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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a experiência de cárie dentária em pré-

escolares de Bauru entre 3 e 6 anos de idade e identificar o conhecimento de pais e 

educadores em relação à saúde bucal. Foi estudada a população de três escolas 

municipais, a partir de uma amostra de 283 crianças. Foi aplicado questionário a 235 

pais e 23 educadores. O índice adotado para investigação de cárie dentária foi o 

ceod. Foram empregados os índices de cuidado, de saúde dentária, significativo de 

cárie (SiC) e o coeficiente de Gini. O ceod encontrado na amostra foi de 1,40, e o 

percentual de crianças livres de cárie foi de 63,25%. O componente cariado 

correspondeu a 77,28% do ceod. O índice de cuidados foi de 19,70%, indicando 

menor utilização de serviços odontológicos pelas crianças. O índice de saúde 

dentária foi de 0,85, o SiC de 4,11 e o coeficiente de Gini de 0,78. A prevalência e 

severidade de cárie dentária foram consideradas baixas na amostra estudada e 

identificou-se a ocorrência da polarização demonstrando a desigualdade de 

distribuição da doença. Os educadores apresentaram bom conhecimento em relação 

à saúde bucal, no entanto, os pais revelaram maiores limitações em relação aos 

conceitos referentes à cárie dentária e à importância de atitudes e práticas 

preventivas. A interação de profissionais de saúde, educadores e pais poderá 

nortear novas práticas e almejar um futuro com menos desigualdade de distribuição 

de cárie dentária.   

 

 

 

Palavras-Chave: Epidemiologia. Cárie dentária. Dentição primária. Educação em 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

Resumo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Epidemiologic profile of dental caries in primary schoolchildren and knowledge of the 

parents and educators about oral health 

 

The aim of this study was to analyze the prevalence of dental caries in the primary 

dentition of the preschool children in three public schools in Bauru – SP, Brazil and to 

identify the knowledge of the parents and teachers about oral health. The sample 

comprised 283 children (142 boys; 141 girls) aged 3-6 years old. Questionnaire was 

applied the 235 parents and 23 educators. For data analysis, the dft (decayed and 

filled teeth), Significant Caries Index (SiC Index), percentage of caries-free children, 

Gini Coefficient, Dental Health Index and Care Index were determined. The mean dft 

index was 1.40. Among the examined children, 63.25% were caries-free. The 

decayed component comprised 77.28% of the dft. The Care Index was 19.70%, 

indicating limited utilization of dental treatment by children. The Dental Health Index 

was 0.85, the SIC index was 4.11 and the Gini Coefficient was 0.78 in the survey. 

The prevalence and severity of dental caries was considered low in the studied 

sample and it was identified occurrence of the polarization demonstrating the 

inequality of disease distribution. The educators presented good knowledge about 

oral health, however, the parents presented more limitations in relation to 

conceptions about dental caries and the importance of attitudes and practical 

preventive. The interaction of health professionals, educators and parents will be 

able to lead new practical and to intend a future with less inequality of dental caries 

distribution.  

 

Keywords: Epidemiology. Dental caries. Dentition, primary. Health education. 
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1 Introdução 

 

A odontologia está passando por uma grande mudança na epidemiologia das 

doenças bucais. No século XX, o fato mais importante foi a redução extraordinária 

na ocorrência de cárie dentária (NARVAI; FRAZÃO; CASTELLANOS, 1999; PINTO, 

2008), embora se destaque entre os principais problemas de saúde bucal a serem 

solucionados (GOMES et al., 2004) e seja considerada uma endemia mundial 

principalmente entre crianças e adolescentes (MARSHALL, 2003).  

A cárie dentária é uma doença comum da infância no Brasil (PERES et al., 

2005) e mesmo assim há escassez de dados epidemiológicos em crianças em idade 

pré-escolar (ALBERT et al., 2002; BONECKER; CLEATON-JONES, 2003).  

A primeira investigação das condições de saúde bucal em pré-escolares no 

Brasil, avaliando a dentição decídua, ocorreu em 1993 e foi promovida pela 

fundação SESI (Serviço Social da Indústria). A média do índice ceod (índice de 

dentes cariados, perdidos e obturados na dentição decídua) aos 5 anos de idade foi 

de 3,34 (SESI, 1995).  

A experiência de cárie dentária na dentição decídua é considerada o mais 

forte preditor da doença na dentição permanente (CREEDON; O’MULLANE, 2001), 

podendo sugerir se o meio bucal estará favorável ou não ao desenvolvimento da 

doença durante a erupção dos primeiros molares permanentes (CYPRIANO et al., 

2003).  

Embora esteja ocorrendo marcante declínio na prevalência de cárie dentária, 

a sua distribuição continua desigual, ressaltando a ocorrência do fenômeno da 

polarização, em que um percentual muito grande de indivíduos (70% a 80%) é 

pouco agredido pela cárie dentária enquanto um percentual bem menor (20% a 

30%) continua imune aos programas preventivos mantendo-se em patamares 

elevados (PRADO; BASTOS; MESTRINER JUNIOR, 2004). O que se observou é 

que mudou não apenas a prevalência da doença, mas também a velocidade de 

progressão das lesões e o padrão da distribuição do ataque. Ou seja, com o 

declínio, passaram a existir muito menos cavidades de cárie e a maioria das lesões 

passaram a progredir mais lentamente (NADANOVSKY, 2008).  
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Para promover a saúde bucal de um modo efetivo, é preciso conhecer a 

distribuição dos agravos e das necessidades de tratamento dentário preventivo e 

restaurador em cada segmento da sociedade, para assim prever e planejar ações de 

saúde específicas e adequadas às necessidades (MELLO; ANTUNES, 2004), além 

de poder avaliar as ações desenvolvidas.  

Entre as doenças que atingem o ser humano, a cárie dentária é de grande 

prevalência, tendo sido bastante estudada e, por isso, fornecendo parâmetros para 

preveni-la e/ou combatê-la. Apesar de ser amplamente conhecida e estudada, a 

cárie dentária continua a ser uma doença que necessita de maiores estudos, 

principalmente no Brasil, que levem a um maior entendimento de sua distribuição 

para a estruturação de estratégias mais apropriadas para sua prevenção e 

tratamento (MORAES; MEDEIROS, 2004). 

Os estudos epidemiológicos de cárie dentária têm explorado a associação do 

agravo com fatores de natureza diversa. Em especial, têm sido consideradas 

informações sobre condição socioeconômica, acesso a serviços odontológicos, 

oferta de flúor nas águas de abastecimento público, características de higiene bucal 

e hábitos alimentares (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 2006).   

O controle das principais doenças da cavidade bucal depende também, por 

sua vez, do comportamento das populações quanto ao hábito de higiene bucal. O 

conhecimento de tais hábitos ajuda a compreender o seu impacto na condição de 

saúde e também a planejar programas educativo-preventivos que visem à sua 

melhoria. 

A escola é um ambiente extra-familiar que permite reforçar respostas sociais 

aprendidas em casa, representar novas, e até mesmo, restringir ou excluir algumas 

incorretas (GOURSAND; PAIVA; VASCONCELOS, 2004). Embora a promoção da 

saúde seja de responsabilidade do indivíduo, da família e da sociedade em geral, a 

escola exerce uma influência constante e ativa sobre os conceitos de saúde, 

entretanto esta tarefa vai depender amplamente do preparo do educador (MELLO 

JORGE, 1994).  

Desta forma a participação dos educadores no processo de formação de bons 

hábitos em saúde bucal é favorável, sendo mais um meio a ser utilizado para se 

alcançar melhores índices de saúde e higiene bucal na população brasileira.  
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Para isso, é importante que os cirurgiões-dentistas atuem de forma 

multidisciplinar, promovendo a saúde bucal por meio de um trabalho conjunto entre 

profissionais da saúde e da educação, objetivando “educar em saúde” 

(VASCONCELOS et al., 2001; MEDEIROS et al., 2004).  

A educação e a motivação são procedimentos extremamente importantes, 

pois desenvolve nas pessoas a consciência crítica das reais causas de seus 

problemas, despertando o interesse pela manutenção da saúde, ou seja, criando 

uma disposição para a ação (SANTOS; RODRIGUES; GARCIA, 2002).  

A prática da promoção da saúde depende da população alvo, da filosofia e 

habilidade do profissional de saúde, e do local onde serão realizadas as atividades. 

Pode ser feita com abordagem preventiva, abordagem com base na mudança de 

comportamento, abordagem educacional, abordagem de controle pelo indivíduo de 

sua própria saúde, e mudança social. A abordagem educacional objetiva 

proporcionar ao indivíduo o conhecimento, habilidades e convicções necessárias 

para adotar um estilo de vida mais saudável (BUISCHI, 2000).  

Essa falta de correlação entre conhecimento e comportamento se deve ao 

fato da conduta humana ser determinada por outros fatores além da posse de 

informações, como valores, crenças, percepções e atitudes, os quais são 

influenciados pelo contexto social, econômico e cultural e pela personalidade do 

observador (PETRY; PRETTO, 1999). 

Daí a importância de se atuar para além da transmissão de informações, por 

meio da construção de saberes e resignificação de crenças, além de se criar 

condições materiais que facilitem a realização da ação desejada (FIGUEIRA; LEITE, 

2008). 

Vista de forma ampliada, a relação entre saúde e educação pode estabelecer 

a intersecção para integrar os saberes desses dois campos, uma vez que os 

processos educativos e os de saúde e doença incluem tanto conscientização e 

autonomia quanto a necessidade de ações coletivas e de participação. Para 

promover saúde não é suficiente informar, é necessária uma relação dialogal, em 

que os sujeitos sejam envolvidos em todos os momentos da ação educativa, levando 

em conta a reconstrução do saber da escola e a formação continuada dos docentes 

(VASEL; BOTTAN; CAMPOS, 2008). 
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A parceria entre cirurgião-dentista e educador, na veiculação do 

conhecimento sobre saúde e higiene bucal, permitirá que o pré-escolar construa 

hábitos saudáveis e previna doenças, principalmente nesta fase em que os hábitos 

alimentares e de higiene estão sendo formados. O cirurgião dentista pode interagir 

com as crianças, seus familiares e educadores, para obter mudanças no 

comportamento relativo à saúde e a incorporação de hábitos favoráveis a sua 

preservação. 

O nível de conhecimento a respeito de saúde bucal pela sociedade é um dado 

de extrema importância para o planejamento e a avaliação das ações em saúde 

bucal, buscando-se estratégias a partir dos dados coletados (ANTUNES et al., 

2006). 

Este trabalho tem como justificativa a escassez de dados na literatura 

científica a respeito das condições de saúde bucal de pré-escolares. Além disso, 

analisa os conhecimentos, as atitudes e as práticas de saúde bucal de pais e 

educadores em ambiente escolar.  

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Revisão de 

Literatura 
 

 

 

 

 

 



 61 
Fábio Silva de Carvalho 

2  Revisão de Literatura 

 

2 Revisão de Literatura 

 

2.1 Cárie Dentária 

 
A cárie dentária é uma doença infecciosa, transmissível e multifatorial. Sua 

manifestação depende da somatória de fatores relacionados diretamente à 

resistência do hospedeiro, à dieta e à microbiota presente na cavidade bucal, aliados 

ao fator tempo (PINTO, 2008). Seu processo é dinâmico, que progride desde a 

desmineralização submicroscópica do esmalte, podendo chegar à perda de 

substância dentária com formação de cavidade, até a destruição total do dente. A 

cavidade é uma seqüela da doença que se iniciou bem antes desta ser detectada 

(MALTZ; SILVA, 2008).  Sua ocorrência é importante causa de dor, perda dentária, 

problemas na escola e absenteísmo no trabalho (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 

2006). 

Em praticamente todo o mundo pôde-se observar um forte declínio na 

prevalência de cárie dentária e um aumento no número de pessoas que nunca 

tiveram experiência de cárie. No entanto, ainda é um problema importante de saúde 

e a perda dentária, dela decorrente, é considerada relevante, sendo necessário 

manter monitoramento sobre este problema, principalmente nas populações de 

baixa renda e com menor possibilidade de acesso aos serviços de assistência e 

prevenção (PINTO, 2008). 

Como possíveis causas para o declínio de cárie dentária, alguns autores 

citaram a adição de flúor à água de abastecimento público, o emprego em larga 

escala de dentifrícios fluoretados, por serem estes métodos de maior alcance 

populacional (CURY, 2001; SALES-PERES; BASTOS, 2002).  

Aliadas a estes fatores, contribuíram para a redução dos índices de cárie 

dentária a reforma dos serviços de saúde, com a implementação do Sistema Único 

de Saúde (ANDRADE, 2000; LORETTO et al., 2000; MARTINS et al., 1999; 

WEYNE, 1997), a maior ênfase nas atividades de promoção de saúde, a mudança 

nos critérios de diagnóstico de cárie e a melhoria nas condições globais de saúde e 

qualidade de vida (NARVAI; CASTELLANOS; FRAZÃO, 2000; OLIVEIRA, 2006).  
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Outras causas importantes salientadas foram o consumo diferenciado de 

açúcares (WEYNE, 1997; MARCENES; BONECKER, 2000; NADANOVSKY; 2008; 

PINTO, 1997) e a implementação de ações preventivas pelos serviços odontológicos 

(BRATTHALL; HANSEL-PETERSON; SUNDBERG,1996).   

No Brasil, este declínio ocorreu especialmente em escolares, fato este 

documentado por meio dos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, 

promovidos pelo Ministério da Saúde, em nível nacional, e pela Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo (TRAEBERT et al., 2001; PATUSSI, 2000; MELLO; 

ANTUNES, 2004) , visando fornecer dados para o planejamento de intervenções em 

saúde bucal.  

Os levantamentos mais recentes com abrangência nacional foram realizados 

em 1986, 1993, 1996 e 2003, e permitiram identificar uma expressiva redução da 

prevalência de cárie em crianças de idade escolar (NARVAI; FRAZÃO; 

CASTELLANOS, 1999; NARVAI; CASTELLANOS; FRAZÃO, 2000).  

No entanto, certas comunidades brasileiras não foram beneficiadas da 

mesma maneira por esse benefício, pois existem determinadas características 

presentes nas mesmas, como ausência de fluoretação da água de abastecimento, 

falta de acesso a programas preventivos e baixo nível socioeconômico e cultural, 

que tornam as pessoas suscetíveis a concentrarem níveis mais elevados da doença 

cárie (CARDOSO et al., 2003). 

Apesar da ênfase dada ao cumprimento à lei 6050 de 1974, regulamentado 

pelo Decreto Federal nº 76.872 de 1975, que tornou obrigatória a adição de flúor em 

todas as estações de água que viessem a ser criadas, (BRASIL, 1974; BRASIL, 

1975), diversos municípios brasileiros ainda não adotaram a fluoretação das águas 

de abastecimento público (BUENDIA, 1995).  

O amplo uso do flúor sob as suas mais variadas formas tem sido responsável 

pela acentuada redução na prevalência e na severidade da doença cárie.  Os 

indivíduos que não têm acesso a ele e/ou a programas preventivos de saúde bucal 

constituem os chamados grupos de alto risco. Estes acabam concentrando os mais 

altos níveis de cárie dentária e, dessa forma, polarizando a distribuição da doença. 

Esse fenômeno, conhecido como polarização, consiste na concentração da maior 

parte das doenças e das necessidades de tratamento em uma pequena parcela da 

população (WEYNE, 1997; ANTUNES et al., 2002; OLIVEIRA, 2006).  
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O índice significativo de cárie (SiC) foi proposto por Bratthall (BRATTHALL, 

2000) e sua meta foi focar atenção especial aos indivíduos com maiores escores de 

cárie em cada população, identificando os subgrupos com ceod ou CPOD (índice de 

dentes cariados, perdidos e obturados na dentição permanente) mais elevados, 

indicando que existe ainda um considerável número de indivíduos com cárie 

dentária. 

Os levantamentos epidemiológicos de saúde bucal têm explorado a 

associação da distribuição de cárie dentária nas populações de acordo com o nível 

socioeconômico, gênero, tipo de moradia, etnia e idade para assim permitir a 

implementação de ações conforme as necessidades encontradas.  

 

 

2.1.1 Cárie Dentária na dentição permanente 

 
O levantamento epidemiológico em saúde bucal realizado pelo Ministério da 

Saúde, em 1996, mostrou que a prevalência de cárie dentária no Brasil, em crianças 

de 12 anos de idade, caiu 54% desde 1986, data do primeiro levantamento. Para o 

índice CPOD médio observou-se queda de 6,67 para 3,06 (BRASIL, 1988; BRASIL, 

1996), atingindo valor de 2,78 no último levantamento nacional (BRASIL, 2004).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a idade de 12 anos 

como parâmetro básico para o indicador do CPOD na dentição permanente de 

crianças (WHO, 1997) e determinou uma escala de quatro níveis para a 

classificação do índice: muito baixo (0,1-1,1); baixo (1,2-2,6); moderado (2,7-4,4); e 

alto (4,5-6,5) (PETERSEN, 2003). 

Dados de municípios do interior do país demonstraram redução significativa 

na prevalência de cárie dentária, como é caso de Paço Fundo-MG, sendo que o 

CPOD aos doze anos de idade foi de 1,97 no ano de 2003, perfazendo um 

decréscimo de 44,00% em relação a 1999 (BASTOS; MAGALHÃES; SILVA, 2006). 

Caso semelhante foi relatado em Bauru-SP, sendo que no primeiro 

levantamento realizado no município, em 1976, o CPOD aos doze anos era de 9,89, 

ocorrendo redução de 90,90% na experiência de cárie dentária ao longo dos anos, 

atingindo valor de 0,90 em 2006 (TAGLIAFERRO et al., 2008).  
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Ao estratificar a amostra em relação ao tipo de escola freqüentada, pública ou 

privada, em Porto Feliz-SP encontrou-se diferença significativa no CPOD e no 

percentual de crianças livres de cárie, embora as melhores condições tenham sido 

observadas em crianças provenientes de escolas privadas (GUSHIA et al., 2003). 

Corroborando este estudo, dados de Recife-PE demonstraram maior prevalência de 

cárie dentária em alunos aos doze anos de idade de escolas públicas (CPOD-2,27), 

em relação aos alunos de escolas privadas (CPOD-1,15) (ROSENBLATT et al., 

2005). 

Quanto ao local de moradia da criança, área rural ou área urbana, Mello e 

Antunes (2004) observaram maior experiência de cárie em crianças aos doze anos 

de idade que residiam na área rural de Itapetininga-SP.  Carvalho et al. (2008) 

encontraram situação similar em Itaí-SP, com diferença estatisticamente significativa 

entre o CPOD de escolares residentes na área rural (3,18) e os residentes na área 

urbana (2,21). 

A análise das condições de saúde bucal em crianças de Pinheiro Preto-SC 

mostrou que não houve diferença significativa no valor do CPOD entre os gêneros, 

no entanto neste município foi encontrada associação entre o gênero e o número de 

dentes hígidos na dentição permanente (MICHEL-CROSATO et al., 2004). Em 

Itirapina-SP, os pesquisadores também não observaram diferenças significativas 

entre os gêneros (HOFFMANN et al., 2006), semelhante ao encontrado em uma 

escola municipal de Niterói-RJ nos anos de 1990 e 2005 (SORAGGI et al., 2007).   

Um estudo realizado na região centro-oeste do estado de São Paulo, que 

comparou o índice CPOD de crianças que residem em municípios com água 

fluoretada e não fluoretada constatou que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as cidades. Isto se deve ao fenômeno da convergência destes 

municípios, que é a exposição dos indivíduos às diferentes fontes de flúor, sendo 

que muitos produtos consumidos pela população apresentam flúor em sua 

composição, como os sucos em pó, leites em pó, achocolatados. E ainda ao efeito 

halo que ocorre pela elaboração de produtos manufaturados em regiões fluoretadas 

e consumidos em regiões não fluoretadas (SALES-PERES; BASTOS, 2002).  

A desigualdade de distribuição de cárie dentária na população tem sido 

observada na literatura científica, fato este relatado em Itaí-SP, em que 34% dos  
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escolares avaliados concentraram 70% das necessidades de tratamento 

demonstrando a ocorrência da polarização no município (CARVALHO et al., 2008). 

Ao analisar a cobertura odontológica a que a população esteve exposta, cerca 

de 80% dos escolares avaliados em São João do Sul-SC e Treviso-SC necessitaram 

de algum tipo de tratamento odontológico, evidenciando a baixa cobertura dos 

serviços de saúde nestes municípios (TRAEBERT et al., 2002). 

 

2.1.2 Cárie Dentária na dentição decídua 

 

A idade de 5 anos é uma idade índice preconizada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) como parâmetro básico para o indicador do ceod na dentição 

decídua (WHO, 1987; WHO, 1997) e fundamental para se monitorar a prevalência 

de cárie e os padrões de saúde, assim como avaliar os programas que estão sendo 

desenvolvidos na população infantil (Cypriano et al.,2003). Uma escala de 

classificação do índice ceod ficou determinada em cinco níveis: muito baixo (0,1-

0,7), baixo (0,8-1,6), moderado (1,7-2,7), alto (2,8-4,0), muito alto (acima de 4,1) 

(FDI, 1982). 

Em contraste com o declínio mundial da prevalência de cárie dentária na 

dentição permanente, a doença na dentição decídua não vem apresentando 

tendências à redução (ANTUNES et al., 2002; BIRKELAND; HAUGEJORDEN; 

FEHR, 2000; LUCAS; PORTELA; MENDONÇA, 2005), chegando a mostrar, 

inclusive em algumas localidades, indícios de progressão (CHAWLA; GAUBA; 

GOYAL, 2000; BIRKELAND; HAUGEJORDEN; FEHR, 2000).  

No Brasil, devido a sua grande extensão e condições socioeconômicas 

heterogêneas, algumas localidades têm apresentado grandes reduções na 

ocorrência de cárie, em outras tal fenômeno não tem sido observado com elevadas 

proporções de cáries não tratadas aos cinco anos de idade (LEITE; RIBEIRO, 2000; 

TRAEBERT et al., 2001; ANTUNES et al., 2002; CYPRIANO et al., 2003) 

(CYPRIANO et al., 2003; HASHIM et al., 2006). 

Em 1993, o ceod encontrado em crianças aos cinco anos de idade no Brasil 

foi de 3,34 (SESI, 1995). O Estado de São Paulo realizou, em 1998, um  
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levantamento epidemiológico em saúde bucal que abrangeu várias faixas etárias, 

dentre elas as idades de 5 e 6 anos, observando ceod de 2,94 e de 3,51 

respectivamente (FSP-USP/SESSP, 1999).  Segundo resultados do levantamento 

epidemiológico das Condições de Saúde Bucal da População Brasileira em 2003 

(Projeto SB Brasil), a média nacional do índice ceod entre crianças com idade de 5 

anos foi de 2,8 e regionalmente a prevalência variou de 55,1% (região Sudeste) a 

65,1% (região Nordeste) (BRASIL, 2004). 

No município de Paulínia-SP, observou-se declínio do ceod em crianças aos 

cinco anos de idade, de 2,70 em 1995 para 1,90 em 2000, correspondendo a 

redução de 29,6% no índice do município (GOMES et al., 2004).  Fato semelhante 

foi relatado no Rio de Janeiro-RJ, com redução de 27,31% do índice ceod entre 

1998 e 2002 (MORAES; MEDEIROS, 2004). Em Bilac-SP, constatou-se declínio do 

ceod em crianças aos seis anos de idade entre os anos de 1998 e 2004, no entanto 

aos cinco anos foi observado declínio de 1998 (ceod de 2,93) a 2000 (ceod de 2,70) 

e aumento na prevalência de cárie dentária em 2004 (ceod de 2,84) (MARTINS et 

al., 2006). 

Entretanto, deve-se salientar que a cárie é uma doença de natureza 

multifatorial e que existem outros fatores importantes do processo saúde/doença, 

como padrão de higiene bucal, microbiota de placa bacteriana, hábitos alimentares e 

condições socioeconômicas (CARDOSO et al.,2003).  

Alguns estudos têm utilizado o tipo de escola (pública ou privada) freqüentado 

pela criança como diferencial socioeconômico, com a finalidade de averiguar a 

desigualdade na distribuição de cárie dentária na população. Estudos realizados em 

municípios brasileiros relataram maior prevalência de cárie dentária em pré-

escolares provenientes de escolas públicas. Como exemplo, pode-se citar o estudo 

desenvolvido em Blumenau-SC, que avaliou a dentição decídua em crianças aos 

seis anos de idade e encontrou prevalência de cárie de 60,9% em escolas públicas e 

de 34,9% em escolas privadas (TRAEBERT et al., 2001). Situações similares foram 

constatadas em Leme-SP, com ceod aos cinco anos de idade de 2,49 em escolas 

públicas e de 1,86 em escolas privadas (RIHS et al., 2003) e em Rio Claro-SP, ceod 

de 2,05 em escolas públicas e de 1,62 em escolas privadas (HOFFMANN et al., 

2004). Corrobora os achados anteriores o estudo de Recife-PE, em que os alunos  
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de escolas públicas também apresentaram valor do ceod mais elevado que os de 

escolas privadas (GRANVILLE-GARCIA; MENEZES, 2005).  

A distribuição da cárie de acordo com o local de residência da população 

também tem sido foco de investigação nas pesquisas desenvolvidas no Brasil, uma 

vez que as áreas rurais apresentam piores indicadores de renda, saneamento 

básico e níveis de escolaridade que as áreas urbanas. Outro fator que agrava esta 

situação é a distribuição dos estabelecimentos de saúde que se concentram nas 

zonas urbanas, desta forma configuram um importante fator de desigualdade de 

acesso aos serviços de saúde (MELLO; ANTUNES, 2004). 

Os pré-escolares residentes na área rural de Itapetininga-SP aos cinco anos 

de idade apresentaram maior prevalência de cárie dentária em relação aos da área 

urbana (MELLO; ANTUNES, 2004).  

As diferenças entre os gêneros também têm sido foco de investigação nos 

estudos epidemiológicos, entretanto diferenças significativas não têm sido 

identificadas.  

Em Pinheiro Preto-SC, a avaliação do ceod mostrou que não houve diferença 

significativa entre os gêneros, entretanto neste estudo foi demonstrada associação 

entre o gênero e o número de dentes hígidos na dentição decídua (MICHEL-

CROSATO et al., 2004). Resultado similar ao estudo anterior foi observado em 

Itirapina-SP, que não encontrou diferença significativa entre os gêneros 

(HOFFMANN et al., 2006). 

Ao investigar a atividade de cárie em pré-escolares, no município de 

Indaiatuba-SP, foram observadas maiores necessidades de tratamentos 

restauradores simples no gênero feminino, enquanto o masculino apresentou 

maiores necessidades de tratamentos restauradores complexos e de exodontias 

(RIHS et al., 2007). 

Em Pareci Novo-RS, município sem água fluoretada, ao avaliar crianças aos 

seis anos de idade identificou-se a polarização da doença cárie dentária, sendo que 

37,00% dos indivíduos concentraram 70,00% da doença. E apenas 8,50% das 

crianças não tiveram experiência de cárie dentária (CARDOSO, 2003).  Valores 

maiores foram identificados em Rio Claro-SP, em que 42,20% das crianças aos 

cinco anos de idade estavam livres de cárie (HOFFMANN et al., 2004). 
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Estimar os cuidados odontológicos a que a população esteve exposta 

também tem sido pesquisado no meio científico, elucidando o quanto as 

necessidades de tratamento estão cobertas no grupo populacional em estudo. 

Cypriano et al. (2003), considerando a indicação de tratamento para crianças 

de cinco e seis anos de idade,   observaram que a quase totalidade das indicações 

estavam relacionadas a procedimentos de pequena complexidade que podem ser 

realizadas por cirurgiões dentistas generalistas. O mesmo foi constatado em 

crianças de Blumenau-SC aos seis anos de idade (TRAEBERT et al., 2001).  

 Em Paulínia-SP, notou-se que 65,40% das crianças de cinco anos de idade 

avaliadas tiveram cobertas suas necessidades de tratamentos restauradores 

(GOMES et al., 2004). Situações contrárias foram relatadas em São João do Sul-SC 

com baixa cobertura odontológica ao avaliar as condições de saúde bucal de 

crianças aos seis anos de idade (TRAEBERT et al., 2002) e em Belém-PA, sendo 

que neste município 70,67% dos pré-escolares tiveram experiência de cárie, o que 

indicou deficiência de atenção básica à saúde bucal (PINHEIRO et al., 2006).  

Os pré-escolares de Rio Claro-SP, provenientes de escolas privadas, tiveram 

maiores coberturas das suas necessidades de tratamento (76,30%) em relação aos 

pré-escolares de escolas públicas (52,00%), sendo que esta diferença foi 

considerada estatisticamente significativa (HOFFMANN et al., 2004).  

Um estudo desenvolvido em municípios goianos revelou que 31,10% dos pré-

escolares avaliados necessitaram de tratamento odontológico, sendo que 76,10% 

destes se referiram a tratamentos restauradores (FREIRE et al., 1999). Em 

Campinas-SP, foram examinadas crianças com cinco anos de idade e o ceod 

encontrado foi de 1,68, sendo que 75,60% deste índice corresponderam ao 

componente cariado, sugerindo que há ainda uma grande parcela da população 

infantil que não é beneficiada por qualquer tipo de tratamento curativo (CARDOSO 

et al., 2004).  

A baixa incorporação de tratamento odontológico restaurador em crianças de 

cinco anos de idade é indicativo da falta de conhecimento dos pais sobre a 

importância da dentição decídua (MELLO; ANTUNES, 2004).  

A conscientização dos pais ou responsáveis pelas crianças a respeito dos 

aspectos nutricionais e higiênicos, e de informações básicas de saúde bucal, tem  
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proporcionado uma redução no índice de cárie em estudos brasileiros (WALTER; 

FERELE; ISSAO, 1996).    

De fato, pôde-se constatar que a cárie dentária ainda é um problema de 

saúde pública em várias localidades brasileiras, especialmente nos extratos 

populacionais de baixo nível socioeconômico, como têm revelado diversas 

pesquisas em crianças no Brasil, realizadas em escolas públicas (ROSENBLATT et 

al., 2005). 

O conhecimento da situação epidemiológica da população é essencial para o 

planejamento e a execução de ações em saúde bucal, sendo o caminho correto de 

superação do atendimento indiscriminado da livre demanda, ou seja, do atendimento 

às pessoas que por sua própria iniciativa recorrem às unidades de tratamento 

disponíveis (PINTO, 2008). 

Tradicionalmente os programas de saúde escolar no Brasil têm enfocado os 

alunos matriculados em escolas de 1º grau, o que significa proporcionar cuidados 

odontológicos curativos e preventivos a partir dos 7 anos. Aos pré-escolares e às 

crianças em geral entre 0 e 6 anos pouca atenção é dada, justificando a quase 

inexistência de estudos epidemiológicos enfocando os dentes decíduos (PINTO, 

1996; ALBERT et al., 2002; PINTO, 2008). A melhoria do cuidado durante os anos 

pré-escolares reduziria a necessidade de restaurações ou extrações (PRADO; 

BASTOS; MESTRINER JUNIOR, 2004). 

Os levantamentos epidemiológicos permitem coletar informações sobre 

necessidades de tratamento, que é a chave no planejamento e administração de 

serviços odontológicos. Os dados sobre necessidades de tratamento podem auxiliar 

a compreender a extensão na qual os serviços odontológicos disponíveis são 

compatíveis com essas necessidades; a dimensionar a natureza e o volume de 

procedimentos preventivos e curativos necessários e a estimar os recursos 

demandados para as ações de saúde bucal (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 2006).   

A saúde bucal, na maioria dos municípios brasileiros, constitui ainda um 

grande desafio aos princípios do Sistema Único de Saúde, principalmente no que se 

refere à universalização e à equidade do atendimento (GOMES et al., 2004). A 

Educação em Saúde é uma grande ferramenta que pode atuar como norteadora das 

ações em saúde, reiterando a importância do auto-cuidado para prevenir problemas 

bucais. 
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2.2 Educação em Saúde 

 

A educação em saúde compreende aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades, de atitudes e construção de valores que levem o 

sujeito a agir no seu dia-a-dia em benefício da própria saúde e da saúde da 

coletividade. Assim concebida, pode-se afirmar que a educação em saúde bucal tem 

papel relevante na prevenção dos problemas bucais, pois permite ao indivíduo ter 

consciência das doenças que podem acometer sua boca e da utilização de medidas 

preventivas (PETRY; PRETTO, 2003; CAMPOS; GARCIA, 2004; OLIVEIRA et al., 

2004; BRANDÃO et al., 2004; ANTUNES et al., 2006; BARROSO; VIEIRA; VARELA, 

2006; LEONELLO; L’ABBATE, 2006; VIEIRA, 2006; GRANVILLE-GARCIA et al., 

2007). 

Embora a educação, sozinha, não tenha forças para possibilitar a saúde 

desejável à população, pode fornecer elementos que capacitem os indivíduos para 

ganhar autonomia e conhecimento na escolha de condições mais saudáveis 

(PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2004).  

A identificação das transformações próprias do crescimento e 

desenvolvimento em suas linhas mais gerais, assim como o reconhecimento das 

semelhanças e diferenças entre as pessoas contribuem para o desenvolvimento da 

auto-estima e para a busca progressiva de autonomia (VILHENA et al., 2007). A 

Educação para a Saúde como fator de promoção e proteção à saúde é, também, 

uma estratégia para a conquista dos direitos de cidadania (BRASIL, 1997).  

Nesse sentido, a educação em saúde como prática social voltada para o 

coletivo representa importante possibilidade de ampliar a atuação das práticas de 

promoção da saúde bucal no espaço público (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 

2004). Soares (1988) aponta que muitas medidas preventivas permitem combater a 

cárie e a doença periodontal. A higiene bucal, uso do flúor e alimentação não-

cariogênica constituem medidas eficazes para fazer frente aos problemas bucais. 

Entretanto, para que tenham êxito, precisam fundamentar-se em programas 

educativos. 

Moimaz et al. (1992) consideraram que a educação em saúde bucal é uma 

das medidas mais importantes na prevenção dos problemas bucais, pois promove a  
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conscientização do próprio indivíduo sobre aspectos que podem afetar sua boca, 

bem como informa as medidas preventivas existentes e os tratamentos indicados 

para cada doença. 

O desconhecimento sobre cuidados necessários de higiene bucal representa 

um fator a ser considerado, uma vez que a informação, embora disponível nas 

grandes mídias, não chega a todas as camadas da população da mesma forma e, 

dificilmente, é apreendida de modo a produzir conhecimento e autonomia em 

relação aos cuidados com a saúde. A importância de programas odontológicos 

educativos, que levantem e interpretem as necessidades das populações de menor  

acesso aos serviços de saúde odontológicos precisa ser valorizada. (PAULETO; 

PEREIRA; CYRINO, 2004).  

Para promover educação e motivação, faz-se necessária a utilização de 

estratégias, tais como linguagem específica de acordo com a faixa etária e o nível 

socioeconômico, seleção de métodos adequados de motivação e, principalmente, 

reforço de informações.  

Este processo precisa ser desenvolvido de maneira prazerosa, despertando 

na população-alvo a vontade de aprender e estimulando o desejo de alcançar os 

resultados visados, que são as mudanças ou melhoria dos hábitos (ALVES; 

VOLSCHAN; HAAS, 2004). 

A continuidade da motivação é que será responsável pela sedimentação dos 

conhecimentos, caso contrário, de nada adiantarão os esforços iniciais, pois estes 

irão se perder com o tempo (AXELSSON; LINDHE; NYSTRÖM, 1991). Tal 

continuidade muitas vezes é dificultada, principalmente em programas educativo-

preventivos no setor público, devido ao número restrito de profissionais disponíveis 

para atender a uma grande parcela da população. 

Tendo em vista esta dificuldade, deve-se considerar a importância de se 

capacitar outros agentes de educação em saúde, por meio do processo ensino-

aprendizagem, para multiplicarem o saber em saúde nas diversas localidades. 

Grynszpan e Melo (1997) enfatizaram que pais e professores são 

imprescindíveis na prevenção das doenças bucais, pois sem suas colaborações 

torna-se impossível conseguir da criança a apreensão de conhecimentos sobre 

saúde bucal e dieta que lhes são transmitidos na escola. Referiram os mesmos  
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autores, a teoria de que a aprendizagem e a motivação necessitam de reforço 

constante, periódico e permanente para se transformarem em hábitos. 

Neste contexto, a utilização de agentes auxiliares de educação, como pais ou 

responsáveis e educadores deve ser cada vez mais estimulada, no intuito de 

estabelecer uma condição adequada de saúde (GOEL; SHETTY, 1997; CORONA, 

1999). 

 

2.2.1 Educação em saúde no ambiente familiar 

 

No caso específico da promoção de saúde em crianças, a família representa 

a primeira fonte de informação. Portanto, é imprescindível motivar os pais para que 

se conscientizem da real relevância da saúde bucal para a saúde geral e que 

instruam seus filhos em higiene bucal (AL-TAMINI, 1998; ALVES; VOLSCHAN; 

HAAS, 2004).  

De acordo com Figueira e Leite (2008), inicialmente, os pais poderão surgir 

como um novo público-alvo para a educação em saúde, no entanto, num segundo 

momento, poderão atuar como agentes multiplicadores dentro da própria família e 

também da sua comunidade. Poderão ainda atuar dentro da escola, auxiliando no 

planejamento e execução das ações educativas. Em estudo com escolares, tais 

autores observaram que a família apareceu como importante meio de aquisição de 

conhecimentos sobre saúde bucal para cerca de metade das crianças entrevistadas. 

Escolares de Londrina-PR afirmaram que os pais foram os principais 

responsáveis pelos seus interesses no cuidado com a saúde bucal (escola 1: 

85,71%; escola 2: 65,48%), seguido pelo cirurgião-dentista (escola 1: 14,29%; 

escola 2: 28,57%) e pelo professor (escola 2: 5,95%) (MIYAZAKI; TAKUSHI; 

REICHE, 1997). 

Fazer com que os pais tomem consciência do seu papel educativo com 

relação à higiene bucal dos seus filhos é o primeiro passo para a obtenção de 

sucesso na construção de hábitos de higiene bucal da criança (FRAIZ; WALTER, 

2001). 

Alguns pais, ao levarem as crianças para avaliação odontológica, sentem-se 

livres das responsabilidades com os cuidados de higiene bucal, transferindo para o  



 73 
Fábio Silva de Carvalho 

2  Revisão de Literatura 

 

dentista toda a responsabilidade de promover sua saúde bucal (ALVES; 

VOLSCHAN; HAAS, 2004). 

Para que ocorra a manutenção das orientações às crianças, vale enfatizar 

que os pais sejam também educados e orientados quanto à sua responsabilidade no 

processo de educação e manutenção da saúde de seus filhos, possibilitando o 

controle de uma dieta e higienização saudáveis (JORGE et al., 2007). 

No entanto, deve-se considerar que muitas vezes a família não dispõe de 

informações nem condições básicas de higiene. Desse modo, espera-se que 

profissionais da saúde e da educação possam assessorá-la no compromisso de 

promoção de saúde às crianças. 

 

2.2.2 Educação em saúde no ambiente escolar 

 

A época escolar constitui-se numa fase adequada para se iniciarem medidas 

educativas e preventivas. Nesta idade, a criança está iniciando o desenvolvimento 

de sua coordenação motora, passa a imitar os gestos dos adultos e a aceitar com 

mais facilidade tarefas repetidas. Coincidentemente, é nesta época que a dentição 

permanente inicia sua erupção e qualquer medida preventiva é de grande valia para 

sua integridade (ALVES et al., 2001). 

Entre as crianças, os escolares são considerados o grupo mais favorável para 

o desenvolvimento de programas de educação em saúde bucal, pois nesta etapa 

escolar, são mais receptivas, apresentam maior facilidade de aprendizagem e uma 

melhor coordenação motora, facilitando o ensino de hábitos adequados, 

principalmente aqueles relacionados à saúde bucal (MORAES; BIJELLA, 1982; 

LANG; WOOLFOLK; FAJA, 1989; PETRY; PRETTO, 1999). 

Desta forma, a escola é o local ideal para o desenvolvimento de programas 

educativo-preventivos, pois permite que todas as crianças tenham acesso a eles, 

incluindo aquelas que por algum motivo não têm acesso aos cuidados profissionais 

particulares (LOUPE; FRAZIER, 1983).  

As ações de saúde na escola objetivam o desenvolvimento da consciência 

nos alunos quanto ao direito da higiene e o conhecimento de seus determinantes,  
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capacitando-os para a utilização de medidas práticas de promoção e recuperação de 

seu bem-estar (VILHENA et al., 2007). 

Além disso, nas escolas podem ser desenvolvidas ações para promover a 

saúde bucal, como por exemplo, por meio da implementação de uma política de boa 

alimentação, oferecendo alimentos saudáveis na cantina (SILVA, 2002) e da ênfase 

à importância dos dentes e da higienização.   

Outro fator que deve ser salientado é o fato do trabalho em grupo realizado na 

escola favorecer o aprendizado e a estimulação, uma vez que as crianças 

encontram-se dentro de um mesmo meio social e intelectual, no qual a ação de uma 

criança repercute sobre a outra (MIELE et al., 2000). 

Neste contexto, a figura do professor de ensino fundamental exerce grande 

influência sobre o comportamento dos alunos, sendo ele um agente essencial na 

construção e transmissão de conhecimentos, devido ao contato direto e prolongado 

com as crianças (VASCONCELOS et al., 2001). 

Os educadores, em função de seus conhecimentos em técnicas 

metodológicas e de seu relacionamento psicológico com os alunos, podem favorecer 

a construção de hábitos de vida saudáveis das crianças (MORAES; BIJELLA, 1982; 

PETRY; PRETTO, 1999). Outro fator que favorece esse trabalho é a possibilidade 

que a escola oferece de reforçar e repetir os conhecimentos e hábitos aprendidos, 

uma vez que a motivação deve ser uma atitude constante para que os hábitos de 

higiene sejam incorporados (COUTO  et al., 1992; GONÇALVES; SILVA, 1992; 

TAMIETTI et al., 1998). 

Nesse contexto, diversos estudos ressaltaram a importância do professor de 

ensino fundamental na veiculação de informação sobre saúde bucal para crianças e 

na multiplicação de conhecimentos, auxiliando o cirurgião-dentista em programas 

educativo-preventivos (MOIMAZ et al., 1992; DALTO; FERREIRA, 1998; ABEGG, 

1999; VASCONCELOS et al., 2001; SANTOS; RODRIGUES; GARCIA, 2002; 

SOFOLA et al., 2002; ALMAS et al., 2003; SANTOS; RODRIGUES; GARCIA, 2003; 

CAMPOS; GARCIA, 2004; MELO, 2005; FERREIRA et al., 2005). Essa parceria 

beneficia a comunidade infantil em uma faixa etária onde os hábitos alimentares e 

de higiene estão sendo formados. 

A partir do momento em que as mães tiveram que trabalhar fora de casa, para 

ajudar na complementação da renda familiar, muitos dos cuidados com a saúde e a  
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educação da criança foram delegados ao professor. Ele é, portanto, um elemento 

fundamental no processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 1990). 

Os professores, especialmente do ensino fundamental, são profissionais que 

convivem diariamente com as crianças, sendo as pessoas de maior contato com 

eles depois da família, possuindo assim vínculos não só com os alunos, mas 

também com os familiares da criança (DALTO; FERREIRA, 1998; SANTOS; 

RODRIGUES; GARCIA, 2003). Dessa forma, podem ajudar até mesmo na 

descoberta de sinais e sintomas de problemas de saúde não percebidos pela família 

e nem mesmo pelo próprio aluno. 

Por este motivo, esses profissionais da educação são as pessoas mais 

indicadas numa perspectiva coletiva, para atuar em educação em saúde bucal com 

as crianças, podendo influir de maneira significativa em suas formações (MOIMAZ et 

al., 1992). No entanto, para atuarem como educadores de saúde bucal devem ser 

bem informados, para modelar o comportamento das crianças. 

Os professores, além de serem capacitados em relação a conteúdos 

relacionados com a saúde, também devem ser preparados para aceitar que a 

educação em saúde é parte de suas atividades como educadores (ABEGG, 1999). 

Alguns autores relataram a necessidade de uma melhor formação dos 

professores de ensino fundamental a respeito de aspectos bucais, para que estes 

possam atuar como agente educativo junto aos escolares (MEDEIROS, 1983; 

MOIMAZ et al., 1992; MILANEZI et al., 1996; SANTOS; RODRIGUES; GARCIA, 

2002; SANTOS; RODRIGUES; GARCIA, 2003). 

A ausência de questões relativas à saúde bucal durante a formação 

pedagógica torna estes profissionais sem compreensão do seu papel na saúde, 

podendo, desta forma, transmitir conhecimentos distorcidos da realidade (MELLO 

JORGE, 1994). De acordo com Bògus (1990), para que os professores se sintam 

capacitados a trabalhar questões relativas à saúde bucal com seus alunos é 

necessário que sejam revistos os currículos dos cursos de formação pedagógica, ou 

mesmo que sejam ofertados cursos de treinamento sobre o assunto. 

Abegg (1999) ressaltou que deveria haver integração dos currículos de 

escolas de nível fundamental, médio e superior no que diz respeito à educação em 

saúde, sobretudo nos cursos de formação de docentes, onde deveriam ser 

contemplados conteúdos de educação em saúde, de forma a capacitar e preparar  
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futuros professores para desenvolverem práticas adequadas no cotidiano da escola, 

nos mais diversos níveis de escolaridade. 

Sabe-se que para a assimilação de informações e incorporação de hábitos 

saudáveis, de maneira ideal, deve-se realizar um programa contínuo, adequado à 

realidade do público a ser atendido, que também seja capaz de atingir e abranger 

todas as pessoas envolvidas com a população alvo para que essas possam interferir 

dentro da sua realidade cotidiana.  

Assim, a incorporação da família e/ou professores dentro destes programas 

pode representar uma grande estratégia para seu sucesso (CHIKTE et al., 1990). 

Vale ressaltar que a promoção da educação em saúde na escola deve preconizar 

abordagens que incentivem a realização de ações integradas com a participação da 

família, da comunidade escolar e da sociedade (SILVA, 2002). 

Portanto, conhecer os núcleos familiares e escolares, suas percepções, 

interesses, necessidades e práticas em relação à saúde bucal fornecerão subsídios 

importantes para o planejamento das atividades educativas em saúde.  
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3 Proposição 

 

 Descrever o perfil epidemiológico de cárie dentária em pré-escolares de 

três Escolas Municipais de Educação Infantil de Bauru-SP; 

 Verificar o conhecimento sobre saúde bucal de pais e de educadores de 

três EMEIs de Bauru-SP. 
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4 Material e Métodos 

 
O presente estudo foi realizado durante o ano de 2008 no município de Bauru, 

localizado na região centro-oeste do Estado de São Paulo, situado a 284 km da 

capital, com área territorial de 673,5 km2 e população estimada de 355.675 

habitantes em julho de 2008 (IBGE, 2008). O município tem água de abastecimento 

público fluoretada desde 1975. 

O delineamento deste estudo foi do tipo transversal, cuja característica é 

descrever as condições de saúde de uma dada população em determinada área e 

tempo (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 2006). 

 

4.1 Aspectos éticos 

 
Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo 

(FOB-USP), sob parecer no 071/2008 (Anexo A) e autorização da Secretaria 

Municipal da Educação de Bauru (Anexo B) para sua realização nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs). 

 O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi entregue a todas as 

crianças matriculadas em três EMEIs do município de Bauru – SP, mediante 

listagens fornecidas pelas instituições. E só participaram desta pesquisa as crianças 

que apresentaram o TCLE assinado pelos responsáveis (Apêndice A).  

 O TCLE também foi entregue aos educadores das três EMEIs, 

acompanhados de convite para participação e explicação minuciosa dos objetivos do 

estudo (Apêndice A). 

 

4.2 Amostra 

 

Este estudo foi realizado em três EMEIs situadas no mesmo bairro de Bauru 

que participam de um projeto educativo e preventivo em saúde bucal com uso de  
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xilitol. As crianças realizam escovações diárias após a merenda escolar e sob 

supervisão dos educadores. O desenvolvimento deste trabalho nessas três EMEIs 

fornecerá dados ao projeto educativo e preventivo citado anteriormente e assim 

permitirá a adoção de práticas direcionadas a real necessidade das escolas.  

A população alvo deste estudo foi composta por pré-escolares, pais ou 

responsáveis e educadores. 

 

4.2.1 Pré-escolares 

 

Foram avaliadas 283 crianças entre 3 e 6 anos de idade, de ambos os 

gêneros.  Os pré-escolares examinados foram os que estavam em ambiente escolar 

nos períodos de exame e tinham permissão para que ele fosse realizado, 

correspondendo a 68,69% do total de 412 crianças. E mesmo com a autorização dos 

responsáveis, algumas crianças não quiseram participar deste estudo, sendo assim 

excluídas da amostra. 

 

4.2.2 Pais ou responsáveis 

 

Os pais fizeram parte da amostra devido aos seus importantes papéis na 

realização ou complementação de cuidados à saúde bucal das crianças. Dos 

responsáveis pelas 283 crianças examinadas, 83,04% devolveram os questionários 

preenchidos, totalizando uma amostra de 235 pais.  

 

4.2.3 Educadores 

 

A amostra foi composta por 23 educadores das três EMEIs participantes 

deste trabalho que devolveram os questionários preenchidos, correspondendo a 

88,46% do total de 26 educadores.   
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4.3 Delineamentos do Estudo 

 

4.3.1 Processo de Calibração 

 
O processo de calibração do examinador foi conduzido por um examinador 

padrão, experiente em levantamentos epidemiológicos, sendo que na primeira etapa 

foi administrada aula teórica, onde se buscou a padronização inicial quanto aos 

códigos, critérios e condutas de exames adotados no estudo. 

Na segunda etapa foi realizada uma demonstração clínica, pelo examinador 

padrão, quanto ao posicionamento dos materiais, do anotador, organização das 

fichas e ergonomia em relação ao atendimento, seguida de exames de treinamento 

e discussão clínica para familiarização dos procedimentos. 

O objetivo da calibração é assegurar a uniformidade de interpretação, 

compreensão e aplicação dos critérios para as várias doenças e condições a serem 

observadas e registradas; assegurar que cada profissional possa examinar de 

maneira uniformemente padronizada e assim minimizar variações entre os diferentes 

examinadores. 

Durante os levantamentos, foram realizados exames em duplicata em 10 % 

dos examinados, objetivando a detecção de possíveis mudanças de diagnóstico ao 

longo dos exames, sendo que esta é uma recomendação da OMS para avaliar a 

concordância intra-examinador (WHO, 1997).  

Adotou-se o teste estatístico kappa, tomando-se o dente como unidade de 

análise para aferir a concordância do examinador. Esta foi feita pela comparação de 

cada exame com um examinador padrão (PERES; TRAEBERT; MARCENES, 2001). 

A concordância intra-examinador foi considerada ótima neste estudo, com valor de 

kappa de 0,92.  

 

4.3.2 Códigos e Critérios 

 
Os códigos utilizados para verificação de cárie dentária seguiram as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997), adaptados pela 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e pelo Projeto SB Brasil  
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(BRASIL, 2004). O índice utilizado para experiência de cárie foi o ceod, segundo os 

critérios da OMS (WHO, 1997).  

Para o cálculo do índice ceod e seus componentes, todos os dentes 

examinados devem obrigatoriamente receber um código conforme a classificação da 

tabela 1. O total do ceod de um indivíduo se dá pela somatória dos componentes “c” 

(“cariados”), “e” (“extraídos” por cárie) e “o” (“obturados”), ou seja, pelos códigos B, 

C, D e E. A média para um grupo de indivíduos é obtida dividindo-se a soma pelo 

número de pessoas examinadas. Para o estudo da dentição decídua, são 

considerados “extraídos” apenas os dentes que foram perdidos em função do ataque 

de cárie, sendo excluídos os que esfoliaram naturalmente.  

Além da experiência de cárie avaliada pelo índice ceod, os exames 

epidemiológicos também verificam as necessidades de tratamento, segundo os 

critérios propostos pela OMS, e estes resultados também foram abordados neste 

estudo.  Os códigos e critérios empregados para a necessidade de tratamento dos 

pré-escolares avaliados estão descritos na tabela 2. 

 
Tabela 1- Códigos e critérios para o diagnóstico e registro de cárie da coroa dentária, preconizados 
pela OMS e adaptados pela Faculdade de Saúde Pública - USP. 
  

Código Critério 

A Coroa hígida 

B Coroa cariada 

C Coroa restaurada com cárie 

D Coroa restaurada sem cárie 

E Dente perdido por cárie 

F Dente perdido por outro motivo 

G Selante 

H Apoio de coroa ou ponte 

K Coroa não erupcionada 

T Trauma ou fratura 

L Dente excluído 
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Tabela 2- Códigos e critérios para a necessidade de tratamento, preconizados pela OMS e adaptados 
pela Faculdade de Saúde Pública - USP. 

 

Código Tratamento 

0 Nenhum 

1 Restauração de 1 superfície 

2 Restauração de 2 ou mais superfícies 

3 Coroa por qualquer razão 

4 Faceta estética 

5 Pulpar + restauração 

6 Extração 

7 Remineralização de mancha branca 

8 Selante 

9 Sem informação 

 

 

Foram também utilizados para a análise dos resultados os seguintes índices:  

 

• Índice de Cuidados – Care Index – é uma forma alternativa de cálculo 

que integra os mesmos componentes do ceod ou CPOD e tem a 

finalidade de produzir uma medida que de alguma forma reflita a 

capacidade do sistema de saúde em atender as demandas por 

atendimento odontológico associadas à manifestação de cárie dentária. 

O seu cálculo é realizado por meio da relação de dentes 

restaurados/CPO X 100 (WALSH, 1970). 

• Índice de Saúde Dentária – ISD – procura traduzir a discrepância 

proporcional entre o número total de superfícies sadias e o número 

total de superfícies não sadias. Calculado da seguinte forma: {nº de 

dentes hígidos – (dentes cariados + perdidos + restaurados)} / nº de 

dentes examinados. O índice varia de -1 a +1, sendo que o extremo 

positivo representa uma dentição inteiramente sadia (CARPAY et al., 

1988); 

•  Índice Significativo de Cárie (SiC index) – índice proposto para avaliar 

a desigualdade da distribuição de cárie dentária na população em 

estudo. É representado pelo valor médio do ceod ou CPOD calculado  
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para um terço do grupo examinado que apresentou valores mais 

elevados do ataque de cárie (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 2006).   

•  Coeficiente de Gini – é também utilizado para o cálculo de 

desigualdade na experiência de cárie, e seu valor pode ser 

determinado por meio de cálculo numérico envolvendo o valor do ceod 

ou CPOD observados em uma população, ou ainda por recursos 

gráficos envolvendo o dimensionamento da área delimitada pela curva 

de Lorenz da mesma distribuição.  O valor mínimo do coeficiente de 

Gini é 0, que ocorreria caso não houvesse desigualdade na experiência 

de cárie. Valores progressivamente mais elevados podem ocorrer 

quando aumenta a desigualdade na distribuição da doença e o valor 

máximo para o coeficiente de Gini é 1 (ANTUNES; PERES; FRAZÃO, 

2006).  

 

4.3.3 Exames Clínicos 

 
Os exames foram realizados por um examinador e um anotador devidamente 

calibrados como citado anteriormente. Os dados coletados foram registrados em 

fichas apropriadas para o estudo (APÊNDICE B). As crianças foram avaliadas nos 

pátios das escolas, sob luz natural, com o examinador e as crianças sentados em 

cadeiras. Foram utilizados para cada exame gazes para limpeza e secagem das 

superfícies dentárias, espelhos bucais planos e sondas do tipo “ball point” ou CPI 

(WHO, 1997),  com a finalidade de confirmar evidências visuais de cárie dentária.  

Adotaram-se as medidas vigentes de biossegurança visando à proteção da 

equipe pesquisadora e das crianças que se submeteram aos exames (WHO, 1997). 

 

4.3.4 Questionários 

 
 O instrumento utilizado para a pesquisa de campo foi um questionário 

composto por questões objetivas e descritivas. Os questionários foram enviados aos 

pais ou responsáveis que autorizaram a participação de seus filhos neste estudo. O 

conteúdo do questionário visou observar variáveis como: a idade, gênero, grau de  
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escolaridade, questões relativas ao conhecimento da etiologia e prevenção de cárie 

dentária, supervisão da escovação dos filhos e cuidados com os filhos (APÊNDICE 

C).  

Os questionários foram entregues aos educadores, com a explicação do 

objetivo deste estudo.  O conteúdo do questionário visou observar variáveis como: a 

idade, gênero, grau de escolaridade, questões relativas ao conhecimento da 

etiologia e prevenção da cárie dentária, fonte de informações sobre saúde bucal, 

desenvolvimento de escovação supervisionada na escola e abordagem sobre saúde 

bucal nas aulas ministradas (APÊNDICE D). 

 

4.3.5 Processamento dos dados e Análise Estatística  

 

Os dados obtidos foram estratificados, segundo a idade, gênero e grupo 

étnico. Para variável etnia, alguns estudos epidemiológicos adotam a auto-

classificação, em que o indivíduo se inclui em uma categoria. Entretanto, no 

presente estudo, o examinador classificava a criança considerando-se os traços 

étnicos mais predominantes, pois se tratava de pré-escolares. Esta variável foi 

estratificada em dois grupos: brancos e não-brancos (amarelos + pardos + negros) 

para possibilitar a análise estatística.  

Os dados foram processados em planilha Excell 2007. Os resultados do 

estudo são apresentados com base em um plano de análise quantitativa descritiva, 

mediante a elaboração de gráficos e tabelas.  

Para analisar as diferenças na prevalência de cárie dentária em relação ao 

gênero e grupo étnico foi utilizado o teste Mann-Whitney, e o teste Kruskal-Wallis 

entre as idades e grupos étnicos avaliados, com nível de significância de 5%. Nas 

comparações entre os hábitos de higiene e a prevalência de cárie dentária foi 

aplicado o teste estatístico qui-quadrado.  
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A taxa de resposta das autorizações enviadas aos pais ou responsáveis foi de 

77,43% (319) do total de 412 pré-escolares entre três e seis anos de idade 

matriculados nas três EMEIs que participaram deste estudo. Ocorreu uma perda de 

2,43% (10) da amostra por terem mudado de escola, 1,94% (8) que se recusaram 

em participar do estudo e de 4,37% (18) que não estavam presentes nas escolas 

nos dias dos exames. Desta forma o total de pré-escolares avaliados foi de 283 

(68,69%). Quanto aos questionários enviados aos pais, apenas 83,04% devolveram 

respondidos, ou seja, 235 do total de 283 autorizações para exames. E dos 

questionários entregues aos professores, retornaram 23 (88,46%) do total de 26 

educadores das três EMEIs.   

As crianças com cinco anos de idade corresponderam a 36,75% da amostra 

estudada.  Quanto ao gênero a distribuição foi homogênea, sendo 50,18% do 

gênero masculino e 49,82% do feminino. Em relação ao grupo étnico, observou-se 

predomínio de brancos em relação a não brancos. Estes dados podem ser 

visualizados na tabela 3. 

A prevalência de cárie dentária aos 3 anos de idade foi de 34,38%, chegando 

a 38,46% aos 5 anos de idade. Entre os gêneros a prevalência foi similar, apesar de 

o gênero masculino ter apresentado valor maior (38,73%). Quanto ao grupo étnico 

observou-se maior prevalência no grupo branco, entretanto não houve diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05).   Observou-se que 63,25% dos pré-escolares 

se apresentaram livres de cárie dentária. A tabela 4 ilustra essas informações. 
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 Total da amostra 
 n % 

   
Idade   
3 anos 32 11,30 

4 anos 97 34,28 

5 anos 104 36,75 

6 anos 50 17,67 

 
Gênero 

 
Masculino 142 50,18 

Feminino 141 49,82 

Grupo Étnico  

Branco 216 76,33 

Não Branco 67 23,67 

   

Total da amostra 283 100,00 

 
 

 

O índice ceod encontrado na amostra estudada foi de 1,40. Aos três anos de 

idade o ceod observado foi de 1,13, valor este que aumentou de acordo com o 

avançar da idade, chegando a 1,68 aos seis anos. Em relação ao gênero, o 

masculino apresentou valor mais alto que o feminino. Ao avaliar as diferenças entre 

os grupos étnicos, o grupo de não brancos apresentou índice ceod mais alto em 

relação ao grupo de brancos. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas nas comparações entre as idades, gêneros e grupos étnicos (p>0,05). 

Estes dados estão apresentados na tabela 5. 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição da amostra de acordo com 
idade, gênero e grupo étnico. Bauru-SP, 2008. 
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 Prevalência de cárie Livres de Cárie 
 n % n % 
     

Idade     
3 anos 11 34,38 21 65,62 

4 anos 34 35,05 63 64,95 

5 anos 40 38,46 64 61,54 

6 anos 19 38,00 31 62,00 

    
Gênero    

Masculino 55  38,73  87  61,27 

Feminino 49  34,75  92  65,25 

    
Grupo Étnico    

Branco 73 33,80 143 66,20 

Não Branco 31 46,27 36 53,73 

    
Total 104 36,75 179 63,25 

 

 

Na curva de distribuição do índice ceod que está representada no gráfico1, 

observa-se a variação do índice do valor 0 até 20 nesta população estudada. A 

maior parte dos pré-escolares estão concentrados no valor de ceod igual a 0, sendo 

observado alguns picos de concentração da doença nos valores 4 e 6.  

O gráfico 2 mostra a distribuição do índice ceod de forma estratificada para 

comparação entre as idades. Observou-se aumento na prevalência de cárie dentária 

à medida que as crianças vão atingindo mais idade, crianças aos seis anos com 

valores do índice ceod igual a 9, no entanto, foi encontrado ceod igual a 13 e igual a 

20 aos quatro anos.   

 

 

 

 
 

Tabela 4 – Distribuição da prevalência de cárie dentária e de livres de cárie de 
acordo com idade, gênero e grupo étnico. Bauru-SP, 2008. 
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ceod 
Desvio 
padrão 

   
ceod total 1,40 2,63 

   

Idade   
3 anos 1,13 1,90 

4 anos 1,42 3,11 

5 anos 1,33 2,28 

6 anos 1,68 2,75 

   

Gênero   

Masculino 1,65 3,11 

Feminino 1,15 2,03 

   

Grupo Étnico   
Branco 1,32 2,67 

Não Branco 1,66 2,52 

   

 
 
A freqüência de crianças livres de cárie diminuiu com o aumento da idade, 

aos três anos 65,62% estavam sem experiência de cárie e aos seis anos 62,00%.  

Observou-se também que 24,04% das crianças aos cinco anos de idade tinham 

ceod no intervalo de 1 a 3, sendo esta proporção maior que nas outras idades 

avaliadas.   Na idade de seis anos 24,00% dos pré-escolares tiveram o índice ceod 

acima de 3, sendo que aos três anos apenas 15,63% das crianças estavam acima 

deste valor. Mesmo com as diferenças citadas em relação à idade, não foram 

consideradas estatisticamente significativas (p>0,05). Esses dados estão ilustrados 

na tabela 6. 

 
 
 
 

Tabela 5 – Distribuição do ceod de acordo com 
idade, gênero e grupo étnico. Bauru-SP, 2008. 
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ceod 

Gráfico 1 – Distribuição dos pré-escolares de acordo com o ceod encontrado. Bauru-SP, 2008.
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Gráfico 2 - Distribuição do ceod dos pré-escolares de acordo com a idade. Bauru-SP, 2008 
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Diferenças entre os gêneros também foram observadas, sendo que o gênero 

feminino teve menos experiência de cárie que o masculino. Entretanto, o gênero 

feminino teve maior contribuição para o valor do índice ceod entre 1 e 3 (22,70%),  

enquanto para o ceod acima de 3 o gênero masculino foi representado por 21,13%. 

Quanto aos grupos étnicos, o grupo branco foi menos acometido pela doença 

cárie que o grupo não branco, da mesma forma isto aconteceu para a proporção de 

crianças com índice ceod entre 1 e 3, e acima de 3.  A tabela 6 traz informações 

mais detalhadas. 

 
 
 
 
 

 ceod = 0 ceod 1 - 3 ceod > 3 
 n % n % n % 

Idade       
3 anos 21 65,62 6 18,75 5 15,63 

4 anos 63 64,95 19 19,59 15 15,46 

5 anos 64 61,54 25 24,04 15 14,42 

6 anos 31 62,00 7 14,00 12 24,00 

       

Gênero   
    

Masculino 87 61,27 25 17,61 30 21,13 

Feminino 92 65,25 32 22,70 17 12,06 

       

Grupo Étnico       

Branco 143 66,20 38 17,59 35 16,20 

Não Branco 36 53,73 19 28,36 12 17,91 

       

Total da amostra 179 63,25 57 20,14 47 16,61 

 

 

Na tabela 7 pode ser observado que o componente cariado (c) foi o que mais 

contribuiu para o índice ceod, correspondendo a 77,28% do valor total do índice na 

amostra estudada. Aos três e seis anos de idade o componente cariado foi 

equivalente a 83,33% do índice. Em relação ao componente perdido, por cárie, as  

Tabela 6 – Distribuição do ceod, por intervalo, de acordo com idade, gênero e grupo 
étnico. Bauru-SP, 2008. 



 99 
Fábio Silva de Carvalho 

5 Resultados 

 

crianças com quatro anos tiveram o maior valor, sendo representado por 5,07% do 

índice. Quanto ao componente restaurado (o), as crianças com quatro anos 

apresentaram maior proporção. 

Em relação ao gênero, o componente cariado e o restaurado tiveram valores 

similares, sendo observada maior diferença no componente perdido, 4,27% para o 

gênero masculino e 1,23 para o feminino. Ao observar as diferenças entre os grupos 

étnicos, constatou-se que há maior representatividade dos componentes perdido e 

obturado para o grupo branco. Estas diferenças não são consideradas 

estatisticamente significativas. 

 
Tabela 7 – Distribuição de dentes cariados, perdidos e obturados de pré-escolares de acordo com 
idade, gênero e grupo étnico. Bauru-SP, 2008. 
 

Cariado  Perdido  Obturado  
Variável 

média dp %  média dp %  média dp %  

Idade             
3 anos 0,94 1,68 83,33  0,00 0,00 0,00  0,19 0,78 16,67 

4 anos 1,00 1,99 70,29  0,07 0,54 5,07  0,35 1,23 24,64 

5 anos 1,05 1,93 78,99  0,04 0,39 2,90  0,24 0,96 18,12 

6 anos 1,40 2,47 83,33  0,02 0,14 1,19  0,26 1,03 15,48 

p > 0,05

Gênero             
Masculino 1,25 2,21 75,75  0,07 0,54 4,25  0,33 1,18 20,00 

Feminino 0,91 1,82 79,01  0,01 0,17 1,24  0,23 0,91 19,75 
p > 0,05

Gr. Étnico             
Branco 1,00 2,02 76,14  0,05 0,44 3,51  0,27 0,99 20,35 

Ñ Branco 1,33 2,04 80,18  0,03 0,24 1,80  0,30 1,23 18,02 
p > 0,05

Total 1,08 2,03 77,28  0,04 0,40 3,02  0,28 1,05 19,70  

 
 
As necessidades de tratamento concentraram-se em tratamentos 

restauradores. As restaurações de uma superfície foram mais indicadas para 

crianças com três anos de idade (50,00%), e duas superfícies para crianças com 

quatro anos. As indicações de tratamento pulpar e exodontia foram mais freqüentes 

aos seis anos de idade.  Estes dados podem ser visualizados na tabela 8. 
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Tabela 8 – Necessidade de tratamento de acordo com a idade dos pré-escolares. Bauru-SP, 2008. 
 

Idade Restauração uma 
Superfície 

Restauração + de 
uma Superfície 

Pulpar + 
Restauração Exodontia 

média 0,53 0,53 0,00 0,00 
dp 1,19 0,98 0,00 0,00 3 anos 
% 50,00 50,00 0,00 0,00 

            
média 0,44 0,65 0,05 0,00 

dp 0,98 1,45 0,27 0,00 4 anos 
% 38,74 56,76 4,50 0,00 

            
média 0,44 0,51 0,17 0,02 

dp 0,96 1,01 0,60 0,14 5 anos 
% 38,66 44,54 15,13 1,68 

            
média 0,54 0,70 0,24 0,08 

dp 1,03 1,54 0,74 0,34 6 anos 
% 34,62 44,87 15,38 5,13 

 

Quanto ao gênero, a restauração de uma superfície foi mais indicada para o 

gênero masculino, sendo encontrada diferença estatisticamente significativa 

(p=0,01). As necessidades de tratamento pulpar e exodontia foram mais freqüentes 

no gênero feminino, que estão ilustradas na tabela 9. 

Ao avaliar os grupos étnicos, percebeu-se diferença estatisticamente 

significativa na indicação de tratamento pulpar mais restaurador, sendo que a maior 

proporção foi a do grupo não branco (p=0,02). Os dados estão demonstrados na 

tabela 10.  

 
Tabela 9 - Necessidade de tratamento de acordo com o gênero dos pré-escolares. Bauru-SP, 2008. 
 

Gênero Restauração uma 
Superfície 

Restauração + de 
uma Superfície 

Pulpar + 
Restauração Exodontia 

média 0,60* 0,68 0,12 0,01 
dp 1,12 1,44 0,54 0,08 Masculino 
% 42,50 48,50 8,50 0,50 

      
média 0,34* 0,50 0,13 0,04 

dp 0,85 1,08 0,48 0,22 Feminino 
% 33,80 50,00 12,68 3,52 

* p = 0,01 
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Tabela 10 – Necessidade de tratamento de acordo com o grupo étnico dos pré-escolares. Bauru-SP, 
2008. 
 

Grupo Étnico Restauração 
uma Superfície 

Restauração + de 
uma Superfície 

Pulpar + 
Restauração Exodontia 

média 0,44 0,58 0,11* 0,01 
dp 1,00 1,31 0,51 0,15 Branco 
% 38,46 51,01 9,31 1,21 

            
média 0,57 0,63 0,18* 0,04 

dp 1,02 1,14 0,49 0,21 Não Branco 
% 40,00 44,21 12,63 3,16 

* p = 0,02  

 
 

O índice de cuidados obtido para a amostra avaliada foi de 19,70%, que 

avalia a capacidade dos serviços de saúde em atender as necessidades resultantes 

da cárie dentária. 

 O índice de saúde dentária permite avaliar a desigualdade entre o número de 

superfícies sadias e não sadias, encontrou-se um valor de 0,85 para este índice.  

Para avaliação da desigualdade da distribuição da cárie dentária nos pré-

escolares, calculou-se o índice significativo de cárie e o coeficiente de Gini. Estes 

dados podem ser visualizados na tabela 11. 

 
 
 
 

Índice de Cuidados (%) 19,70  

Índice de Saúde Dentária (ISD) 0,85 

SiC index 4,11 

Coeficiente de Gini 0,78 

 

 

Com os questionários enviados aos pais, buscou-se verificar os hábitos de 

higiene e cuidados com a saúde bucal das crianças. Os dados obtidos permitiram 

relacioná-los a presença ou ausência de cárie dentária, os resultados não 

mostraram diferenças estatisticamente significativas. A tabela 12 traz as informações 

detalhadas. 

Tabela 11 – Análise da distribuição desigual de cárie dentária e dos 
cuidados odontológicos. Bauru-SP, 2008. 
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Foi investigada também a freqüência à consulta odontológica dos pré-

escolares deste estudo, observou-se que 31,06% nunca tinham ido ao cirurgião-

dentista.  O cirurgião-dentista foi procurado uma vez ao ano por 26,81 % das 

crianças. Estes dados podem ser visualizados na tabela 13. 

Quando perguntado em que ocasião os pais procurariam o cirurgião-dentista 

as respostas foram diversificadas, 22,55% relataram que procurariam para prevenir 

doenças e fazer o acompanhamento da saúde bucal, 13,19% o motivo seria a 

presença de dor, cárie ou algum outro problema na cavidade bucal.  Os pais que 

não souberam responder quando procurar ajuda profissional corresponderam 

14,47% da amostra. A tabela 14 ilustra estas informações. 

 
 
Tabela 12 – Distribuição dos pré-escolares de acordo com os hábitos de higiene pesquisados, 
segundo os pais ou responsáveis. Bauru-SP, 2008. 
 
 Sem cárie  Com cárie Total  
 N(%) N (%) N (%)  

Total da amostra 148(62,98) 87(37,02) 235(100,00)  

Freqüência de escovação     

1 vez 11 (64,71) 6 (35,29) 17 (100,00) 
2 vezes 53 (56,99) 40 (43,01) 93 (100,00) 
3 ou + vezes 84 (67,20) 41 (37,02) 125 (100,00) 

p > 0,05 

Quem escova     

Criança 74 (60,16) 49 (39,84) 123 (100,00) 
Responsável 43 (70,49) 18 (29,51) 61 (100,00) 
Ambos 31 (60,78) 20 (39,22) 51 (100,00) 

p > 0,05 

 

Fio dental     

Sim 45 (71,43) 18 (28,57) 63 (100,00) 
Não 103 (59,88) 69 (40,12) 172(100,00) 

p > 0,05 

 

Quem passa o fio dental     

Não usa fio  106 (61,63) 66 (38,37) 172 (100,00)  

Criança 14 (77,78) 4 (22,22) 18 (100,00) 
Responsável 28 (62,22) 17 (37,78) 45 (100,00) 

p > 0,05 

 

Bochecho com flúor     

Sim 25 (54,35) 21 (45,65) 46 (100,00) 
Não 123 (65,08) 66 (34,92) 189 (100,00) 

p > 0,05 
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 Pais ou Responsáveis 

 n % 

Quando levar ao dentista   
Não sei 34 14,47 

Sempre 35 14,89 

1 vez ao ano 6 2,55 

2 vezes ao ano 28 11,91 

Quando nasce o 1o dente de leite 12 5,12 

Após todos os dentes de leite 3 1,28 

Quando nasce o 1o dente permanente 15 6,38 

Prevenção 53 22,55 

Quando tem cárie/dor/problema 31 13,19 

Sem resposta 18 7,66 

Total da amostra 235 100,00 

 

Pais e educadores foram questionados se a cárie dentária é uma doença e a 

maioria dos pais (58,72%) e dos educadores (78,26%) tiveram respostas afirmativas. 

Quanto à transmissibilidade da doença, apenas 42,12% dos pais confirmaram e um  

 
 

 Pais ou Responsáveis 
 n % 

Freqüência da consulta odontológica   

Não levei 73 31,06 

Só levei 1 vez 22 9,36 

1 vez ao ano  63 26,81 

2 vezes ao ano 45 19,15 

mais de 2 vezes/ano 10 4,26 

A cada 2 anos 5 2,13 

Sem resposta 17 7,23 

Total da amostra 235 100,00 

Tabela 13 – Freqüência da criança à consulta odontológica, segundo os pais 
ou responsáveis. Bauru-SP, 2008. 

Tabela 14 – Situação em que os pais ou responsáveis levariam seus filhos ao 

cirurgião-dentista. Bauru-SP, 2008. 
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número maior de educadores afirmou que ocorre. A tabela 15 traz estas 

informações. 
 
 
 
 

  Pais ou Responsáveis Educadores 
  n % n % 

Cárie dentária é doença?     

Sim 138 58,72 18 78,26 

Não 32 13,62 3 13,04 

Não sei 48 20,43 2 8,70 

Sem resposta 17 7,23 - - 

Total da amostra 235 100,00 23 100,00 
      

Cárie dentária é transmissível?     

Sim 99 42,12 20 86,96 

Não 79 33,62 3 13,04 

Não sei 39 16,60 0 0,00 

Sem resposta 18 7,66 - - 

Total da amostra 235 100,00 23 100,00 

 

Quanto à causa da cárie dentária 56,52% dos educadores e 46,38% dos pais 

a relacionaram a má higienização dos dentes e como segunda causa a associaram 

a ingestão de doces. Outras informações se encontram na tabela 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Pais ou responsáveis Educadores 
 n % n % 
Causa da cárie dentária     
     
Má higienização 109 46,38 13 56,52 
Má alimentação 1 0,43 - - 
Ingestão de doces 18 7,66 - - 
Bactérias 7 2,98 3 13,04 
Má higienização/doces 65 27,65 5 21,74 
Má higienização/bactérias 3 1,28 1 4,35 
Não sei 14 5,96 1 4,35 
Sem resposta 18 7,66 - - 

Total da amostra 235 100,00 23 100,00 

Tabela 15 – Conhecimento de pais e educadores sobre cárie dentária. Bauru-SP, 
2008. 

Tabela 16 – Conhecimento de pais e educadores sobre a causa de cárie dentária. 
Bauru-SP, 2008. 
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A tabela 17 mostra que os educadores acreditam que a placa bacteriana é a 

principal causa de cárie dentária, gengivite, estando relacionada à perda dos dentes 

e ao mau hálito (52,17%).  

 

 
 

 

 Educadores 
 n % 

Conseqüências da placa    
Cárie dentária 6 26,09 

Gengivite 1 4,35 

Mau hálito 1 4,35 

Perda dos dentes 3 13,04 

Combinação dos anteriores 12 52,17 

Total da amostra 23 100,00 

 

 

Tabela 17 – Conhecimento dos educadores quanto às conseqüências da 

placa bacteriana. Bauru-SP, 2008. 
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6 Discussão 

6.1 Limitações do Estudo 

 

Algumas limitações foram detectadas no desenvolvimento deste estudo, 

dentre elas, pode-se citar a falta de representatividade em relação ao município 

como um todo, tendo em vista que foi realizado em três EMEIs de um mesmo bairro.  

Pode-se acrescentar a não inclusão de variáveis socioeconômicas, que elucidariam 

a distribuição desigual de cárie dentária nas crianças avaliadas. No entanto, com a 

variável etnia procurou-se verificar possíveis relações com a prevalência e a 

severidade com que a cárie dentária se manifestou nos pré-escolares. Deve ser 

ressaltado que em relação aos questionários aplicados, pode ocorrer omissão de 

práticas ou alteração de condutas, não relatando o comportamento ou hábito da 

forma em que realmente ocorrem, para que as respostas sejam mais positivas.  

Além disso, 16,96% dos questionários não foram devidamente preenchidos pelos 

pais e devolvidos ao pesquisador, o que resultou em avaliação de 83,04% dos 

questionários.  

 

6.2 Perfil de Cárie Dentária 

 

A cárie dentária é uma doença crônica que constitui um dos grandes 

problemas de saúde pública no Brasil e atinge indivíduos de todas as faixas etárias e 

níveis socioeconômicos. 

Diversos estudos têm sido realizados em municípios brasileiros com intuito de 

avaliar as condições de saúde bucal da população e abastecer os serviços de saúde 

com dados necessários à implementação de políticas públicas de acordo com as 

necessidades locais. 

Para medir a concordância intra-examinador, realizou-se o reexame de 32 

crianças deste estudo (11,31%), objetivando a detecção de possíveis mudanças no 

diagnóstico ao longo dos exames. A concordância foi aferida pelo teste estatístico 

kappa e o valor encontrado foi de 0,92, o que equivale à ótima concordância  
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(PEREIRA, 2003), situações similares têm sido relatadas na literatura científica 

(FREIRE et al., 1999; LEITE; RIBEIRO, 2000; MELLO; ANTUNES, 2004; GOMES et 

al., 2004; BASTOS; MAGALHÃES; SILVA, 2006; MARTINS et al., 2006; MOURA; 

MOURA; TOLEDO, 2006; RIHS et al., 2007).  

A prevalência de cárie dentária aos cinco anos de idade tem-se mostrado em 

vários patamares, algumas localidades apresentaram proporções mais altas, como é 

o caso do distrito de Mosqueiro em Belém-PA com prevalência de 70,67% 

(PINHEIRO et al., 2006) e Leme-SP com 64,60% (RIHS et al., 2003). Dados do 

último levantamento realizado em nível nacional demonstraram a alta prevalência de 

cárie (83,95%) em crianças brasileiras aos cinco anos de idade (BRASIL, 2004). A 

prevalência de cárie encontrada no presente estudo foi mais baixa em relação aos 

estudos anteriormente citados, sendo representada por 36,75% dos pré-escolares 

avaliados.  

Poletto (1993) encontrou ceod de 1,39 em Bauru-SP ao avaliar crianças entre 

três e quatro anos de idade. Em Araçatuba-SP o ceod foi de 0,80 aos três anos e de 

1,53 aos quatro anos (SALIBA et al., 1998). Ueda et al.(2004) encontraram ceod de 

2,10 aos  três anos no município de Cambira-PR. Dados menos expressivos para o 

índice foram relatados em Brodowski-SP, com valor de 0,28 aos 4 anos (PRADO; 

BASTOS; MESTRINER JUNIOR, 2004). No presente trabalho foi encontrado ceod 

de 1,13 aos três anos e de 1,42 aos quatro anos. 

Verificou-se no presente estudo situação melhor para o índice ceod (1,33), na 

idade índice preconizada pela OMS para avaliação da dentição decídua, cinco anos, 

ao comparar com outras localidades brasileiras, como Araçatuba-SP, Juiz de Fora-

MG, Piracicaba-SP, Leme-SP, Paulínia-SP, Rio Claro-SP,  Brodowski-SP,  

Campinas-SP,  Recife-PE, Itirapina-SP, Distrito de  Mosqueiro em Belém-PA,  

Rafard-SP,  Poço Fundo-MG , Teresina-PI e segundo dados do SB Brasil (SALIBA 

et al., 1998; LEITE; RIBEIRO, 2000; CYPRIANO et al., 2003; RIHS et al., 2003; 

GOMES, 2004; HOFFMANN et al., 2004; PRADO; BASTOS; MESTRINER JUNIOR, 

2004; CARDOSO et al., 2004; BRASIL, 2004; GRANVILLE-GARCIA; MENEZES, 

2005; HOFFMANN et al., 2006; PINHEIRO et al., 2006; AMARAL et al., 2006; 

BASTOS; MAGALHÃES; SILVA, 2006; MOURA; MOURA; TOLEDO, 2006).  

Freire et al. (1999) investigaram a cárie dentária em crianças com seis anos 

de idade em municípios goianos e encontraram ceod de 4,93, dados similares foram  
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relatados por Prado, Bastos e Mestriner Junior em Brodowski-SP (2004) com ceod 

de 5,05. Condições melhores para o índice foram verificadas em Blumenau-SC, 

Piracicaba-SP e Leme-SP (TRAEBERT et al., 2001; CYPRIANO et al., 2003; RIHS 

et al., 2003).  Os resultados encontrados no presente estudo demonstraram 

condições mais favoráveis à dentição decídua, com ceod de 1,68. 

O que se pôde constatar sobre o perfil de experiência de cárie dos pré-

escolares de Bauru é a sua concordância com vários estudos (SALIBA et al., 1998; 

LEITE; RIBEIRO, 2000; PAULA; DADALTO, 2000; CYPRIANO et al., 2003; RIHS et 

al., 2003; PRADO; BASTOS; MESTRINER JUNIOR, 2004; GRANVILLE-GARCIA; 

MENEZES, 2005; MOURA; MOURA; TOLEDO, 2006; PINHEIRO et al., 2006), ou 

seja, tem seu início precocemente e aumenta com a idade, provavelmente pelo 

incremento do número de dentes e pelo tempo de exposição aos fatores 

determinantes da doença.  

No presente estudo, 61,54% das crianças com cinco anos de idade 

apresentaram-se livres de cárie, porcentagem maior que o descrito em outros 

estudos brasileiros (SALIBA et al., 1998; FREIRE et al., 1999; LEITE; RIBEIRO, 

2000; CYPRIANO et al., 2003; RIHS et al., 2003; CARDOSO et al., 2004; GOMES, 

2004; HOFFMANN et al., 2004; UEDA et al., 2004; GRANVILLE-GARCIA; 

MENEZES, 2005; AMARAL et al., 2006; HOFFMANN et al., 2006; BASTOS; 

MAGALHÃES; SILVA, 2006; MARTINS et al., 2006; MOURA; MOURA; TOLEDO, 

2006; PINHEIRO et al., 2006; RIHS et al., 2007) e até mesmo em relação aos 

resultados dos levantamentos da SESSP (FSP-USP/SESSP, 1999) e do SB Brasil 

(BRASIL, 2004).  

O gênero masculino foi mais acometido pela cárie neste estudo, embora a 

diferença não tenha sido estatisticamente significativa. Fato similar foi relatado em 

outras localidades (LEITE; RIBEIRO, 2000; SALES-PERES; BASTOS, 2002; 

CYPRIANO et al., 2003; PRADO; BASTOS; MESTRINER JUNIOR, 2004; RIHS et 

al., 2007; SORAGGI et al., 2007), sendo que em Piracicaba-SP foram observadas 

diferenças significativas na média do ceod entre os gêneros aos cinco anos de idade 

(CYPRIANO et al., 2003). Outros estudos encontraram maior prevalência no gênero 

feminino (AMARAL et al., 2006; HOFFMANN et al., 2006). 
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O valor do índice ceod maior que três foi mais prevalente no gênero 

masculino (21,13%), indicando melhores cuidados do gênero feminino em relação à 

saúde bucal (12,06%).  

Considerando a variável etnia, as diferenças entre as médias do ceod não 

foram estatisticamente significativas, embora a prevalência tenha sido maior no 

grupo não branco (46,27%) em relação ao grupo branco (33,80%), o que comprova 

o encontrado em estudo de Cypriano et al. (2003).  

Ao avaliar o índice ceod foi observado predomínio do componente cariado 

(77,28%) nos pré-escolares de Bauru, sendo que valores similares ou mais elevados 

foram verificados em outros municípios e pelo Projeto SB Brasil (FREIRE et al., 

1999; CYPRIANO et al., 2003;CARDOSO et al., 2004; SB Brasil, 2004; AMARAL et 

al., 2006; HOFFMANN et al., 2006; RIHS et al., 2007) e situações mais favoráveis 

foram demonstradas no levantamento da SESSP e por outros pesquisadores 

(SALIBA et al., 1998; FSP-USP/SESSP, 1999; TRAEBERT et al., 2002; CARDOSO 

et al., 2004; UEDA et al., 2004; LUCAS; PORTELA; MENDONÇA, 2005; MOURA; 

MOURA; TOLEDO, 2006; PINHEIRO et al., 2006). 

Em Piracicaba-SP as diferenças na média do ceod não foram significativas 

nas idades de cinco e seis anos, entretanto houve diferença em relação aos 

componentes do índice, sendo que as crianças incluídas no grupo de não brancos 

tinham maior proporção de dentes cariados e menor proporção de dentes obturados 

(CYPRIANO et al., 2003). Situação semelhante foi constatada neste trabalho, ou 

seja, esta diferença entre o componente cariado e o restaurado nos pré-escolares de 

Bauru sinaliza a falta de conhecimento por parte dos responsáveis sobre a 

importância dos cuidados com a dentição decídua e sugere que este grupo teve 

menor acesso aos cuidados odontológicos. 

Ao analisar as necessidades de tratamento dos pré-escolares de Bauru os 

procedimentos restauradores foram os mais indicados, o que permite fácil 

resolubilidade dos problemas bucais e com baixo custo. Estes resultados 

corroboram com os achados de algumas localidades (FREIRE et al., 1999; 

TRAEBERT et al., 2001; TRAEBERT et al., 2002; CYPRIANO et al., 2003; AMARAL 

et al., 2006; HOFFMANN et al., 2006).  

O índice de cuidados para este estudo incluiu apenas dentes decíduos para 

seu cálculo, e foi obtido o valor de 19,70%, situação parecida foi relatada por alguns  
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pesquisadores (TRAEBERT et al., 2002; RIHS et al., 2007). Contrariando a este 

relato, foram observadas condições melhores em outros municípios brasileiros 

(CYPRIANO et al., 2003; GUSHIA et al., 2003; RIHS et al., 2003; GOMES et al., 

2004; HOFFMANN et al., 2004; RIHS et al., 2005), e a interpretação deste índice 

demonstrou a baixa cobertura dos cuidados odontológicos no município de Bauru 

para a população deste estudo, uma vez que na idade de doze anos em 2006 o 

índice de cuidados foi de 56,30% (TAGLIAFERRO et al., 2008). 

Quanto ao índice de saúde dentária, ficou comprovada a boa condição das 

superfícies dentárias das crianças de Bauru, cujo valor de 0,85 se aproxima das 

condições de uma dentição inteiramente sadia. Verificou-se também resultado 

melhor que em outras investigações (GUSHIA et al., 2003; RIHS et al., 2005). 

Identificou-se um grupo de pré-escolares em Bauru com alta experiência de 

cárie dentária, que corresponde ao grupo polarizado da doença, onde 33,33% dos 

pré-escolares concentraram 97,47% da doença, fato este também relatado em 

pequenos municípios do sul do Brasil (CARDOSO et al., 2003). No cálculo do SiC 

index, o valor obtido em Bauru foi de 4,11, em outra investigação realizada em 2006 

na idade de doze anos o valor do SiC foi de 2,63 (TAGLIAFERRO et al., 2008), o 

que demonstra a polarização da doença no município. Situações similares foram 

relatadas por outros pesquisadores (NARVAI; CASTELLANOS; FRAZÃO, 2000; 

CARDOSO et al., 2003; CYPRIANO ET AL., 2003; HOFFMANN et al., 2004; 

GRANVILLE-GARCIA; MENEZES, 2005; ROSENBLATT et al., 2005; MARTINS et 

al., 2006; NARVAI et al., 2006; CARVALHO et al., 2008; TAGLIAFERRO et al., 

2008). 

Ao aplicar o coeficiente de Gini na amostra estudada, foi encontrado valor de 

0,78, assim como outro estudo realizado recentemente em Bauru com escolares aos 

doze anos de idade que encontrou valor de 0,76 para este coeficiente o que 

comprova a desigualdade da distribuição de cárie dentária no município 

(TAGLIAFERRO et al., 2008).  

O presente estudo mostrou que 16,61% das crianças apresentaram ceod 

acima de 3,00, indicando necessidade de atenção a esta fatia da população que 

mais precisa de cuidados. Isso salienta a importância em se planejar estratégias 

adequadas para cada grupo da população, visando reduzir a ocorrência e a 

severidade da doença entre os mais acometidos, sendo importante que outros  
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índices, além do ceod, sejam analisados durante o planejamento das ações 

(HOFFMANN et al., 2004).  

Neste contexto, o elevado percentual de pré-escolares livres de cárie e a 

presença de um grupo polarizado da doença permitem a adoção de medidas 

educativas, preventivas e curativas de acordo com as necessidades de cada 

indivíduo. A interação de profissionais de saúde, educadores e pais poderá nortear 

novas práticas e almejar um futuro com menos desigualdade de distribuição de cárie 

dentária.   

 

6.3 Saúde Bucal: percepções e práticas de pais e educadores 

 

Na idade pré-escolar, a influência dos pais na formação da criança é grande, 

facilitando a incorporação de novos hábitos relevantes para a saúde bucal durante o 

período de socialização primária da criança (JORGE et al., 2007). 

No presente estudo, os pais foram questionados quanto aos cuidados 

referentes à saúde bucal de seus filhos. Observou-se que maior percentual de 

crianças que escovam seus dentes três ou mais vezes ao dia apresentaram-se livres 

de cárie (67,20%).  Fato semelhante foi relatado em estudo no nordeste brasileiro 

(SILVA et al., 2006). Embora não tenha sido encontrada significância estatística, 

esse dado pode sugerir que menor freqüência de escovação pode favorecer o 

aparecimento de lesões de cárie nessa população. Vale lembrar que a freqüência de 

escovação é importante para proporcionar a presença constante de flúor na 

cavidade bucal e, portanto, na prevenção de cárie dentária. 

Maior proporção de crianças livres de cárie foi encontrada dentre aquelas 

cujos pais relataram serem os responsáveis pela escovação (70,49%), contrariando 

o estudo de Silva et al. (2006). No entanto, não foram observadas diferenças 

significativas entre estes dados.  

Em relação à freqüência da consulta odontológica, 31,06% dos pais 

afirmaram nunca ter levado seus filhos ao cirurgião-dentista e 26,81% relataram 

levar uma vez ao ano. Os principais motivos que os pais relacionaram para procurar 

o odontólogo foram a prevenção (22,55%) e o aparecimento de dor, a cárie dentária 

ou algum outro problema na cavidade bucal (13,19%). Apesar de um percentual de  
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26,81% deles ter relatado que a freqüência da ida da criança ao dentista era de uma 

vez ao ano, apenas 2,55% responderam ser importante levar o filho ao cirurgião-

dentista uma vez ao ano. Tal dado revela que, muitas vezes, os comportamentos 

relatados nem sempre estão de acordo com o que é praticado. 

Além dos pais, os educadores são de extrema importância nas práticas 

relacionadas à saúde, tendo em vista que as crianças desenvolvem melhor o 

aprendizado se este estiver relacionado com pessoas que têm significado para elas 

(ABEGG, 1999). 

Quando questionados se a cárie dentária é uma doença, a maioria dos pais 

(58,72%) e um número mais expressivo de educadores (78,26%) afirmaram que sim, 

em concordância com estudo de Ferreira et al. (2005) em que grande parte de 

concluintes  de um curso de Pedagogia afirmou ser a cárie uma doença. No entanto, 

resultado controverso foi relatado por Granville-Garcia et al. (2007), sendo que 

apenas 23,00% dos professores responderam que a cárie era uma doença.  

Entretanto, 41,28% dos pais não souberam ou não responderam esta 

questão, demonstrando o desconhecimento de que a cárie é uma doença. Este fato 

indica que os pais representam um importante público-alvo para a educação em 

saúde.  

No que se refere à transmissibilidade da cárie dentária, a maioria dos 

educadores deste estudo foi concordante entre si e respondeu que ela ocorre 

(86,96%). Situação menos expressiva foi observada nas respostas de alunos 

concluintes do curso de pedagogia, em que 67,00% relataram que a cárie é 

transmissível (FERREIRA et al., 2005).   

Por outro lado, entre os pais novamente foi observado o desconhecimento do 

assunto, sendo que 57,88% não souberam ou não responderam e apenas 42,12% 

afirmaram que a cárie é transmissível, o que reforça a importância de se trabalhar a 

educação em saúde com esse grupo. 

Embora a cárie dentária seja uma doença multifatorial tanto os pais quanto os 

educadores relacionaram-na à má higienização (46,38%; 56,52% respectivamente). 

Este estudo está em conformidade com outros, em que a maioria dos entrevistados 

relatou que a etiologia da cárie estava associada a esse mesmo fator (ALMAS et al., 

2003; GRANVILLE-GARCIA et al., 2007).  

 



116 
Fábio Silva de Carvalho 

6 Discussão 

 

Outros fatores relacionados à causa da cárie citados por pais e educadores 

foram a ingestão de doces associada à má higienização (27,65%; 21,74%) e a ação 

de bactérias para o desenvolvimento da doença (2,98%; 13,04%). Estes resultados 

são corroborados pelos estudos de Santos, Rodrigues e Garcia (2002) e de Ferreira 

et al. (2005), em que os participantes relacionaram esses mesmos fatores. 

Educadores deste estudo foram questionados quanto às doenças que a placa 

bacteriana pode causar e poucos citaram a cárie (26,09%) e a gengivite (4,35%). Na 

maioria das respostas foram observadas concepções equivocadas entre a doença 

propriamente dita (cárie, gengivite) e seus sinais ou manifestações (mau hálito, 

perda dentária), tendo em vista que 52,17% dos educadores referiram como 

doenças causadas pela placa a cárie dentária, gengivite, mau hálito e a perda dos 

dentes em conjunto. 

Em outros estudos foram encontrados resultados distintos, sendo que 81,04% 

dos educadores relacionaram a placa bacteriana à doença gengival e 37,10% à 

cárie dentária (SANTOS; RODRIGUES; GARCIA, et al., 2003), enquanto em 

Caruaru, 52,40% dos educadores não souberam responder esta questão e 15,00% 

relacionaram a presença da placa bacteriana ao desenvolvimento de gengivite 

(GRANVILLE-GARCIA et al., 2007).  

Diante do exposto, verificou-se que ainda há falta de informação sobre as 

principais doenças bucais. Dessa forma, deve-se considerar que para atuarem como 

agentes da educação em saúde, pais e educadores precisam estar envolvidos em 

um processo contínuo de ensino-aprendizagem, para que possam modelar a 

construção de hábitos adequados nas crianças. 
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7 Conclusões 

 

 Verificou-se baixa prevalência e severidade de cárie dentária nos pré-

escolares examinados, com grande percentual de livres de cárie; 

 
 Observou-se que as necessidades de tratamento superaram as 

necessidades atendidas de acordo com o índice de cuidados 

empregado, sendo que as indicações de tratamento em todas as 

idades referiram-se mais a procedimentos restauradores; 

 
 A amostra estudada apresentou condições próximas ao considerado 

inteiramente sadio de acordo com o índice de saúde dentária; 

 
 Identificou-se a ocorrência de polarização da cárie dentária, 

demonstrando a desigualdade de distribuição da doença;    

 
 Os educadores apresentaram bom conhecimento em relação à saúde 

bucal, no entanto, alguns conceitos precisam ser melhor trabalhados;   

 
 Os pais revelaram maiores limitações em relação aos conceitos 

referentes à cárie dentária e à importância de atitudes e práticas 

preventivas.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais ou 
Responsáveis e Educadores. 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla 9-75-Bauru-SP-CEP 17012-901 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezados Pais/Responsáveis e Educadores, 
Será realizado um estudo para verificar o perfil de cárie dentária de crianças entre 3 e 6 anos 

de idade das EMEIs de Bauru. Faremos um exame da boca para verificar a presença de cárie e as 
condições de saúde bucal. No exame, serão utilizadas espátulas de madeira descartáveis, sondas 
esterilizadas, espelho bucal, gorro, máscara e luvas individuais descartáveis, lembrando que seguimos 
todas as normas de higiene e limpeza. O exame não causará risco ou desconforto. Havendo 
necessidade, encaminharemos para tratamento no posto de saúde municipal ou para a Faculdade de 
Odontologia de Bauru - USP. Participarão também deste estudo os pais ou responsáveis pelas crianças 
e os educadores das EMEIs que responderão um questionário sobre saúde bucal.  

Quanto ao benefício para as crianças serão realizadas palestras educativas e preventivas na 
prevenção da cárie dentária e escovação supervisionada no dia do exame. Para os pais e educadores 
serão realizadas palestras educativas e preventivas na prevenção de doenças da cavidade bucal e 
cuidados com a dieta e higiene bucal. Em nenhum momento o participante será exposto ou seu nome 
divulgado, pois os dados pessoais coletados estarão sob sigilo. Sua participação é voluntária. Os dados 
individuais dos sujeitos da pesquisa serão mantidos em sigilo, sendo manipulados somente pelos 
responsáveis pela pesquisa. 

Este estudo passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru 
da Universidade de São Paulo (FOB-USP). 

Pedimos a sua autorização e contamos com a sua participação. 
O responsável por esta é pesquisa é o Dr. Fábio Silva de Carvalho, cirurgião-dentista, que se 

encontra a disposição para esclarecer qualquer dúvida (fone: 3235-8256) ou reclamações com a 
Maristela no Comitê de Ética (3235-8356).   

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
______________________________,Portador (a) da cédula de identidade nº_________, responsável 
pelo(a) menor(a) __________________________________ após leitura minuciosa das informações 
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente 
explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais 
será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal pode a qualquer momento retirar 
seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente 
de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo 
profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 
 
Bauru - SP, ________ de ______________________ de 2008. 
 

_______________________________                    __________________________________             
Assinatura do Responsável                                                     Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B – Ficha do Levantamento  
 
 
 

        

 

                         _____________________________________________ 

                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha no:  Turma 

Gênero Idade 

Grupo 
étnico Escola   

  

   

Nome: 

Perfil Epidemiológico de Cárie Dentária 
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APÊNDICE C – Questionário aos Pais ou Responsáveis 
 
Questionário aos Pais ou Responsáveis 

 Dados da criança 

 

Dados do pai ou mãe 

 

De acordo com o quadro abaixo, escolha uma letra conforme o grau de instrução dos pais 
ou responsáveis pelas crianças:     PAI:______      MÃE:______ 

 

 

 

 

1. Qual o tipo de escova seu filho ou sua filha utiliza? 

 

2. Quem escova os dentes do seu (sua) filho (a)? 

 

3. Quantas vezes ao dia o seu filho ou filha escova os dentes? _______ 

4. Qual creme dental o seu filho (a) usa? ___________________________________ 

5. Quem coloca o creme dental na escova do seu filho (a)? 

 

6. O (a) seu filho (a) usa fio dental? 

 

7. Quem passa o fio dental? 

 

8. Seu filho ou sua filha usa algum produto para bochecho? 

 Qual? 

Nome 

Ele mesmo  Pai  Mãe 

Ele mesmo  Pai  Mãe 

Idade  M  F  Profissão 

A) Não alfabetizado                                           F) 5a a 8a série completa (antigo Ginasial) 
B) Alfabetizado                                                 G) 2o Grau incompleto (antigo Colegial) 
C) 1a a 4a série incompleta (antigo Primário)    H) 2o Grau completo (antigo Colegial) 
D) 1a a 4a série completa (antigo Primário)        I) Superior incompleto 
E) 5a a 8a série incompleta (antigo Ginasial)      J) Superior completo 

Ele mesmo  Pai  Mãe 

Sim  Não 

Idade 

Macia  Média  Dura 

Sim  Não 
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9. A cárie dentária é uma doença? 

 

10. A cárie dentária passa de uma pessoa para outra? 

 

11. O que causa a cárie dentária? 
___________________________________________________________________ 

12. Seu filho ou filha já foi ao dentista? 
 
 

13. Com que freqüência seu filho ou sua filha vai ao Dentista? 
 
 
 
 
14. Quando você acha importante levar seu filho ou filha ao dentista? 
        __________________________________________________________________ 
 
15. Quando aparece o primeiro dente permanente na boca da criança? 

___________________________________________________________________ 
 

16. Com que freqüência seu filho ou sua filha toma refrigerantes?  
 
 
 

17. Com que freqüência seu filho ou sua filha toma sucos? 

 

 

18. Com que freqüência seu filho ou sua filha come doce (ou bala, chiclete, bolacha 
recheada)? 
 
 

 

 
 

 

 

Todos os dias 

Sim  Não  Não sei 

Sim  Não sei Não 

Nunca  Uma vez na semana 

2‐3 vezes ao dia  Mais de 3 vezes ao dia 

Nunca  Uma vez na semana Todos os dias 

2‐3 vezes ao dia  Mais de 3 vezes ao dia 

Nunca  Uma vez na semana Todos os dias 

2‐3 vezes ao dia 

Sim  Não 

Mais de 3 vezes ao dia 

2 vezes/ano  a cada 2 anos 1 vez / ano 

Outra: _______________ 
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APÊNDICE D – Questionário aos Educadores 

 

Questionário aos Educadores 

Dados  

 

De acordo com o quadro abaixo, escolha uma letra conforme o seu grau de instrução: 
______  

 

 

 

1. Como você adquiriu conhecimentos sobre a saúde bucal? 

 

 

2. O que causa a cárie dentária? 

___________________________________________________________________ 

3. A cárie dentária é uma doença? 

 

4. A cárie dentária passa de uma pessoa para outra? 

 

5. Como podemos prevenir a cárie dentária? 

___________________________________________________________________ 

6. Você fala sobre a saúde bucal em suas aulas? 

 

7. Você acha importante ensinar sobre a saúde bucal durante as aulas? 

 

 

 

Outro: _____________ 

Idade  M  F 

A) Superior incompleto      B) Superior completo                   C) Especialização               
D) Mestrado                        E) Outro: __________________________________ 

Escola 

Escola 

Jornal/ 
Revista

TV 

Palestra

Dentista 

Internet

Sim  Não  Não sei 

Sim  Não sei Não 

Sim  Não 

Sim  Não. Esta responsabilidade é dos pais. Não 

Não. Esta responsabilidade é do dentista. 
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8. Quais doenças a placa bacteriana pode causar? 

__________________________________________________________________ 

 

9. Que tipo de escova seria indicado para escovação dos dentes das crianças e dos adultos? 

 

 

10. Após a merenda escolar, os seus alunos escovam os dentes? 

 

11. Você já percebeu se algumas crianças ingerem o creme dental durante a escovação? 

 

12. Algum aluno já reclamou de dor de dente? 

 

13. Você gostaria de participar de um curso de capacitação sobre cuidados com a saúde 
bucal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macia  Média  Dura Criança 
Macia  Média  Dura Adulto 

Sim  Não 

Sim  Às vezes Não 

Sim  Às vezes Não 

Sim  Não 
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Anexos 
 
ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Autorização da Secretaria Municipal da Educação 
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