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RESUMO 

 

 

A obesidade e a cárie dentária são problemas de saúde pública, que atingem a 

população infantil. O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de cárie 

dentária e relacioná-la com a concentração da enzima anidrase carbônica VI, do íon 

cálcio, fluxo salivar e quantidade de biofilme dentário em crianças com 

sobrepeso/obesidade. Foram avaliadas 112 crianças de 4 a 6 anos de idade, de 

ambos os gêneros. A análise antropométrica foi realizada (percentil do IMC) e 

através dessa análise as crianças foram divididas em dois grupos: G1 – 

sobrepesos/obesos (n=41) e G2 – normais (n=71). Os exames bucais realizados 

para a cárie dentária foram os índices ceo-s e ICDAS II, quantidade de biofilme 

dentário pelo Índice de Placa de Turesky e volume de fluxo salivar estimulado. A 

concentração do íon Cálcio na saliva foi analisada pelo kit colorimétrico e da enzima 

Anidrase Carbônica VI pelo kit ELISA.  Na sequência, as crianças de cada grupo 

foram divididas em 3 subgrupos: LC (livres de cárie), LI (com lesões iniciais) e C 

(com cárie). Os testes Wilcoxon, Mann-Whitney, teste t e correlação de Spearman 

foram aplicados (p<0,05). Não houve diferença significativa no ceo-s entre os 

grupos. Houve maior concentração média de cálcio salivar no G1 (G1=2847,96mM; 

G2=1230,90mM;p=0,001) e maior concentração da Anidrase Carbônica VI no G2 

(G1=3455,18 pg/mL; G2=442428,9pg/mL;p=0,000). No G1 houve correlação 

negativa entre o ceo-s e íon Cálcio (r=-0,444;p=0,010). Já no G2, houve correlação 

negativa entre placa e a Anidrase Carbônica VI (r=-0,551;p=0,014). Pode-se concluir 

que o íon cálcio é fator protetor para cárie dentária em crianças. Já a anidrase 

carbônica VI parece não ser biomarcador para a cárie dentária. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of the concentration of the carbonic anydrase VI and its relation 

with dental caries in obese children 

 

Obesity and dental caries are public health problems that affect the child population. 

The aim of this study was to identify the prevalence of dental caries and relate it to 

the concentration of the enzyme carbonic anhydrase VI, calcium ion, salivary flow, 

and dental plaque in overweight/obesity children. The study was conducted on 112 

children aged 4-6, of both genders. Anthropometric analysis was performed (BMI 

percentile) and by this analysis the children were divided into two groups: G1 - 

overweight/obese (n=41) and G2 - normal (n=71). The oral examinations performed 

for dental caries were the dmfs and ICDAS II indexes, measurement of the amount of   

dental plaque by the Turesky Board Index and volume of stimulated salivary flow. 

The concentration of calcium ion in saliva was measured by a colorimetric kit and the 

enzyme carbonic anhydrase VI by an ELISA kit. Then, children from each group were 

divided into three subgroups: CF (caries-free), IL (initial lesions) and D (decayed 

teeth). The Wilcoxon test, Mann-Whitney, t test and Spearman correlation (p<0.05) 

were applied. There was no significant difference in the dmfs between groups. There 

was higher concentration of salivary calcium in G1 (G1=2847.96mM; G2=1230.90mM; 

p=0.001), and higher concentration of carbonic anhydrase VI in G2 (G1 = 3455.18 

pg/ml; G2 = 442428.9pg/ml; p = 0.000). In G1, there was negative correlation 

between dmfs and salivary calcium (r = -0.444; p = 0.010). In G2, there was negative 

correlation between dental plaque and carbonic anhydrase VI (r=-0.551; p=0.014). It 

can be concluded that the calcium ion is a protective factor for dental caries in 

children. The carbonic anhydrase VI does not seem to be a biomaker of dental 

caries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A obesidade é considerada a mais alarmante desordem nutricional do mundo, 

devido ao crescente aumento de sua incidência (Wanderley e Ferreira, 2010). Tanto 

os países desenvolvidos como os em desenvolvimento apresentam grande parte da 

população, inclusive crianças e adolescentes, com estado nutricional inadequado, 

indicativo de sobrepeso ou obesidade. Dados da OMS (2012) e da Iniciativa de 

Vigilância da Obesidade Infantil (2013) mostraram que no mundo inteiro, um terço 

das crianças de 6 à 9 anos apresenta sobrepeso ou obesidade. 

A infância é um importante período para a prevenção da obesidade e suas 

complicações, uma vez  que os hábitos alimentares e a prática de exercício físico 

são introduzidos nesta fase (Wieting, 2008). Desta forma, a obesidade infantil e na 

adolescência pode ser um importante indicador da obesidade e morbidades na fase 

adulta, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares 

(Juonala et al., 2011; de Onism e Lobstein, 2010; Yanovski e Yanovski, 2011; WHO, 

2012). 

O ganho de peso durante a gestação está relacionado ao aumento do IMC 

das crianças na infância, sendo que este pode permanecer durante o crescimento e 

resultar em obesidade na vida adulta (Schack-Nielsen et al., 2010). No estudo de 

Felisbino-Mendes et al. (2014), foi observado associação positiva entre o estado 

nutricional da mãe e de seus descendentes. Também foi encontrado que as mães 

obesas ou com obesidade abdominal tinham filhos com maior Índice de Massa 

Corporal para a idade, quando comparadas com as mães magras.  

Além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças sistêmicas, a 

obesidade infantil pode ser um fator preditivo de problemas bucais em crianças. O 

alto consumo de açúcares refinados e refrigerantes pode causar o aumento de peso 

em crianças e também aumentar o risco de cárie dentária (Anderson et al., 2009). 

No entanto, os estudos sobre esta possível associação não são conclusivos 

(Elangavan et al., 2012; Norberg et al., 2012). 
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Segundo Wu et al. (2013), o excesso de peso não foi correlacionado com a 

cárie dentária em crianças, no entanto, a suscetibilidade dos pais apresentarem a 

doença é correlacionada com a presença de cárie nos filhos. 

Segundo os estudos de Wa ̈rnberg Gerdin et al. (2008), as crianças que são 

obesas aos 4 anos de idade apresentam maior índice de cárie dentária aos 12 anos, 

quando comparadas às crianças que eram saudáveis aos 4 anos. Desta forma, a 

obesidade na pré-escola pode ser um fator de risco tardio para a cárie dentária. 

A placa bacteriana é agente determinante da cárie dentária e peridontopatias. 

Definida como sendo um biofilme de microorganismos que estão contidos em matriz 

orgânica formada por substâncias da saliva e da dieta do hospedeiro e polímeros 

bacterianos (Gebara; Zardeto; Mayer, 1996; Marsh, 1992), a placa bacteriana 

necessita ser removida mecanicamente para que, uma vez desorganizada, possa ter 

suas ações proliferativa e enzimática interrompidas (Ciancio, 1992). Estudos 

realizados em humanos mostraram que o controle da placa bacteriana é o principal 

fator no controle da cárie dentária e pode ser utilizado para avaliar a efetividade da 

higiene bucal (del Socorro Herreraa et al., 2013). 

Um dos fatores considerados de prevenção à cárie dentária é a composição 

da saliva (Watanabe et al., 1997). O fluxo salivar, capacidade tampão e a 

concentração dos íons cálcio, fosfato e flúor, além da atividade da isoenzima 

anidrase carbônica VI, parecem ser essenciais para a proteção dos elementos 

dentários (Pannunzio et al., 2010). A saliva promove uma umidificação constante da 

mucosa e dos dentes, atuando como importante agente de limpeza, lubrificação e 

reservatório de íons essenciais para a remineralização de lesões iniciais de cárie 

(Preethi et al., 2010). Desta forma, a ausência de secreção adequada de saliva pode 

contribuir para o processo de doença. 

Tendo em vista que a obesidade infantil tem se mostrado crescente 

mundialmente e que ainda não há estudos suficientes que esclareçam a interface 

entre a avaliação antropométrica e ocorrência de cárie dentária em crianças, o 

intuito deste trabalho é investigar a possível associação entre avaliação 

antropométrica, prevalência de cárie dentária e alguns componentes salivares.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Obesidade infantil 

 

A obesidade pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura 

corporal, em extensão tal que acarreta prejuízos à saúde dos pacientes (Traeberti, 

2004; Francischi et al., 2000). A prevalência de sobrepeso e obesidade na 

população representa um problema de saúde importante na sociedade, já que estão 

relacionados a outras doenças crônicas (Gharakhanlou et al., 2012). 

Para quantificar e avaliar a severidade da obesidade em adultos a OMS 

adotou o Índice de Massa Corporal (IMC) onde IMC= peso (kg) / altura2 (m2) (WHO, 

2000). No entanto, em crianças o percentil de IMC é comumente usado, de acordo 

com a classificação específica para idade e sexo, devido a mudanças corporais que 

ocorrem nos indivíduos em crescimento (Werner et al., 2012).  Segundo 

recomendação da OMS quando o IMC é igual ou superior aos percentis 85 e 95 para 

idade e sexo, as crianças são classificadas com sobrepeso e obesidade, 

respectivamente (WHO, 1995).  

As taxas de prevalência e incidência da obesidade estão aumentando em 

ritmo alarmante tanto em adultos quanto em crianças, em que os problemas de 

saúde decorrentes podem aparecer somente em um futuro distante (Pinheiro et al., 

2004; Traeberti, 2004; Francischi et al., 2000; WHO, 1995). 

De acordo com a Academia Americana de Pediatria, a prevalência de 

sobrepeso e obesidade dobrou ao longo dos últimos 20 anos, se tornando a 

condição médica mais comum na infância nos anos recentes.  Estima-se que 170 

milhões de crianças e adolescentes (menores de 18 anos) estejam com sobrepeso 

(WHO, 2012) e esse valor aumenta para aproximadamente 200 milhões quando 

considera-se as crianças em idade escolar, das quais 40-50 milhões são obesas 

(International Obesity Task Force, 2014). A cada 3 crianças, 1 apresenta o risco de 

estar acima do peso e 1 em cada 6 é obesa (American Academy Of Pediatrics, 

2003). Ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

excesso de peso atinge 33,5% das crianças de cinco a nove anos no Brasil.  
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As implicações da obesidade infantil são graves, pois crianças que 

apresentem sobrepeso possuem maior risco de se tornarem adultos obesos e 

também de desenvolverem doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, hipertensão, 

problemas ortopédicos, apnéia do sono e asma, além de estarem mais susceptíveis 

a experiências psicossociais desagradáveis (Werner et al., 2012). 

Esse quadro fez com que a obesidade se tornasse um dos mais graves 

problemas de saúde pública no mundo (Matsudo e Matsudo, 2006), que exige 

políticas de saúde adequadas (Gonçalves et al., 2002).  

Entre os fatores relacionados às causas da obesidade em crianças, 

destacam-se a prática de exercício físico insuficiente e hábitos sedentários (Lazarou 

e Soteriades, 2010). O tempo despendido em atividades sedentárias relacionadas 

ao consumo de vários tipos de mídias eletrônicas e onlines é crescente entre as 

crianças e adolescentes (Rideout et al., 2010). Para a prevenção da obesidade ou a 

recuperação do peso ideal recomenda-se, no mínimo, 60 minutos de exercícios 

físicos diários de intensidade moderada à alta (Strong et al., 2005) e redução do 

tempo gasto para assistir televisão para no máximo 2 horas por dia (Barlow et al., 

2007). No entanto, de maneira geral, as crianças não dedicam os 60 minutos diários 

recomendados em atividades físicas, porém podem passar horas entretidas em 

tablets e smartphones (Kamel Boulos, 2013). 

O ganho de peso durante a gestação também pode estar relacionado ao 

aumento do IMC das crianças na infância, sendo que este pode permanecer durante 

o crescimento e resultar em obesidade na vida adulta (Schack-Nielsen et al., 2010). 

No estudo de Felisbino-Mendes et al. (2014), foi observada associação positiva 

entre o estado nutricional da mãe e de seus descendentes. As mães de estatura 

mais baixa tinham filhos de estatura mais baixa e as mães com maior circunferência 

de cintura tinham filhos mais altos. Também foi encontrado que as mães obesas ou 

com obesidade abdominal tinham filhos com maior Índice de Massa Corporal para a 

idade, quando comparadas com as mães magras.  

A mudança nos hábitos alimentares, voltada a uma alimentação mais rica em 

gorduras, açúcares e alimentos refinados, com redução do consumo de carboidratos 

complexos e fibras, aliada à redução da prática de exercícios físicos regulares, tem 
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sido apontada como um fator fundamental para o aumento da obesidade (Francischi 

et al., 2000). Entre os fatores alimentares que podem diminuir o risco de obesidade, 

em crianças, está a amamentação (Yamakawa et al., 2013). O leite materno é 

composto por hormônios como leptina, grelina e adiponectina, os quais estão 

relacionados ao controle de deposição de gordura corporal. Além disso, as crianças 

que consomem o leite materno adquirem mais consciência sobre a quantidade de 

leite ingerido do que aquelas que consomem a fórmula infantil, portanto 

desenvolvem melhor habilidade para o auto-controle de consumo energético na vida 

adulta (Hediger et al., 2001). 

A dieta alimentar, um dos principais fatores para a obesidade, influencia 

também a condição de saúde bucal; por outro lado, a condição bucal também 

poderá desempenhar um papel significativo na ingestão de nutrientes e na condição 

de saúde geral (Kantovitz et al., 2006).  

As crianças estão expostas a fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento da obesidade como hábitos alimentares nocivos, predisposição 

genética e sedentarismo, fatores que podem influenciar também na saúde bucal.  

 

 

2.2 Cárie dentária 

 

A cárie dentária pode ser definida como uma consequência do processo de 

dissolução do esmalte e da dentina nas regiões de fossas e fissuras, interproximais 

dos dentes, ocasionalmente se espalhando para superfícies lingual e vestibular 

(Levine, 2011). Os fatores primários relacionados à etiologia da cárie dentária são a 

presença de bactérias cariogênicas, a ingestão de carboidratos fermentáveis e uma  

superfície dentária susceptível, que interagem em determinado período de tempo 

(Frasseto et al., 2012). A cárie ocorre pela produção de ácidos por bactérias na 

presença da placa dentária aderida ao dente e de uma dieta rica em carboidratos 

(Levine, 2011), causando desequilíbrio na homeostasia entre o mineral do dente, 

biofilme e fluido (Fejerskov, 2004). 

Como se sabe, a presença de carboidratos, principalmente a sacarose, serve 

de substrato para que os microrganismos da cavidade bucal sintetizem 
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polissacarídeos extracelulares com um importante papel na formação da placa e, 

também, na produção de ácidos orgânicos, que promovem a desmineralização do 

esmalte e podem desencadear o processo de cárie (Lima, 2007).   A frequente 

exposição à sacarose tem sido apontada como responsável por alterações 

orgânicas/inorgânicas e microbiológicas no biofilme dentário (Frasseto et al., 2012; 

Tenuta et al., 2006).  

Sendo assim, hábitos alimentares nocivos podem influenciar no 

desenvolvimento da obesidade e também determinar uma maior ocorrência de cárie 

dentária, já que tanto a quantidade de sacarose ingerida quanto a frequência de 

ingestão são importantes fatores envolvidos na etiologia da cárie (Traeberti, 2004). 

De acordo com o levantamento epidemiológico das condições de saúde bucal 

realizado no Brasil em 2010, para crianças de 5 anos de idade o ceo-d médio foi de 

2,43 para o Brasil sendo que o componente cariado é dominante, representando 

1,95. O levantamento também mostrou que mais da metade, 54,4%, dessas 

crianças apresentavam no mínimo 1 dente decíduo com experiência de cárie, 

demonstrando que há necessidade de medidas preventivas para essas crianças 

(Brasil, 2010). A população infantil que tem experiência de cárie na dentição decídua 

possui maior risco ao desenvolvimento de cárie futura na dentição permanente 

(Frasseto et al., 2012).   

A obesidade e a cárie dentária são consideradas como problemas de saúde 

pública no Brasil. Alguns fatores que contribuem com a obesidade também podem 

aumentar os riscos para o desenvolvimento da cárie dentária.  O cirurgião-dentista é 

o profissional indicado para promover algumas intervenções educativas na dieta 

alimentar, que podem ajudar a diminuir os riscos para o desenvolvimento de ambas 

as doenças (Spiegel e Palmer, 2012). A relação entre a dieta, cárie dentária e a 

obesidade necessita ser explorada (Kantovitz et al., 2006). Sendo assim, são 

necessários estudos que investiguem a relação entre esses dois problemas de 

saúde pública.  
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2.3 Biofilme dentário  

 

A cárie dentária continua sendo um desafio a ser alcançado pela Odontologia 

e depende do controle da placa bacteriana, este podendo ser mecânico e/ou 

químico (Torres, 2000). Alguns estudos têm demonstrado que uma das formas mais 

eficazes de se prevenir tal doença é por meio da remoção mecânica do biofilme 

bacteriano encontrado sobre a superfície dos dentes, a qual pode ser realizada com 

a utilização de escovas dentais, fio dental ou pela profilaxia profissional (Oliveira et 

al., 2009; Fejerskov & Kidd, 2005). 

A placa se adere à película adquirida do esmalte que começa a se formar 

rapidamente após a sua remoção por escovação ou profilaxia (Lindemann et 

al.,1991). O biofilme dentário é composto principalmente por bactérias colonizadoras 

da superfície dentária (Oliveira et al., 2009). Quando bactérias cariogênicas, 

presentes no biofilme, produzem ácidos que atacam as superfícies dentárias ocorre 

a desmineralização, resultando em perda de minerais.  

A dieta está intimamente relacionada com a composição do biofilme dentário, 

já que a exposição frequente a carboidratos, principalmente a sacarose, está 

relacionada a uma alteração no biofilme dentário, determinando uma maior 

cariogenicidade do mesmo (Tenuta et al., 2006). 

A partir da sacarose são produzidas substâncias pegajosas (polissacarídeos 

insolúveis) que facilitam a aderência das bactérias. A sacarose também fornece 

energia para as bactérias se multiplicarem, facilitando a formação de placa mais 

porosa, o que a torna mais cariogênica. Quando o açúcar é ingerido, ele penetra na 

placa dental onde é convertido em ácido, provocando uma queda instantânea do pH. 

Quando atingidos os pH críticos para esmalte ou dentina, estes perderão cálcio e 

fosfato sofrendo desmineralização (Cury, 2001). 

O estudo de Zeigler et al. (2012) mostrou que existe associação entre biofilme 

oral e obesidade. De acordo com os resultados 23 espécies bacterianas estavam 

presentes em quantidade três vezes superior em indivíduos obesos em comparação 

com indivíduos com peso adequado, indicando uma possível relação entre a 

microbiota oral e a obesidade. 
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2.4 Saliva 

 

A saliva é secretada pelas glândulas parótidas, submandibulares e 

sublinguais e também pelas glândulas menores da mucosa oral, o que mantém a 

cavidade bucal úmida e lubrificada. Ela desempenha um papel fundamental na 

homeostasia oral e alterações quantitativas na secreção salivar podem levar a 

efeitos adversos locais, tais como infecções orais e cárie dentária (SHIP, 2003).  

Suas principais funções são: a atuação efetiva na mastigação, fala e 

deglutição, sensibilidade gustativa, lubrificação dos tecidos, proteção das mucosas 

contra a invasão de diversas substâncias, atividade antibacteriana, antifúngica e 

antivirótica, maturação pós-eruptiva e regulação do balanço iônico na 

remineralização do esmalte, deposição da película adquirida e limitação da difusão 

de ácidos (MOURA et al., 2007).  As alterações que ocorrem tanto na quantidade 

como na qualidade podem levar ao aparecimento de cárie dentária, candidíase, 

infecções orais e desordens mastigatórias (TURNER & SHIP, 2007; FENOLL-

PALOMARES et al., 2004; LUSSI et al., 2004; GUGGENHEIMER & MOORE, 2003) . 

A saliva é composta basicamente por água, 99%, e componentes inorgânicos 

e orgânicos, 1%. A parte inorgânica é composta por íons como sódio, potássio, 

cálcio, cloreto, bicarbonato e fosfato que determinam a saturação relativa do fluido 

em relação à hidroxiapatita. Sua parte orgânica é composta de uma variedade de 

proteínas, carboidratos e enzimas, onde cada componente exerce uma função 

importante no controle do ambiente bucal (BARDOW et al., 2008; NIKFORUK, 

1985). Tanto o fluxo salivar como a capacidade tampão e as concentrações de 

cálcio, fosfato e flúor na saliva são essenciais para uma relativa proteção contra a 

cárie dentária (PANNUNZIO et al., 2010).    

A presença desses íons na saliva pode afetar positivamente o processo de 

desmineralização-remineralização do dente, direcionando o processo para  

remineralização, diminuindo a suscetibilidade da estrutura dentária para a 

progressão da cárie (Mina et al., 2012). 

A quantidade de íons flúor na saliva é dependente de sua concentração na 

cavidade bucal. O resultado da simples presença de flúor no meio ambiente bucal 
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será uma redução de perda de minerais (Cury, 2001). O íon flúor, presente tanto na 

placa como na saliva, controla o processo de desmineralização. Quando presente 

entre a placa e a superfície do dente ele auxilia no processo de remineralização do 

dente, através da deposição de íons fosfato e cálcio (Poureslami et al., 2007). 

 Além do flúor, a maior concentração de íons cálcio também pode apresentar 

atividade protetora contra a cárie. Indivíduos que possuem baixa concentração de 

cálcio na saliva apresentam o pH crítico do esmalte mais elevado e, 

consequentemente, são mais susceptíveis à desmineralização  dentária do que 

aqueles que apresentam maior concentração de íons cálcio na saliva (Anderson et 

al., 2001).  

Mesmo que o fluxo salivar possa apresentar variações em decorrência de 

alterações do ciclo circadiano e fatores como o estresse e exercícios físicos, a saliva 

é considerada um meio confiável para que se possa avaliar a composição da 

microbiota bucal (Moura et al., 2007).  

Um fator importante é a capacidade dos fluídos orais tamponarem os ácidos 

presentes no meio bucal. A capacidade tampão da saliva atua ajudando na 

resistência a mudanças no pH quando um ácido é adicionado na cavidade bucal. Ela 

depende basicamente da concentração de bicarbonato, uma vez que esta 

concentração regula o pH salivar. O bicarbonato neutraliza o ácido na cavidade 

bucal fazendo com que pH retorne ao normal. Se algum fator diminui o fluxo salivar 

há tendência de diminuição na capacidade tampão da saliva, o que pode aumentar o 

risco de aparecimento de cárie dentária (Fenoll-palomares et al., 2004; Gandara & 

Truelove, 1999).  

O sistema de tamponamento do bicarbonato/fosfato é o mais relevante na 

cavidade bucal. Este sistema é diretamente influenciado por uma proteína salivar, a 

isoenzima anidrase carbônica VI (ACVI), que penetra no biofilme dentário e facilita a 

neutralização ácida pelo bicarbonato salivar.  Acredita-se que pela catalisação da 

reação reversível de dióxido de carbono em água (H+ + HCO-3 → CO2 + H2O), essa 

enzima seja capaz de prover uma maior neutralização dos ácidos do biofilme dental 

(Frasseto et al., 2012; Kimoto et al., 2006).  
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Portanto, seria interessante investigar se os indivíduos obesos e portadores 

de cárie dentária apresentam diferenças na concentração da anidrase carbônica IV, 

fato este ainda não apresentado na literatura científica.  Além disso, acredita-se que 

alterações metabólicas possam influenciar a síntese, a composição e a secreção da 

saliva, gerando uma melhor ou pior participação no processo de desmineralização 

dentária (Pannunzio et al., 2010). Sendo assim, são necessários estudos 

correlacionando a obesidade com as características e propriedades da saliva. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Identificar a prevalência de cárie dentária e relacioná-la com a concentração 

da enzima Anidrase Carbônica VI, do íon Cálcio, quantidade de biofilme dentário e 

fluxo salivar em crianças de acordo com avaliação antropométrica.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Bases de dados utilizadas para revisão da literatura 

 

Uma busca detalhada na literatura foi realizada nas diversas bases de dados 

eletrônicas: Base de dados da Universidade de São Paulo – Dedalus 

(www.usp.br/sibi), Bibliografia Brasileira de Odontologia – BBO (www.bireme.br), 

Periódicos Capes (www.periodicos.capes.gov.br), United State National Library of 

Medicine (www.pubmed.com), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

(www.teses.usp.br), a fim de possibilitar uma ampla visão do assunto. 

 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru (CEP/FOB-USP) e foi  

desenvolvido após a sua aprovação (Processo-489.496).  

Foram realizadas visitas às escolas, previamente aos exames, a fim de 

apresentar aos diretores, professores e pais/responsáveis as proposições do estudo 

explicando os pontos principais, esclarecendo quanto à participação dos escolares e 

distribuir o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO A). Este 

termo possui explicação minuciosa do objetivo do estudo contendo a descrição de 

como o paciente será examinado, garantindo o sigilo da informação e 

desautorizando qualquer forma de coação ou pressão pela sua participação, uma 

vez que a participação é voluntária. As crianças só participaram da pesquisa sob 

autorização dos pais/responsáveis, a partir da leitura da Carta de Esclarecimento e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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4.3 Seleção da Amostra 

 

A instituição Casa do Garoto, o Colégio Rogacionista e a creche Rodrigues de 

Abreu, em Bauru– SP, foram contatadas para verificar a aceitação da realização 

desta pesquisa. As mesmas foram informadas sobre este estudo por meio de uma 

carta de informação (ANEXO B), entregue ao diretor da instituição. A amostra foi 

constituída por escolares de 4 a 6 anos de idade internos na instituição Casa do 

Garoto, e matriculados na Creche Rodrigues de Abreu e Colégio Rogacionista, no 

período de dezembro de 2013 a julho de 2014.  

O cálculo da amostra foi realizado baseando-se nos dados de prevalência de 

cárie do SBBrasil 2010 para crianças de 5 anos de idade, assumindo-se nível de 

erro alfa de 0,05 e erro beta de 0,20. Segundo o referido cálculo, 99 crianças 

comporiam a amostra total, de acordo com o efeito do desenho, ou 124 

considerando-se as possíveis perdas. Desta forma, foram examinadas 112 crianças 

pertencentes a essa faixa etária, quanto à cárie dentária, quanto à presença de 

placa, quanto ao volume do fluxo salivar e quanto à condição antropométrica pelo 

cálculo do IMC. As mães dos participantes também foram contatadas para informar 

seu peso e altura, para posterior cálculo do IMC da mãe e análise de possível 

relação entre os dois. 

 

 

4.4 Composição da amostra 

 

Trata-se de um estudo transversal em que os indivíduos foram medidos e 

pesados para serem divididos em dois grupos (Figura 1) de acordo com a curva de 

IMC para a idade e sexo (WHO, 2007):  

• Grupo sobrepeso/obesidade (G1): crianças enquadradas nos grupos 

sobrepeso ou obeso (n=50). 

• Grupo peso normal (G2): crianças enquadradas no grupo normal 

(n=50). 

• Após avaliação da condição bucal, as crianças foram divididas em três 

subgrupos: livres de cárie (LC), com lesão inicial (LI) e com cárie em 

dentina (CD), para a realização da etapa experimental. 
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Figura 1. Esquema para divisão dos grupos. 
 

 

Para a formação dos grupos Obeso (G1) e Normal (G2), as crianças foram 

classificadas pelo do percentil do IMC. Já para a formação dos subgrupos Livres de 

cárie (LC), Com Lesão Inicial (LI) e Com Cárie em Dentina (CD), as crianças foram 

avaliadas quanto à cárie dentária. Dentre as crianças de subgrupo (LC, LI e CD) 10 

foram selecionadas aleatoriamente, por meio de sorteio casual simples, para realizar 

a análise dos componentes salivares.  

O critério para inclusão dos participantes na amostra foi pertencer à faixa 

etária de 4 a 6 anos e estar regularmente matriculado nas creches Rodrigues de 

abreu, Casa do Garoto e Colégio Rogacionista. Os critérios de exclusão foram 

apresentar alguma debilidade orgânica geral ou enfermidade crônica, dificuldades de 

comunicação neuromotora, fluorose grave, hipoplasia dentária, uso de aparelhos 

ortodônticos e antibioticoterapia no momento da realização dos exames. A amostra 

foi agrupada independente do grupo étnico ou gênero. 
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4.5 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo foi composto pelas seguintes etapas:  

 

a) calibração do examinador para os dois índices (ceo-s e ICDAS II);  

b) exame bucal e tomada de medidas antropométricas das crianças;  

c) coleta de saliva estimulada para posterior análise; 

d) seleção aleatória de 10 pacientes de acordo com seu subgrupo, para 

realização da etapa laboratorial; 

e) análise da concentração do íon cálcio; 

f) análise da concentração da anidrase carbônica VI. 

 

4.5.1 Processo de Calibração 

 

O processo de calibração da examinadora foi conduzido por um examinador 

gold standard (SHCSP), experiente em levantamentos epidemiológicos, sendo a 

primeira etapa deste processo constituída por aula teórica, a fim de se buscar a 

padronização inicial quanto aos códigos, critérios e condutas adotadas para o 

estudo. 

Na segunda etapa foi realizada uma demonstração clínica, pelo examinador 

padrão, quanto ao posicionamento dos examinadores e anotadores, organização do 

material de trabalho, fichas clínicas e ergonomia em relação ao atendimento, 

seguidos de exames de treinamento e discussão clínica para familiarização dos 

procedimentos. 

O objetivo do processo de calibração da examinadora foi assegurar 

uniformidade na interpretação, compreensão e aplicação dos critérios para as 

doenças e condições a serem observadas e registradas; e assegurar que a 

profissional pudesse examinar de maneira padronizada, minimizando variações. 

Considerando que os exames foram realizados por uma única examinadora, foi 

realizado cálculo do coeficiente Kappa, intra-examinador e inter-examinador, em 

10% da amostra (LANDIS & KOCH, 1977), ambos no mesmo dia, para os 3 exames 

bucais. Para o Kappa intra-examinador (ACPC) foram encontradas as seguintes 

porcentagens de concordância e respectivos valores do coeficiente para cada 
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exame: 99,7% de concordância no ceo-s (Kappa=0,99); 97,5% de concordância no 

Índice de Placa de Turesky (Kappa=0,95) e 95,0% de concordância no ICDAS 

(Kappa=0,80). Para o Kappa inter-examinador (ACPC e SHCSP) foram encontrados 

os seguintes valores: 95,02% de concordância no ceo-s (Kappa=0,91); 94,79% de 

concordância no Índice de Placa de Turesky (Kappa=0,90) e 94,17% de 

concordância no ICDAS (Kappa=0,77). 

 

4.5.2 Exames Clínicos 

 

Os exames clínicos foram realizados pela examinadora após ser devidamente 

calibrada. Os escolares foram examinados nos pátios das escolas, estando 

examinador e criança sentados em cadeiras comuns. Os exames foram realizados 

antes do horário de recreio das crianças. Os instrumentais que foram utilizados para 

o exame clínico foram gaze para limpeza e secagem das superfícies dentárias, 

espelhos bucais planos n°5 e sondas periodontais IPC, previamente esterilizados 

conforme as normas de biossegurança (WHO, 1997), a fim de se confirmar 

evidências visuais de cárie dentária.  

Para a avaliação das condições de lesões cariosas foram utilizados os 

índices: ceo-s e o ICDASII. Os dados obtidos foram anotados em fichas (APÊNDICE 

A) para facilitar a tabulação dos dados. 

A avaliação antropométrica dos pacientes foi realizada pela tomada das 

medidas de peso e estatura, de acordo com as técnicas preconizadas pela OMS 

(WHO, 2000). A aferição foi realizada após as crianças retirarem os sapatos e blusas 

de frio. 

O diagnóstico da avaliação antropométrica foi identificado através do percentil 

do IMC, sendo obtido através das curvas de crescimento WHO 2007, de acordo com 

o sexo e a idade (ANEXO C), utilizando-se o aplicativo WHO AnthroPlus [disponível 

no site: http://www.who.int/growthref/tools/en/]. Por meio do percentil obtido no 

aplicativo, os escolares foram classificados seguindo a Tabela 1.  



36  Material e Métodos 

 

Tabela 1.  Pontos de corte do IMC para crianças, em percentil (WHO, 2007). 
 

Valores Críticos Diagnóstico Nutricional 
< Percentil 3 Baixo IMC para idade 

≥ Percentil 3 e < Percentil 85 IMC adequado ou Eutrófico 

≥ Percentil 85 e < Percentil 97 Sobrepeso 

≥ Percentil 97 Obesidade 

 

4.5.3 Códigos e critérios para avaliação da cárie dentária 

 

4.5.3.1 ceo-s (WHO, 1997) 

 

O índice ceo-s, preconizado pela OMS, foi dado pela soma das superfícies 

cariadas, extração indicada e obturadas, por meio de letras. (WHO, 1997) Neste 

estudo, serão avaliadas 88 superfícies dentárias, 5 em cada dente posterior e 4 em 

cada dente anterior. As superfícies incisais não foram consideradas. Os formulários 

utilizados para o preenchimento estão anexos (APÊNDICE A). 

 

Critérios de diagnóstico: 

 

Coroa dentária 

A - Hígida – quando inexistir evidência de cárie tratada ou não. Os estágios 

da doença que precedem a formação de cavidades não são levados em 

consideração pela dificuldade de serem detectados em exame clínico comum. Uma 

coroa com os seguintes sinais são consideradas sadias: 

• Manchas esbranquiçadas; 

• Descoloração ou manchas rugosas não amolecidas quando tocadas com 

sonda periodontal; 

• Fóssulas e fissuras de esmalte manchadas de escavação ou 

amolecimento da base das paredes detectável pela sonda periodontal; 

• Áreas do esmalte escuras, brilhantes, manchadas, em um dente com 

fluorose moderada ou severa; 

• Lesões que, pela sua distribuição ou história ou exame visual/tátil 

pareçam ser causadas por abrasão. 
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B – Cariada – quando uma lesão em fóssula, fissura ou em superfície lisa 

(vestibular, lingual, mesial ou distal) apresentar uma cavidade inquestionável, base 

ou parede com amolecimento detectável, restauração temporária ou ainda que tenha 

selante mas também estiver cariada. Inclui casos onde só a raiz é remanescente e a 

destruição da coroa ocorreu por cárie. A confirmação do diagnóstico será feita com 

sonda periodontal. Sempre que houver dúvida, é codificada a coroa dentária como 

sadia. 

C – Restaurada e com cárie – quando uma ou mais restaurações definitivas 

estiverem presentes e, ao mesmo tempo, uma ou mais áreas estiverem cariadas. 

Não há associação física com a restauração. 

D – Restaurada e sem cárie – quando uma ou mais restaurações estão 

presentes, inexistindo cárie primária ou recorrente em qualquer parte da coroa 

dentária. Dente com coroa colocada em razão de cárie incluí-se nesta categoria. 

E – Dente perdido devido a cárie – quando um elemento dentário foi 

extraído por causa de cárie. 

F – Selante de fissura – para os casos em que um selante de fissuras foi 

colocado na superfície oclusal ou se esta foi alargada para receber um compósito. 

Se o dente possui selante e estiver cariado, deve ser codificado como 1. 

G – Apoio de ponte, coroa ou Veneer – indica um dente que é parte de uma 

prótese fixa. Este código pode ser usado para coroas colocadas por outra razão que 

não a cárie ou para veneers ou laminados que cobrem a superfície vestibular do 

dente, sempre que não houver evidência de cárie ou restauração. Os dentes 

extraídos e substituídos por um elemento de prótese fixa são codificados como 4 ou 

5.  

T – Traumatismo – quando uma ou mais superfícies foram perdidas com 

resultado de trauma e não há evidência de cárie. 

9 – Não informado – para dentes que não podem ser examinados por 

qualquer razão, por exemplo, pela presença de hipoplasia severa. 
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Necessidade de tratamento 

0  – Nenhum tratamento – Quando coroa e raiz estão saudáveis ou se a 

decisão é de que o dente não deva receber qualquer tipo de atenção. 

P  – Prevenção / medidas para a inativação de cárie – Em caso de 

diagnóstico de lesões ou de possíveis lesões em estágios tão iniciais que justificam 

a aplicação de métodos profiláticos ao invés de tratamento clinico. 

F – Selante de fissura – Sempre que a condição da fissura ou fóssula e a 

idade do paciente indicar sua aplicação. 

1 – Restauração de 1 superfície* 

2 – Restauração de 2 ou mais superfícies* 

*Um desses códigos deve ser usado para: Tratar cáries em estágio inicial ou 

avançado; Tratar dentes com descoloração ou defeitos de desenvolvimento; Reparar 

danos devidos a trauma, abrasão, erosão ou atrição ou substituir restauração ou 

selantes aplicados de modo insatisfatório. 

3 – Coroa  por qualquer razão 

4 – Veneer ou coroa laminada 

5 – Cuidado pulpar e restauração – dente que provavelmente necessita de 

tratamento endodôntico devido a cárie profunda ou extensa, ou em razão de 

mutilação ou trauma. 

6 – Extração indicada – Usada nos seguintes casos: Cárie destruiu o dente e 

este não pode ser restaurado; Doença periodontal avançou de maneira a tornar o 

dente sem função e não há possibilidade de restaurá-lo ou firmá-lo devolvendo a 

funcionalidade; Necessidade de remoção por motivos ortodônticos, estéticos ou por 

acidente. 

7 ou 8 – Necessidades de outros cuidados 

9  – Não informado 
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4.5.3.2 Índice ICDAS II 

 

The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) foi 

desenvolvido para proporcionar aos clínicos, epidemiologistas e pesquisadores um 

sistema que permita a detecção e o diagnóstico de cárie padronizados em diferentes 

ambientes e situações (SHOAIB et al., 2009). A introdução de um critério que inclui 

lesões não cavitadas de cárie tem a finalidade de melhorar a sensibilidade de 

estudos epidemiológicos e ensaios clínicos relacionados com cárie, especialmente 

em populações com baixa prevalência de cárie dentária, em que as lesões 

apresentam uma progressão muito lenta. Esse é um índice viável para uso em 

estudos epidemiológicos com aceitável confiabilidade, para detectar lesões de cárie 

não-cavitadas e cavitadas (BRAGA et al., 2009). 

Para a avaliação da cárie dentária foi adotado o Índice ICDAS II (ISMAIL et 

al., 2007), conforme as tabelas 2 e 3.  Após a escovação supervisionada foi 

realizado o exame com isolamento e secagem dos dentes com gaze estéril, 

utilizando um foco de luz. Os formulários utilizados para o preenchimento estão 

anexos (APÊNDICE A). 

 

Tabela 2.  Condição do dente (ICDASI). 

Escore CRITÉRIOS AVALIAÇÃO CONDIÇÃO DENTÁRIA 
0 Coroa Hígida 

1 Selante Parcial 

2 Selante Total 

3 Restauração da cor do dente 

4 Restauração de amálgama 

5 Coroa de aço inoxidável 

6 Porcelana/ Ouro/ Coroa de Veneer 

7 Restauração perdida ou deficient 

8 Restauração provisória 
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Tabela 3. Estágio da lesão de cárie (ICDASII). 

Esco CRITÉRIOS AVALIAÇÃO LESÃO CÁRIE 

0 Superfície dentária saudável: nenhuma evidência de cárie após secagem 

prolongada (5s) 1 Primeira alteração visual no esmalte: opacidade ou descoloração (branco ou 

marrom) visível nas fissuras após secagem prolongada 
2 Distinta mudança visual do esmalte quando molhado, a lesão deve ser 

visível quando seca 
3 Cavidade em esmalte localizada (sem sinal clínico de envolvimento de 

dentina) visualizada quando molhado e depois prolongada secagem 
4 Sombreamento da dentina subjacente 

5 Cavidade com dentina visível: desmineralização visível com dentina 

exposta 6 Extensa cavidade (mais da metade da superfície), com visível exposição de 

dentina 
97 Ausente por motivo de cárie 

98 Ausente por outro motivo 

 

4.5.4 Índice de Placa de Turesky 

 

A presença ou ausência de placa foi avaliada utilizando-se o Índice de Placa 

de Quigley e Hein modificado por Turesky (TURESKY et al., 1970). Previamente às 

avaliações as crianças foram submetidas à evidenciação de placa bacteriana, por 

meio de bochechos com solução evidenciadora (Eviplac, Biodinâmica, Brasil), 

dispensada em copos plásticos descartáveis e de acordo com as instruções 

fornecidas pelo fabricante. Foram avaliadas as superfícies vestibular e lingual de 

cada dente e em seguida atribuindo escores de 0 a 5 (Tabela4) (Figura2). 

 

 
Figura 2. Identificação do Índice de Placa de Turesky 
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Tabela 4. Critérios para a utilização do Índice de Placa de Turesky, Gilmore e Hein (1970). 

Escore 
CÓDIGOS 

CRITÉRIOS 

0 Nenhuma placa 

1 Porções separadas ou faixa descontínua de placa na margem cervical 
da superfície dentária 

2 Faixa fina contínua de até 1 mm de placa na margem cervical da 
superfície 

3 Faixa de placa mais larga que 1 mm, mas menor que 1/3 da superfície 

4 Placa cobrindo entre 1/3 e 2/3 da superfície 

5 Placa cobrindo 2/3 ou mais da superfície 

Exposta 

 

A contagem de placa bacteriana por indivíduo foi obtida por meio da soma de 

todos os escores de placa obtidos pela quantidade de faces examinadas, com 

amplitude possível de 0 a 5. Após a avaliação todas as crianças receberam um kit 

de higiene bucal contendo escova e creme dental (Kit Dr Dentuço – Colgate), sendo 

submetidos a uma escovação dentária supervisionada, e também receberam 

orientações sobre a adequada higiene bucal. 

 

4.5.5 Análise da Saliva 

 

4.5.5.1 Fluxo Salivar 

 

A avaliação do fluxo salivar foi realizada por meio da coleta de saliva 

estimulada.  Para evitar possíveis efeitos do ritmo circadiano na saliva (FERGUSON 

& BOTCHWAY, 1980), a coleta foi feita no período da manhã, antes da merenda 

escolar, estando a criança pelo menos 2 horas em jejum.  

Os participantes mascaram um pedaço de borracha esterilizada (0,5cm de 

tubo de látex), preso a um pedaço de 30 cm de fio dental, para estimular a produção 

de saliva. Após a introdução do látex na boca e o início de sua mastigação, o 

participante descartou a primeira saliva e na sequência foi iniciada a contagem do 

tempo de 5 minutos. Toda saliva foi depositada, pelo paciente, em um frasco 

plástico. O volume da secreção obtido foi medido em seguida utilizando-se uma 
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seringa hipodérmica milimetrada descartável (5 mL). O volume medido em mL foi 

dividido por 5 (5 minutos de coleta) para a obtenção do fluxo em mL/min, sendo 

considerado normais os valores entre 1 e 3 mL/min (GREENWAY & GREENWAY, 

2000; NAVARRO, 1995) (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Valores do fluxo salivar. 

Fluxo Salivar Volume/Minuto 
Normal 1,0 a 3,0 mL 

Hipossalivação Abaixo de 1,0 mL 

 

4.5.5.2 Determinação da concentração de íons cálcio 

 

A determinação da concentração de cálcio foi realizada através do uso do kit 

colorimétrico QuantiChrom™ Calcium Assay Kit (BioAssay Systems), adquirido com 

auxílio da reserva técnica da FAPESP (processo 2013/03124-2). Os reagentes 

foram preparados de acordo com as instruções do fabricante (BioVision). Em 

seguida, 10 µl  de cada amostra foi colocado nas 96 depressões de três placas de 

poliestireno, em duplicata, e diluídas com dH2O até chegar ao volume de 50µl. 

Foram preparadas sete depressões para Solução Padrão e uma para Solução 

Blank. Em cada depressão da placa foram adicionados 90µl do reagente 

cromogênico e misturado. Em seguida, 60 µl do tampão de cálcio foi adicionado a 

cada depressão e a placa ficou ao abrigo de luz em temperatura ambiente por 5-10 

minutos. A determinação da densidade óptica de cada depressão foi feita com o uso 

de um espectrofotômetro com absorção a 575 nm. A placa continha uma curva 

padrão obtida por uma diluição seriada da Solução Padrão fornecida pelo fabricante. 

 

4.5.5.3 Determinação da concentração da anidrase carbônica VI 

 

O conteúdo de anidrase carbônica VI nas amostras do fluxo salivar foi medido 

com um Kit ELISA comercialmente disponível (Uscn, Life Science Inc., China; 

ISO13485:2003 ).  Primeiramente foram preparados os reagentes e a amostra, de 

acordo com o manual de instrução do fabricante (USCN).  Após isso, as amostras 

foram diluídas 100 vezes e adicionadas a uma placa de poliestireno de 96 

depressões. Foram determinadas depressões para Soluções  Padrão, Blank e 



Material e Métodos  43 

 

Amostra. Foram preparadas sete depressões para Solução Padrão e 1 para Solução 

Blank. Em cada depressão, foram colocadas 100 µl da Solução Padrão, Blank, e 

amostras, em duplicata. A placa foi selada e incubada por 2 horas a 37°C. Após isso 

o líquido foi removido de cada depressão sem lavar.  Foram adicionados 100 µl da 

Solução do Reagente de Detecção A em cada depressão. A placa foi selada e 

incubada por 1 hora a 37°C. A solução foi aspirada e lavada com 350µL de solução 

de lavagem em cada cavidade e ficou em descanso por 1 ~ 2 minutos. O líquido 

restante presente nas depressões foi retirado completamente, encaixando a placa 

sobre papel absorvente. A lavagem foi feita 3 vezes. Após a última lavagem, a 

solução tampão de lavagem e possível remanescente foram removidos por 

aspiração ou decantação. A placa foi invertida e deixada contra papel absorvente.  

Então foram adicionados 100 µL da Solução do Reagente de Detecção B em cada 

depressão. Novamente foi incubada por 30 min a 37°C,  depois de selada,  foi 

repetida a aspiração/lavagem por 5 vezes. Em cada depressão foram adicionadas 

90 µL da solução de substrato, selado e incubado durante 15 - 25 minutos a 37ºC 

(protegido da luz). O líquido ficou azul por adição da solução substrato. Foram 

adicionados 50 µl da solução de stop em cada depressão. O líquido ficou amarelo 

por causa da adição da solução de stop. O líquido foi misturado. A determinação da 

densidade óptica de cada depressão foi feita com o uso de um espectrofotômetro 

com absorção a 405 nm. A placa continha uma curva padrão obtida por uma diluição 

seriada da Solução Padrão fornecida pelo fabricante. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados foram analisados nos programa STATA 13 e Prisma. Foi testada a 

normalidade das variáveis e realizado o teste T para amostra independente com 

nível de significância de 5%. Inicialmente foi testada a homogeneidade, igualdade de 

variância e distribuição normal de erros, por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Uma vez que as hipóteses forem atendidas, cada variável presente no estudo foi 

submetida aos testes de Wilcoxon e Mann-Whitney. A correlação entre obesidade e 

cárie dentária, além das demais variáveis analisadas nesse estudo foi mensurada 

por meio da correlação de Spearman (p<0,05).  
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5 REULTADOS 

 

 

Foram avaliadas 112 crianças das três instituições, com média de idade de 

4,9±0,81 anos. As crianças foram divididas entre os grupos G1 (sobrepesos ou 

obesos) e G2 (saudáveis), de acordo com a avaliação antropométrica, sendo 41 

crianças pertencentes ao G1 e 71 crianças ao G2. A tabela 6 mostra as 

características das variáveis estudadas em ambos os grupos e o resultado dos 

testes t de Student e Man Whitney entre os grupos.  

 

Tabela 6 - Características das variáveis avaliadas em ambos os grupos e resultados do teste de Man 
Whitney e t de Student.  
 

Variáveis 
G1 G2 

p 
Média ± DP Mín-máx Média ± DP Mín-máx 

Idade 5,04 ±0,86 4,00 – 6,00 4,81±0,74 4,00 – 6,00 0,1592 
Peso (kg) 27,52±6,76 17,5 – 47,0 19,10±3,07 13,5 – 27,4 0,0001 

Altura (m) 1,17±0,09 1,00 – 1,32 1,11±0,07 0,99 – 1,27 0,0014 

IMC 
criança 

19,86±2,66 16,87-27,78 15,30±1,13 11,89-17,07 0,0001 

IMC mãe 29,01±4,29 21,45 – 39,84 25,92±4,93 17,15 - 41,78 0,0004 

Fluxo 
salivar 
(mL/min) 

0,47±0,30 0,02 – 1,24 0,45±0,28 0,10 – 1,20 0,6167 

Índice de 
placa 

2,41±0,59 0,77 – 3,37 2,46±0,50 1,15 - 4,10 0,9326 

Placa  
vestibular 

2,78±0,74 0,70 – 4,20 2,81±0,55 1,17  - 4,40 0,6055 

Placa  
lingual 

2,04±0,57 0,85 – 3,30 2,11±0,54 1,00 - 3,80 0,4844 

ceo-s 1,09±2,75 0,00 – 15,00 2,62±5,89 0,00 – 32,00 0,1149 
Anidrase 
carbônica 
VI (pg/mL) 

3,45±2,56 0,98 – 8,79 4,29±2,88 1,01 – 11,47 0,0000 

Íon cálcio 
(mM) 

2,84±2,24 0,20 – 13,84 1,23±1,37 0,00 – 7,35 0,0000 

 

Em geral, a condição bucal foi considerada boa no G1, uma vez que a maioria 

das crianças apresentou-se livre de cárie ou com apenas lesões iniciais da doença. 

Já no G2, a maioria apresentou lesões de cárie (Tabela 7). A tabela 8 mostra o 
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resultado do teste de Kruskal Wallis e ANOVA One-Way para estes subgrupos no 

G1. 

 

Tabela 7 – Número e porcentagem de crianças em cada subgrupo. 
 

Subgrupos  G1(%) G2(%) 

LC 14(34,14) 14(19,71) 

LI 16(39,09) 27(38,02) 

CD 11(26,82) 30(42,25) 

 

 
No grupo G1, a média do IMC foi de 19,86 kg/m2 o qual corresponde à 

condição de sobrepeso. Da mesma forma, o IMC das mães das crianças 

pertencentes a este grupo foi de 29,01 kg/m2, valor também indicativo de sobrepeso 

(p<0,0001).  

 Em média, o fluxo salivar foi de 0,47 mL/min, valor considerado baixo, sendo 

que 92,5% das crianças apresentaram valor de fluxo indicativo de hipossalivação.  

 Os escores da quantidade de placa nas faces vestibular e lingual foram, em 

média, semelhantes (2,78 e 2,04, respectivamente) no G1, sendo que esses valores 

de placa são considerados médios (Turesky et al., 1970).  

As crianças do G1 apresentaram menor escore de quantidade de placa tanto 

na face vestibular quanto na lingual em relação às crianças do G2, porém essa 

diferença não foi significativa. 
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Tabela 8 - Distribuição das lesões de cárie em crianças com sobrepeso/obesidade (Kruskal Wallisa e 
ANOVA One-Wayb). 
 

Variáveis 
G1- LC 
(n=14) 

G1 – LI 
(n=16) 

G1 – CD 
(n=11) p 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Idadea 5,50±0,75 4,94±0,89 4,60±0,69 0,0326 

Peso (kg)b 30,16±7,67 26,40±5,94 25,75±6,21 0,1965 

Altura (m)b 1,20±0,07 1,16±0,08 1,14±0,11 0,2194 

IMC criançaa 20,57±2,99 19,40±2,48 19,63±2,53 0,4651 

IMC mãeb 28,45±5,18 29,75±3,25 28,79±4,82 0,6985 

Fluxo salivar 
(mL/min)b 

0,58±0,35 0,47±0,27 0,34±0,20 0,1497 

Índice de 
placab 

2,33±0,77 2,44±0,47 2,47±0,50 0,8049 

Placa 
vestibularb 

2,65±1,01 2,78±0,50 2,94±0,57 0,6233 

Placa lingualb 2,06±0,66 2,10±0,49 2,00±0,56 0,8296 

ceo-sa 0,00±0,00 0,05±0,24 4,40±4,19 0,0001 

Anidrase 
carbônica VI 

(pg/mL)b 

2,89±2,23 4,97±3,43 2,61±1,30 0,1948 

íon cálcio 
(mM)b 

3,09±3,55 2,96±1,17 2,27±0,59 <0,0001 

  

A concentração de cálcio na saliva foi maior no subgrupo livre de cárie. 

No G1 houve correlação positiva entre a concentração do íon cálcio e da 

enzima anidrase carbônica VI (r=0,367;p=0,001), entre a idade e o IMC das crianças 

(r=0,317;p=0,043) e entre o fluxo salivar e o escore de placa na face lingual 

(r=0,348;p=0,026). Houve correlação negativa entre o índice de cárie ceo-s e a 

concentração de cálcio na saliva (r=-0,444;p=0,010).  

No grupo G2 a média do IMC das crianças foi de 15,46 kg/m2, valor que 

representa condição nutricional adequada. No entanto, o IMC das mães das 

crianças pertencentes a este grupo foi, em média, de 25,92 kg/m2, valor indicativo de 

sobrepeso (p=0,0001).  

 Da mesma forma que no G1, o valor do fluxo salivar foi baixo (0,44mL/min), 

sendo que apenas 6,9% das crianças apresentaram valor de fluxo considerado 

normal.  
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 No G2 houve correlação negativa entre o escore de placa e o IMC das 

crianças (r=-0,279; p=0,019), entre o escore de placa e a idade (r=-0,258; p=0,034), 

entre o escore de placa na face vestibular e a concentração da enzima anidrase 

carbônica VI (r=-0,551;p=0,014), entre a idade e a concentração da anidrase 

carbônica VI (r=-0,496;p=0,036).  

A tabela 9 mostra os resultados do teste de Kruskal Wallis e one- way ANOVA 

para os subgrupos do G2. 

 
 
Tabela 9 – Distribuição das lesões de cárie em crianças de peso normal (Kruskal Wallisa e ANOVA 
One-Wayb). 

 

Variáveis 

G2 – LC 
(n=14) 

G2 – LI 
(n=27) 

G2 – CD 
(n=30) 

p 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Idadea 
4,50±0,75 5,03±0,80 4,70±0,65 0,0711 

Peso (kg)b 
18,15±3,45 20,14±3,27 18,60±2,47 0,0723 

Altura (m)b 
1,08±0,07 1,14±0,07 1,10±0,06 0,0549 

IMC criançab 
15,25±1,31 15,40±1,03 15,22±1,15 0,9455 

IMC mãeb 
26,89±6,41 26,37±4,72 25,16±4,35 0,4826 

Fluxo salivar 
(mL/min)b 0,40±0,27 0,44±0,27 0,48±0,29 0,6513 

Índice de 
placab 2,36±0,43 2,41±0,53 2,56±0,49 0,3894 

Placa 
vestibularb 2,73±0,48 2,78±0,62 2,88±0,51 0,6605 

Placa lingualb 
2,20±0,41 2,04±0,56 2,23±0,56 0,0001 

ceo-sa 0,00±0,00 0,00±0,00 6,23±7,77 0,0001 

Anidrase 
carbônica VI 

(pg/mL)b 

2,77±1,48 3,19±2,64 4,08±2,71 0,7144 

Íon cálcio 
(mM)b 1,41±1,59 1,81±1,85 1,47±1,73 0,7076 

 

Diferentemente do G1, não houve diferença significativa para a idade entre os 

subgrupos do G2, no entanto, o subgrupo LC apresentou o menor valor médio de 

idade (p>0,05).  
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Na amostra em geral houve correlação positiva entre o IMC da mãe e o IMC 

da criança (r=0,257; p=0,0062). 

Quando a amostra total foi dicotomizada para análise da concentração da 

anidrase e do cálcio, foi encontrado que o grupo com cárie apresentou maior 

concentração da enzima e menor concentração de cálcio do que o grupo composto 

pelas crianças livres de cárie e com lesões iniciais (p=0,0040 e p=0,0052, 

respectivamente). No entanto, quando a amostra foi divida em apenas um grupo 

com cárie (ceo-s=0) e um grupo sem cárie (ceo-s≠0), observou-se maior 

concentração da enzima no grupo com cárie (p=0,0270) e maior concentração de 

cálcio no grupo sem cárie (p=0,0520).  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo permitem afirmar que a presença de cálcio 

em grande concentração na saliva pode ser adotada como indicador biológico em 

crianças sem cárie. Por outro lado, a anidrase carbônica VI foi um biomarcador para 

crianças com peso normal e com cárie. 

Os resultados deste estudo mostraram que as mães das crianças do grupo 

com sobrepeso/obesidade apresentaram IMC no limite entre sobrepeso e 

obesidade, e as mães das crianças com IMC normal apresentaram IMC no valor 

limite entre a normalidade e o sobrepeso. Desta forma, pode-se dizer que há uma 

relação entre as medidas antropométricas de mães e filhos, a qual pode se 

estabelecer de diferentes maneiras. Segundo Jahnke e Warschburger (2008) as 

taxas de obesidade infantil estão relacionadas com a obesidade materna, uma vez 

que as crianças vivem expostas às condições socioeconômicas e culturais da 

família, sendo influenciadas pelo ambiente de conflitos familiares, doenças da mãe 

ou algum membro da família, violência e acesso, por vezes ilimitado, às tecnologias 

de smartphones ou computadores e tablets (Camargo et al., 2013). Esse ambiente 

pode influenciar os hábitos alimentares e sedentários dos pais e/ou cuidadores e 

consequentemente, os da criança, resultando no processo que pode levar todos à 

obesidade, chamado de “família obesogênica“ (Jahnke e Warschburger, 2008). 

O estudo de Zehle et al. (2007) mostrou que apesar das mães terem 

conhecimento sobre alimentação saudável, elas não associam esse conhecimento à 

prevenção da obesidade infantil, por meio de uma dieta saudável e atividade física. 

Um dos motivos para essa não associação pode estar na dificuldade que a mãe 

possui em lidar com o próprio excesso de peso, ou seja, apesar da preocupação 

com a alimentação dos filhos, elas não apresentam, na prática, as mudanças 

necessárias para o controle de peso de ambos. Além disso, muitos pais possuem 

dificuldade em identificar o sobrepeso ou obesidade nos filhos (Wake et al., 2007) e 

ainda acreditam que o peso extra é sinônimo de saúde e combate às doenças com 

maior facilidade, ao contrário da magreza (Crawford et al., 2004). 
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O excesso de ganho de peso na gestação é outro fator que pode influenciar 

na condição nutricional da criança na infância e predispor à obesidade e outras 

doenças na fase adulta (Beyerlein et al., 2012). Além disso, para as mães há grande 

dificuldade da perda do peso ganho na gravidez. No presente estudo, apesar das 

medidas antropométricas das mães terem sido autoreferidas, observou-se IMC entre 

o limite de sobrepeso e obesidade nas mães das crianças do grupo de IMC de 

sobrepeso ou obesidade. Segundo Bouchard et al. (1998), o balanço energético, em 

que participa a energia gasta e a energia ingerida, depende cerca de 40% da 

herança genética. Os genes controlam a manutenção do peso e gordura corporal ao 

longo do tempo, desta forma, explica-se porque as crianças com mães de IMC 

inadequado podem ter IMC normal, no entanto, essa análise não permite prever se a 

criança pode mudar seu quadro nutricional e desenvolver sobrepeso ou obesidade. 

Um estudo longitudinal que observasse o IMC dessas crianças em diferentes 

momentos do crescimento, seus hábitos alimentares e o IMC das mães no mesmo 

período, seria recomendável para comprovar a participação da herança genética no 

controle do IMC. 

Além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças sistêmicas, a 

obesidade infantil pode ser um fator preditivo de problemas bucais em crianças. 

Alguns estudos têm relacionado o consumo de bebidas doces com aumento de 

ingestão calórica, obesidade (Linardakis et al., 2008; Schulze et al., 2004) e cárie 

dentária (Marshall et al., 2003; Al-Dlaigan et al., 2001), relatando a relação positiva 

entre IMC alto e presença de cárie. No entanto, a associação entre cárie dentária e 

obesidade parece ser mais frequente em adolescentes ou em dentes permanentes 

(Hayden et al., 2013;Willerhausen et al., 2007), não havendo ainda um consenso 

sobre a existência dessa relação entre pré-escolares.  

Este estudo mostrou que, apesar do ceo-s ter sido consideravelmente maior 

no grupo com IMC adequado (G2), não houve diferença significativa entre os 

grupos. Chen et al. (1998) também não encontraram associação entre o índice 

CPOD e o estado nutricional em crianças de 3 anos de idade. Macek e Mitola (2006) 

não encontraram diferença significativa entre o IMC e a severidade de cárie dentária 

na primeira dentição. Um estudo realizado com 920 crianças suecas de 5 anos de 

idade avaliou a prevalência de cárie dentária e sua relação com o IMC. Os autores 

não encontraram diferença na ocorrência da doença entre as crianças com IMC alto 
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e IMC normal. No entanto, foi encontrada maior prevalência de cárie entre as 

crianças abaixo do peso (Norberg et al. 2012). 

As crianças que são mais exigentes para comer (que comem pouco, devagar, 

sem interesse na comida) têm o dobro de chance de estarem abaixo do peso aos 

4,5 anos do que aquelas que nunca foram exigentes (Dubois et al., 2007). Na 

tentativa de que comam alguma coisa, os pais acabam oferecendo bebidas e 

comidas preferidas, como mimos, na garantia de que estão se alimentando (Norberg 

et al., 2012). No entanto, essa maior frequência na ingestão de alimentos, 

principalmente doces, pode levar as crianças de baixo peso a terem um padrão de 

alimentação propício ao desenvolvimento da cárie dentária. Outro fator que pode 

justificar a maior prevalência de cárie dentária nas crianças com IMC baixo é o fato 

de que a própria presença da cárie, principalmente quando aliada à dor de dente, 

reduz o apetite e o sono, mantendo o baixo peso e uma pobre qualidade de vida 

(Sheiham, 2006). Cinar e Murtomaa (2011) mostraram que crianças abaixo do peso, 

após receberem tratamento dentário, tiveram aumento no IMC. 

Segundo Bafti et al. (2015), fatores de confusão como a dieta, condição 

socioeconômica, nível educacional dos pais, idade, higiene pessoal e microbiota oral 

podem ser responsáveis pela ambiguidade dos resultados na relação entre as duas 

doenças. Em seus estudos, com crianças de 3 a 6 anos de idade, também foi 

identificada a relação inversa entre a cárie dentária e a obesidade e houve maior 

prevalência de cárie com aumento da idade, o que vai ao encontro dos achados do 

presente estudo. Tendo em vista que a maioria dos estudos sobre o assunto foi com 

crianças acima de 6 anos de idade, os autores apontaram que nessa faixa etária 

estudada as mudanças no peso e o crescimento ocorrem muito rapidamente, 

portanto, a mudança na dieta pode levar ao quadro de obesidade e se a criança 

apresentar cárie, a dieta pode ser um dos fatores etiológicos. Além disso, as 

crianças com baixo peso são mais suscetíveis às doenças infecciosas devido ao 

comprometimento do sistema imune, podendo apresentar maior prevalência de cárie 

e doença periodontal. Um estudo que avalie minuciosamente os hábitos alimentares, 

incluindo as merendas escolares, e a prática de higiene bucal de crianças nessa 

faixa etária, acompanhando o crescimento, seria interessante para melhor relacionar 

a prevalência de cárie com a avaliação antropométrica e sugerir mudanças em 

hábitos aos dois desfechos que podem predispor às duas doenças.  
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Para desempenhar seu papel fundamental na homeostase oral, além de 

quantidade, a saliva também deve apresentar qualidade adequada, a qual está 

relacionada à presença de íons e enzimas. A concentração de cálcio no biofilme 

dentário e na saliva pode interferir no processo de des-remineralização do esmalte 

(Yoshihara et al., 2009) e na atividade das enzimas bacterianas (Stanton, 1969). No 

presente estudo, as crianças do G1 - grupo com menor prevalência de cárie - 

apresentaram maior concentração de íon cálcio na saliva, sendo que no subgrupo 

LC deste mesmo grupo, também houve maior concentração de cálcio, quando 

comparado com os outros subgrupos. Estes dados corroboram com os achados de 

Pandey et al., (2015), que avaliaram 120 crianças de 7 a 15 anos de idade quanto à 

cárie dentária, fluxo salivar e alguns componentes salivares. Segundo os autores, 

não houve diferença no fluxo salivar entre os grupos de crianças com cárie e livres 

de cárie, porém a concentração do íon cálcio foi maior no grupo livre de cárie. O 

cálcio é, em sua maior quantidade, proveniente da alimentação, portanto, uma 

alimentação rica em íons como cálcio e fosfato (leite, queijos e iogurtes) pode 

contribuir para prevenção da cárie dentária (Wu et al., 2007; Yang et al., 2006).  

Lin et al. (2014) avaliaram 2248 crianças de 6 a 12 anos de idade e seus 

resultados mostraram que o consumo médio de cálcio diário diminuiu quando o 

CPOD aumentou. Os autores reiteraram que a dieta é um importante fator no 

desenvolvimento da cárie dentária e que os íons cálcio, fosfato e magnésio salivar 

podem afetar o processo de des-remineralização do esmalte, além de prevenir a 

presença de cárie dentária (Stephen et al., 1997), o que pode facilitar a 

remineralização em lesões iniciais da doença, deixando a superfície dentária mais 

resistente ao seu desenvolvimento. O presente estudo corrobora com esse achado, 

uma vez que as crianças com cárie e com lesões iniciais da doença apresentaram 

menor concentração do íon na saliva. Este é o primeiro estudo a avaliar a 

concentração de cálcio salivar em pré-escolares com sobrepeso/obesidade e 

saudáveis, relacionando-o com a cárie dentária. O grupo de indivíduos com 

sobrepeso e obesidade pode ser o maior consumidor de cálcio, uma vez que este é 

o grupo que faz ingestão de alimentos em maior frequência e quantidade.  O íon 

cálcio pode ser considerado um importante fator de proteção para cárie dentária. 

Pode-se extrapolar que este fator protetor de cárie poderia mascarar o resultado de 

associação entre obesidade e cárie dentária em crianças. 
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No presente estudo, o grupo de IMC normal e maior índice de cárie 

apresentou também maior concentração da enzima anidrase carbônica VI.  O estudo 

de Frasseto et al. (2012) relacionou a atividade desta enzima com cárie dentária em 

dentes decíduos e encontrou maior atividade da enzima no grupo com cárie. Esse 

achado foi necessário para duas hipóteses importantes: primeiro, de que a alta 

concentração da enzima não significa necessariamente que toda quantidade 

presente está ativa; e, segundo, que a ação catalisadora da enzima na reação CO2 + 

H2O � H+ + HCO3  pode acontecer em ambas as direções, ou seja, pode neutralizar 

ou acidificar o meio. Kivela et al. (1997) estudaram a relação da enzima anidrase 

carbônica VI com as características da saliva em homens jovens e não encontraram 

associação com fluxo salivar, pH e capacidade tampão, os quais podem ser 

considerados fatores de proteção contra cárie dentária, que a ação da enzima no 

meio auxiliaria. Kivela et al. (1999) encontraram correlação negativa entre o índice 

CPOD e a concentração da anidrase carbônica VI, no entanto nenhuma associação 

entre a enzima, pH e a capacidade tampão da saliva foi encontrada. Reitera-se, 

portanto, a pouca quantidade de estudos que avaliaram a ação da enzima anidrase 

carbônica VI e que relacionaram esta como fator de proteção contra a cárie dentária. 

Ainda não há um consenso na literatura quanto a essa associação. Entretanto, os 

resultados do presente estudo permitem inferir que o aumento de cárie está 

relacionado ao aumento da concentração de anidrase carbônica VI e a diminuição 

de cálcio na saliva de crianças.  

Os achados do presente estudo vão ao encontro da literatura científica, uma 

vez que não foram encontradas associações entre cárie dentária e obesidade em 

crianças, permanecendo a busca sobre qual é a relação direcional entre estes dois 

desfechos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A prevalência de cárie foi maior em crianças de peso normal, as quais, 

apresentaram maior concentração de anidrase carbônica VI e menor de íon cálcio 

na saliva. A quantidade de biofilme dentário e o volume de fluxo salivar não 

mostraram diferenças significativas entre os grupos. A análise dos componentes 

salivares reafirmou a importância da saliva na homeostase oral, quanto ao controle e   

prevenção da cárie dentária. No entanto, a enzima anidrase carbônica VI precisa ser 

melhor investigada quanto ao seu papel na prevalência de cárie dentária.  
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APENDICE A: Ficha para exame clínico odontológico e antropométrico 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO  
 

 

 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade:____ Data Nascimento:___/___/___   

Responsável: __________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________ 

Telefone: ____-_____ 

Exame Clínico 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

18 17 16 13 15 14 12 28 27 24 25 11 21 26 22 23 

                

48 47 46 43 45 44 42 38 37 34 35 41 31 36 32 33 

ICDAS II 

N°:                 Data: 
___/___/___ 
Grupo:          Subgrupo: 

Ceo-s 
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Fluxo salivar: 
Vol =   _______mL =   _______mL/min 

                 5 min 

Peso (Kg)   = _____ Altura (m)= _____      

IMC = ____ kg/m²  Percentil: ____ 

Índice de Placa – Turesky 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

  55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

V                                 

L                                 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

V                                 

L                                 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pedimos aos senhores a autorização para a participação de seus filhos 

nesta pesquisa que acontecerá na instituição Casa do Garoto e na creche Rodrigues 

de Abreu, onde eles serão examinados.  

Esta pesquisa tem como objetivos avaliar a cárie dentária, características da saliva 

(concentração de íons cálcio, fosfato e flúor, e atividade da enzima anidrase 

carbônica VI) e o estado nutricional de escolares em Bauru - SP. Será realizado um 

exame bucal utilizando-se um espelho clínico para verificar a presença de cárie.  As 

crianças também serão avaliadas quanto ao estado nutricional, sendo realizada sua 

medida por meio de fita métrica e balança. Também será realizada coleta de saliva, 

onde a criança mastigará um pedaço de borracha estéril, e a saliva será coleta 

durante 5 minutos em um frasco plástico. Será enviado um questionário aos pais 

com perguntas sobre a saúde de seus filhos, o qual é simples e leva em torno de 

cinco minutos para ser respondido. Esta pesquisa não oferece riscos aos seus 

participantes. Como benefício, será realizada a distribuição de kits de higiene bucal 

contendo escova, creme dental e material educativo sobre promoção de saúde 

bucal, além de palestras informativas de educação em saúde bucal. A participação 

de seu filho é voluntária. Assim como, se houver vontade em retirar o seu filho do 

estudo em qualquer momento, não haverá nenhum problema. Os dados individuais 

dos seus filhos serão mantidos em sigilo, sendo manipulados somente pela 

responsável da pesquisa, assegurando proteção de sua imagem e respeitando 

valores morais, culturais, religiosos, éticos e sociais. Os resultados obtidos serão 

analisados e posteriormente divulgados para todos os interessados, a população em 

geral e em eventos científicos, mas sua identidade não será divulgada nestas 

apresentações, nem serão utilizadas quaisquer informações que permitam sua 

identificação. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento 

que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB/USP). Quaisquer dúvidas poderão ser 

esclarecidas pela aluna Ana Célia Panveloski Costa (14 8185-3175) ou pela Profa. 

Dra. Silvia Helena de Carvalho Sales-Peres (14-32358260).  
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Pedimos sua autorização e contamos com a sua participação.  

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o (a) Sr. (a)  

___________________________________________________________________

_______, portador da cédula de identidade 

__________________________________, responsável por 

__________________________________________________________________ 

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), e, caso queira apresentar reclamações 

em relação a sua participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da FOB-USP pelo endereço Al. Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 9-75 

(sala no prédio da Biblioteca, FOB-USP) ou pelo telefone (14) 3235-8356 ou (14) 3235-8357. 

 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Bauru - SP, ________ de _________________ de 201__. 

 

 

__________________________________         _____________________________ 

     Assinatura do Pai ou Responsável                 Ana Célia Panveloski Costa 
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ANEXO B - Carta de Consentimento – Escola 
 

Carta de Consentimento - Escola 

 

Bauru, abril de 2013. 

ILMA. SRª. 

Elisabete Nardo 

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CASA DO GAROTO  

Prezada Srª. 

Como aluna do curso de mestrado da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

solicito autorização para desenvolver, nesta instituição, o Projeto de Pesquisa 

intitulado “Avaliação da atividade e concentração da enzima anidrase carbônica VI e 

sua relação com cárie dentária em crianças obesas”, que tem como objetivo avaliar 

a cárie dentária, características da saliva (concentração de íons cálcio, fosfato e 

flúor, e atividade da enzima anidrase carbônica VI) e o estado nutricional de 

escolares em Bauru.  

O projeto será realizado com alunos, por meio de exame bucal que será 

realizado na própria instituição. 

O período para desenvolvimento do mesmo deverá ocorrer nos meses de 01/05 

a 01/11 de 2013. No aguardo de seu parecer, subscrevo-me 

Atenciosamente, 
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Carta de Consentimento - Escola 

 

Bauru, abril de 2013. 

ILMO A. SRª. 

Maria Rita Ribeiro do Val Maringone 

RESPONSÁVEL PELA CRECHE RODRIGUES DE ABREU 

 Prezada Srª. 

Como aluna do curso de mestrado da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

solicito autorização para desenvolver na instiuição Creche Rodrigues de Abreu, o 

Projeto de Pesquisa intitulado “Avaliação da atividade e concentração da enzima 

anidrase carbônica VI e sua relação com cárie dentária em crianças obesas”, que 

tem como objetivo avaliar a cárie dentária, características da saliva (concentração de 

íons cálcio, fosfato e flúor, e atividade da enzima anidrase carbônica VI) e o estado 

nutricional de escolares em Bauru. 

O projeto será realizado com alunos, por meio de exame bucal que será realizado na 

própria instituição. 

O período para desenvolvimento do mesmo deverá ocorrer nos meses de 01/05 a 01/11 

de 2013. No aguardo de seu parecer, subscrevo-me 

Atenciosamente, 
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ANEXO C - Curvas de crescimento de acordo com o sexo e a idade 

 

 
 

 
 
Para crianças do nascimento até os 5 anos 
 
< Percentil 0,1  - Magreza acentuada 
> Percentil 0,1 e < Percentil 3 - Magreza  
> Percentil 3 e < Percentil 85 - Eutrofia (peso normal) 
> Percentil 85 e < Percentil 97 – Risco de sobrepeso  
> Percentil 97 e < Percentil 99,9 – Sobrepeso 
> Percentil 99,9 - Obesidade 
 
CGAN – Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Curvas de Crescimento da Organização Mundial da 
Saúde – OMS. [Internet]. Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php?conteudo=curvas_cresc_oms.  
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