 

(ref.: Sem nenhuma lesão de cárie) 
 

Apenas lesões iniciais 
2,35 * 

(1,19 a 4,67) 

1,70 

(0,48 a 6,01) 

1,70 

(0,89 a 3,25) 

1,48 

(0,48 a 4,52) 

Pelo menos uma 

lesão moderada 

6,05 * 

(3,10 a 11,8) 

4,67 * 

(1,24 a 17,53) 

3,98 * 

(2,15 a 7,384) 

3,71 * 

(1,21 a 11,33) 

Pelo menos uma 

lesão severa 

4,11 * 

(1,99 a 8,51) 

8,36 * 

(3,07 a 22,72) 

5,18 * 

(2,91 a 9,23) 

6,86 * 

(2,57 a 18,29) 

1 
ajustado pela idade (12 a 23 meses vs. 24 a 35 meses) e tempo de reexame 

2
 ajustado pela idade (36 a 47 meses vs. 48 a 59 meses) e tempo de reexame 

* significante ao nível de 5% (teste de Wald) 

RR = Risco relativo; IC 95% = Intervalo de confiança a 95%
 

 

 

5.4  RESPONSIVIDADE DO ECOHIS À INCIDÊNCIA DE CÁRIE (OBJETIVO 4) 

 

 

Na amostra total dessa parte do estudo, 124 (35,2%) crianças apresentaram 

piora na qualidade de vida considerando qualquer aumento nos valores do ECOHIS 

após dois anos. A média (DP) de piora no ECOHIS obtida pela subtração entre os 

valores obtidos no reexame e no exame inicial foi de 1,2 (6,1). Na tabela 5.14, 

observa-se a distribuição da amostra de acordo com as variáveis explanatórias e a 
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ocorrência de piora ou não da qualidade de vida após dois anos de 

acompanhamento. Também estão apresentadas as médias de piora nos escores do 

ECOHIS para as diferentes categorias das variáveis estudadas. 

Na análise univariada da associação entre as variáveis independentes e a piora 

na qualidade de vida (variável dicotômica), as variáveis que apresentaram 

associação estatisticamente significante foram o escore total obtido com o ECOHIS 

no exame inicial, a experiência de cárie no exame inicial e a incidência de cárie. 

Essa última variável apresentou associação tanto quando considerada 

quantitativamente, como quando foi categorizada. Outras variáveis como sexo, 

idade, renda familiar, escolaridade materna e paterna não apresentaram 

significância estatística (Tabela 5.15). No modelo múltiplo, preferiu-se utilizar apenas 

a incidência de cárie categorizada. Dessa forma, crianças com escores maiores do 

ECOHIS no início do estudo apresentaram um risco menor de ter piora após dois 

anos. Já as crianças que tiveram uma a quatro novas lesões de cárie apresentaram 

um risco significativo de ter piora na qualidade de vida de aproximadamente duas 

vezes, enquanto que crianças com mais de 4 novas lesões apresentaram um risco 

significante três vezes maior, ambos comparados às crianças que não apresentaram 

novas lesões de cárie após dois anos. A experiência de cárie da criança perdeu a 

significância estatística no modelo múltiplo, e portanto, não foi mantida (Tabela 

5.15). 

Já na tabela 5.16, o desfecho considerado foram os valores quantitativos 

obtidos pela subtração entre os escores obtidos com o ECOHIS no fim e no início do 

estudo. Para permitir uma análise de regressão de Poisson, os valores foram 

normalizados para se tornarem maiores ou iguais a zero. O menor resultado obtido 

na subtração foi -26, ou seja, essas crianças obtiveram um valor do ECOHIS menor 

no exame final. Dessa forma, os valores que alcançaram -26 se tornaram zero, -25 

se tornou um, e assim por diante.   

     Foi observado associação significante na análise univariada com as 

variáveis ECOHIS total no exame inicial e incidência de cárie (categórica e 

quantitativa). Essas mesmas variáveis mantiveram associação estatisticamente 

significantes na análise múltipla, sendo que quanto menor o escore inicial do 

ECOHIS, maior o risco de piora na qualidade de vida, e quanto mais novas lesões 

de cárie, maior o risco de piora (Tabela 5.16). 
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Tabela 5.14 – Distribuição das crianças que apresentaram piora na qualidade de vida e diferenças 

entre as medidas do reexame e do exame inicial dos valores obtidos com o Early 
Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) de acordo com as variáveis 
explanatórias avaliadas 

 

Variáveis explanatórias 

Piora na qualidade de 
vida 

Diferenças 
nos valores 
do ECOHIS 

Não Sim Média (DP) 

Sexo    

Homem 105 (62,5) 63 (37,5) 1,14 (6,37) 

Mulher 123 (66,8) 61 (33,4) 1,20 (5,88) 

Idade    

12 a 23 meses 41 (71,9) 16 (28,1) 0,70 (4,54) 

24 a 35 meses 37 (62,7) 22 (37,3) 1,36 (6,71) 

36 a 47 meses 60 (68,2) 28 (31,8) 1,43 (5,39) 

48 a 59 meses 90 (60,8) 58 (39,2) 1,12 (6,79) 

Renda familiar    

Menos de 1 SM 47 (67,1) 23 (32,9) 1,41 (6,65) 

De 1 a 1,99 SM 97 (67,4) 47 (32,6) 0,91 (6,46) 

De 2 a 2,99 SM 33 (57,9) 24 (42,1) 0,88 (6,05) 

3 ou mais SM 41 (62,1) 25 (37,9) 1,97 (4,89) 

Escolaridade materna    

8 anos ou mais de estudo 119 (63,6) 68 (36,4) 1,00 (4,52) 

Menos de 8 anos de estudo 105 (65,6) 55 (34,4) 1,45 (7,60) 

Escolaridade paterna    

8 anos ou mais de estudo 117 (68,4) 54 (31,6) 1,00 (4,52) 

Menos de 8 anos de estudo 98 (61,6) 61 (38,4) 1,45 (7,60) 

Experiência de cárie no exame inicial    

Sem nenhuma lesão de cárie 81 (71,7) 32 (28,3) 0,58 (3,73) 

Apenas lesões iniciais 85 (70,8) 35 (29,2) 1,10 (5,01) 

Pelo menos uma lesão moderada 13 (43,3) 17 (56,7) 2,37 (8,27) 

Pelo menos uma lesão severa 49 (55,1) 40 (44,9) 1,61 (8,58) 

ECOHIS total no exame inicial     

Média (DP) 2,6 (5,1) 1,2 (3,1) - 

Tempo entre exame inicial e final (variável 
quantitativa em dias) 

   

Média (DP) 856,1 (97,9) 837,1 (89,7) - 

Incidência de cárie (variável quantitativa)    

Média (DP) 1,4 (3,3) 3,2 (4,4) - 

Incidência de cárie (categorizada)    

Sem novas lesões de cárie 158 (76,0) 50 (24,0) 0,28 (4,15) 

1 a 4 superfícies cariadas 50 (53,2) 44 (46,8) 1,44 (6,38) 

Mais que 4 superfícies cariadas 20 (40,0) 30 (60,0) 4,36 (10,17) 

DP = desvio padrão; SM = salários mínimos 
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Tabela 5.15 – Análise de regressão univariada e múltipla de Poisson da associação entre variáveis 
explanatórias e piora na qualidade de vida (variável dicotômica) avaliadas com o 
Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS)  

 

Variáveis explanatórias 

Piora na qualidade de vida 

 

RR não ajustado 

(95% IC) 
p 

RR ajustado 

(95% IC) 
p 

Sexo (ref.: homem)  0,394   

Mulher 0,88 (0,67 a 1,17)    

Idade (ref.: 12 a 23 meses de idade)  0,437   

24 a 35 meses 1,33 (0,78 a 2,26)    

36 a 47 meses 1,13 (0,68 a 1,90)    

48 a 59 meses 1,40 (0,88 a 2,22)    

Renda familiar (ref.: Menos de 1 SM)  0,560   

De 1 a 1,99 SM 0,99 (0,66 a 1,50)    

De 2 a 2,99 SM 1,28 (0,81 a 2,01)    

3,99 ou mais SM 1,15 (0,73 a 1,82)    

Escolaridade da mãe (ref.: > 8 anos)  0,700   

≤  8 anos de estudo 0,95 (0,71 a 1,26)    

Escolaridade do pai (ref.: > 8 anos)  0,198   

≤  8 anos de estudo 1,21 (0,90 a 1,63)    

Experiência de cárie no exame inicial 

(ref.: crianças sem lesão de cárie) 
 0,001   

Apenas lesões iniciais 1,03 (0,69 a 1,54)    

Pelo menos uma lesão moderada 2,00 (1,30 a 3,07)    

Pelo menos uma lesão severa 1,59 (1,09 a 2,31)    

ECOHIS total no exame inicial (variável 

quantitativa) 
0,92 (0,86 a 0,99) 0,021 0,90 (0,84 a 0,97) 0,004 

Tempo entre exame inicial e final (dias) 

(variável quantitativa) 
1,00 (0,99 a 1,00) 0,066 1,00 (1,00 a 1,00) 0,164 

Incidência de cárie (variável quantitativa) 1,06 (1,03 a 1,09) <0,001   

Incidência de cárie categorizada (ref.: 

sem novas lesões de cárie 
 <0,001   

1 a 4 superfícies com cárie 1,95 (1,41 a 2,69)  2,08 (1,51 a 2,85) <0,001 

Mais que 4 superfícies com cárie 2,50 (1,79 a 3,48)  2,96 (2,16 a 4,06) <0,001 

RR = risco relativo; 95% IC = Intervalo de confiança a 95%; SM = Salários mínimos 
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Tabela 5.16 – Análise de regressão univariada e múltipla de Poisson da associação entre variáveis 
explanatórias e piora na qualidade de vida avaliada pela diferença dos valores obtidos 
com o Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) após o reexame e no 
início do estudo (variável quantitativa) 

  

Variáveis explanatórias 

Diferenças nos escores do ECOHIS 
 

RT não ajustado 
(95% IC) 

p 
RT ajustado 

(95% IC) 
p 

 

Sexo (ref.: homem) 
 0,921   

Mulher 1,00 (0,96 a 1,05)    

Idade (ref.: 12 a 23 meses de idade)  0,836   

24 a 35 meses 1,02 (0,95 a 1,11)    

36 a 47 meses 1,03 (0,97 a 1,09)    

48 a 59 meses 1,02 (0,96 a 1,08)    

Renda familiar (ref.: < 1 SM)  0,552   

De 1 a 1,99 SM 0,98 (0,92 a 1,05)    

De 2 a 2,99 SM 0,98 (0,90 a 1,06)    

3,99 ou mais SM 1,02 (0,95 a 1,09)    

Escolaridade da mãe (ref.: > 8 anos)  0,509   

≤  8 anos de estudo 1,02 (0,97 a 1,07)    

Escolaridade do pai (ref.: > 8 anos)  0,325   

≤  8 anos de estudo 1,02 (0,98 a 1,08)    

Experiência de cárie no exame 

inicial (ref.: crianças sem lesão de 

cárie) 

 0,449   

Apenas lesões iniciais 1,02 (0,98 a 1,06)    

Pelo menos uma lesão moderada 1,07 (0,96 a 1,18)    

Pelo menos uma lesão severa 1,04 (0,97 a 1,11)    

ECOHIS total no exame inicial 

(variável quantitativa) 
0,97 (0,96 a 0,98) <0,001 0,97 (0,96 a 0,98) <0,001 

Tempo entre exame inicial e final 

(dias) (variável quantitativa) 
1,00 (1,00 a 1,00) 0,159 1,00 (1,00 a 1,00) 0,361 

Incidência de cárie (variável 

quantitativa) 
1,01 (1,00 a 1,02) 0,006   

Incidência de cárie categorizada 

(ref.: sem novas lesões de cárie 
 0,005   

1 a 4 superfícies com cárie 1,04 (0,99 a 1,10)  1,08 (1,03 a 1,13) 0,001 

Mais que 4 superfícies com cárie 1,16 (1,05 a 1,27)  1,24 (1,15 a 1,35) <0,001 

RT = razão de taxas; 95% IC = Intervalo de confiança a 95%; SM = Salários mínimos 
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Quando as análises foram feitas nos diferentes domínios do ECOHIS, 

considerando piora ou não em cada domínio, observou-se que crianças que tiveram 

de uma a quatro superfícies com novas lesões de cárie apresentaram maior risco 

estatisticamente significante de terem piora em todos os domínios comparadas a 

crianças sem novas lesões após dois anos, exceto no domínio da seção da criança 

denominado autoimagem e interação social. Os valores de risco relativo variaram de 

aproximadamente dois a aproximadamente três. Já para as crianças que 

desenvolveram mais de quatro novas superfície com cária, houve piora significante 

em todos os domínios, sendo que o risco foi aproximadamente de três a cinco vezes 

maior quando comparadas a crianças sem novas lesões (Tabela 5.17).  

 

Tabela 5.17 – Análise de regressão múltipla de Poisson da associação entre incidência de cárie e a 
piora na qualidade de vida em cada domínio do Early Childhood Oral Health Impact 
Scale (ECOHIS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínios do ECOHIS Risco relativo * 

(Intervalo de confiança a 95%) 

1 a 4 superfícies 

cariadas ** 

Mais de 4 

superfícies 

cariadas** 

Seção da Criança   

Sintomas 2,44 

(1,58 a 3,76) 

4,27  

(2,83 a 6,45) 

Limitação Funcional 1,94  

(1,14 a 3,32) 

2,99  

(1,70 a 5,23) 

Limitação Psicológica 2,69  

(1,45 a 5,01) 

4,90  

(2,66 a 9,02) 

Autoimagem/Interação 

Social 

1,52 

(0,50 a 4,60) 

4,48  

(1,65 a 12,14) 

Seção da Família   

Estresse Parental 2,94  

(1,56 a 5,54) 

4,45  

(2,30 a 8,61) 

Função Familiar 2,26  

(1,52 a 3,35) 

3,39  

(2,29 a 5,01) 

* valores ajustados pelo tempo decorrido entre os exames e o escore 
total do ECOHIS na linha de base   
** Categoria de referência: Crianças sem novas lesões cariosas 
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5.5 IMPACTO DA PRESENÇA DE LESÕES INICIAIS NA PIORA DA QUALIDADE 

DE VIDA (OBJETIVO 5) 

 

 

As características demográficas e socioeconômicas, assim como as 

características relacionadas com a presença de cárie dentária no exame inicial são 

apresentadas na tabela 5.18. 

 
Tabela 5.18 – Média dos escores totais obtidos com o Early Childhood Oral Health Impact Scale 

(ECOHIS) no exame inicial e depois de 2 anos de acompanhamento de acordo com 
características clínicas e demográficas da amostra (n=352) 

 

Variáveis explanatórias N (%) 

Escores do ECOHIS  
Média (DP) 

Exame inicial Após 2 anos 

Experiência de cárie no exame 
inicial 

    

Sem Lesões de cárie 113 32,1 1,0 (2,2) 1,6 (3,1) 

Somente Lesões Iniciais 120 34,1 1,3 (2,7) 2,4 (4,3) 

Ao menos uma lesão moderada 30 8,5 2,4 (4,4) 4,8 (6,7) 

Lesões cavitadas 89 25,3 4,6 (7,1) 6,2 (8,2) 

Sexo     

Masculino 168 47,7 2,4 (5,1) 3,6 (5,7) 

Feminino 184 52,3 1,8 (3,9) 3,0 (5,8) 

Idade     

12 a 23 meses 57 16,2 1,1 (2,5) 1,8 (3,7) 

24 a 35 meses 59 16,8 1,6 (3,6) 3,0 (5,5) 

36 a 47 meses 88 25,0 1,5 (2,8) 2,9 (5,6) 

48 a 59 meses 148 42,0 3,1 (5,9) 4,2 (6,5) 

Renda familiar     

Menor que 1 SM 70 20,8 2,9 (5,3) 4,3 (7,5) 

1,0 a 1,9 SM 144 42,7 2,3 (5,1) 3,2 (5,5) 

2,0 a 2,9 SM 57 16,9 2,3 (4,1) 3,2 (4,9) 

3,0 SM ou mais 66 19,6 0,9 (2,0) 2,9 (5,1) 

Escolaridade materna     

> 8 anos 187 53,9 1,8 (3,4) 2,8 (4,6) 

≤  8 anos 160 46,1 2,5 (5,5) 3,9 (6,9) 

Total da amostra 352 100,0 2,1 (4,5) 3,3 (5,8) 

DP = Desvio Padrão; SM = Salário Mínimo Brasileiro  
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Para avaliação do impacto das lesões de cárie com diferentes graus de 

severidade, na análise univariada, as crianças que tinham pelo menos uma lesão 

moderada de cárie e crianças com lesões severas apresentaram associação 

estatisticamente significante com os escores ECOHIS quando comparadas com as 

crianças livres de cárie. Além disso, crianças entre 48-59 meses de idade 

apresentaram maior impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal do que 

as crianças com idade entre 12 a 23 meses. Também, crianças de famílias com 

renda familiar de 3 ou mais salários mínimos apresentaram menores escores do 

ECOHIS do que as crianças de famílias que recebem menos de 1 salário mínimo 

(Tabela 5.19).  Já nas análises múltiplas, experiência de cárie no início do estudo e 

renda familiar permaneceram com as mesmas tendências de associação no modelo 

final ajustado. Crianças com lesões moderadas apresentaram uma média do 

ECOHIS 2,5 vezes maior do que crianças livres de cárie, enquanto que crianças 

com lesões cavitadas apresentavam uma média mais de quatro vezes maior. Já as 

crianças que possuíam apenas lesões iniciais não demonstraram impacto maior na 

qualidade de vida comparadas a crianças totalmente livres de cárie (Tabela 5.19). 

Considerando os diferentes domínios do ECOHIS, crianças que apresentavam 

extensas possuíam associação significativa com os valores obtidos em cada 

domínio do ECOHIS no exame inicial quando comparados com crianças livres de 

cárie, considerando todos os domínios (Tabela 5.21). Já as crianças com pelo 

menos uma lesão moderada apresentaram associação estatisticamente significante 

com os escores nos domínios sintomas e função na seção da criança, e estresse 

parental e função familiar considerando a seção da família (Tabela 5.21). Já as 

crianças com lesões iniciais apenas não apresentaram associação significante com 

os escores em nenhum domínio do ECOHIS comparadas às crianças livres de cárie 

(Tabela 5.21). 
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Tabela 5.19 – Associação da experiência de cárie em vários estágios de severidade e outras 
variáveis explicativas com os escores totais obtidos com o Early Childhood Oral 
Health Impact Scale (ECOHIS) no exame inicial (avaliação transversal) 

 

Variáveis explanatórias 

Razão de taxas 

não ajustada 

(95% IC) 

p 

Razão de taxas 

ajustada  

(95% IC) 

p 

Experiência de cárie no 

exame inicial 
    

Sem Lesões de cárie 1,00  1,00  

Somente Lesões Iniciais 1,29 (0,75 a 2,23) 0,359 1,34 (0,77 a 2,36) 0,302 

Ao menos uma lesão 

moderada 
2,43 (1,15 a 5,14) 0,020 2,54 (1,17 a 5,50) 0,018 

Lesões cavitadas 4,56 (2,73 a 7,61) <0,001 4,28 (2,54 a 7,20) <0,001 

Sexo   *  

Masculino 1,00    

Feminino 0,76 (0,49 a 1,18) 0,219   

Idade   *  

12 a 23 meses 1,00    

24 a 35 meses 1,43 (0,64 a 3,19) 0,377   

36 a 47 meses 1,31 (0,65 a 2,61) 0,450   

48 a 59 meses 2,76 (1,45 a 5,26) 0,002   

Renda familiar     

Menor que 1 SM 1,00  1,00  

1,0 a 1,9 SM 0,78 (0,45 a 1,36) 0,382 0,82 (0,48 a 1,40) 0,467 

2,0 a 2,9 SM 0,78 (0,42 a 1,46) 0,434 1,00 (0,55 a 1,81) 0,999 

3,0 SM ou mais 0,31 (0,16 a 0,60) 0,001 0,47 (0,24 a 0,92) 0,027 

Escolaridade materna   *  

> 8 anos 1,00    

≤  8 anos 1,39 (0,89 a 2,16) 0,148   

SM = Salário Mínimo Brasileiro ; 95% IC = Intervalo de confiança a 95%  

* Variáveis não incluídas no modelo ajustado 
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Já com relação à avaliação longitudinal, na análise univariada para observar a 

associação da experiência de cárie das crianças no início do estudo e a piora na 

qualidade de vida, considerando qualquer aumento na pontuação obtida com o 

ECOHIS após o acompanhamento, foi observado que as crianças com pelo menos 

uma lesão de cárie moderada e crianças com lesões severas apresentam maior 

risco de ter impacto na qualidade de vida em comparação com as crianças livres de 

cárie, sendo que esse risco foi duas vezes e 1,5 vezes maior, respectivamente. Já 

as crianças com lesões iniciais de cárie não apresentaram associação significativa 

comparadas às crianças livres de cárie. As demais variáveis não apresentaram 

associação estatisticamente significante com essa piora na qualidade de vida. 

Portanto, um modelo múltiplo não foi construído (Tabela 5.20).  

Considerando como desfecho a piora severa na qualidade de vida após os dois 

anos de acompanhamento, os mesmos padrões de associação foram observados. 

Crianças com lesões moderadas apresentaram um risco de piora severa na 

qualidade de vida 2,4 vezes maior comparadas às crianças livres de cárie, enquanto 

que nas crianças com lesões severas, esse aumento foi na magnitude de 90%. Da 

mesma forma como no outro desfecho, as crianças com lesões iniciais apenas não 

apresentaram piora severa na qualidade de vida diferente das crianças livres de 

cárie (Tabela 5.20). 

No que diz respeito aos diferentes domínios do ECOHIS, as crianças com pelo 

menos uma lesão moderada apresentaram maior risco de piora significante do que 

crianças sem cárie nos domínios relacionados a função, limitação psicológica e 

função familiar (Tabela 5.21). Já as crianças com lesões de cárie extensas 

apresentaram associação significativa com a piora em todos os domínios, exceto o 

domínio funcional da criança (Tabela 5.21). As crianças com apenas lesões iniciais e 

as crianças livres de cárie apresentaram piora semelhante em todos os domínios 

sem associação estatisticamente significante (Tabela 5.21).  
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Tabela 5.20 – Associação da presença de cárie dentária e outras variáveis explicativas com a piora 
nos escores do Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) após 2 anos de 
acompanhamento 

 

  

Variáveis explanatórias 

Piora na Qualidade de 
Vida 

Piora Severa na 
Qualidade de Vida  

Sim 
N (%) 

Risco Relativo*  
(95% IC) 

Sim 
N (%) 

Risco Relativo*  
 (95% IC) 

Experiência de cárie no 
exame inicial 

    

Sem Lesões de cárie 32 (28,3) 1,00 19 (16,8) 1,00 

Somente Lesões Iniciais 35 (29,2) 
1,02 

(0,69 a 1,54) 
29 (24,2) 

1,44 
(0,86 a 2,41) 

Ao menos uma lesão 
moderada 

17 (56,7) 
2,00 ** 

(1,30 a 3,07) 
12 (40,0) 

2,37 ** 
(1,30 a 4,34) 

Lesões cavitadas 40 (44,9) 
1,59 ** 

(1,09 a 2,30) 
28 (31,5) 

1,87 ** 
(1,12 a 3,12) 

Sexo     

Masculino 63 (37,5) 1,00 45 (26,8) 1,00 

Feminino 61 (33,2) 
0,88 

(0,66 a 1,17) 
43 (23,4) 

0,87 
(0,61 a 1,25) 

Idade     

12 a 23 meses 16 (28,1) 1,00 10 (17,5) 1,00 

24 a 35 meses 22 (37,3) 
1,32  

(0,78 a 2,26) 
14 (23,7) 

1,35  
(0,65 a 2,80) 

36 a 47 meses 28 (31,8) 
1,13 

(0,68 a 1,90) 
22 (25,0) 

1,42 
(0,73 a 2,78) 

48 a 59 meses 58 (39,2) 
1,39 

(0,88 a 2,21) 
42 (28,4) 

1,62 
(0,87 a 3,00) 

Renda familiar     

Menor que 1 SM 23 (32,9) 1,00 15 (21,4) 1,00 

1,0 a 1,9 SM 47 (32,6) 
0,99 

(0,66 a 1,49) 
35 (24,3) 

1,13 
(0,66 a 1,93) 

2,0 a 2,9 SM 24 (42,1) 
1,28 

(0,81 a 2,01) 
16 (28,1) 

1,31 
(0,71 a 2,42) 

3,0 SM ou mais 25 (37,9) 
1,15 

(0,73 a 1,82) 
20 (30,3) 

1,41 
(0,79 a 2,53) 

Escolaridade materna     

> 8 anos 68 (36,4) 1,00 46 (24,6) 1,00 

≤  8 anos 55 (34,4) 
0,95 

(0,71 a 1,26) 
41 (25,6) 

1,04 
(0,72 a 1,50) 

SM = Salário Mínimo Brasileiro; 95% IC = Intervalo de confiança a 95% 
* valores ajustados pelo tempo decorrido entre os exames 
** associação estatisticamente significante ao nível de 5% 
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Tabela 5.21 – Associação da presença de lesões de cárie no exame inicial com a piora nos 
escores de impacto da saúde bucal na qualidade de vida após 2 anos, 
considerando os diferentes domínios do Early Childhood Oral Health Impact Scale 
(ECOHIS) 

 

 Domínios do ECOHIS  Somente 

Lesões 

Iniciais 

Ao menos uma 

Lesão Moderada 

Lesões 

Severas 

Estudo Transversal Razão de Taxas** 

(95% IC) 

Seção da Criança    

Sintomas 1,81 

(0,80 a 4,11) 

3,23 * 

(1,24 a 8,39) 

5,80 * 

(2,89 a 11,7) 

Limitação Funcional 1,08 

(0,44 a 2,64) 

2,79 * 

(1,01 a 7,68) 

4,84 * 

(2,15 a 10,90) 

Limitação Psicológica 0,52 

(0,25 a 1,09) 

0,79 

(0,27 a 2,30) 

2,00 * 

(1,05 a 3,84) 

Autoimagem/Interação 

Social 
0,12 

(0,01 a 1,01) 

2,82 

(0,65 a 12,36) 

5,55 * 

(1,89 a 16,25) 

Seção da Família    

Estresse Parental 2,47 

(0,88 a 6,94) 

4,23 * 

(1,20 a 14,95) 

6,11 * 

(2,26 a 16,51) 

Função Familiar 2,01 

(0,89 a 4,59) 

3,77 * 

(1,40 a 10,12) 

6,80 * 

(3,38 a 13,68) 

Estudo Longitudinal Risco Relativo ** 

(95% IC) 

Seção da Criança    

Sintomas 1,22 

(0,72 a 2,05) 

1,89 

(0,99 a 3,61) 

2,11 * 

(1,32 a 3,39) 

Limitação Funcional 1,20 

(0,63 a 2,30) 

2,71 * 

(1,32 a 5,52) 

1,74 

(0,93 a 3,27) 

Limitação Psicológica 1,77 

(0,82 a 3,81) 

4,19 * 

(1,90 a 9,28) 

2,27 * 

(1,06 a 4,85) 

Autoimagem/Interação 

Social 
0,19 

(0,02 a 1,58) 

2,27 

(0,57 a 8,98) 

2,83 * 

(1,03 a 7,82) 

Seção da Família    

Estresse Parental 1,41 

(0,66 a 3,02) 

1,88 

(0,70 a 5,09) 

2,67 * 

(1,32 a 5,39) 

Função Familiar 1,05 

(0,65 a 1,68) 

1,81 * 

(1,03 a 3,19) 

1,59 * 

(1,02 a 2,47) 

* Associação estatisticamente significante (p < 0,05) considerando as crianças 

livre de cárie como referência 

** Ajustado pelo tempo de reexame 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Com o interesse crescente em detectar os sinais da doença cárie o mais 

precocemente possível, os autores têm proposto melhorias na inspeção visual (Pitts; 

Longbottom, 1995; Ekstrand, 2004; Nyvad, 2004; Ismail et al., 2007) ou têm 

desenvolvido novas tecnologias para esse propósito (Gimenez et al., 2013b). Para a 

prática clínica, alguns autores têm afirmado que a detecção das lesões de cárie em 

estágios iniciais é importante para evitar o tratamento operatório e o diminuir custos 

para a população (Ekstrand, 2004; Nyvad, 2004). No entanto, essa crença é mais 

baseada em opinião de especialistas (Pitts; Longbottom, 1995; Ekstrand, 2004; 

Ismail, 2004; Nyvad, 2004; Braga et al., 2010) do que em estudos longitudinais 

observacionais ou de intervenção bem conduzidos, e isso é mais evidente ainda 

quando se trata de dentes decíduos. Estudos com maior força de evidência, tais 

como estudos de coorte e estudos clínicos randomizados, e bem delineados são 

necessários a fim de investigar a real importância da detecção precoce das lesões 

de cárie.   

Um dos pontos relacionados a esse aspecto é a investigação da atividade das 

lesões de cárie. A ideia de que é importante avaliar a atividade de cárie das lesões, 

para determinar o risco daquela lesão evoluir e a necessidade da aplicação de 

medidas para conter essa progressão é o paradigma corrente na cariologia (Kidd, 

2011). No entanto, para que esse procedimento seja feito de forma realmente útil, é 

necessário a utilização de métodos válidos para a avaliação da atividade dessas 

lesões. 

Um desses métodos propostos é o sistema de avaliação de atividade de lesões 

para ser utilizado em conjunto com o ICDAS proposto pelo comitê coordenador. 

Nenhum estudo, no entanto, avaliou longitudinalmente a validade de um método de 

avaliação da atividade de lesões de cárie em dentes decíduos.  

Estudos transversais utilizaram indicadores de pH demonstrando a validade de 

critério que um sistema adicional de avaliação da atividade da doença cárie 

associado ao ICDAS (Ekstrand et al., 2007; Braga et al., 2009a). No entanto, talvez 

fosse mais útil clinicamente a capacidade de estimar o risco de uma lesão progredir 

para condições mais severas.  
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Assim, essa parte do presente estudo (objetivo 1) observou que lesões de cárie 

ativas não cavitadas em região oclusal são mais propensas a progredir do que as 

lesões inativas. Portanto, pelo menos em superfícies oclusais, a avaliação da 

atividade associada ao ICDAS em dentes decíduos tem validade preditiva. Outro 

estudo anterior observou que lesões em dentes permanentes classificados como 

escores ICDAS 3 e 4 apresentaram maior risco de progressão do que as lesões não 

cavitadas (Ferreira Zandoná et al., 2012). O mesmo padrão foi observado em nosso 

estudo. A ausência de validade preditiva das lesões com cavitação restrita ao 

esmalte pode ser atribuída à baixa frequência desse tipo de lesão, e, portanto, a 

falta de poder estatístico. 

Além disso, nota-se que o sistema apresentou validade de construto. Crianças 

que apresentaram maior número de lesões ativas tiveram maior risco de desenvolver 

novas lesões de cárie. Assim, essa variável poderia ser usada como um preditor 

para identificar crianças com alto risco de cárie. Entretanto, o real benefício de 

avaliar a atividade de cárie não é tão óbvio, pois a experiência de cárie, 

independentemente do estado de atividade, foi um fator de risco significativo, 

corroborando achados anteriores (Mejàre et al., 2014).  

 Ainda com relação à atividade das lesões, não foi encontrada significância 

considerando as superfícies lisas e proximais. Isso provavelmente se deve ao 

grande número de superfícies proximais terem sido classificadas como ativas no 

início do estudo. Em relação às superfícies lisas, esse tipo de lesão é mais fácil de 

paralisar. Uma conclusão semelhante foi observada em um estudo com dentes 

permanentes (Nyvad et al., 2003). 

Por outro lado, a primeira fase do estudo ocorreu em um contexto de 

levantamento epidemiológico. Embora a avaliação clínica tenha sido realizada em 

consultório odontológico (dentes limpos, cadeira odontológica com iluminação e 

seringa tríplice), todos os exames foram feitos em um único dia (Piovesan et al., 

2013a). Provavelmente, se o exame tivesse sido realizado no paciente em um 

exame de rotina no consultório odontológico, os dados poderiam ser mais precisos.  

Outras variáveis também foram associadas com maior risco de progressão das 

lesões de cárie neste estudo. Lesões em superfícies oclusais tiveram um maior risco 

de progredir do que superfícies proximais e lisas. Além disso, as lesões em dentes 

posteriores, principalmente segundo molares decíduos, eram mais propensas a 
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progredir. Resultados semelhantes também foram observados em dentes 

permanentes (Ferreira Zandoná et al., 2012).  

Portanto, as lesões ativas parecem ter uma taxa de progressão maior do que 

as inativas, pelo menos nas superfícies oclusais. No entanto, ainda não é clara a 

utilidade desse passo na rotina odontológica. Maiores detalhes sobre essa parte do 

estudo foram publicados previamente (Guedes et al., 2014b). 

Entretanto, um ponto observado nessa primeira parte do estudo foi que, 

embora a progressão das lesões ativas tenha sido aproximadamente 50% mais 

frequente do que as lesões inativas, no geral, a taxa de progressão das lesões 

iniciais foi menos de 10%. Ou seja, de cada 10 lesões iniciais detectadas no início 

do estudo, apenas uma progrediu para uma cavidade em dentina, foi restaurado ou 

perdido por cárie após dois anos. Como a avaliação da atividade das lesões de cárie 

é um passo adicional na estratégia de diagnóstico de cárie, e portanto, consome 

mais tempo clínico (Gimenez et al., 2013a), e esse procedimento tem alcançado 

valores menores de reprodutibilidade quando comparadas a detecção da severidade 

das lesões (Piovesan et al., 2013a), a progressão das lesões iniciais foi também 

investigada sem considerar a atividade das lesões (objetivo 2).  

Alguns estudos têm sido publicados sobre a progressão de lesões iniciais de 

cárie em dentes permanentes (Baelum et al., 2003; Ferreira Zandoná et al., 2012; 

Broffitt et al., 2013) e decíduos (Grindefjord et al., 1995; Warren et al., 2006; André 

Kramer et al., 2014). No entanto, as pesquisas realizadas em dentes decíduos não 

possuem uma análise detalhada considerando as superfícies dentárias e os dentes 

de uma criança. Este é o primeiro estudo em dentes decíduos que investigou o risco 

de progressão de lesões de cárie iniciais e moderados e a influência de fatores 

relacionados às superfícies dentárias e dentes (tipo de superfície e tipo de dente, por 

exemplo) e variáveis relacionadas à criança, tais como a experiência de cárie. 

Considerando as lesões iniciais, classificadas como escores ICDAS 1 e 2, 

aproximadamente 10% das lesões evoluíram para cavidades em dentina após o 

acompanhamento. Esses valores são menores quando comparados aos estudos 

anteriores (Grindefjord et al., 1995; Warren et al., 2006). As diferenças podem ter 

ocorrido devido a utilização de diferentes critérios de classificação das lesões, o 

tempo de acompanhamento (Warren et al., 2006), a idade dos participantes ou o 

período em que o estudo foi realizado (Grindefjord et al., 1995). 
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Além disso, as lesões classificadas como escore 2 do ICDAS apresentaram um 

risco duas vezes maior de progressão quando comparadas ao escore 1 do ICDAS. 

Isso pode estar relacionado ao esmalte do dente decíduo ser mais fino e menos 

mineralizado que o esmalte permanente (Mortimer, 1970, Shellis, 1984), a detecção 

de lesões iniciais em dentes decíduos após secagem pode ter sido superestimada. A 

inclusão de lesões escores 1 do ICDAS para dentes decíduos deve ser discutida, 

uma vez que essa presença provavelmente está sendo superestimada.  

Outro achado relevante foi que aproximadamente 17% das lesões classificadas 

como escores 2 do ICDAS presentes em superfícies oclusais progrediram para 

cavitação em dentina após 2 anos. Além disso, a progressão foi mais frequente nos 

segundos molares do que nos primeiros molares decíduos. Estudos anteriores na 

dentição decídua corroboram com os nossos achados em relação a probabilidade de 

progressão em superfícies oclusais (Grindefjord et al., 1995; Warren et al., 2006; 

André Kramer et al., 2014). Por outro lado, a frequência com que as lesões 

classificadas como moderadas (escores do ICDAS 3 e 4) evoluíram para condições 

mais graves foi aproximadamente de 46%. Assim, os clínicos deveriam prestar mais 

atenção à detecção de cavitações restritas ao esmalte ou sombreamentos escuros 

em dentina. Esses tipos de lesões de cárie têm alta probabilidade de progredir para 

lesões cavitadas, e a detecção dessas lesões pode permitir que esforços sejam 

realizados para aplicação de tratamento não-operatório para esses tipos de lesão, 

como por exemplo, utilização de selantes (Hesse et al., 2014).   

O presente estudo também verificou que experiência anterior de cárie foi uma 

variável associada com o risco aumentado de progressão das lesões (Grindefjord et 

al., 1995; Ferreira Zandoná et al., 2012; André Kramer et al., 2014). No entanto, a 

inovação do estudo está relacionada a categorização usada para classificar a 

experiência de cárie das crianças. Foram analisados separadamente crianças que 

apresentavam apenas lesões de cárie não cavitadas daquelas crianças com lesões 

moderadas e severas no início do estudo. Superfícies hígidas ou lesões iniciais em 

crianças que apresentavam apenas lesões não cavitadas na cavidade bucal não 

tiveram alto risco de progressão. Por outro lado, houve maior risco de progressão 

em crianças que possuíam lesões cavitadas no início do estudo. Apenas 9,4% das 

lesões iniciais estavam em crianças que não apresentavam cavidades progrediram 

para condições mais severas, enquanto 21,4% das lesões apresentaram progressão 
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em crianças que tinham pelo menos uma lesão já cavitada no exame inicial. Esses 

achados levantam um questionamento sobre a utilidade da detecção de lesões não 

cavitadas de cárie em crianças pré-escolares. Maiores detalhes sobre essa parte do 

estudo estão já publicados (Guedes et al., 2015). 

Um outro ponto a ser pensado sobre a importância da detecção de lesões 

iniciais é que os métodos não invasivos utilizados individualmente sobre as lesões 

de cárie com o intuito de paralisa-las apresentam evidências limitadas quanto à 

eficácia. Produtos com flúor, tais como vernizes, géis e cremes dentais, são os 

métodos com maior evidência sobre a eficácia para evitar a progressão das lesões 

iniciais, e estes podem ser aplicado em todos os dentes (Tellez et al., 2013). Os 

métodos aplicados individualmente sobre lesões com alguma evidência de 

benefícios são os selantes (Tellez et al., 2013), mas esses são mais utilizados para 

os dentes permanentes.   

Apesar das lesões iniciais apresentarem uma taxa de progressão baixa, a sua 

presença na cavidade bucal poderiam influenciar a ocorrência de novas lesões em 

outras superfícies dentárias. Isso foi também investigado nesse estudo no objetivo 3. 

Alguns estudos anteriores demonstram que existe uma correlação positiva 

entre experiência anterior e o incremento de cárie dentária na dentição permanente 

(Li; Wang, 2002; Ferreira Zandoná et al., 2012; Mejàre et al., 2014). Dessa forma, a 

experiência anterior do indivíduo é considerada um fator importante para se predizer 

o aparecimento de novas lesões. Entretanto, é importante avaliar quais fatores 

influenciam a ocorrência de novas lesões de cárie e se a presença de lesões iniciais 

está associada com risco de desenvolvimento de novas lesões de cárie ao longo do 

tempo. Isso auxiliaria na identificação dos indivíduos com um risco maior para a 

ocorrência de novas lesões. 

Foi encontrado que algumas variáveis demográficas, como a idade, e 

socioeconômicas foram associadas à incidência de cárie dentária após dois anos. 

Isso foi observado nas análises de regressão utilizando um modelo conceitual 

hierárquico para inserção das variáveis (Victora et al., 1997). No entanto, todas 

essas variáveis perdem a significância quando a experiência de cárie da criança no 

início do estudo entra no modelo. Com relação à ocorrência de pelo menos uma 

nova lesão cariosa, crianças com todos os graus de severidade de lesão no exame 

inicial apresentaram maior risco comparado a crianças sem nenhuma lesão de cárie. 
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Crianças com apenas lesões iniciais no início do estudo tiveram quase duas vezes 

mais risco de ter uma nova lesão do que crianças livres de cárie. Por outro lado, a 

presença de lesões moderadas e severas levou as crianças a terem um risco de 

quatro a cinco vezes maior de terem pelo menos uma nova lesão após dois anos. 

Já quando foi considerado um maior número de novas lesões como variável de 

desfecho, os resultados mostram que crianças com pelo menos uma lesão 

moderada ou pelo menos uma lesão severa no início do estudo tiveram um risco 

maior de desenvolver pelo menos quatro lesões de cárie, respectivamente, quando 

comparadas com crianças sem cárie dentária após dois anos. Por outro lado, as 

crianças com apenas lesões iniciais não obtiveram associação significativa. Isso 

pode ter ocorrido devido a cárie ser uma doença de progressão lenta (Fejerskov, 

1997); então um estudo com maior tempo de acompanhamento deve ser realizado 

para avaliar está associação.  

Portanto, apesar das lesões iniciais apresentarem baixa taxa de progressão, 

elas poderiam influenciar no desenvolvimento de novas lesões, embora com menor 

severidade do que nas crianças que já apresentam lesões moderadas ou cavitadas. 

Na verdade, a experiência de cárie, geralmente considerando lesões já cavitadas, 

tem sido apontada como o fator de risco individual mais acurado para predizer novas 

lesões (Schwendicke, 2013; Mejàre et al., 2014). No entanto, esse não é um fator 

muito viável de ser utilizado em crianças muito jovens como os bebês (Leong et al., 

2013), uma vez que a ocorrência de cavidades nessa faixa etária é baixa (Piovesan 

et al., 2013a). A maior importância da detecção de lesões iniciais nessa faixa etária 

como um fator de risco foi especulada. 

Assim, análises de subgrupo estratificadas pela faixa etária foram conduzidas 

para investigar preliminarmente essa hipótese. Nessa análise, de fato, foi observado 

que crianças com apenas lesões iniciais tiveram um risco maior (2,3 vezes maior) de 

desenvolver pelo menos uma nova lesão de cárie após dois anos comparado a 

crianças livres de cárie. Nas faixas etárias maiores ou quando o desfecho foi a 

ocorrência de quatro ou superfícies com novas lesões cariosas, esse fator não 

mostrou associação significante. Dessa forma, a investigação de lesões iniciais de 

cárie poderia ter mais relevância em crianças menores de três anos. No entanto, 

esses achados devem ser interpretados com cautela, uma vez que foram 
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decorrentes de análises de subgrupo (Guyatt et al., 2006), e estudos adicionais 

deveriam ser desenhados para testar essa hipótese de forma direta.  

Diante desses estudos, a importância da detecção precoce para evitar a 

progressão das lesões de cárie ou para predizer novas lesões de cárie parece 

superestimada, pelo menos, na maioria das situações. No entanto, outras 

possibilidades também deveriam ser consideradas, principalmente estudos usando 

desfechos centrados no paciente. Um desses desfechos de bastante importância é a 

qualidade de vida relacionada à doença cárie, e à saúde bucal de um modo geral, 

em crianças pré-escolares. Estudos têm demostrado que lesões cavitadas em 

dentina têm impactado negativamente a qualidade de vida de crianças pré-escolares 

e seus pais (Abanto et al., 2011; Leal et al., 2012; Guedes et al., 2014a; Ramos-

Jorge et al., 2014). No entanto, a maioria dos estudos são transversais, e os estudos 

longitudinais têm se limitado a investigar a responsividade do instrumento ECOHIS 

após a conclusão do tratamento odontológico (Li et al., 2008a; Lee et al., 2011; 

Almaz et al., 2014). Seria importante avaliar se o instrumento também é responsivo 

a piora das condições de saúde bucal, ou seja, que o impacto na qualidade de vida 

piorasse nos indivíduos que desenvolvessem novas lesões de cárie e não se 

alterasse ou melhorasse naqueles sem novas lesões durante um período de tempo. 

Isso foi realizado em adolescentes da Nova Zelândia submetidos a um outro 

questionário (Foster Page; Thomson, 2012), mas não foram encontrados estudos 

em crianças pré-escolares desse tipo. Essa hipótese motivou a realização dessa 

parte do estudo, referente ao objetivo 4. 

A qualidade de vida é considerada como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Não inclui 

apenas fatores relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e 

mental, mas também fatores como trabalho, família, amigos, e outras circunstâncias 

do cotidiano. O surgimento de novas lesões pode provocar um estado ruim de saúde 

bucal influenciando nas escolhas de alimentos, causando dor, dificultando a 

capacidade mastigatória, socialização e consequentemente, afetando a qualidade de 

vida (Pahel et al., 2007; Abanto et al., 2011; Guedes et al., 2014a). 

No presente estudo, foi observado que crianças que possuíam 1 a 4 novas 

lesões de cárie ou mais que 4 novas lesões apresentaram piora significativa na 
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qualidade de vida quando comparadas com aquelas crianças livres de cárie. Essas 

associações ocorreram quando o desfecho considerado foi dicotômico (piorou ou 

não piorou), sendo que a incidência de piora foi duas vezes maior em quem 

apresentou 1 a 4 superfícies com novas lesões de cárie e três vezes maior em quem 

teve mais de quatro novas superfícies cariadas, mostrando que essa associação 

apresenta um gradiente biológico.  

Com relação a outros fatores, a experiência de cárie no início do estudo 

apresentou significância na análise univariada, mas não no modelo múltiplo, o que é 

compreensível pelo fato desta variável predizer a incidência de cárie. Outra variável 

da linha de base que foi associada à piora na qualidade de vida foi o escore inicial 

da criança obtido no ECOHIS. Quanto maior o escore inicial do ECOHIS, menor foi o 

risco de piora da criança, e essa tendência foi mantida na análise múltipla. Essa 

observação é compreensível, uma vez que as crianças com escores altos na linha 

de base possuem menor margem de aumento dos escores. No estudo anterior feito 

com adolescentes, os autores não observaram uma piora significativa nos escores 

nos adolescentes com maior incidência, e isso pode ser decorrente do fato deles 

não terem ajustado as análises pelos escores iniciais (Foster Page; Thomson, 2012).  

As mesmas tendências foram observadas quando a variável de desfecho foi obtida 

pelos valores quantitativos relacionados à subtração entre os escores finais e iniciais 

obtidos com o ECOHIS.   

Além disso, a ocorrência de novas lesões de cárie também esteve associada 

com os domínios do ECOHIS, tanto na seção da criança, como na seção da família. 

As novas lesões de cárie provocam uma piora nos domínios dos “sintomas bucais”, 

da “limitação funcional”, da “limitação psicológica” na seção da criança. Estudos têm 

demonstrado que a dor pode ter impacto significativo, além da estética, fonação, 

mastigação e deglutição (Abanto et al., 2011; Goettems et al., 2011; Guedes et al., 

2014a). Com relação a limitação psicológica, crianças com lesões de cárie podem 

apresentar dificuldades de relacionamento e comprometimento do desempenho 

escolar (Piovesan et al., 2012). 

Dessa forma, o instrumento para avaliação do impacto da saúde oral na 

qualidade de vida das crianças utilizado no presente estudo (ECOHIS) apresentou 

responsividade também à piora de saúde bucal, e isso permitiu que as análises 

sobre o impacto da presença de lesões iniciais na qualidade de vida das crianças a 
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curto e longo prazo fossem realizadas. Isso suscitou a realização da última parte da 

presente pesquisa, referente ao objetivo 5. 

Poucos estudos têm avaliado o impacto dos estágios iniciais de lesões de cárie 

na qualidade de vida associada à saúde bucal. Um estudo que fez isso não realizou 

a separação entre crianças apenas com lesões iniciais e crianças com outros tipos 

de lesão na mesma cavidade bucal (Ramos-Jorge et al., 2014).  

Além disso, apesar das lesões não cavitadas serem consideradas precursoras 

de lesões cariosas mais severas, nenhum estudo observou a influência da presença 

dessas lesões iniciais na piora na qualidade de vida relacionada à saúde bucal a 

longo prazo. Seria de esperar que as crianças com esses estágios de lesões de 

cárie apresentassem maior probabilidade de desenvolver lesões severas no 

acompanhamento do que as crianças livres de cárie e, consequentemente, tivessem 

um impacto negativo na qualidade de vida. No entanto, essa premissa não foi 

confirmada em nosso estudo.  

Tanto a investigação do impacto da cárie dentária na avaliação inicial, quanto 

após os dois anos de acompanhamento, demonstrou que a presença de apenas 

lesões iniciais nas crianças não foi um preditor significativo de piora na qualidade de 

vida associada à saúde bucal. Como as lesões de cárie iniciais normalmente não 

provocam dor ou preocupações estéticas às crianças e seus pais, é compreensível 

que as crianças com somente esses tipos de lesão não relatem nenhum impacto na 

qualidade de vida. 

Por outro lado, foi observado um impacto significante na qualidade de vida 

quando as crianças apresentavam lesões moderadas ou severas, tanto nas seções 

relacionadas à criança e à família, como nos escores totais do ECOHIS. Este 

impacto pode ser explicado por insatisfação com a autoimagem relacionada a 

problemas estéticos ou presença de dor. Outros estudos têm observado o papel 

importante dos dentes relacionado a estética facial para a interação social e bem-

estar psicossocial de crianças pré-escolares (Abanto et al., 2011; Ramos-Jorge et 

al., 2014).  

Considerando a percepção da família, os pais geralmente se sentem 

responsáveis pelo bem-estar de seus filhos. Além disso, às vezes os pais ou 

cuidadores precisam pedir dispensa do trabalho e ter despesas financeiras para o 

atendimento odontológico da criança (Tesch et al., 2008). Além disso, demonstrou-
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se que lesões cavitadas em dentina podem deixar os pais chateados e culpados 

pela condição de seus filhos. Outras pesquisas mostram que dor de dente e o 

sentimento de culpa dos pais foram preditores para uma pior percepção dos pais 

sobre a saúde bucal dos seus filhos (Abanto et al., 2011; Carvalho et al., 2012; 

Gomes et al., 2014). A má percepção da saúde bucal pelos pais pode afetar no 

atendimento odontológico preventivo e uso de serviços odontológicos das crianças 

(Goettems et al., 2011). Estudos relacionados a esse tema devem ser encorajados e 

podem contribuir para o estabelecimento de políticas públicas para a melhoria dos 

cuidados de saúde bucal em crianças pré-escolares.  

O mais importante resultado dessa parte do estudo, no entanto, foi relacionado 

à associação da experiência de cárie no início do estudo e a piora nos escores do 

ECOHIS depois do acompanhamento. Crianças com pelo menos uma lesão de cárie 

moderada ou com lesões cavitadas em dentina apresentaram piora 

significantemente maior na qualidade de vida quando comparados com crianças 

livres de cárie, considerando ambos os desfechos (piora e piora severa na qualidade 

de vida relacionada à saúde oral). Entretanto, ao contrário do que foi observado para 

crianças com lesões moderadas e severas, a presença de apenas lesões iniciais no 

exame inicial nas crianças não foi um fator de risco significante para a piora na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal.    

Diante dos resultados obtidos em todo o presente, de forma geral, apesar do 

critério de avaliação da atividade associado ao ICDAS ter validade, e apesar do fato 

das lesões ativas serem mais propensas a progressão do que as inativas, a taxa de 

progressão dessas lesões, independente da sua atividade, é relativamente baixa. 

Além disso, essa progressão é mais significante em superfícies oclusais de 

segundos molares decíduos, e principalmente em crianças que já apresentam lesões 

moderadas ou severas em outras superfícies dentárias. 

No entanto, a presença de lesões iniciais parece ser um fator de risco 

significativo para prever novas lesões de cárie em outras superfícies dentárias. Essa 

associação, todavia, parece ser mais relevante em crianças mais novas, abaixo dos 

três anos de idade. Além disso, embora o instrumento utilizado para avaliar o 

impacto da saúde bucal na qualidade de vida das crianças reflita de forma 

significativa e plausível a piora nas condições de saúde bucal em dois anos, a 
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presença de somente lesões iniciais de cárie na criança não são fator de risco para 

piora da qualidade de vida das crianças nesse prazo. 

Dessa forma, apesar de poder ser importante em alguns aspectos, a ênfase 

que tem sido dada na necessidade da detecção de lesões iniciais de cárie (Pitts; 

Longbottom, 1995; Ekstrand, 2004; Nyvad, 2004;), a fim de se intervir de forma 

precoce evitando a progressão das lesões para estágios mais severos (Nyvad, 2004; 

Tellez et al., 2013), parece estar sendo superestimada no que diz respeito aos 

dentes decíduos. Ainda é precoce deixar de realizar esse tipo de conduta na 

estratégia diagnóstica para detecção e avaliação das lesões de cárie utilizada na 

rotina clínica diária, mas a detecção das lesões moderadas e severas parece ser 

mais importante do que a detecção das lesões iniciais. Por exemplo, uma criança 

com lesões severas deveria ser orientada como relação à higiene, dieta e uso de 

dentifrícios fluoretados, e poderia ser submetida a aplicações tópicas profissionais 

de flúor em toda cavidade bucal. Essas aplicações também atuariam em eventuais 

lesões iniciais que essa criança possuísse. Por outro lado, considerando uma 

criança que só apresentasse lesões iniciais, a taxa de progressão dessas lesões 

seria menor. Essa detecção de lesões iniciais, contudo, pode ser mais importante 

em crianças mais novas e em superfícies oclusais de molares. 

Entretanto, esses achados devem ser interpretados com ressalvas devido as 

limitações do presente estudo. Uma possível limitação do estudo é que ele foi 

realizado com uma amostra de base populacional, ou seja, as crianças participantes 

foram selecionadas para participar do estudo. Contudo, a detecção das lesões 

iniciais de cárie é um procedimento rotineiro no ambiente de clínica odontológica. 

Provavelmente, os valores de progressão seriam diferentes com uma amostra de 

crianças que procuram tratamento odontológico, um ambiente mais condizente com 

a proposta do estudo. Outra peculiaridade é que o estudo foi conduzido na cidade de 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que possui água de abastecimento fluoretada 

desde a década de 70. Também, a maioria da amostra relatou o uso de dentifrício 

fluoretado (mais de 85%). Essas características poderiam indicar uma taxa menor de 

progressão e severidade da cárie do que em outros locais. Consequentemente, mais 

estudos são necessários para investigar a detecção de lesões iniciais em diferentes 

contextos e populações. 



94 

 

 
 

Outra limitação é que o delineamento experimental utilizado para avaliar esses 

aspectos foi o estudo de coorte. Nesse tipo de estudo, embora seja viável a 

avaliação de causalidade entre os fatores, há uma grande chance de que fatores de 

confusão, muitas vezes desconhecidos, mascarem ou influenciem as associações 

observadas. A real importância da detecção de lesões iniciais de cárie em crianças 

deveria ser idealmente testada num estudo clínico, onde os sujeitos seriam 

randomizados em duas diferentes estratégias de diagnóstico: inclusão da detecção 

de lesões iniciais em um braço do estudo e a não detecção dessas lesões no outro 

braço. Assim, após a aplicação de tratamentos padronizados para os dois grupos e 

um tempo de acompanhamento adequado, desfechos relevantes para a saúde bucal 

e geral dos pacientes seriam comparados entre os grupos. 

. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Pode-se concluir que: 

 

1) O sistema de critérios adicionais para a avaliação da atividade de lesão 

associada ao ICDAS realizado em dentes decíduos tem validade preditiva, pelo 

menos em superfícies oclusais. Além disso, ele também possui validade de 

constructo.  

2) Lesões iniciais de cárie em dentes decíduos apresentam uma baixa taxa de 

progressão para lesões com cavidade em dentina após dois anos, sendo que, as 

lesões com maiores escores do ICDAS possuem maior risco de se tornarem 

cavitadas. Além disso, as superfícies hígidas e as lesões iniciais em crianças que já 

possuem lesões moderadas ou cavidades em dentina, têm um maior risco de 

progredir para condições mais severas. 

3) Crianças pré-escolares com apenas lesões iniciais possuem um maior risco 

de ter pelo menos uma nova lesão quando comparadas às crianças livres de cárie 

dentária, embora aparentemente essa associação seja mais importante em crianças 

mais jovens. O risco de novas lesões em crianças com lesões moderadas ou 

severas é ainda maior e independe da faixa etária da criança.  

4) O instrumento para avaliação do impacto da saúde oral na qualidade de 

vida das crianças pré-escolares utilizado, o ECOHIS, reflete a piora da saúde bucal 

devido a ocorrência de novas lesões de cárie após dois anos. 

5) A presença de lesões de cárie moderadas ou severas é um fator de risco 

para piora na qualidade de vida de crianças pré-escolares após dois anos. Por outro 

lado, a presença de lesões iniciais não provoca impacto na piora da qualidade de 

vida das crianças e seus responsáveis a longo prazo.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria para 

realização da primeira parte da pesquisa 
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ANEXO B – Parecer de ciência do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontlogia da USP 
sobre a pesquisa 
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ANEXO C – Adendo do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria para 
realização da segunda parte da pesquisa 
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ANEXO D – Descrição dos escores do International Caries Detection and Assessment System 
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ANEXO E – Descrição dos critérios adicionais para avaliação da atividade associada aos escores do 
International Caries Detection and Assessment System 
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ANEXO F – Questionário de impacto de saúde bucal na qualidade de vida Ecohis (early childhood 
oral health impact scale) 

 

“Problemas com dentes, boca ou maxilares (ossos da boca) e seus tratamentos podem afetar o bem-estar e a 

vida diária das crianças e suas famílias. Para cada uma das seguintes questões perguntadas pelo entrevistador, 

por favor, indique no quadro de opções de resposta a que melhor descreve as experiências da sua criança ou a 

sua própria. Considere toda a vida da sua criança, desde o nascimento até agora, quando responder cada 

pergunta”. Marque somente UMA OPÇÃO EM CADA PERGUNTA. 

 

 


