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RESUMO 

 

 

Meléndez PGT. Estudo epidemiológico sobre as condições de saúde bucal de 
crianças menores de cinco anos de idade no município de Diadema, São Paulo - 
2012 [Tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2015. Versão Original. 

 

 

O presente estudo teve como objetivos avaliar a prevalência, gravidade e fatores 

associados à Cárie Dentária (CD), Lesão Dentária Traumática (LDT) e Desgaste 

Dentário Erosivo (DDEr) em crianças menores de 5 anos de idade no Município de 

Diadema, São Paulo. Em posse de esses dados, também foram objetivos investigar 

a tendência da prevalência desses problemas de saúde bucal e avaliar o impacto 

que esses problemas causam na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal 

(QVRSB) das crianças examinadas e de seus pais. Cirurgiões dentistas treinados e 

calibrados examinaram 1215 crianças de 1, 2, 3 e 4 anos de idade para CD e LDT e 

839 crianças de 3 e 4 anos de idade para DDEr nas 19 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do Município de Diadema durante o dia da Campanha de Multivacinação 

Infantil em 2012. Para a avaliação dos problemas de saúde foram utilizados os 

índices de Knutson, ceo-d e ceo-s para CD, os critérios modificados de Andreasen 

para LDT e o índice de O´Brien modificado para DDEr. A ocorrência de fatores 

associados foi investigada por meio de um questionário elaborado especificamente 

para esta pesquisa, com base na literatura. Para avaliar a QVRSB os pais ou 

responsáveis responderam à versão brasileira do Early Childhood Oral Health 

Impact Scale (B-ECOHIS). Os dados foram analisados estatisticamente utilizando a 

regressão de Poisson (IC 95%) para determinar os fatores associados e a QVRSB 

dos problemas de saúde bucal estudados. Para determinar a tendência da 

prevalência foi utilizado o Teste de Qui-quadrado para tendência com um nível de 

significância de 5%. Na população estudada foi encontrada uma prevalência de CD, 

LDT e DDEr de 20,3%, 20,1% e 51,3% respectivamente. O ceo-d e ceo-s do total da 

amostra foi de 0,7 e 1,2 respectivamente. A fratura de esmalte (72,7%) foi a LDT 

mais prevalente. As lesões de DDEr foram mais prevalentes em incisivos superiores 

sendo a maioria das lesões encontradas em esmalte (83,3%). Os fatores associados 

para CD foram a idade da criança e ter 2 ou mais filhos na família; LDT foram a 



 

 
 

 

idade e a presença de mordida aberta anterior e/ou sobressaliência acentuada; 

DDEr foram consumir refrigerante e suco mais de 3 vezes ao dia, deixar a bebida na 

boca ou beber na mamadeira, relato de refluxo gastroesofágico e morar só com o 

pai. Observou-se tendências de diminuição, aumento e estacionária nas 

prevalências de CD, LDT e DDEr respectivamente. Ao avaliar o impacto na QVRSB 

foi observado que, a CD (RP:3,09; p<0,001) assim como as LDT complicadas 

(RP:2,10; p=0,048) têm um impacto negativo na QVRSB e o DDEr (RP:0,79; 

p=0,163) não mostrou ter um impacto na QVRSB. Por tanto, na população estudada, 

existe uma tendência de declínio da prevalência da CD, de aumento de LDT e uma 

alta e constante prevalência de DDEr. As lesões de CD e LDT complicadas têm um 

impacto negativo na QVRSB das crianças e de seus pais ou cuidadores. 

 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Pré-escolares. Doenças bucais. Dente decíduo. 

Qualidade de vida. 

 
 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Meléndez PGT. Epidemiological survey of oral health status of children under five 
years-old in Diadema, São Paulo - 2012 [thesis]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Original. 
 

 

The objective of this study was to assess the prevalence, severity and factors 

associated of Dental Caries (DC), Traumatic Dental Injury (TDI) and Erosive Tooth 

Wear (ETW) in children the age of five in the municipality of Diadema, São Paulo. 

Given these data, an additional objective of this study was to investigate the trend of 

prevalence of these oral health problems and assess the impact that these problems 

cause on the Oral Health-Related Quality of Life (OHRQoL) in preschool children and 

their parents. Trained and calibrated dentists examined 1215 children aged 1-4 years 

for DC and TDI, and 839 children aged 3 and 4 years for ETW in 19 Basic Health 

Units (BHU) of the municipality of Diadema during the first stage of the National 

Children’s Vaccination in 2012. For the assessment of DC the Knutson, dmf-t and 

dmf-s index were used, a modified Andreasen criteria was used for TDI and a 

modified version of the O'Brien index for ETW. Furthermore, the occurrence of 

associated factors was investigated using a structured questionnaire prepared after 

reviewing the literature. In order to assess OHRQoL, parents or caregivers answered 

the Brazilian version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS). 

Data were statistically analyzed using Poisson regression (CI 95%) which was 

necessary to evaluate the associated factors and the OHRQoL of the oral health 

problems studied. In order to determine the trend of prevalence the Chi-square for 

trend test was used for a significance level of 5%. In the population studied, it was 

found that the prevalence of DC, TDI, ETW was 20.3%, 20.1% and 51.3% 

respectively. Enamel fracture (72.7%) was the most prevalent TDI. ETW lesions were 

most prevalent in the upper incisors being the most lesions in enamel only (83.3%). 

The Factors associated with DC were age and having 2 or more children in the 

family, for TDI the factors were age and presence of anterior open bite and/or 

increased overjet and for ETW the factors were drinking soft drink or juice more than 

3 times a day, keeping the drink in the mouth without swallowing or using baby’s 



 

 
 

 

bottle, report of gastroesophageal reflux and living with the father only. Findings 

show decreasing, increasing and stationary trends in the prevalence of DC, TDI and 

ETW respectively. When evaluating the impact on the OHRQoL, it was observed that 

DC (PR: 3.09; p <0.001) as well the presence of complicated TDI (PR: 2.10; 

p=0.048) had a negative impact on the OHRQoL. As a result, in the population 

studied, there is a decreasing in the prevalence of DC, an increasing trend in the 

prevalence of TDI and a high and stable prevalence of ETW. DC and the presence of 

complicated TDI were associated with worse OHRQoL of preschool children and their 

parents or caregivers. 

 

 

Keywords: Epidemiology. Preschool children. Oral diseases. Deciduous tooth. 

Quality of life. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

RESUMEN 

 

 

Meléndez PGT. Estudio epidemiológico sobre las condiciones de salud bucal de 
niños menores de 5 años de edad en el municipio de Diadema, São Paulo - 2012 
[tesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. 
Versão Original. 
 

 

El presente estudio tuvo como objetivos evaluar la prevalencia, severidad y factores 

asociados a Caries Dental (CD), Lesión Dentaria Traumática (LDT) y Desgaste 

Dentario Erosivo (DDEr) en niños menores de 5 años de edad del Municipio de 

Diadema, São Paulo. Teniendo en cuenta estos datos, también fueron objetivos 

investigar la tendencia de la prevalencia de esos problemas de salud bucal y evaluar 

el impacto que esos problemas causan en la Calidad de Vida Relacionada a Salud 

Bucal (CVRSB) de los niños examinados y la de sus padres. Cirujanos Dentistas 

entrenados y calibrados examinaron 1215 niños de 1, 2, 3 y 4 años de edad para CD 

y LDT, y 839 niños de 3 y 4 años de edad para DDEr en las 19 Unidades Básicas de 

Salud (UBS) del Municipio de Diadema, durante el día de la Campaña de 

Vacunación Infantil en 2012. Para la evaluación de los problemas de salud fueron 

utilizados los índices de Knutson, ceo-d y ceo-s para CD, los criterios modificados de 

Andreasen para LDT y el Índice de O’Brien modificado para el DDEr. La ocurrencia 

de los factores asociados fue investigada por medio de un cuestionario estructurado 

elaborado para esta investigación, basada en la literatura. Para evaluar la CVRSB 

los padres o responsables respondieron la versión brasileña del Early Childhood 

Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS). Los datos fueron analizados estadísticamente 

utilizando la Regresión de Poisson (IC 95%) con el objetivo de determinar los 

factores asociados y la CVRSB de los problemas de salud bucal estudiados. Para 

determinar la tendencia de la prevalencia fue utilizado el test de Chi-cuadrado para 

tendencia con un nivel de significancia de 5%. En la población estudiada fue 

encontrada una prevalencia de CD, LDT, DDEr de 20.3%, 20.1% y 51.3% 

respectivamente. La fractura de esmalte (72.7%) fue la LDT más prevalente. Las 

lesiones de DDEr fueron más prevalentes en los incisivos superiores siendo la 

mayoría de las lesiones sólo en esmalte (83,3%). Los factores asociados para CD 

fueron la edad del niño y tener 2 o más hijos en la familia; para LDT fueron la edad y 



 

 
 

 

la presencia de mordida abierta anterior y/o overjet aumentado; para DDEr fueron 

consumir gaseosas o jugos más de 3 veces al día, dejar la bebida en la boca o 

beber en el biberón, relatar reflujo gastroesofágico y vivir sólo con el papá. Se 

observó tendencias de disminución, aumento y estacionaria en la prevalencias de 

CD, LDT y DDEr respectivamente. Al evaluar el impacto en la CVRSB fue observado 

que, la CD (RP:3.09; p<0.001) así como las LDT complicadas (RP:2.10; p=0.048) 

tienen un impacto negativo en la CVRSB. Por tanto, en la población estudiada existe 

una tendencia de disminución de la prevalencia de CD, de aumento de LDT y una 

alta y constante prevalencia de DDEr. Las lesiones de CD y LDT complicadas tienen 

un impacto negativo en la CVRSB de los niños y de sus padres o cuidadores. 

 

 

Palabras Clave: Epidemiología. Preescolares. Enfermedades bucales. Diente 

deciduo. Calidad de vida. 
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CD  Cárie dentária 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos epidemiológicos brasileiros evidenciam que os principais problemas 

de saúde bucal em crianças menores de 5 anos de idade são lesões de Cárie 

Dentária (CD) (Bönecker et al., 2002; Oliveira et al., 2008; Bönecker et al., 2010) e 

Lesões Dentárias Traumáticas (LDT) (Oliveira et al., 2007; de Vasconcelos et al., 

2009). No entanto, o Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) tem sido de interesse 

epidemiológico na Odontopediatria, pois não há muitos dados a respeito desse 

problema (Murakami et al., 2011). 

A relevância desses estudos é fornecer informações sobre os estados dos 

problemas de saúde bucal e contribuir para o desenvolvimento de estratégias de 

promoção de saúde para a população-alvo (WHO, 1997; Assaf et al., 2004; Ferreira 

et al., 2007; Bönecker et al., 2010). Portanto, é essencial monitorar as mudanças na 

prevalência de CD, LDT e DDEr, conhecer os fatores associados a esses problemas 

ao longo do tempo e também como podem influenciar na qualidade de vida das 

crianças. 

Em relação as mudanças na prevalência e gravidade, sabe-se que estudos 

epidemiológicos de monitoramento durante um período de tempo são fundamentais 

pois possibilitam obter dados de tendência a fim de planejar melhor os serviços de 

atenção odontológica baseada em promoção de saúde (Bönecker, 2005). A 

tendência da prevalência das lesões de CD, LDT em crianças brasileiras menores 

de 5 anos de idade já está inicialmente estabelecida (Bönecker et al., 2010; De 

Vasconcelos et al., 2009). No entanto, novos estudos epidemiológicos populacionais 

são importantes para confirmar essas tendências e principalmente conhecer a 

tendência da prevalência do DDEr nesta faixa etária. 

Diversos fatores podem influenciar a saúde bucal das pessoas, desde 

características individuais ligadas ao estilo de vida e consumo, até fatores sociais, 

tais como: características socioeconômicas, geográficas e acesso a recursos 

materiais e sociais (Oliveira et al., 2008). 

A literatura ainda necessita de mais dados para demonstrar a relação entre 

fatores de ordem social, econômica e ambiental e a prevalência de alguns 

problemas de saúde bucal em crianças menores de 5 anos de idade. Se por um lado 
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essa relação já está bem estabelecida em relação às lesões de CD, pode-se dizer 

que é controversa em relação às LDT e pouco conhecida em relação às lesões de 

DDEr. A influência desses parâmetros pode ser marcante na prevalência de 

problemas de saúde bucal de uma comunidade podendo afetar a saúde durante o 

ciclo de vida dos indivíduos, determinando vulnerabilidade, exposição ou efeitos 

psicológicos e interagindo com outros fatores referentes ao indivíduo. 

O presente estudo permite testar a versão brasileira do instrumento Early 

Childhood Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS) em uma amostra representativa da 

população, para conhecer o impacto que os problemas de saúde bucal podem 

causar na Qualidade de vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) de crianças 

menores de 5 anos de idade e de seus pais. O potencial do B-ECOHIS em mensurar 

a QVRSB o torna muito interessante para os envolvidos em serviços de saúde bucal 

e pesquisa (Locker et al., 2004).  

Frente ao exposto, a avaliação dos problemas de saúde bucal e a tendência 

de seu acometimento na população, assim como melhor entendimento dos fatores 

associados e influência desses problemas de saúde bucal na QVRSB permitirão 

verificar a demanda e a distribuição das necessidades de tratamento dentro da 

população estudada e estabelecer programas educativos, visando à prevenção e 

promoção de saúde bucal.  

Vale ressaltar que não existem estudos de tendência de LDT e DDEr na 

literatura odontológica e existem poucos trabalhos no Brasil e no mundo em que a 

QVRSB tenha sido avaliada pelo instrumento ECOHIS em amostras representativas 

da população para CD e LDT, sendo que não há nenhum estudo para o DDEr. 

Pelo exposto o presente estudo epidemiológico é relevante pois contribui 

para o preenchimento de uma lacuna no conhecimento da literatura odontológica e 

além disso permite dar um retorno imediato para o Município de Diadema. Isso 

garante, de certa forma, que as estratégias utilizadas para promover a saúde bucal 

das crianças menores de 5 anos de idade serão adequadas e irão de encontro às 

mudanças de necessidades da população estudada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para melhor compreensão, dividiremos este capítulo em quatro seções: 

 

1. Prevalência e gravidade de Cárie Dentária (CD), Lesões Dentárias 

Traumáticas (LDT) e Desgaste Dentário Erosivo (DDEr). 

2. Fatores associados à CD, LDT e DDEr. 

3. Tendência da prevalência de CD, LDT e DDEr. 

4. Impacto na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) de CD, 

LDT e DDEr. 

 

Levantamentos epidemiológicos de saúde bucal fornecem informações 

descritivas importantes sobre o estado dos problemas de saúde e contribui no 

desenvolvimento de políticas de saúde racionais para a população-alvo (WHO, 

1997; Assaf et al., 2004; Ferreira et al., 2007). Por tanto, é essencial para monitorar 

as mudanças na prevalência e gravidade dos problemas de saúde bucal e para 

avaliar os fatores de risco relevantes da população ao longo do tempo (Stecksén-

Blicks et al., 1989; Bönecker et al., 2010).  

 

 

2.1 Prevalência e Gravidade de Cárie Dentária (CD), Lesões Dentarias 

Traumáticas (LDT) e Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 
2.1.1 Cárie Dentária (CD) 

 

 
Estudos epidemiológicos têm revelado expressiva redução nos índices de 

CD. Contudo, esse problema de saúde bucal ainda pode ser considerado um dos 

principais problemas da população mundial, principalmente quando seu 

acometimento ocorre em crianças de pouca idade, trazendo repercussões 

fisiológicas e comportamentais e um impacto na qualidade de vida delas e seus pais. 
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Em relação às lesões de CD, os indicadores de saúde bucal vêm traduzindo 

dados epidemiológicos que retratam desigualdades na prevalência e na gravidade 

da doença em crianças menores de 5 anos de idade de diferentes países (Pitts et al. 

2005; Stecksén-Blicks et al., 2008; Cleaton-Jones et al., 2008; Sankeshwari et al., 

2013).  

No mundo, a prevalência de CD em crianças pré-escolares varia de 18,5% a 

76% (Martens et al., 2006; Azizi, 2014). Ao avaliarmos a gravidade da doença (ceo-d 

e ceo-s) observa-se na população de pré-escolares que o ceo-d varia de 1,4 a 5,38 

(Davies et al., 2001; Khan et al., 2013) e o ceo-s varia de 0,83 a 12,67 (Martens et 

al., 2006; Al-Malik et al., 2003). 

No Brasil é notória a desigualdade da prevalência e gravidade da cárie 

dentária entre as diferentes regiões. Baseado em estudos realizados no mesmo ano 

e com a mesma metodologia, pode-se observar que enquanto na cidade de Macapá 

na região Norte o ceo-d de crianças de 4 anos de idade é 3,75 (Gradella et al.; 

2007), no município de Diadema na região Sudeste esse valor é 1,63 (Oliveira et al.; 

2008).  

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizado no ano de 2010, 

também mostraram desigualdades da prevalência e gravidade da CD entre as 

regiões brasileiras, sendo observado em crianças de 5 anos de idade uma 

prevalência de 53,4% e o ceo-d médio de 2,43 (SB Brasil-2010, 2012). Percentuais 

de crianças livres de cárie são sempre inferiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste quando comparados com os das regiões Sul e Sudeste.  

No município de Diadema, dados do levantamento epidemiológico realizado 

no ano de 2008, mostraram que em crianças de 1 a 4 anos de idade houve uma 

prevalência de CD de 23,5% e analisando a severidade observa-se um ceo-s de 1,3 

(Bönecker et al., 2010).   

 

 

2.1.2 Lesões Dentárias Traumáticas (LDTs) 

 

 
As LDTs têm se tornado um problema de Saúde Pública, devido ao aumento 

da prevalência em crianças e adolescentes, implicando esforços no âmbito 

educacional, preventivo e de tratamento (Marcenes et al., 1999; Glendor, 2008).  A 
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LDT pode ter efeitos físicos, estéticos e psicológicos negativos nas crianças, 

podendo afetar negativamente a qualidade de vida delas e de suas famílias. Outro 

agravante das LDTs na dentição decídua é a possibilidade de afetar a dentição 

permanente ainda em formação. 

No mundo, a prevalência de LDTs em crianças pré-escolares varia de 6,2% 

a 62,1% (Shekhar; Mohan, 2011; Viegas et al., 2010). Uma recente revisão 

sistemática e meta-análises evidenciou que a prevalência agregada de traumatismo 

em dentes decíduos no mundo é de 23% (Aldrigui, 2012). 

Há consenso na literatura em considerar o arco dentário superior e os 

incisivos centrais superiores, como os arcos e elemento dentais mais acometidos por 

traumatismo (Garcia-Godoy et al., 1979; Bijella et al., 1990; Ferelle, 1991; Mestrinho 

et al., 1998; Cunha et al., 2001; Cardoso; Rocha, 2002; Kramer et al., 2003; Oliveira 

et al., 2007; Beltrão et al., 2007; Ferreira et al., 2009; Elkarmi et al., 2015; Berti et al., 

2015). Dentre dos tipos de LDT o mais comum foi a fratura de coroa que envolve 

apenas o esmalte (Hargreaves et al., 1999; Kramer et al., 2003; Granville-Garcia et 

al., 2006; Beltrão et al., 2007; Oliveira et al., 2007; Ferreira et al., 2009; Jorge et al., 

2009; Robson et al., 2009; Dutra et al., 2010; Wendt et al., 2010; Norton; O’Connell, 

2012; Bonini et al., 2012; Elkarmi et al., 2015; Berti et al., 2015). 

No Brasil, não existe dados da pesquisa Nacional de Saúde bucal, SB Brasil-

2010, sobre LDT em crianças pré-escolares. Os estudos epidemiológicos publicados 

referentes a crianças pré-escolares brasileiras mostram uma prevalência de LDT que 

varia de 9,4% a 62,1% (Oliveira et al., 2007; Viegas et al., 2010). 

No município de Diadema, dados do levantamento epidemiológico realizado 

no ano de 2006, mostraram que em crianças de 5 a 59 meses de idade houve uma 

prevalência de LDT de 13,9% (de Vasconcelos et al., 2009).   

 

 

2.1.3 Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 
Ao longo da vida, todos os indivíduos sofrem algum grau de desgaste dental. 

Normalmente, este desgaste é uma combinação entre os fenômenos de atrição, 

abrasão e erosão (Millward et al., 1994; Imfield, 1996; Gandara; Truelove, 1999; 

Mahoney; Kilpatrick, 2003), podendo ser fisiológico (Bartlett; Dugmore, 2008). 
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Porém, quando o grau de desgaste presente é demasiadamente severo para a idade 

do indivíduo, ele passa a ser patológico (Young et al., 2008).  

O DDEr é definido como a perda acelerada do tecido dentário pelo efeito 

combinado do processo químico de erosão associado ao desgaste mecânico do tipo 

abrasão e atrição (Huysmans et al., 2011). 

Dentre os problemas de saúde bucal que afetam a crianças menores de 5 

anos de idade o DDEr tem recebido uma atenção especial na Odontopediatria e 

epidemiologia contemporânea. O DDEr é uma preocupação para os cirurgiões 

dentistas e pesquisadores na área, porque a prevalência e gravidade em populações 

de pouca idade parece estar aumentando (Nunn et al., 2003; Jaeggi; Lussi, 2006). 

Por caracterizar um processo cumulativo, ao longo dos anos, este DDEr 

pode acarretar hipersensibilidade e perdas severas de esmalte e dentina que 

demandem reabilitações extensas e de custo elevado (Lussi; Jaeggi, 2006; 

Schlueter et al., 2012). Sabe-se que o esmalte e dentina dos dentes decíduos são 

mais delgados e menos mineralizados quando comparado com os dentes 

permanentes (Taji; Seok, 2010), no entanto esta condição não parece aumentar a 

susceptibilidade dos dentes decíduos para a ocorrência de DDEr em estudos 

laboratoriais (Hunter et al., 2000; Lippert et al., 2004). 

São poucas as pesquisas epidemiológicas no mundo sobre a prevalência de 

DDEr em crianças pré-escolares, e esta varia de 0,6% a 78,8% (Moimaz et al., 2013; 

Mantonanaki et al., 2013). 

Com relação à distribuição das lesões erosivas na dentição decídua, 

observa-se que os dentes mais afetados são os incisivos superiores (Millward et al., 

1994; Deshpande; Hugar, 2004; Kazoullis et al., 2007; Murakami et al., 2011). Além 

disso, as lesões erosivas em incisivos superiores decíduos são mais frequentes na 

superfície palatina do que na vestibular (O’Brien, 1994; Millward et al., 1994; Jones; 

Nunn, 1995; Chadwick; Pendry, 2003; Nunn et al, 2003; Deshpande; Hugar, 2004).  

Em relação com a gravidade das lesões do DDEr, a maioria era leve, ou 

seja, afeta apenas o esmalte (Millward et al., 1994; Hinds; Gregory, 1995; Jones: 

Nunn, 1995; Al-Majed et al., 2002; Harding et al., 2003; Deshpande; Hugar, 2004; 

Wiegand et al., 2006; Murakami et al., 2011). Adicionalmente, com relação à área da 

lesão ocasionada pelo DDEr, as lesões que ocupam mais de 2/3 da superfície são 

as mais frequentes (Chadwick; Pendry, 2003; Murakami et al., 2011).  
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No Brasil, não existe dados da pesquisa Nacional de Saúde bucal, SB Brasil-

2010, sobre DDEr. Os estudos epidemiológicos publicados referentes a crianças 

pré-escolares brasileiras mostram uma prevalência de DDEr que varia de 0,6% a 

51,6% (Moimaz et al., 2013; Murakami et al., 2011), sendo estes os dois únicos 

trabalhos brasileiros encontrados na literatura. 

No município de Diadema, dados do levantamento epidemiológico realizado 

no ano de 2008, mostraram que em crianças de 3 e 4 anos de idade houve uma 

prevalência de DDEr de 51,6% (Murakami et al., 2011). 

 

 

2.2 Fatores Associados 

 

 
O entendimento de “causalidade” é um dos principais objetivos da 

epidemiologia, ou seja, identificar as causas de um determinado agravo e os fatores 

relacionados com o desenvolvimento, bem como a distribuição da doença em 

termos de tempo, espaço e população afetada (Almeida-Filho et al., 2004). 

Particularmente na Odontologia, a ocorrência de agravos à saúde é um 

fenômeno que suscita grande interesse por parte da comunidade científica. O 

conhecimento e identificação dos fatores associados à ocorrência de problemas de 

saúde bucal de uma população é um dos requisitos básicos para a aplicação de 

medidas efetivas de prevenção, tratamento e controle (Nadanovsky; Sheiham, 

1995).  

 

 

2.2.1 Cárie Dentária (CD) 

 

 
A CD é uma doença de etiologia multifatorial, que pode ser descrita como 

um processo dinâmico que ocorre nos depósitos bacterianos, resultando em 

alteração no equilíbrio entre a superfície dentária e o fluido da placa que, com o 

passar do tempo, levam à perda mineral. Esse desequilíbrio leva à formação das 

lesões de CD, que iniciam no esmalte podendo progredir até a perda do dente, se o 

processo não for paralisado (Fejerskov, 1997; Featherstone, 2004). 
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Para o desenvolvimento da doença existem fatores predisponentes que 

devem estar presentes e interagir em condições críticas por determinados períodos 

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

(Keyes; Fitzgerald, 1962). Além dos fatores etiológicos ou primários, destacam-se 

ainda os fatores modificadores ou confundidores como renda, escolaridade e hábitos 

comportamentais capazes de influenciar no surgimento e na velocidade de 

progressão da doença (Fejerskov, 1997). 

A compreensão do processo saúde-doença a partir de sua determinação 

social tem possibilitado a inclusão de além de variáveis de comportamento, as 

variáveis sociais em estudos epidemiológicos. 

Diversos estudos têm demostrado que as desigualdades nos níveis de 

saúde podem ser em grande parte explicadas por diferenças nos indicadores 

socioeconômicos aos quais uma pessoa ou população estão expostos (Marcenes; 

Sheiham, 1992; Ellwood; O’Mullane, 1996; Locker; Ford, 1996; Wagstaff; Van 

Doorslaer, 2000; Muirhead; Marcenes, 2004). 

A influência dos parâmetros sociais acaba sendo marcante nos níveis de 

saúde de uma comunidade. Disparidades de ordem socioeconômicas são indicativos 

de uma comunidade com reduzido capital social, menor acesso aos serviços básicos 

de saúde, capacidade restrita de cooperação, solidariedade, reciprocidade entre 

seus membros e de reduzir o impacto prejudicial das doenças sobre a coletividade 

(Mackenbach, 2002; Wagstaff, 2002). Mesmo entre membros de uma sociedade, o 

hiato existente entre ricos e pobres influência de maneira substancial os níveis de 

saúde bucal, ou seja, a extensão das inequidades e relativa pobreza determina 

substancialmente o processo de saúde –doença (Locker, 2000; Pattussi et al., 2001; 

Wagstaff, 2002). 

Nesse contexto, saúde e problemas socioeconômicos devem ser encarados 

como fenômenos inter-relacionados. Populações de baixo nível socioeconômico 

tendem a apresentar piores níveis de saúde e um risco multiplicado de danos, tanto 

em nível de indivíduos afetados como também em termos globais na população 

(Wagstaff, 2002). Tal relação coexiste em uma série de indicadores de saúde, 

incluindo os de saúde bucal (Locker, 2000). 

Essa afirmativa se torna verdadeiramente válida tratando-se de CD, 

principalmente quando as diferenças nos níveis desta doença são mensuradas 
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tendo a população como unidade de análise (Nadanovsky; Sheiham, 1995; Locker, 

2000; Pattussi et al., 2001; Peres et al., 2003; Antunes et al, 2006; Bönecker et al., 

2010). 

Pessoas de alto nível socioeconômico apresentam uma melhor saúde que 

as de nível socioeconômico médio, que por sua vez apresentam uma melhor saúde 

que as de nível socioeconômico baixo. A relação entre saúde e nível 

socioeconômico foi constatada em diversos países de forma consistente e 

independente do indicador socioeconômico utilizado (Marcenes; Bönecker, 2000). 

De acordo com Petersen e Christensen (2006), as correlações encontradas 

entre os determinantes sociais e saúde, quando analisadas em termos de acesso e 

escolhas individuais em saúde têm um papel primordial tanto na prevalência como 

na severidade de CD. 

Inúmeros trabalhos na literatura mostram uma clara associação da 

ocorrência da doença CD com os fatores socioeconômicos. Classes sociais menos 

privilegiadas apresentam maior prevalência e gravidade da doença CD (Marcenes; 

Sheiham, 1992; Jones et al., 1997; Whittle; Whittle, 1998; Khan; Cleaton-Jones, 

1998; Al-Hosani; Rugg-Gunn, 1998; Watt; Sheiham, 1999; Tomita; Torres, 2000; 

Patussi et al., 2001; Antunes et al., 2003; Peres et al., 2003; Nicolau et al., 2003; 

Harris et al., 2004; Muirhead; Marcenes, 2004; Sayegh et al., 2005; Patussi et al., 

2006; Narvai et al., 2006; Martens et al., 2006; Pereira et al., 2007; Traebert et al., 

2009; Celeste et al., 2009; Piovesan et al., 2010; Bönecker et al., 2010; Wulaerhan 

et al., 2014; Kuriakose et al., 2015). 

 

 

2.2.2 Lesões Dentárias Traumáticas (LDTs) 

 

 
A associação de vários fatores etiológicos e predisponentes podem 

contribuir para a prevalência e incidência das LDTs. O conhecimento destes fatores 

é importante, pois conduz a medidas que, se não previnem definitivamente as LDTs, 

ao menos minimizam a ocorrência (Duarte et al., 2001). 

Segundo Marcenes e Bönecker (2000) o meio ambiente incluindo vida 

familiar, área de residência, trabalho, escola, diversão, condição socioeconômica 

assim como fatores humanos que incluem desde atributos físicos, como a 
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sobressaliência acentuada e selamento labial inadequado e outros atributos como 

traços de personalidade e de comportamento podem exercer predisposição 

significativa para as LDTs. 

A LDT é mais comum nos primeiros anos de vida da criança (Rocha; 

Cardoso, 2004; Ferreira et al., 2009; Jesus et al., 2010). Nesse período a criança 

encontra-se em um processo de aprendizagem que inclui sentar, engatinhar, andar, 

subir e descer escadas, enfim, explorar o ambiente ao seu redor. Nessa fase da 

infância, observam-se a falta de coordenação motora e reflexos que tornam as 

crianças mais propensas às quedas ou colisões que podem resultar em uma LDT 

(Andreasen; Ravn, 1972; Garcia-Godoy; Pulver, 2000).  

O gênero da criança tem sido associado à LDT, sendo que os estudos 

apresentam resultados contraditórios. Enquanto alguns autores enfatizam que não 

há diferença entre meninas e meninos (Oliveira et al., 2007; Feldens et al., 2008; de 

Vasconcelos et al., 2009; Jorge et al., 2009; Wendt et al., 2010; Viegas et al., 2010; 

Dutra et al., 2010; Piovesan et al., 2012; Norton; O’Connell, 2012; Goettems et al., 

2012; Kramer et al., 2015; Corrêa-Faria et al., 2015a; Oldin et al., 2015), outros 

ressaltam que os meninos são os mais acometidos por estas lesões (Robson et al., 

2009; Granville-Garcia et al., 2010; Tümen et al., 2011; Bonini et al., 2012). 

Embora a maioria dos estudos tem revelado que a frequência de LDT 

aumenta de acordo com o acréscimo da idade (Granville-Garcia et al., 2006; Ferreira 

et al., 2009; Jorge et al., 2009; Granville-Garcia et al., 2010; Dutra et al., 2010; 

Goettems et al., 2012; Piovesan et al., 2012; Kramer et al., 2015), em outras 

pesquisas não foi verificada esta associação (Feldens et al., 2008; Tümen et al., 

2011; Bonini et al., 2012; Berti et al., 2015). 

Em relação as condições clínicas que a criança apresenta, pode-se verificar 

uma associação significativa entre a sobressaliência acentuada e LDT (de 

Vasconcelos et al., 2009; Robson et al., 2009; Viegas et al., 2010; Tümen et al., 

2011; Bonini et al., 2012; Goettems et al., 2012; Piovesan et al., 2012; Norton; 

O’Connell, 2012; Corrêa-Faria et al., 2015a; Kramer et al., 2015). Em contrapartida, 

não foi observado um consenso nos resultados da associação entre selamento labial 

inadequado e LDT. Enquanto em alguns estudos verificou-se que as crianças com 

selamento labial inadequado apresentaram maior frequência de LDT (de 

Vasconcelos et al., 2009; Robson et al., 2009; Bonini et al., 2012; Corrêa-Faria et al., 
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2015a) em outros não foi verificada diferença significativa na frequência de LDT 

entre as crianças com selamento labial inadequado (Jorge et al., 2009; Dutra et al., 

2010; Granville-Garcia et al., 2010; Viegas et al., 2010; Piovesan et al., 2012). 

Resultados contraditórios também foram observados em relação com mordida 

aberta anterior; estudos mostram uma associação significa entre a presença de 

mordida aberta e a ocorrência de LDT (Oliveira et al., 2007; de Vasconcelos et al., 

2009; Tümen et al., 2011; Norton; O’Connell, 2012; Bonini et al., 2012) e outros não 

encontraram associação (Viegas et al., 2010; Kramer et al., 2015). 

 Não existe um consenso na literatura sobre a influência dos fatores 

socioeconômicos na ocorrência de LDT na dentição decídua. A maioria dos estudos 

não observou associação significativa entre os fatores socioeconômicos e LDT (de 

Vasconcelos et al., 2009; Viegas et al., 2010; Tümen et al., 2011; Goettems et al., 

2012; Piovesan et al., 2012; Kramer et al., 2015). Entre os fatores socioeconômicos 

que foram associados a LDT destacam-se: a renda familiar (Ferreira et al., 2009; 

Corrêa-Faria et al., 2015a), bajo status socioeconômico (alta vulnerabilidade social) 

(Jorge et al., 2009) e o baixo nível de escolaridade da mãe (Feldens et al., 2008; 

Jorge et al., 2009). 

Uma recente revisão sistemática e meta-análises conclui que os indicadores 

socioeconômicos não estão associados com LDT na dentição decídua (Corrêa-faria 

et al., 2015b) 

 

 

2.2.3 Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 
O DDEr é um problema de saúde bucal de etiologia multifatorial, podendo 

possuir etiologia intrínseca ou extrínseca e está intimamente associado ao 

comportamento do paciente (Milosevic et al., 1994; Al-Majed et al., 2002; Johansson 

et al., 2002; Harding et al., 2003; Luo et al., 2005; Peres et al., 2005; Wiegand et al., 

2007). 

Os fatores etiológicos extrínsecos do DDEr são constituídos por soluções 

ácidas provenientes de diversas fonte como: ácidos da dieta como bebidas e 

alimentos (Gandara; Truelove, 1999), medicamentos de uso crônico (Linnett; Seow, 

2001), produtos de higiene oral (Mahoney; Kilpatrick, 2003), fumaças industriais 
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(Eccles, 1979), água de piscina incorretamente tratada (Imfield, 1996) e drogas 

ilícitas (Mahoney; Kilpatrick, 2003). Já o fator etiológico intrínseco do DDEr é o ácido 

gástrico que é levado à cavidade oral e estabelece contato com os dentes quando 

ocorre refluxo gastresofágico, regurgitação, vómito ou ruminação (Eccles, 1979; 

Gandara; Truelove, 1999; Imfield, 1996; Järvinen et al., 1992; Luo et al., 2005). O 

desenvolvimento das lesões de DDEr depende não só da interação entre fatores 

comportamentais, biológicos e químicos, mas também da interação destes com o 

nível socioeconômico, a educação, o conhecimento e a saúde geral do paciente 

(Lussi, 2006).  

Dentre os fatores associados a DDEr em crianças menores de 5 anos de 

idade observa-se que há concordância entre a maioria dos autores que o aumento 

na prevalência de DDEr ocorre de acordo com o aumento da idade (O’Brien, 1994; 

Hinds; Gregory, 1995; Nunn et al., 2003; Chadwick; Pendry, 2003; Wiegand et al., 

2006; Murakami et al., 2011). Com relação ao gênero, nenhum dos estudos 

observou diferenças estatisticamente significativas nesta faixa etária (Millward et al., 

1994; Jones; Nunn, 1995; Nunn et al., 2003; Deshpande; Hugar, 2004; Luo et al., 

2005; Wiegand et al., 2006; Kazoullis et al., 2007; Murakami et al., 2011).  

Com relação à associação entre a prevalência de DDEr e de CD na 

literatura, dois estudos identificaram uma maior prevalência de DDEr em crianças 

com lesões de cárie (Dugmore; Rock, 2004; Kazoullis et al., 2007). Por outro lado, 

outros estudos não encontraram associação entre DDEr e a presença de CD 

(Künzel et al., 2000; Van Rijkom et al., 2002; Truin et al., 2005; Murakami et al., 

2011). 

Em relação à influência do nível socioeconômico na prevalência de DDEr em 

crianças, alguns autores verificaram uma associação com níveis socioeconômicos 

mais baixos (Jones; Nunn, 1995; Harding et al., 2003; Kazuollis et al., 2007), por 

outro lado, alguns estudos encontraram associação com condição socioeconômica 

mais alta (Millward et al., 1994; Luo et al., 2005; Peres et al., 2005) e outros não 

encontraram nenhuma associação estatisticamente significante com a variável 

socioeconômica (Hinds; Gregory, 1995; Walker et al., 2000; Al-Malik et al., 2001; Al-

Majed et al., 2002; Murakami et al., 2011). 
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As variáveis comportamentais englobam ambos os fatores etiológicos 

extrínsecos e os intrínsecos do DDEr por incluírem hábitos alimentares e hábitos de 

regurgitação ou vómito.  

Dentre os fatores extrínsecos, o mais associado à alta prevalência de DDEr 

em crianças é o hábito de ingestão frequente de bebidas ácidas como refrigerantes 

e sucos (O’Brien 1994; Shaw; Smith, 1994; Luo et al., 2005; Murakami et al., 2011) e 

essa prevalência aumenta com o aumento na frequência de ingestão (Al-Malik et al., 

2001; Al-Majed et al., 2002; Harding et al., 2003; Luo et al., 2005; Murakami et al., 

2011). Com relação ao fator intrínseco associado ao DDEr nas crianças podemos 

destacar a presença de refluxo gastroesofágico (O’Sullivan et al., 1998; Aine et al., 

1993; Dahshan et al., 2002; Ersin et al., 2006; Murakami et al., 2011). É importante 

salientar que o refluxo e a regurgitação são comuns e considerados fisiológicos em 

recém-nascidos e bebés com até um ano de idade (Dahshan et al., 2002; Lussi; 

Jaeggi, 2006; Sherman et al., 2009).  

 

 

2.3 Tendência da Prevalência 

  

 
Os estudos epidemiológicos de monitoramento dos níveis ou padrões de 

problemas de saúde bucal durante um período de tempo são necessários para obter 

dados de tendência a fim de melhor planejar os serviços de atenção odontológica 

baseada em promoção de saúde (Bönecker, 2005).  

 

 

2.3.1 Cárie Dentária (CD) 

 

 
A tendência da experiência de cárie dentária em crianças está muito bem 

documentada. O declínio da cárie em crianças de 5 e 6 anos de idade foi observado 

em países desenvolvidos (Truin et al., 1998; Carvalho et al., 2004) como em 

revisões sistemáticas feitas em grandes regiões compostas por países em 

desenvolvimento (Cleaton-Jones, 2001; Bönecker; Cleaton-Jones, 2003; Cleaton-

Jones; Fatti, 2009). A maior quantidade de dados epidemiológicos existentes para 
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essa faixa etária se deve ao fato de 5 anos de idade ser considerada uma das 

idades índices preconizados pela OMS para levantamento de dados epidemiológicos 

de saúde bucal (OMS, 1999). 

É evidente que existe uma tendência da redução da prevalência e gravidade 

da CD em crianças menores de 5 anos de idade (Holt et al 1988; Mayanagi et al., 

1995; Cleaton-Jones et al., 2000; Stecksén-Blicks et al., 2004; Cleaton-Jones et al., 

2008; Williamson et al., 2008; Bönecker et al., 2010; Lencova et al., 2012). 

 

 

2.3.2 Lesão Dentária Traumática (LDT) 

 

 
Em relação com a tendência da prevalência de LDT em crianças menores de 

5 anos de idade, a literatura mostra só um trabalho no mundo, e foi desenvolvido no 

município de Diadema - São Paulo. Os autores encontraram uma tendência de 

aumento da prevalência de LDT em crianças pré-escolares a partir de uma 

sequência de três estudos transversais populacionais realizados entre os anos de 

2002 a 2006 (de Vasconcelos et al., 2009). Um recente estudo longitudinal que 

avaliou crianças de 0 a 17 anos de idade, foi observado um aumento na prevalência 

de LDT só no grupo etário de 0 a 2 anos de idade (Oldin et al., 2015). 

 

 

2.3.3 Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 
Existe poucos estudos na literatura nacional e internacional sobre a 

prevalência de DDEr em crianças menores de 5 anos de idade, e não existe ainda 

nenhum trabalho de tendência da prevalência de DDEr em pré-escolares. 
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2.4 Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) 

  

 
A saúde bucal desempenha uma função importante na vida geral de 

crianças, adolescentes e adultos, agindo no seu bem-estar geral e emocional. 

A Organização Mundial da Saúde desde o ano de 1948, já definia a saúde 

como “estado completo de bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência da doença ou enfermidade”. A saúde, no contexto de Promoção da Saúde, 

teve assim seu conceito ampliado e incorporou questões como fatores 

socioeconômicos, ambientais e comportamentais que atuam sobre a saúde 

individual e coletiva da população. Com base nessa definição, conceitos 

contemporâneos de saúde sugerem que a saúde bucal seja definida em termos de 

bem-estar físico, psicológico e social em relação ao estado bucal (Gherunpong et al., 

2006). Por esse motivo, o conceito de saúde bucal englobou também a reflexão 

sobre a qualidade de vida e a inclusão de fatores antes não considerados, tais 

como: sintomas bucais, limitações funcionais, bem-estar emocional e social. Tal 

conceito remete à avaliação da saúde bucal por meio de métodos que incluem 

ambos os aspectos clínicos objetivos e subjetivos em relação ao impacto das 

condições de saúde/doença nas atividades físicas e psicossociais de um indivíduo 

(Jokovic et al., 2002). 

A qualidade de vida pode ser definida como “a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele 

vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(World Health Organization, WHOQOL, 1997). O conceito de qualidade de vida além 

de compreender uma representação subjetiva da sensação de bem-estar, é 

multidimensional e inclui tanto dimensões positivas como negativas (Seidl; Zannon. 

2004). 

Os instrumentos para mensurar a qualidade de vida têm demostrado que, 

por meio de questionários estruturados e com técnicas adequadas é possível a 

obtenção de informações validas e confiáveis sobre a qualidade de vida das 

crianças (Jokovic et al., 2003; Pahel et al., 2007). 

O ECOHIS (Early Childhood Oral Health Impact Scale) mensura o impacto 

das condições bucais e experiências de tratamentos dentários sobre a QVRSB de 

crianças de 0 a 5 anos de idade e de seus pais ou outros membros da família. O 
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instrumento possui uma secção de impacto na criança e uma secção de impacto na 

família e deve ser preenchido pelos responsáveis da criança. A validade e 

confiabilidade deste instrumento foi testado (Pahel et al., 2007). Este instrumento foi 

adaptado transculturalmente e validado em idioma português do Brasil para ser 

utilizado em crianças de 2 a 5 anos de idade (Tesch et al., 2008; Scarpelli et al., 

2011) e recentemente este instrumento mostrou ser responsivo (Abanto et al., 2015). 

 

 

2.4.1 Cárie Dentária (CD) 

 

 
A CD é considerada a doença crônica mais comum da infância dentre 

aquelas que não regridem espontaneamente e nem são passíveis de cura por 

intervenções farmacológicas de curto prazo (Vargas et al., 1998; Tesch et al., 2007). 

Trabalhos que mensuram a QVRSB de crianças pré-escolares, mostram que 

existe uma evidência contundente de que a CD causa um impacto negativo na 

QVRSB das crianças pré-escolares e de seus pais e/ou responsáveis (Abanto et al., 

2011; Wong et al., 2011; Kramer et al., 2013; Scarpelli et al., 2013; Gomes et al. 

2014; Vieira-Andrade et al., 2015; Gomes et al., 2015; Firmino et al., 2015; Li et al., 

2015; Arrow; Klobas, 2015; Ramos-Jorge et al., 2015). 

 

 

2.4.2 Lesão Dentária Traumática (LDT) 

 

 
Os trabalhos que mensuram o impacto que a LDT causa na QVRSB em 

crianças pré-escolares e seus pais e/ou responsáveis são contraditórios. Alguns 

autores encontraram que as LDTs causam um impacto negativo na QVRSB de 

crianças e de seus pais (Aldrigui et al., 2011; Viegas et al., 2012; Kramer et al., 

2013; Gomes et al., 2014; Firmino et al., 2015) por outro lado outros estudos 

mostram que LDT não apresenta impacto na QVRSB (Abanto et al., 2011; Viegas et 

al., 2014; Gomes et al., 2015). 
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2.4.3 Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 
Não existe nenhum trabalho na literatura nacional e internacional que avalie 

o impacto que causa o DDEr na QVRSB de crianças pré-escolares. Só existe um 

trabalho que avaliou o impacto que o DDEr causa na QVRSB de adolescentes, não 

encontrando associação entre o DDEr e a QVRSB (Vargas-Ferreira et al., 2010).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Sabendo que os principais problemas de saúde bucal que acometem 

crianças pré-escolares são a cárie dentária, traumatismo dentário e desgaste 

dentário erosivo este estudo epidemiológico realizado em crianças menores de 5 

anos de idade moradoras do Município de Diadema no ano de 2012 tem por 

objetivos: 

 

- Conhecer a prevalência e gravidade dos problemas de saúde bucal;  

 

- Analisar fatores socioeconômicos e hábitos associados aos problemas de 

saúde bucal; 

 

- Verificar a tendência da prevalência e gravidade desses problemas de saúde 

bucal; 

 

- Avaliar o impacto desses problemas de saúde bucal na qualidade de vida 

das crianças examinadas. 
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4 POPULAÇÃO E MÉTODOS 

 

 

A fim de tornar este capítulo mais didático, ele foi dividido em quatro 

principais tópicos, de acordo com a proposição. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo A), foi realizado um estudo 

observacional do tipo transversal em crianças de ambos os gêneros de 1, 2, 3 e 4 

anos de idade, moradoras do município de Diadema –SP, na Campanha Nacional 

de Multivacinação Infantil em 16 de junho de 2012. Este estudo contou também com 

a autorização da Secretaria Municipal de Saúde (Anexo B). 

 

 

4.1 Prevalência e Gravidade da cárie dentária, lesões dentárias traumáticas e 

desgaste dentário erosivo 

 

 

4.1.1 Características sociodemográficas da população 

 

 

O município de Diadema está localizado no estado de São Paulo, na região 

sudeste do país. Pertence à região Metropolitana de São Paulo e à região do 

Grande ABC, fazendo parte do pólo industrial do ABCD Paulista (Santo André, São 

Bernardo, São Caetano e Diadema). Sua extensão territorial é de 30,7 Km2 o que 

representa 4,94% de todo o território do ABCD paulista e 0,01 do território estadual. 

(SEADE, 2010). 

A população, segundo o Censo de 2010 é de 386.039 habitantes, gerando 

uma densidade demográfica de 12.951 habitantes/km2. Dentro desta população, o 

número estimado de crianças de menores de 5 anos de idade era de 27.814 (IBGE, 

2010). 

O crescimento econômico em Diadema teve seu início a partir dos anos 50 

com a instalação das indústrias automobilísticas na região do ABC. Atualmente, a 
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metalúrgica e as indústrias de cosméticos e de plásticos são as principais atividades 

econômicas da cidade. 

Em relação aos indicadores sociais de condições de vida, o município de 

Diadema apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,757 em 2010 

o que situa ao município na faixa de Desenvolvimento Humano alto (IDH entre 0,700 

e 0,7,999). O IDH Municipal varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade 

(saúde), renda e educação. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o 

desenvolvimento humano do município (Atlas de desenvolvimento humano no Brasil, 

2013). No caso da população infantil, o Índice de Desenvolvimento Humano Infantil 

(IDI) criado pela UNICEF, é um instrumento que contribui para a formulação e o 

monitoramento de políticas públicas orientadas à primeira infância no Brasil, 

mensura a qualidade de vida de crianças de 0-6 anos de idade, por médio da análise 

do grau de escolaridade dos pais, taxas de vacinação, mortalidade infantil, número 

de crianças matriculadas nas creches e pré-escolas e percentual de gestantes que 

realizam exames pré-natais. O IDI varia de 0 a 1: quanto mais perto do 1 mais 

condições a criança tem de sobreviver, crescer e se desenvolver durante a primeira 

infância. No 2006, o IDI em Diadema foi de 0,825 (UNICEF, 2006).  

Entre 2000 e 2010, o município de Diadema registrou taxa de crescimento 

real negativa no rendimento médio (ou seja, crescimento menor que a inflação 

acumulada no período). O valor nominal do rendimento médio em 2000 era de R$ 

634,91 e, em 2010, passou para R$ 1.166,76, crescimento nominal de 83,77%. A 

taxa de desemprego de Diadema, em 2010, foi a quarta menor do Grande ABC, com 

9,75% da População Economicamente Ativa desempregada (Sumário de dados 

básicos de Diadema-SP, 2012). A análise das condições de vida de seus habitantes 

em 2010 mostra que a renda domiciliar média era de R$1.860 e que 92,8% da 

população vivia acima da linha de pobreza. Com relação ao emprego formal, no 

período de 2008 a 2011, o número de postos de trabalho com carteiras assinadas no 

município cresceu 11,62%. Entre os anos 2000 e 2010, a porcentagem de 

vulneráveis à pobreza diminuiu de 28,2 para 18,7. Diadema registra o terceiro maior 

PIB (Produto Interno Bruto) das sete cidades da região. Em 2009, o PIB per capita 

de Diadema foi de R$ 25.066,00 (IBGE, 2010).  

No que diz ao respeito ao saneamento básico, no ano 2010, 99,6% da 

população de Diadema possuía coleta de lixo, 92,22% possuía esgoto sanitário e 



43 

 

 
 

99,43% recebia abastecimento de água  (SEADE, 2010). Desde 1986, 98,7% da 

população de Diadema tem aceso à água tratada e fluoretada (0.77ppm F) 

(Bönecker et al., 2010). 

 

 

4.1.2 Seleção da amostra 

 

 

Do ponto de vista ético e operacional, a avaliação da população em sua 

totalidade torna-se impraticável (Pinto, 2000). Por tanto para obter resultados 

cientificamente confiáveis, foram avaliadas uma amostra populacional de crianças 

menores de 5 anos de idade a partir do Levantamento Epidemiológico Básico de 

Saúde Bucal realizado em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde de 

Diadema. 

Com a finalidade de universalização da amostra e de não incorrer em erros 

de seleção, todos os dados foram coletados no 16 de junho de 2012 durante a 

primeira etapa da Campanha Nacional de Multivacinação Infantil nas 19 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) que compõe o município. Essa estratégia foi descrita em 

estudos anteriores (Oliveira et al., 2007; de Vasconcelos et al., 2009; Bönecker et 

al., 2010; Murakami et al., 2011). 

Cada uma das 19 UBS possuem consultórios odontológicos e foi um ponto 

de amostragem do município. Cada equipe de saúde bucal examinou 

aproximadamente o mesmo número de crianças nas diferentes faixas etárias. 

Segundo a OMS (OMS, 1997), ao se considerar que sempre haverá alguma 

variação entre os examinadores, apesar dos exercícios de treinamento e calibração, 

é aconselhável que estes examinem percentuais semelhantes de cada grupo da 

amostra populacional. 

Para estimar o tamanho mínimo da amostra representativa, estipulou-se o 

erro padrão de 5%, prevalência esperada de 50%, fator de correção de 2 e um 

intervalo de confiança de 95%. O valor esperado de 50% foi baseado na prevalência 

de 50% de DDEr encontrada nos estudos anteriores realizados no próprio município 

de Diadema (Murakami et al., 2011). 
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A prevalência do DDEr foi escolhida para o cálculo amostral por ser a que 

apresentava maior valor quando comparada à CD e LDT. De acordo com este 

cálculo, pode-se inferir que a amostra mínima deveria ser composta por 768 

crianças.  

No entanto, com intuito de obter valores amostrais similares que permitissem 

comparações com estudos anteriores de CD e LDT, foi estipulado um valor final 

amostral de 1436 crianças de 1, 2, 3 e 4 anos de idade e de ambos os gêneros. 

Como o exame clínico para estudo de prevalência de DDEr é feito somente 

em crianças de 3 e 4 anos de idade, e o exame clínico para diagnóstico de CD e 

LDT é feito em crianças de 1, 2, 3 e 4 anos de idade houve necessidade de compor 

a amostra de forma que atendesse números amostrais de crianças examinadas para 

CD e LDT similares a estudos anteriores ao mesmo tempo que garantisse o número 

mínimo amostral de 768 crianças para DDEr, como calculado. 

Assim, no universo de 1436 crianças, 1215 foram examinadas para CD, LDT 

e DDEr (Quadro 4.1). A distribuição dessas 1215 crianças foi aproximadamente 

similar entre as faixas etárias consideradas e similar a amostra de estudos anteriores 

(de Vasconcelos et al., 2009; Bönecker et al., 2010). Dessa forma foram examinadas 

289 crianças de 1 ano de idade, 308 de 2 anos de idade, 308 crianças de 3 anos de 

idade, e ainda 310 crianças de 4 anos de idade. 

Como a prevalência de DDEr foi obtida a partir de exames clínicos feitos 

somente em crianças de 3 e 4 anos, a amostra mínima calculada de 768 crianças 

não seria atingida ao examinar as 618 crianças de 3 e 4 anos que compuseram a 

amostra de 1215 crianças. Por tanto, foi necessário examinar mais 221 crianças de 

3 e 4 anos de idade apenas para o critério de DDEr, atingindo uma amostra final de 

839 crianças (Quadro 4.2). 
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FAIXA ETÁRIA 

(IDADE) 

MASCULINO 

N (%) 

FEMININO 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

1 Ano 133 (46) 156 (54) 289 (23,8) 

2 Anos 150 (48,7) 158 (51,3) 308 (25,3) 

3 Anos 143 (46,4) 165 (53,7) 308 (25,4) 

4 Anos 149 (48,1) 161 (51,9) 310 (25,5) 

TOTAL 575 (47,3) 640 (52,7) 1215 (100) 

 
Quadro 4.1 – Distribuição do número e porcentagem de crianças examinadas para CD, LDT e DDEr          

segundo faixa etária e o gênero.  
 

 
 

FAIXA ETÁRIA 

(IDADE) 

Crianças 
examinadas para 
CD, LDT e DDEr 

Crianças 
examinadas 

somente para DDEr 

TOTAL 

N (%) 

3 Anos 308 109 417 (49,7) 

4 Anos 310 112 422 (50,3) 

TOTAL 618 221 839 (100) 

 
Quadro 4.2 – Distribuição do número e porcentagem de crianças examinadas para DDEr, segundo   

faixa etária e o gênero. 
 

Portanto, para avaliar CD, LDT e parte da amostra de DDEr cada um dos 19 

examinadores cirurgiões-dentistas coletou dados de aproximadamente 60 crianças, 

ou seja, 15 crianças de cada uma das quatro faixas etárias que compõem a amostra: 

crianças com 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos; e para avaliar amostra complementar 

de DDEr cada um dos 19 examinadores coletou mais dados de aproximadamente 14 

crianças, ou seja, mais 07 crianças de 3 anos e 4 anos de idade. 
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4.1.3 Coleta de dados 

 

 

4.1.3.1 Examinadores, anotadores e a assistentes 

 

 

Em cada uma das 19 UBS onde foi feita a coleta de dados, havia uma 

equipe composta por dois cirurgiões dentistas examinadores, um auxiliar de saúde 

bucal (ASB) que auxiliavam na anotação das condições clínicas no odontograma da 

ficha e dois agentes comunitários de saúde (ACS) que convidavam a participar da 

pesquisa explicando os objetivos e a metodologia do estudo, pediam aos pais para 

assinarem o TCLE (Apêndice A) e preenchiam os questionários das fichas clínicas 

das crianças (Apêndice B e C).  

Cada UBS contou com dois examinadores: Um examinador foi selecionado 

entre os cirurgiões dentistas voluntários que trabalhavam no Programa de Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Diadema. A maioria desses dentistas possuía 

experiência prévia em levantamentos epidemiológicos de cárie e lesões dentárias 

traumáticas em crianças dessa faixa etária, pois participaram dos outros estudos 

similares realizados em Diadema. O segundo examinador avaliou só as lesões de 

DDEr e foi selecionado voluntariamente entre os alunos da pós-graduação em 

Odontopediatria da FOUSP. 

Os cirurgiões dentistas examinadores passaram por treinamento dos 

problemas de saúde bucal estudados. Um dos examinadores foi treinado para 

avaliar CD, LDT e maloclusões por meio da exposição de fotos clínicas em 

multimídia e além disso, para CD foram usados dentes do banco de dentes da 

FOUSP. O outro examinador foi treinado para avaliar as lesões de DDEr por meio de 

fotos clínicas em multimídia e além disso foram usados dentes do Banco de dentes 

da FOUSP. Os dentes utilizados nas calibrações, tanto para o diagnóstico de CD 

quanto para o de DDEr, foram selecionados de modo que todos os graus de 

acometimento das respectivas lesões estavam representados. Em ambos casos, 

foram realizados dois treinamentos em dias diferentes com intervalo de uma semana 

entre eles. O último treinamento foi realizado na semana anterior a coleta. Cada uma 
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das sessões de treinamento teve duração de 4 horas (Oliveira et al., 2007; Bönecker 

et al., 2010; Murakami et al., 2011).  

A escolha dos examinadores foi feita de acordo com os resultados de 

concordância obtidos após exercício de calibração. Esse exercício teve o intuito de 

eliminar ou diminuir discordâncias, de modo a selecionar os examinadores mais 

aptos a reproduzir de maneira confiável os critérios diagnósticos estabelecidos para 

o estudo. 

Os resultados dos exercícios de calibração foram descritos utilizando os 

índices de concordância Cohen´s Kappa, que representa as concordâncias 

esperadas descontando-se as que ocorrem por acaso. Para o cálculo deste índice, 

foram utilizados os dados do diagnóstico de cada examinador para as diferentes 

superfícies avaliadas. Os valores Kappa intra e interexaminadores estão descritos 

na tabela 4.1 para CD, na tabela 4.2 para LDT e na tabela 4.3 para DDEr. 

 
 
Tabela 4.1 – Valores médios de Kappa intra e interexaminadores para o diagnóstico de CD 
 

 Kappa intra-examinador Kappa interexaminadores 

CD 0,82 0,85 

 
 
 
Tabela 4.2 – Valores médios de Kappa intra e interexaminadores para o diagnóstico de LDT 
 

 Kappa intra-examinador Kappa interexaminadores 

LDT 0,90 0,89 

 
 
 
Tabela 4.3 – Valores médios de Kappa intra e interexaminadores para o diagnóstico de DDEr 
 

DDEr Kappa intra-examinador Kappa interexaminadores 

Profundidade da lesão 0,85 0,82 

Área da lesão 0,79 0,73 
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Os ASB e os ACS receberam duas sessões de treinamento com uma 

semana de intervalo entre elas. Os ASB foram instruídos e treinados auxiliar ao 

cirurgião dentista no preenchimento dos diagnósticos dos problemas de saúde 

estudados (Apêndice B e C) e foram orientados sobre a dinâmica de exames e fluxo 

de participantes que ocorreria no dia da coleta. Os ACS foram instruídos e treinados 

para convidar a criança da fila de vacinação, preenchimento dos fatores associados 

e questionário de qualidade de vida das fichas clínicas (Apêndice B e C). O último 

treinamento ocorreu uma semana antes da coleta. 

 
 
4.1.3.2 Seleção das crianças que compuseram a amostra 
 
 

A coleta de dados e o exame clínico foram realizados antes da criança ser 

vacinada, a fim de se evitar a manipulação da cavidade bucal da criança após 

receber a vacina em gotas. O fluxograma de como foi realizada a seleção de 

crianças está apresentado na figura 4.1 abaixo, seguida de um texto explicativo. 
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Figura 4.1 – Fluxograma do dia da coleta 
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A coleta de dados foi realizada sistematicamente. Um dos ACS convidava a 

criança e seu responsável que ocupavam a quinta posição na fila de vacinação para 

participarem do estudo. Nos casos de não permissão, não concordância para a 

realização do exame ou criança que mostrava sinais de conduta não cooperadora, a 

criança seguinte na fila era convidada e assim sucessivamente. Com o intuito de não 

induzir viés de seleção, foi tomado cuidado de não examinar irmãos ou crianças que 

residiam no mesmo domicílio. 

Caso o responsável aceitasse o convite após explicação dos objetivos e 

metodologia do estudo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

preenchido e assinado (Apêndice A). Neste momento, o ACS preenchia a ficha de 

identificação e os questionários sobre os fatores socioeconômicos (Jarman, 1983) e 

qualidade de vida (B-ECOHIS) (Apêndice B e C). Posteriormente a criança era 

encaminhada no consultório odontológico para realizar os exames clínicos. 

Todos os examinadores de DDEr foram instruídos para realizar 

primeiramente o exame clínico e, somente depois, preencher o questionário sobre 

os fatores intrínsecos e extrínsecos para DDEr (Apêndice C). Foram também 

orientados para anotar a presença ou ausência de placa bacteriana visível antes de 

realizar a limpeza destes com gaze para o exame clínico. Após exame de DDEr e o 

preenchimento do questionário de DDEr, a criança era encaminhada para o 

examinador geral para verificar a presença de CD, LDT e maloclusão. 

 O ASB era responsável por anotar os dados do exame clínico do 

examinador geral na ficha clínica. Todos os dados coletados foram anotados nas 

fichas clínicas desenvolvidas especialmente para este estudo.  

 

 

4.1.3.3 Exame Clínico 

 

 

Os exames clínicos foram conduzidos em cadeiras odontológicas dos 

consultórios das UBSs, sobre luz artificial do refletor acoplado ao equipo 

odontológico, seringa tríplice, espelho bucal plano no 5, gaze e equipamento de 

proteção individual. A cadeira foi colocada em posição horizontal e a criança 



51 

 

 
 

posicionada em decúbito dorsal. A seguir, foi realizada a limpeza das superfícies 

dentárias com gaze embebida em água.  

Todos os examinadores e ASB seguirão os preceitos de biosegurança de se 

protegerem e protegerem aos que se submeteram aos exames. 

 

 

4.1.3.3.1 Critérios para diagnóstico de Cárie Dentária (CD)  

 

 

Para descrever a prevalência de crianças afetadas pela doença, utilizou-se o 

índice de Knutson (1944) a partir do qual se obtiveram dois grupos: crianças que têm 

ou tiveram alguma experiência de cárie (ceo-d > 0) e as que nunca tiveram (ceo-d = 

0).  

A severidade da experiência de CD em dentes decíduos foi mensurada 

utilizando-se os índices ceo-d e ceo-s, descrito por Gruebbel (1944). Dessa forma, 

os elementos dentários e/ou superfícies presentes na cavidade bucal no momento 

do exame foram codificados como cariados (c), indicados para extração (e) e 

obturados (o). 

Lesões incipientes (lesões de mancha branca) não foram consideradas para 

o propósito do presente estudo. 

A avaliação clínica será realizada por meio de abordagem sistemática, por 

quadrante, para o exame da cárie dentária por superfície, e efetuada de maneira 

organizada de um dente ou espaço dentário, para o outro dente ou espaço dentário 

adjacente, iniciando-se do segundo molar decíduo até o incisivo central do hemiarco 

superior direito (do 55 ao 51). Em seguida, do incisivo central do hemiarco superior 

esquerdo até o segundo molar decíduo (do 61 ao 65) e posteriormente, para o 

hemiarco inferior esquerdo (do 75 ao 71), concluindo com o hemiarco inferior direito 

(do 81 ao 85).  

Os critérios utilizados para diagnosticar as lesões de cárie nos dentes e 

superfícies dentárias serão aqueles recomendados pela WHO (1997) e adaptados 

por Pinto (2000), conforme descrição a seguir. 
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DENTE: 

 

 

O dente será considerado irrompido quando qualquer parte dele estiver 

visível (supragengival); e extração indicada (E) quando apresentar apenas as raízes 

ou coroa destruída não permitindo sua reconstrução por meio de restaurações 

convencionais. O dente não erupcionado será identificado pelo símbolo NE. 

 

 

SUPERFÍCIE: 

 

 

A superfície será considerada com lesão de cárie (C) quando: 

 a) existir cavidade evidente; 

 b) uma lesão em sulco, fissura ou superfície lisa apresentar tecido 

 amolecido na base, descoloração de esmalte ou de parede; 

 c) apresentar restauração definitiva e ao mesmo tempo uma ou mais 

 áreas com lesão de cárie; 

 d) apresentar restaurações temporárias; 

Observação: no caso de dúvida da existência de lesões de cárie, a 

superfície será considerada hígida. 

 

A superfície será considerada obturada (O) quando uma ou mais 

restaurações definitivas estiverem presentes e inexistirem lesões de cárie. Um dente 

com coroa total colocada devido à lesão de cárie dentária, inclui-se nesta categoria.  

 
A superfície é considerada hígida (H) quando não apresentar nenhuma das 

alterações descritas acima, ou seja, quando estiver sadia. 
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4.1.3.3.2 Critérios para diagnóstico de Lesões Dentárias Traumáticas (LDT) 

 

 

As anotações sobre a presença ou ausência de LDT foram feitas de acordo 

com os critérios estabelecidos pela versão modificada da classificação de 

Andreasen e Andreasen (2007) representados na figura 4.2. 

 

  

 

 

1-Fratura de coroa em esmalte,  

2-Fratura de coroa em esmalte e dentina,  

3-Fratura de coroa envolvendo a polpa,  

4-Ausência de dente devido a trauma  

 

 

 

 
 

 Figura 4.2 Classificação modificada de Andreasen e Andreasen (2007) 

 

Serão também anotados dados referentes à alteração de cor nos elementos 

dentais, considerando mudança na cor da coroa dentária para tons escuros em 

comparação aos outros dentes e presença de fístula sem sinais de cárie dentária. 

Fraturas radiculares e o estado da polpa não foram registrados neste estudo porque 

as radiografias dentais e os testes de vitalidade da polpa não são apropriados para 

pesquisas epidemiológicas. 

Os dados de maloclusão serão coletados durante este estudo 

epidemiológico, pois como mencionado, de acordo com a literatura odontológica 

existe uma associação entre a mordida aberta anterior e sobressaliência acentuada 

com LDT, o que justifica a coleta desses dados clinicos (Oliveira et al., 2007; Bonini 

et al., 2012). 

Será detectada a presença de maloclusão de acordo classificação de Foster 

e Hamilton (1969). Nos casos de mordida aberta anterior e sobressaliência 

acentuada, as mesmas serão medidas com uma régua milimetrada como auxilio de 

diagnóstico: 

2 

1 

4 

3 
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a) A mordida aberta anterior: é caracterizada por um espaço no sentido 

vertical entre as bordas incisais dos incisivos centrais inferiores e superiores maior 

que 4mm.  

b) A mordida cruzada anterior: é quando os incisivos centrais inferiores estão 

à frente dos incisivos centrais superiores.  

c) A mordida cruzada posterior: é quando os molares superiores estão por 

lingual em relação aos molares inferiores.  

d) A sobressaliência acentuada: é a distância no sentido vertical entre as 

bordas incisais dos incisivos centrais inferiores e superiores quando a distância é 

maior que 3mm.  

e) O selamento labial: será considerada a presença ou não de selamento 

labial, verificando se os lábios cobrem os dentes anteriores, em situação de repouso. 

 

 

4.1.3.3.3 Critérios para diagnóstico do Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 

Inicia-se o exame intra-bucal detectando a presença de placa bacteriana, 

sem o uso de evidenciadores (Alaluusua; Malmivata, 1994) nas superfícies 

vestibulares de incisivos superiores. Na ausência destes dentes, considerar os 

incisivos laterais superiores, ou incisivos centrais inferiores. 

A presença de placa visível será considerada quando uma quantidade 

suficiente for detectada ao exame visual, em uma ou mais superfícies vestibulares 

destes dentes. A confirmação da placa firmemente aderida às superfícies dentárias 

poderá ser feita através do atrito do espelho bucal plano na superfície em questão. 

Em seguida, será realizada a limpeza das superfícies dentárias da criança 

com gaze embebida em água do reservatório da seringa tríplice, conforme 

preconizado por Bönecker et al. (2002), e depois os dentes serão secos com o ar da 

seringa tríplice. 

Os critérios para diagnosticar o DDEr é quando apresenta uma superfície 

lisa e brilhante, com contornos arredondados, sem pigmentação e acomete 

principalmente as superfícies palatinas dos dentes anteriores superiores e as 
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oclusais dos dentes posteriores (Järvinen et al.,1992; Deery et al., 2000; Wiegand et 

al., 2006; Jaeggi, Lussi, 2006; Mangueira et al., 2009, Murakami et al., 2011).  

O índice utilizado para avaliação de lesões erosivas é baseado no índice de 

O'Brien modificado (1994) levando em consideração a profundidade e área da lesão 

(Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 – Critérios diagnósticos da versão modificada do índice de O´Brien (1994) 

 

 

Para a determinação da área da superfície acometida, a mesma será 

dividida em três terços, mesial, médio e distal. Cada superfície receberá um código 

para a profundidade e outro para a área acometida pela lesão, e estes escores 

serão anotados na ficha clínica (Apêndice C) em locais distintos na palatina dos 

incisivos superiores e na oclusal dos molares inferiores. Em caso de dúvida, o 

escore de menor gravidade foi anotado (Millward et al., 1994). Foi considerada o 

escore N quando a avaliação não podia ser feita por apresentar uma restauração 

extensa ou lesão de carie que cobria toda a superfície dentária ou ausência do dente 

(Figura 4.3). 
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4.1.4 Organização dos dados e análise dos resultados 

 

 

Todos os dados coletados referentes às crianças examinadas e cujas fichas 

estejam devidamente preenchidas foram inseridos em uma planilha do programa 

Microsoft Excel pelo próprio pesquisador e uma aluna de iniciação científica. Com o 

intuito de prevenir erros de digitação, os dados foram computados duas vezes. 

Para a obtenção dos valores dos índices de Knutson (prevalência), ceo-d e 

ceo-s (gravidade) de CD, não houve necessidade de aplicar testes estatísticos; 

assim como também para expressar as prevalências de LDT e DDEr. Os valores dos 

índices e das prevalências dos problemas de saúde bucal estudados por si 

expressam os resultados.  

 

 

4.2 Fatores associados à cárie dentária, lesões dentárias traumáticas e 

desgaste dentário erosivo. 

 

 

Para a avaliação dos fatores associados à CD, LDT e DDEr, foram 

considerados as características relacionadas à criança (idade e gênero) e as 

variáveis socioeconómicas.  

As condições socioeconômicas da população serão avaliadas de acordo 

com os indicadores propostos por Jarman (1983) considerando as seguintes 

variáveis: Idade da mãe, idade do pai, escolaridade da mãe, escolaridade do pai, 

estrutura familiar, número de filhos, aglomeração e renda familiar (Apêndice B e C). 

A renda familiar foi calculada somando-se os salários mensais dos membros ativos 

da família e dividindo pelo Salário Mínimo (SM) vigente na data da coleta (1 SMB= 

R$ 622). 

Além disso, foi considerado só para a LDT, a presença de mordida aberta 

anterior e sobressaliência acentuada (Apêndice B). No caso do DDEr foram 

coletados a través de uma ficha estrutura (Murakami et al., 2011) hábitos 

comportamentais relacionados com fatores extrínsecos (Frequência de consumo de 
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refrigerantes, frequência de consumo de sucos, método que usa para beber os 

líquidos) e intrínseco (reporte de refluxogastroesofágico) (Apêndice C).  

 

 

4.2.1 Análise estatística 

  

 

 Após avaliação das crianças, os dados foram inseridos em uma planilha 

do programa Microsoft Excel, sendo posteriormente transferidos para o programa 

STATA versão 9.0 (Stata Corp., College Station, TX, USA), com a finalidade de 

realizar a análise estatística.  

 A fim de correlacionar cada um dos problemas de saúde bucal estudados 

com as variáveis relacionadas à criança, fatores socioeconômicos e hábitos da 

criança (só para DDEr) foi realizado a análise de regressão uni e multivariada de 

Poisson com variância robusta e com um nível de significância de 5%. 

 A análise de regressão de Poisson univariada foi realizada para 

selecionar as variáveis com um valor de p < 0,20 para entrar no modelo multivariado. 

As variáveis selecionadas foram testadas no modelo multivariado, foram 

consideradas significantes aqueles com um valor de p < 0,05. O resultado foi 

expressado através da Razão de Prevalência (RP) com um intervalo de confiança de 

95% (IC95%). 

 

 

4.3 Tendência da prevalência de cárie dentária, lesões dentárias traumáticas e 

desgaste dentário erosivo. 

 

 

4.3.1 Tendência da Prevalência e Gravidade de Cárie Dentária 

 

 

A epidemiologia da CD em crianças menores de 5 anos de idade moradoras 

do Município de Diadema tem sido objeto de estudo há muito tempo. Foram 

realizados 8 estudos epidemiológicos com amostras populacionais durante os anos 
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de 1997 e 2012, seguindo a mesma metodologia.  

 

 

4.3.1.1 Amostra 

 

 

 As crianças examinadas não foram as mesmas nos diferentes anos de estudo, 

e a distribuição delas segundo a faixa etária encontra-se no Quadro 4.3. 

 

Faixa etária ANOS DE ESTUDO 

TOTAL (Anos) 1997 1999 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

1 203 143 210 238 263 228 300 289 1874 

2 196 142 225 227 258 229 318 308 1903 

3 202 140 197 229 254 387 318 308 2035 

4 200 136 209 231 247 354 322 310 2009 

TOTAL 801 562 841 925 1021 1198 1258 1215 7821 

 
Quadro 4.3 – Distribuição do número de crianças da amostra de acordo com os anos de estudo e 
     faixa etária. Diadema, 1997 – 2012. 

 

 

Os valores dos índices de Knutson e ceo-s nos diferentes estudos e a 

distribuição de acordo com as faixas etárias que fazem parte do material a ser 

analisado estão expressos no capítulo de resultados nos quadros 5.7 e 5.8. 

 

 

4.3.1.2 Análise dos resultados 

 

 

Primeiramente foi identificada a prevalência de CD em cada ano de estudo, 

por faixa etária. Depois, foi realizada a análise linear dos dados para comparar a 

prevalência e gravidade de CD entre crianças com a mesma idade, mas de 

diferentes anos de estudo. O teste estatístico indicado para análise das prevalências 

foi o teste de Qui-quadrado para tendência, e o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis para a severidade, ambos os testes com um nível de significância de 5%. 
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Este é o tipo de análise indicada pela OMS (WHO, 1997) e realizada por vários 

pesquisadores para conhecer a tendência de experiência de cárie em uma 

determinada população. 

 

 

 4.3.2 Tendência da Prevalência das Lesões Dentárias Traumáticas 

 

 

A epidemiologia da LDT em crianças menores de 5 anos de idade 

moradoras do Município de Diadema tem sido objeto de estudo nos últimos anos, 

sendo o único estudo de tendência da prevalência de LDT em pré-escolares. Foram 

realizados 6 estudos epidemiológicos com amostras populacionais durante os anos 

de 2002 e 2012, seguindo a mesma metodologia.  

 

 

4.3.2.1 Amostra 

 

 

As crianças examinadas não foram as mesmas nos diferentes anos de 

estudo, e a distribuição delas segundo a faixa etária encontra-se no Quadro 4.4. 

 

Faixa etária ANOS DE ESTUDO 

TOTAL (Anos) 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

1 199 238 266 229 300 289 1521 

2 193 227 255 229 318 308 1530 

3 193 229 247 387 318 308 1682 

4 194 231 246 353 322 310 1646 

TOTAL 779 925 1014 1198 1258 1215 6389 

 
Quadro 4.4 – Distribuição do número de crianças da amostra de acordo com os anos de estudo  

e faixa etária. Diadema, 2002 – 2012. 
 

 Os valores das prevalências nos diferentes estudos e a distribuição de acordo 

com as faixas etárias que fazem parte do material a ser analisado estão expressos 

no capítulo de resultados no quadro 5.9. 
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4.3.2.2 Análise dos resultados 

 

 

Primeiramente foi identificada a prevalência de LDT em cada ano de estudo, 

por faixa etária. Depois, foi realizada a análise linear dos dados para comparar a 

prevalência e gravidade de LDT entre crianças com a mesma idade, mas de 

diferentes anos de estudo. O teste estatístico indicado para análise das prevalências 

foi o teste de Qui-quadrado para tendência com um nível de significância de 5%. 

 

 

4.3.3 Tendência da Prevalência do Desgaste Dentário Erosivo 

 

 

A epidemiologia do DDEr em crianças menores de 5 anos de idade 

moradoras do Município de Diadema tem sido recentemente objeto de estudo, 

sendo o primeiro estudo no mundo que descreve a tendência da prevalência de LDT 

em pré-escolares. Foram realizados 3 estudos epidemiológicos com amostras 

populacionais durante os anos de 2008 e 2012, seguindo a mesma metodologia.  

 

 

4.3.3.1 Amostra 

 

 

As crianças examinadas não foram as mesmas nos diferentes anos de 

estudo, e a distribuição delas segundo a faixa etária encontra-se no Quadro 4.5. 

 

Faixa etária ANOS DE ESTUDO 
TOTAL 

(Anos) 2008 2010 2012 

3 509 494 417 1420 

4 458 501 422 1381 

TOTAL 967 995 839 2801 

 
Quadro 4.5 – Distribuição do número de crianças da amostra de acordo com os anos de estudo e 

faixa etária. Diadema, 2008 – 2012. 
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Os valores das prevalências e gravidade nos diferentes estudos e a 

distribuição de acordo com as faixas etárias que fazem parte do material a ser 

analisado estão expressos no capítulo de resultados nos quadros 5.10 e 5.11. 

 

 

4.3.2.2 Análise dos resultados 

 

 

Primeiramente foi identificada a prevalência de DDEr em cada ano de 

estudo, por faixa etária. Depois, foi realizada a análise linear dos dados para 

comparar a prevalência e gravidade de DDEr entre crianças com a mesma idade, 

mas de diferentes anos de estudo. O teste estatístico indicado para análise das 

prevalências e gravidade foi o teste de Qui-quadrado para tendência com um nível 

de significância de 5%. 

 

 

4.4 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) 

 

 

O ECOHIS (Early Childhood Oral Health Impact Scale) (Pahel et al., 2007) é 

um instrumento que mensura o impacto das doenças bucais e experiências de 

tratamentos dentários na qualidade de vida de crianças menores de 5 anos de idade 

e de suas famílias.  Este instrumento, o ECOHIS foi validado no idioma português do 

Brasil em crianças entre 2 e 5 anos de idade (B-ECOHIS) (Scarpelli et al., 2011).  

Tal questionário avalia a percepção de pais sobre a QVRSB dos filhos e 

contêm 13 questões; nove destas correspondem a domínios incluídos na seção de 

impacto na criança: sintomas – 01 questão; limitações – 04 questões; psicológico – 

02 questões; auto-imagem e interação social – 02 questões; e quatro últimas 

questões correspondentes a domínios incluídos na seção de impacto na família: 

angústia dos pais – 02 questões; função familiar – 02 questões. As respostas de 

cada questão do B-ECOHIS serão categorizadas e codificadas: 0= nunca; 1= quase 

nunca; 2= às vezes; 3= com frequência; 4= com muita frequência; 5= não sei. 

Os escores do B-ECOHIS, total e por domínios, foram calculados a partir da 
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somatória dos códigos das respostas. As respostas “não sei” foram contabilizadas, 

mas estas foram excluídas da somatória para cálculo do escore total e por domínios 

do B-ECOHIS de cada paciente. Questionários com mais de 02 questões não 

respondidas na seção de impacto na criança e uma questão não respondida na 

seção de impacto na família foram excluídas da análise.   

 

 

4.4.1 Avaliação da CD 

 

 

A CD foi avaliada de acordo com os critérios do OMS (WHO, 1997) e 

calculada em termos de dentes decíduos cariados, extraídos devido à cárie e 

obturados (ceo-d). O ceo-d foi categorizado de acordo com a gravidade da CD, 

baseados nos escores previamente descritos (Hallet; O’Rourke, 2006) sendo: ceo-d 

0= livre de cárie; ceo-d 1 - 5= baixa gravidade; ou ceo-d > 6= alta gravidade 

 

  

4.4.2 Avaliação da LDT 

 

 

Os tipos de LDT em dentes anteriores foram classificados de acordo com a 

classificação modificada de Andreasen e Andreasen (2007), foi categorizado de 

acordo com a gravidade da LDT de acordo com Glendor et al (1996) modificado para 

estudos epidemiológicos, sendo: injúrias não complicadas, foram definidas como 

aquelas em que o tecido pulpar não foi exposto e o dente não foi deslocado (fratura 

de coroa que acomete apenas o esmalte, fratura de esmalte e dentina ou 

descoloração dentária), as injúrias complicadas, são aquelas que acometem o tecido 

pulpar e/ou luxação do dente (Fratura de esmalte, dentina e polpa, avulsão ou a 

presença de trajeto da fístula sem sinal de cárie). 

Além disso também foi considerada a presença de maloclusão de acordo 

com a classificação de Foster e Hamilton (1969). Considerando a mordida aberta 

anterior, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, sobressaliência 

acentuda. 
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4.4.3 Avaliação do DDEr 

 

 

O para avaliar o DDEr foi utilizado o índice de O'Brien modificado (1994), 

considerando a profundidade da lesão e área da pior profundidade (Figura 4.3). Foi 

analisado a gravidade do DDEr considerando só dois tipos: Lesão em esmalte, e 

lesão em dentina e com proximidade pulpar. 

  

 

4.4.4 Análise dos resultados 

 

 

Após avaliação das crianças, os dados foram inseridos em uma planilha do 

programa Microsoft Excel, sendo posteriormente transferidos para o programa 

STATA versão 9.0 (Stata Corp., College Station, TX, USA), com a finalidade de 

realizar a análise estatística.  

Para correlacionar cada um dos problemas de saúde bucal estudados com 

as variáveis relacionadas à criança, fatores socioeconômicos e hábitos da criança 

(só para DDEr) foi realizado a análise de regressão uni e multivariada de Poisson 

com variância robusta e com um nível de significância de 5%. 

A análise de regressão de Poisson univariada foi realizada para selecionar 

as variáveis com um valor de p < 0,20 para entrar no modelo multivariado. As 

variáveis selecionadas foram testadas no modelo multivariado, foram consideradas 

significantes aqueles com um valor de p < 0,05. O resultado foi expressado através 

da Razão de Prevalência (RP) com um intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

É importante salientar que nas análises para LDT e DDEr, o modelo final 

multivariado foi ajustado por CD.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio feita para os capítulos de revisão de 

literatura e materiais e métodos, o capítulo de resultados também foi dividido em 

quatro tópicos, de acordo com a proposição deste trabalho de pesquisa. 

Inicialmente, foram descritas as características da amostra de crianças 

examinadas (Tabelas 5.1 e 5.2). Cabe salientar que a taxa de resposta do estudo foi 

de 100%.  

 

Tabela 5.1 – Distribuição do número e porcentagem de crianças examinadas para CD e LDT segundo  
a faixa etária, gênero e as variáveis associadas, Diadema-SP, 2012. (N=1215) 

 

 n (%) 

Idade  
1 ano 289 (23,8) 
2 anos 308 (25,3) 
3 anos 308 (25,4) 
4 anos          310 (25,5) 
Gênero  
Feminino 640 (52,7) 
Masculino 575 (47,3) 
Idade da mãe  
< 30 anos 694 (57,1) 
> 30 anos 521 (42,9) 
Escolaridade da mãe  
< 8 anos 316 (26,0) 
> 8 anos 899 (74,0) 
Idade do pai  
< 30 anos 415 (34,2) 
> 30 anos 800 (65,8) 
Escolaridade do pai  
< 8 anos 362 (29,8) 
> 8 anos 853 (70,2) 
Estrutura familiar  
Mora com mãe e pai 946 (77,9) 
Mora com a mãe 179 (14,7) 
Mora com o pai 11 (0,9) 
Mora com outro membro da família 79 (6,5) 
Número de filhos  
Um 567 (49,3) 
Dois ou mais 583 (50,7) 
Renda familiar (SM por mês)  
Até 2 SM 780 (64,2) 
> 2 SM 435 (35,8) 
Gravidade de LDT  
Ausente 971 (79,9) 
Injúrias não complicadas 231 (19,0) 
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Injúrias complicadas 13 (1,1) 
Tipo de Maloclusões  
Ausente 760 (62,6) 
Mordida aberta anterior 268 (22,1) 
Mordida cruzada anterior 74 (6,1) 
Mordida cruzada posterior 22 (6,1) 
Sobressaliência acentuada 91 (7,5) 
Cárie Dental  
Sem experiência de cárie (ceo-d = 0) 968 (79,7) 
Com experiência de cárie (ceo-d ≥ 1) 247 (20,3) 
  
ceo-d= cariado, indicado para exodontia por cárie e restaurado no dente 
decíduo; LDT= Lesões dentárias traumáticas; SM= Salário mínimo.  

 

A tabela 5.1 mostra o número e porcentagem das variáveis relacionadas 

com as características da criança e socioeconômicas para a avaliação de CD, LDT e 

o impacto na qualidade de vida desses problemas. 

 

Tabela 5.2 – Distribuição do número e porcentagem de crianças examinadas para DDEr segundo  
a faixa etária, gênero e as variáveis associadas, Diadema-SP, 2012. (N=839) 

 

 n (%) 

Idade  
3 anos 417 (49,7) 
4 anos          422 (50,3) 
Gênero  
Feminino 442 (52,7) 
Masculino 397 (47,3) 
Idade da mãe  
< 30 anos 421 (50,2) 
> 30 anos 418 (49,8) 
Escolaridade da mãe  
< 8 anos 225 (26,8) 
> 8 anos 614 (73,2) 
Idade do pai  
< 30 anos 309 (36,8) 
> 30 anos 530 (63,2) 
Escolaridade do pai  
< 8 anos 333 (39,7) 
> 8 anos 506 (60,3) 
Estrutura familiar  
Mora com mãe e pai 613 (73,1) 
Mora com a mãe 145 (17,3) 
Mora com o pai  8  (0,9) 
Mora com outro membro da família 73 (8,7) 
Número de filhos  
Um 347 (41,4) 
Dois ou mais 492 (58,6) 
Renda familiar (SM por mês)  
Até 2 SM 537 (64) 
> 2 SM 302 (36) 
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Desgaste Dentário Erosivo  
Sem DDEr 409 (48,7) 
Com DDEr 430 (51,3) 
Severidade de DDEr  
Lesão em esmalte 358 (83,3) 
Lesão em Dentina  59 (13,7) 
Lesão com proximidade pulpar 13 (3,0) 
  
DDEr= Desgaste dentário erosivo; SM= Salário mínimo.  

 

A tabela 5.2 mostra o número e porcentagem das variáveis relacionadas 

com as características da criança, socioeconômicas e o impacto na qualidade de 

vida do DDEr. 

 

 

5.1 Prevalência e gravidade 

 

 

5.1.1 Cárie dentária (CD) 

 

 

Os valores referentes a distribuição e a porcentagem de crianças com 

experiência de cárie (ceo-d > 1), de acordo com a faixa etária, estão expressos na 

tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Distribuição do número e porcentagem de crianças quanto a prevalência de cárie 
dentária (CD) de acordo com a faixa etária, Diadema-SP, 2012. 

 

IDADE 

CRIANÇAS 

TOTAL Sem CD (ceo-d = 0)  Com CD (ceo-d > 1) 

(em anos) N° % N° % N° % 

1 280 96,9 9 3,1 289 100 

2 273 88,6 35 11,4 308 100 

3 223 72,4 85 27,6 308 100 

4 192 61,9 118 38,1 310 100 

TOTAL 968 79,7 247 20,3 1215 100 

            ceo-d= dentes cariados, com exodontia indicada e obturados. 
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Nota-se que a prevalência de CD na população estudada foi de 20,3% e 

ocorreu um aumento no número de crianças que apresentavam ceo-d > 1 de acordo 

com a idade. 

 

IDADE 
ceo-d ceo-s 

(anos) 

1 0,1 0,2 

2 0,3 0,5 

3 0,9 1,5 

4 1,5 2,6 

Total 0,7 1,2 
          ceo-d= dentes cariados, com exodontia indicada e obturada  
          ceo-s= superfícies cariadas, com exodontia indicada e obturadas 
 
Quadro 5.1 – Distribuição do ceo-d e ceo-s nas crianças examinadas de acordo com a faixa etária, 

Diadema-SP, 2012. 
 

 

O quadro 5.1 expressa a gravidade da cárie dentária na população estudada 

e observa-se valores de ceo-d e ceo-s médio de 0,7 e 1,2 respectivamente. Houve 

um aumento do ceo-d e ceo-s de acordo com a idade. 

 

 

5.1.2 Lesão dentária traumática (LDT) 

 

 

Os valores referentes a distribuição e a porcentagem de crianças com LDT, 

de acordo com a faixa etária, estão expressos na tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Distribuição do número e porcentagem de crianças quanto a prevalência de LDT de  
acordo com a faixa etária, Diadema-SP, 2012. 

 

IDADE 

CRIANÇAS 

TOTAL Sem LDT Com LDT 

(em anos) N° % N° % N° % 

1 259 89,6 30 10,4 289 100 

2 259 84,1 49 15,9 308 100 

3 229 74,3 79 25,7 308 100 

4 223 71,9 87 28,1 310 100 

TOTAL 970 79,9 245 20,1 1215 100 
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Nota-se que a prevalência de LDT na população estudada foi de 20,1% e 

ocorreu aumento no número de crianças que apresentavam algum tipo de LDT de 

acordo com a idade. 

Em quanto as crianças com LDT foi observado que o 19,1% das LDT foram 

não complicadas e 1,1% foram complicadas. (Tabela 5.1) 

 

  Dentes acometidos 

Tipo de LDT N° % 

Avulsão 9 3,2 

Fratura de esmalte 202 72,7 

Fratura de dentina 22 7,9 

Fratura envolvendo polpa 2 0,7 

Alteração de cor 39 14,0 

Fístula 4 1,5 

TOTAL 278 100 
 
Quadro 5.2 – Distribuição do número e porcentagem do tipo de LDT nas crianças examinadas do 

total da amostra, Diadema-SP,  2012. 

 

De acordo com os dados do quadro 5.2 pode-se afirmar que o tipo de LDT 

mais frequente foi a fratura de esmalte. 

 

 

5.1.3 Desgaste dentário erosivo (DDEr) 

 

 

Os valores referentes a distribuição e a porcentagem de crianças com DDEr, 

de acordo com a faixa etária, estão expressos na tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 – Distribuição do número e porcentagem de crianças quanto a prevalência de DDEr 
 de acordo com a faixa etária, Diadema-SP, 2012. 

 

IDADE 

CRIANÇAS  

TOTAL Sem DDEr Com DDEr 

(em anos) N° % N° % N° % 

3 216 51,8 201 48,2 417 100 

4 193 45,7 229 54,3 422 100 

TOTAL 409 48,7 430 51,3 839 100 
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Nota-se que a prevalência de DDEr na população estudada foi de 51,3% e 

ocorreu aumento no número de crianças que apresentavam DDEr de acordo com a 

idade. 

 

 

Idade (anos) Profundidade da lesão de DDEr N % 

3 

Em esmalte 170 84,6 

Em dentina 29 14,4 

Com proximidade pulpar 2 1,0 

4 

Em esmalte 188 82,1 

Em dentina 30 13,1 

Com proximidade pulpar 11 4,8 

TOTAL 

Em esmalte 358 83,3 

Em dentina 59 13,7 

Com proximidade pulpar 13 3,0 
 

Quadro 5.3 – Distribuição da gravidade do desgaste dentário erosivo (DDEr) nas crianças 
examinadas de acordo com a faixa etária, Diadema-SP, 2012. 

 

De acordo com os dados do quadro 5.3 observa-se que existe um aumento 

da gravidade das lesões de DDEr de acordo com a idade, e que a lesão mais 

frequente é aquela que acomete o esmalte. 

 

 

5.2 Fatores associados 

 

 

5.2.1 Cárie dentária (CD) 

 

 

O quadro 5.4 apresentam os resultados das análises univariada e 

multivariada da regressão de Poisson das variáveis associadas a prevalência de CD 

nas crianças examinadas. 
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RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de confiança.  
*Valores de p significantes para entrar no modelo multivariado. 

 
Quadro 5.4 – Análises Univariada e multivariada da Regressão de Poisson das variáveis associadas 

à cárie dentária 

 

 

Os dados do quadro 5.4 indicam associação da prevalência de CD com a 

idade da criança (RP 1,87; p < 0,001), e número de filhos na família (RP 1,77; p 

<0,001). 

 

 

 

 

Variáveis UNIVARIADA MULTIVARIADA 
Independentes RP  (IC 95%)  p RP  (IC 95%)  P 

Género     
 

  
Feminino     

 
  

Masculino 1,03 (0,82- 1,29) 0,803 
 

  
Idade     

  1 ano      1,87 (1,67 –2,10)  < 0,001 
2 anos 3,28 (1,66- 6,51) 0,001 

 
  

3 anos 7,98 (4,22- 15,06) <0,001 
 

  
4 anos 11,19 (5,99- 20,90) <0,001* 

  Presença de Placa     
 

  
Não     

 
  

Sim 1,05 (0,84- 1,32) 0,657 
 

  
Idade da mãe     

 
  

< 30 anos     
 

  
> 30 anos 1,15 (0,91- 1,44) 0,238 

  Idade do pai     
 

  
< 30 anos     

 
  

> 30 anos 1,14 (0,87- 1,48) 0,346 
  Escolaridade da mãe     
 

  
< 8 anos de estudo     

 
  

> 8 anos de estudo 0,74 (0,58- 0,95) 0,017* -  - 
Escolaridade do pai     

 
  

< 8 anos de estudo     
 

  
> 8 anos de estudo 0,78 (0,60- 1,00) 0,053* - -  
Aglomeração     

 
  

Até 1 pessoa por cómodo     
 

  
> 1 pessoa por cómodo 0,52 (0,26-1,05) 0,068* - -  

Renda familiar     
 

  
Até 2 salários mínimos     

 
  

> 2 salários mínimos 0,75 (0,59- 0,96) 0,024* - -  
Número de Filhos     

  1 filho      1,77 (1,39- 2,26) < 0,001  
 > a 1 filho 2,09 (1,63- 2,68) < 0,001* 
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5.2.2 Lesão dentária traumática (LDT) 

  

 

O quadro 5.5 apresentam os resultados das análises univariada e 

multivariada da regressão de Poisson das variáveis associadas a prevalência de 

LDT nas crianças examinadas. 

 

Variáveis Independentes UNIVARIADA MULTIVARIADA 

RP (IC 95%) p RP (IC 95%) p 
Características da criança     

 
  

Gênero     
 

  
Feminino     

 
  

Masculino 1,24 (0,99 - 1,56) 0,053* 1,23 (0,99 - 1,54) 0,059 

Idade     
 

  
1 ano     

 
  

2 anos 1,53 (1,00 - 2,34) 0,049* 1,34 (0,88 - 2,06) 0,176 
3 anos 2,47 (1,67 - 3,64) <0,001* 2,23 (1,51 - 3,30) <0,001 

4 anos 2,67 (1,82 - 3,92) <0,001* 2,48 (1,69 - 3,63) <0,001 

Cárie Dentária     
 

  
Não     

 
  

Sim 1,28 (0,99 - 1,65) 0,06* - - 

Maloclusão (MAA e SA)     
 

  
Não     

 
  

Sim 1,81 (1,45 - 2,26) <0,001* 1,73 (1,38 - 2,16) <0,001 

Sócio-econômicas     
 

  

Estrutura Familiar     
 

  
Mora com mãe e pai     

 
  

Mora só com a mãe 1,13 (0,84 - 1,52) 0,425 
 

  
Mora só com o pai 0,90 (0,25 -3,16) 0,864 

 
  

Mora com outros familiares 0,56 (0,30 - 1,05) 0,072 
 

  

Escolaridade da mãe     
 

  
< 8 anos de estudo     

 
  

> 8 anos de estudo 0,94 (0,72 - 1,22) 0,639 
 

  

Escolaridade do pai     
 

  
< 8 anos de estudo     

 
  

> 8 anos de estudo 0,93 (0,71 - 1,20) 0,572 
 

  

Idade da mãe     
 

  
< 30 anos     

 
  

> 30 anos  0,97 (0,77 - 1,23) 0,831 
 

  

Idade do pai     
 

  
< 30 anos     

 
  

> 30 anos  1,11 (0,85 - 1,44) 0,452 
 

  

Número de Filhos     
 

  
1     

 
  

> 2 1,10 (0,87 - 1,39) 0,424 
 

  

Aglomeração     
 

  
1 pessoa por cômodo     

 
  

> 2 pessoas por cômodo 1,24 (0,99 - 1,57) 0,063* - - 

Renda Familiar      
 

  
Até 2 Salários mínimos     

 
  

Mais de 2 Salários mínimos 1,07 (0,85 - 1,34) 0,586     

RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de confiança; MAA: Mordida aberta anterior; SA: Sobressaliência 
acentuada.  * Valores de p significantes para entrar no modelo multivariado. 

 

Quadro 5.5 – Análises Uni e multivariada da Regressão de Poisson das variáveis associadas à LDT 
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Os dados do quadro 5.5, indicam associação da prevalência de LDT com a 

maior idade da criança (RP 2,48; p < 0,001) e presença de mordida aberta anterior e 

sobressaliência acentuada (RP 1,73; p <0,001). 

 

 

5.2.3 Desgaste dentário erosivo (DDEr) 

 . 

 

O quadro 5.6 apresentam os resultados das análises univariada e 

multivariada da regressão de Poisson das variáveis associadas a prevalência de 

DDEr nas crianças examinadas. 

 

Variáveis Independentes UNIVARIADA MULTIVARIADA 

RP (IC 95%) P RP (IC 95%) p 

Características da criança     
 

  
Gênero     

 
  

Feminino     
 

  
Masculino 1,01 (0,79 - 1,31) 0,914 

 
  

Idade     
 

  
3 anos     

 
  

4 anos 1,23 (1,09 -1,38) 0,001* - - 

Cárie Dentária     
 

  
Não     

 
  

Sim 1,23 (1,06 - 1,44) 0,008* 1,16 (0,99 - 1,37) 0,066 

Consumo de refrigerante     
 

  
Não     

 

  

1 vez ao dia 1,39 (1,15 - 1,67) 0,001 1,36 (1,11 -1,68) 0,003 

2 vezes ao dia 1,34 (1,03 - 1,73) 0,026 1,18 (0,87 - 1,61) 0,284 
Mais de 3 vezes ao dia 1,51 (1,21 - 1,88) <0,001* 1,34 (1,05 - 1,71) 0,017 

Consumo de suco     
 

  
Não     

 
  

1 vez ao dia 1,31 (1,05 - 1,63) 0,019 1,41 (1,05 - 1,90) 0,023 

2 vezes ao dia 1,41 (1,14 - 1,74) 0,001 1,39 (1,03 -1,87) 0,031 

Mais de 3 vezes ao dia 1,51 (1,22 - 1,88) <0,001* 1,60 (1,20 - 2,14) 0,001 

Método de beber     
 

  

Normal (engole logo)     
 

  
Deixa na boca ou com mamadeira 1,39 (1,18 - 1,63) <0,001* 1,51 (1,25 - 1,81) <0,001 

Usa canudo 1,18 (0,96 - 1,45) 0,107* 1,20 (0,97 - 1,49) 0,094 

Reporta refluxo gastroesofágico     
 

  
Não     

 
  

Sim 1,62 (1,39 - 1,90) <0,001* 1,67 (1,37 - 2,05) <0,001 

Sócio-econômicas     
 

  

Estrutura Familiar     
 

  
Mora com mãe e pai     

 
  

Mora só com a mãe 1,04 (0,87 - 1,24) 0,650 0,97 (0,78 - 1,20) 0,791 
Mora só com o pai 1,72 (1,31 - 2,27) <0,001* 1,58 (1,09 - 2,27) 0,015 

Mora com outros familiares 0,93 (0,72 - 1,20) 0,582 0,99 (0,76 - 1,29) 0,950 

Escolaridade da mãe     
 

  
< 8 anos de estudo     

 
  

> 8 anos de estudo 0,95 (0,81 - 1,11) 0,503 
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Escolaridade do pai     
 

  
< 8 anos de estudo     

 
  

> 8 anos de estudo 1,05 (0,88 - 1,25) 0,556 
 

  

Renda Familiar      
 

  
Até 2 Salários mínimos     

 
  

Mais de 2 Salários mínimos 1,05 (0,89 - 1,25) 0,534 
 

  

Aglomeração     
 

  
1 pessoa por cômodo     

 
  

> 2 pessoas por cômodo 1,08 (0,93 - 1,26) 0,318 
 

  

Número de Filhos     
 

  
Um     

 
  

Dois ou mais 1,09 (0,94 - 1,26) 0,248     

RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de confiança;  
* Valores de p significantes para entrar no modelo multivariado. 

 

Quadro 5.6 – Análises Univariada e multivariada da Regressão de Poisson das variáveis associadas 
ao DDEr 

 

 

Os dados do quadro 5.6 mostram as associações do DDEr com as crianças 

que bebem refrigerante e suco com maior frequência ao dia (mais de 3 vezes ao dia) 

(PR 1,34; p 0,017) (PR 1,60; p 0,001) respectivamente; assim como quando a 

criança bebia os líquidos deixando-os na boca ou mamadeira apresentavam maior 

presença de DDEr (PR 1,51; p <0,001). Além disso, houve uma associação entre 

DDEr e crianças com refluxo gastroesofágico (RP 1,67; p <0,001) e também em 

crianças que moravam só com o pai (RP 1,58; p 0,015). 

 

 

5.3 Tendência  

 

 

5.3.1 Cárie dentária (CD) 

 

  

Os resultados das prevalências de CD encontradas durante os oito anos de 

estudos transversais (de 1997 a 2012), são observados no quadro 5.7.  
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IDADE 1997 1999 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
X2 

trend 

(Anos) N % N % N % N % N % N % N % N % 
 

p* 

1 203 7,9 143 3,5 210 4,8 238 4,6 263 2,3 228 2,2 300 1,3 289 3,1 
 

0,0005 

2 196 28,6 142 18,3 225 24,9 227 15,9 258 15,1 229 8,7 318 11,9 308 11,4 

 

<0,0001 

3 202 51,5 140 36,5 197 38,6 229 28,4 254 33,5 387 28,2 318 27,0 308 27,6 

 

<0,0001 

4 200 52,0 136 42,7 209 50,7 231 42,4 247 42,9 354 41,8 322 36,6 310 38,1 
 

<0,0001 

TOTAL 801 34,9 562 24,9 841 29,5 925 22,7 1021 23,1 1198 23,5 1258 19,6 1215 20,3 

 

<0,0001 

*Valores de p significantes pelo teste de Qui-cuadrado para tendência. 

 
Quadro 5.7 – Tendência da prevalência de cárie de acordo com a faixa etária e do total das crianças  

avaliadas nos diferentes anos de estudo, Diadema- SP. (Total = 7821 crianças) 

 

 

 

 
 
Gráfico 5.1 – Tendência da prevalência de cárie dentária em Diadema entre os anos de 1997 e 2012 
 
 

O quadro 5.7 e o gráfico 5.1 mostram uma tendência de diminuição da 

prevalência de CD de cada faixa etária e do total das crianças examinadas, entre os 

anos de 1997 e 2012, sendo estatisticamente significante (p < 0,05). 

Os resultados da tendência da gravidade da CD (ceo-s) durante os oito anos 

de estudos transversais (de 1997 a 2012), são observados no quadro 5.8. 
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IDADE 1997 1999 2002 2004 2006 2008 2010 2012  

(Anos) ceo-s ceo-s ceo-s ceo-s ceo-s ceo-s ceo-s ceo-s p* 

1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,003 

2 1,1 1,1 1,1 0,8 0,9 0,2 0,4 0,5 <0,001 

3 3,3 2,3 1,9 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 <0,001 

4 4,1 3,2 3,3 2,2 2,9 2,5 2,5 2,6 <0,001 

TOTAL 2,1 1,7 1,6 1,2 1,5 1,3 1,1 1,2 <0,001 

             *Valores de p significantes pelo teste de Kruskal-Wallis 

 
Quadro 5.8 – Tendência da gravidade de CD de acordo com a faixa etária e do total das crianças 

avaliadas nos diferentes anos de estudo, Diadema- SP 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 5.2 – Tendência da gravidade de cárie dentária em Diadema entre os anos de 1997 e 2012 
 
 

O quadro 5.8 e o gráfico 5.2 mostram uma tendência de diminuição da 

gravidade da CD de todas as faixas etárias e do total das amostras estudadas entre 

os anos de 1997 e 2012, sendo estatisticamente significante (p < 0,005). 
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5.3.2 Lesão dentária traumática (LDT) 

  

Os resultados da tendência da prevalência de LDT durante os seis anos de 

estudos transversais (de 2002 a 2012), são observados no quadro 5.9. 

  

IDADE 
(anos) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 X2 

N LDT N LDT N LDT N LDT N LDT N LDT for trend 

 
% % % % % % P* 

1 199 4,5 238 4,6 266 7,9 229 8,7 300 11,7 289 10,4 0,0005 

2 193 11,4 227 16,3 255 17,6 229 16,6 318 16,7 308 15,9 0,3534 

3 193 14,0 229 20,5 247 19,0 387 17,6 318 23,6 308 25,7 0,0020 

4 194 13,9 231 22,1 246 24.8 353 22,4 322 25,1 310 28,1 0,0010 

Total 779 10,9 925 15,8 1014 17,2 1198 17.1 1258 19,4 1215 20,1 <0,0001 

*Valores de p significantes pelo teste de Qui-cuadrado para tendência. 

 
Quadro 5.9 – Tendência da prevalência de LDT de acordo com a faixa etária e do total das crianças 

            avaliadas nos diferentes anos de estudo, Diadema- SP. (Total = 6389 crianças) 
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Gráfico 5.3 – Tendência da prevalência de LDT em Diadema entre os anos de 2002 e 2012 
 

O quadro 5.9 e o gráfico 5.3 indicam uma tendência de aumento da 

prevalência de LDT em quase todas as faixas etárias e do total da amostra estudada 

entre os anos de 2002 e 2012, sendo estatisticamente significante (p < 0,05). A faixa 

etária de 2 anos de idade foi a única que não mostrou significância estatística (p= 

0,3534). 
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5.2.3 Desgaste dentário erosivo (DDEr).- 

 

 

Os resultados da tendência da prevalência de DDEr durante os três 

anos de estudos transversais (de 2008 a 2012), são observados no quadro 5.10. 

 

 

IDADE 2008 2010 2012 X2 

(Anos) N % N % N % 
for trend 

p* 

3 509 47,2 494 48,4 417 48,2 0,74 

4 458 56,6 501 59,3 422 54,3 0,52 

TOTAL 967 51,6 995 53,9 839 51,3 
0,92 

*Valores de p significantes pelo teste de Qui-cuadrado para tendência. 

 
Quadro 5.10– Tendência da prevalência de DDEr de acordo com a faixa etária e do total das crianças 

avaliadas nos diferentes anos de estudo, Diadema- SP. (Total = 2801 crianças) 
 

 

 

 

Gráfico 5.4 – Tendência da prevalência de DDEr em Diadema entre os anos de 2008 e 2012 
 

 

O quadro 5.10 e o gráfico 5.4 indicam uma tendência estacionária da 

prevalência de DDEr em cada faixa etária e no total das amostras estudadas entre 

os anos de 2008 e 2012. 
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Os resultados da tendência da gravidade de DDEr (profundidade) durante os 

três anos de estudos transversais (de 2008 a 2012), são observados no quadro 5.11. 

 

IDADE Profundade das  2008 2010 2012 
p* 

(Anos)  lesões de DDEr N % N % N % 

3 

Esmalte 213 88,8 219 91,6 170 84,6 0,79 

Dentina 23 9,6 17 7,1 29 14,4 0,11 

Proximidade pulpar 4 1,6 3 1,3 2 1,0 0,56 

4 

Esmalte 216 83,4 276 92,9 188 82,1 0,49 

Dentina 38 14,7 14 4,7 30 13,1 0,40 

Proximidade pulpar 5 1,9 7 2,4 11 4,8 0,08 

Total 

Esmalte 429 86,0 495 92,3 358 83,3 0, 56 

Dentina 61 12,2 31 5,8 59 13,7 0,61 

Proximidade pulpar 9 1,8 10 1,9 13 3,0 0,23 
*Valores de p significantes pelo teste de Qui-cuadrado para tendência. 

 
Quadro 5.11 – Tendência da gravidade do DDEr de acordo com a faixa etária e do total das crianças 
 avaliadas nos diferentes anos de estudo, Diadema- SP. 

 

 

Analisando o quadro 5.11 pode-se observar que há uma tendência 

estacionária da gravidade de DDEr em cada faixa etária e no total das amostras 

estudadas entre os anos de 2008 e 2012.  

 

 

5.4 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal  

 

 

A maioria dos questionários foram respondidos pelas mães (89,5%). Todos 

os pais/cuidadores entrevistados neste estudo completaram o B-ECOHIS, todos os 

questionários foram respondidos integralmente, sem falta nenhum dado. Trezentos e 

cinquenta e seis pais (29,3%) relataram que seus filhos tiveram um impacto em pelo 

menos um item do B-ECOHIS. 
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5.4.1 Cárie dentária (CD) 

  

 

A tabela 5.6 mostra a regressão de Poisson modelo univariado das variáveis 

associadas a qualidade de vida com CD. Na tabela 5.7 o modelo final da regressão 

de Poisson mostra o impacto que a cárie dentária e as variáveis associadas tem na 

QVRSB das crianças examinadas através do instrumento B-ECOHIS. 
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Tabela 5.6 -  Análise de regressão univariada das variáveis sócio-demográficas e clínicas associadas a cada domínio e ao escore total do B-ECOHIS 
 

 Seção de Impacto na Criança Seção de Impacto na Família B-ECOHIS 

 DS DL DAPs DAIS DAP DFF Escore Total 
VARIAVEIS 

INDEPENDENTES 
RP (95% IC) P RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p 

Condições  
Sócio-demográficas 

              

Idade               

1 ano               

2 anos 0,55 (0,33 – 0,92) 0,024 1,01 (0,57 – 1,80) 0,962    0,45 (0,27 – 0,73) 0,001 0,14 (0,02 – 1,28) 0,082 1,07 (0,52 – 2,15) 0,856 1,28 (0,53 – 3,08) 0,582 0,73 (0,47 – 1,13) 0,157 

3 anos 0,72 (0,45 – 1,15) 0,168 1,04 (0,61 – 1,80) 0,881 0,41 (0,24 – 0,68) 0,001 0,87 (0,20 – 3,73) 0,847 1,15 (0,59 – 2,26) 0,664 1,11 (0,47 – 2,60) 0,812 0,78 (0,53 – 1,15) 0,212 

4 anos 1,51 (1,01 – 2,25) 0,046 2,13 (1,32 – 3,44) 0,002 0,70 (0,46 – 1,07) 0,101 1,51 (0,46 – 4,92) 0,498 1,85 (1,02 – 3,32) 0,041 2,42 (1,14 – 5,11) 0,021 1,49 (1,06 – 2,09) 0,023 

Gênero               

Feminino               

Masculino 0,72 (0,53 – 0,99) 0,041 1,19 (0,85 – 1,67) 0,290 1,08 (0,76 – 1,52) 0,670 0,61 (0,22 – 1,66) 0,330 1,05 (0,68 – 1,62) 0,812 1,31 (0,77 – 2,22) 0,323 1,03 (0,79 – 1,35) 0,825 

Idade da mãe               

< 30 anos               

>  30 anos 1,02 (0,75 – 1,38) 0,914 1,06 (0,75 – 1,50) 0,733 0,95 (0,67 – 1,36) 0,789 0,74 (0,25 – 2,16) 0,576 0,81 (0,51 – 1,26) 0,348 0,91 (0,53 – 1,58) 0,743 0,96 (0,73 – 1,27) 0,782 

Escolarid. da mãe               

< 8 anos               

> 8 anos 0,95 (0,67 – 1,35) 0,759 0,65 (0,45 – 0,96) 0,028 1,39 (0,89 – 2,15) 0,143 1,15 (0,36 – 3,63) 0,817 0,75 (0,46 – 1,20) 0,225 1,05 (0,56 – 1,97) 0,886 0,87 (0,63 – 1,20) 0,400 

Idade do pai               

< 30 anos               

>  30 anos 0,85 (0,60 – 1,19) 0,339 0,91 (0,61 – 1,36) 0,646 0,72 (0,49 – 1,06) 0,097 0,43 (0,14 – 1,37) 0,154 0,71 (0,43 – 1,16) 0,168 1,37 (0,69 – 2,70) 0,367 0,82 (0,61 – 1,12) 0,211 

Escolarid. do pai               

< 8 anos               

> 8 anos 1,02 (0,71 – 1,47) 0,907 0,86 (0,58 – 1,28) 0,461 1,20 (0,77 – 1,87) 0,408 1,64 (0,53 – 5,01) 0,388 0,95 (0,57 – 1,60) 0,855 1,16 (0,61 – 2,23) 0,649 1,01 (0,74 – 1,39) 0,934 

Estrutura Familiar               

Mora com mãe e pai               

Mora com a mãe 1,19 (0,77 – 1,83) 0,425 1,58 (1,03 – 2,41) 0,035 1,20 (0,78 – 1,85) 0,415 1,57 (0,49 – 5,01) 0,445 1,13 (0,63 – 2,01) 0,672 0,52 (0,46 – 1,49) 0,297 1,33 (0,92 – 1,92) 0,131 

Mora com o pai 0,73 (0,11 – 4,78) 0,745 0,45 (0,07 – 2,93) 0,401 1,68 (0,59 – 4,75) 0,328 3,76 (0,66 – 8,52) <0,001 2,58 (0,98 – 1,44) 0,346 0,51 (0,12 – 1,02) 0,925 0,71 (0,26 – 1,92) 0,501 

Mora com outro 
membro da família 

1,01 (0,58 – 1,78) 0,947 1,24 (0,72 – 2,15) 0,434 1,50 (0,87 – 2,56) 0,141 3,76 (2,05 – 6,90) <0,001 2,13 (0,10 – 3,13) 0,238 1,97 (0,53 – 1,28) 0,236 1,35 (0,90 – 2,02) 0,148 

Número de filhos               

1 filho               

> a 2 filhos 1,30 (0,95 – 1,78) 0,096 1,42 (1,01 – 1,98) 0,043 0,98 (0,69 – 1,39) 0,903 3,99 (1,37 – 11,68) 0,011 1,35 (0,87 – 2,08) 0,180 0,77 (0,45 – 1,33) 0,355 1,24 (0,95 – 1,63) 0,110 

Salário Familiar 
(SMB por mês) 
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Até 2 SMB               

> 2 SMB 0,85 (0,62 – 1,18) 0,343 0,65 (0,44 – 0,97) 0,034 1,07 (0,74 – 1,54) 0,727 0.90 (0,33 – 2,40) 0,828 1,00 (0,64 – 1,57) 0,986 1,66 (0,98 – 2,83) 0,060 0,90 (0,67 – 1,21) 0,487 

Condições Clínicas               

Gravidade de CD               

Livre de cárie               

BG (ceo-d= 1 a 5) 2,87 (2,05 – 4,02) <0,001 2,40 (1,62 – 3,57) <0,001 1,67 (1,07 – 2,62) 0,024 2,11 (0,66 – 6,71) 0,206 3,21 (1,97 – 5,22) <0,001 3,21 (1,76 – 5,88) <0,001 2,47 (1,80 – 3,40) <0,001 

AG (ceo-d > 6) 4,69 (3,17 – 6,93) <0,001 3,73 (2,31 – 6,04) <0,001 3,25 (1,98 – 5,33) <0,001 12,6 (3,90 – 40,7) <0,001 8,47 (4,98 – 14,41) <0,001 6,25 (3,06 – 12,75) <0,001 4,83 (3,40 – 6,88) <0,001 

Cárie dentária               

Ausente               

Presente 3,22 (2,40 – 4,35) <0,001 2,68 (1,90 – 3,77) <0,001 2,11 (1,46 – 3,05) <0,001 4,26 (1,59 – 11,41) 0,004 4,06 (2,66 – 6,21) <0,001 3,86 (2,28 – 6.,53) <0,001 2,96 (2,26 – 3,87) <0,001 

RP= Razão de prevalência; IC= Intervalo de confiança; CD= Cárie dentária; BG= Baixa gravidade; AG= Alta gravidade; SMB= Salário mínimo Brasileiro; DS= Domínio de Sintomas; DL= Domínio de Limitações; DAPs= 
Domínio de Aspectos Psicológicos; DAIS= Domínio de Auto- imagem e Interação Social; DAP= Domínio de Angustia dos Pais; DFF= Domínio de Função Familiar. 
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Tabela 5.7 -  Análise de regressão mutivariada das variáveis sócio-demográficas e clínicas associadas a cada domínio e ao escore total do B-ECOHIS 
 

 Seção de Impacto na Criança Seção de Impacto na Família B-ECOHIS 

 DS DL DAPs DAIS DAP DFF Escore Total 
VARIAVEIS 

INDEPENDENTES 
RP (95% IC) P RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p 

Condições  
Sócio-demográficas 

              

Idade   ** **   ** ** ** ** ** **   

1 ano               

2 anos 0,48 (0,29 - 0,79) 0,004   0,40 (0,25 – 0,64) <0,001       0,64 (0,42 – 0,97) 0,036 

3 anos 0,47 (0,30 – 0,75) 0,001    0,29 (0,17 – 0,49) <0,001       0,53 (0,36 – 0,78) 0,001 

4 anos 0,84 (0,54 -1,31) 0,433 ** **    0,42 (0,26 -0,69) <0.001 ** ** ** ** ** ** 0,85 (0,58 – 1,23) 0,388 

 
Gênero 
Feminino 
Masculino 
Estrutura Familiar 
Mora com mãe e pai 
Mora com a mãe 
Mora com o pai 
Mora com outro 
membro da família 

 
0,69 (0,51 – 0,94) 

 
 
 
 

 
 

0,018 
 
 
 
 
 

 
 
 

** 
 
 

1,61 (1,07 - 2,44) 
0,43 (0,61 – 3,05) 
1,14 (0,67 – 1,96) 

 
 
 

** 
 
 

0,024 

0,400 
0,623 

 
 

** 
 
 
 

** 

 
 

** 
 
 
 

** 

 
 

** 
 
 
 

** 

 
 

** 
 
 
 

** 

 
 

1,05 (0,68– 1,62) 
 
 
 

** 
 

 
 

0,812 
 
 
 

** 
 

 
** 
 
 
 

** 

 
** 
 
 
 

** 

 
0,85 (0,58 -1,23) 

 
 

** 

 
 
 

0,388 
 
 

** 
 
 

Condições Clínicas               

Gravidade de CD               

Livre de cárie                

BG (ceo-d= 1 a 5) 3,07 (2,14 – 4,41) <0,001 2,43 (1,64 – 3,59) <0,001 2,32 (1,42 – 3,79) 0,001 2,11 (0,66 – 6,71) 0,206 3,21 (1,97– 5,22) <0,001 3,21 (1,76 – 5,88) <0,001 2,65 (1,86 – 3,76) <0,001 

AG (ceo-d > 6) 4,73 (3,08 – 7,27) <0,001 3,74 (2,31 – 6,05) <0,001 4,52 (2,61 – 7,84) <0,001  12,6 (3,90 – 40,70) <0,001 8,47 (4,98-14,41) <0,001 6,25 (3,06– 12,75) <0,001 4,90 (3,33 – 7,19) <0,001 

Cárie dentária               

Ausente               

Presente 3,15 (2,35 – 4,24) <0,001 2,68 (1,92 – 3,77) <0,001 2,96 (1,96 – 4,47) <0,001 3,11 (0,92 – 10,54) 0,069 4,08 (2,65 – 6,29) <0,001 3,97 (2,33 – 6,75) <0,001 3,09 (2,28 – 4,20) <0,001 

**Variáveis não associadas aos respectivos domínios no modelo multivariado final; RP= Razão de prevalência; IC= Intervalo de confiança; BG= Baixa gravidade; AG= Alta gravidade; DS= Domínio de Sintomas; DL= Domínio 
de Limitações; DAPs= Domínio de Aspectos Psicológicos; DAIS= Domínio de Auto- imagem e Interação Social; DAP= Domínio de Angustia dos Pais; DFF= Domínio de Função Familiar. 
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De acordo com a tabela 5.7 observa-se que a cárie dentária tem um impacto 

negativo na QVRSB tanto na presença (RP 3,09; p < 0,001 ), como na baixa (RP 

2,65; p<0,001) e alta gravidade de cárie (RP 4,90; p< 0,001) de todos os domínios e 

o escore total do B-ECOHIS, assim mesmo foi observado associações na idade de 2 

e 3 anos nos domínios de sintomas (RP 0,47; p 0,001) e aspectos psicológicos (RP 

0,29; p < 0,001) e do escore total (RP 0,53; p 0,001), ser do gênero masculino no 

domínio de sintomas (RP 0,69; p 0,018) e de morar com a mãe no domínio de 

limitações (RP 1,61; p 0,024). 

 

 

5.4.2 Lesão dentária traumáticas (LDT) 

 

A tabela 5.8 mostra a regressão de Poisson modelo univariado das variáveis 

associadas a qualidade de vida com LDT. Na tabela 5.9 o modelo final da regressão 

de Poisson mostra o impacto que a LDT e as variáveis associadas tem na QVRSB 

das crianças examinadas através do instrumento B-ECOHIS. 
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Tabela 5.8 -  Análise de regressão univariada das variáveis sócio-demográficas e clínicas associadas a cada domínio e ao escore total do B-ECOHIS 
 

 Seção de Impacto na Criança Seção de Impacto na Família B-ECOHIS 

 DS DL DAPs DAIS DAP DFF Escore Total 
VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 
RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p 

Condições Sócio-
demográficas 

              

Idade               

1 ano               

2 anos 0,55 (0,33 – 0,92) 0,024 1,01 (0,57 – 1,80) 0,962    0,45 (0,27 – 0,73) 0,001 0,14 (0,02 – 1,27) 0,082 1,07 (0,52 – 2,15) 0,856 1,27 (0,53 – 3,08) 0,582 0,72 (0,46 – 1,13) 0,157 

3 anos 0,72 (0,45 – 1,15) 0,168 1,04 (0,61 – 1,79) 0,881 0,40 (0,24 – 0,67) 0,001 0,86 (0,20 – 3,73) 0,847 1,15 (0,59 – 2,26) 0,664 1,11 (0,47 – 2,60) 0,812 0,78 (0,53 – 1,15) 0,212 

4 anos 1,51 (1,01 – 2,25) 0,046 2,13 (1,32 – 3,44) 0,002 0,69 (0,45 – 1,07) 0,101 1,51 (0,46 – 4,92) 0,498 1,84 (1,03 – 3,32) 0,041 2,42 (1,14 – 5,10) 0,021 1,49 (1,06 – 2,09) 0,023 

Gênero               

Feminino               

Masculino 0,72 (0,53 – 0,99) 0,043 1,20 (0,86 – 1,68) 0,290 1,08 (0,77 – 1,52) 0,656 0,61 (0,22 – 1,66) 0,333 1,05 (0,69 – 1,62) 0,800 1,31 (0,77 – 2,22) 0,317 1,03 (0,79 – 1,35) 0,806 

Idade da mãe               

< 30 anos               

>  30 anos 1,01 (0,74 – 1,38) 0,914 1,06 (0,75 – 1,49) 0,733 0,95 (0,66 – 1,36) 0,789 0,74 (0,25 – 2,16) 0,576 0,86 (0,51 – 1,26) 0,348 0,92 (0,53 – 1,57) 0,743 0,96 (0,73 – 1,26) 0,782 

Escolarid. da mãe               

< 8 anos               

> 8 anos 0,94 (0,67 – 1,35) 0,759 0,65 (0,45 – 0,95) 0,028 1,39 (0,89 – 2,15) 0,143 1,14 (0,36 – 3,63) 0,817 0,74 (0,46 – 1,19) 0,225 1,04 (0,55 – 1,97) 0,886 0,87 (0,63 – 1,20) 0,400 

Idade do pai               

< 30 anos               

>  30 anos 0,84 (0,59 – 1,19) 0,339 0,91 (0,61 – 1,36) 0,646 0,72 (0,48 – 1,06) 0,097 0,43 (0,13 – 1,36) 0,154 0,71 (0,43 – 1,15) 0,168 1,36 (0,69 – 2,70) 0,367 0,82 (0,60 – 1,11) 0,211 

Escolarid. do pai               

< 8 anos               

> 8 anos 1,02 (0,71 – 1,47) 0,907 0,86 (0,58 – 1,28) 0,461 1,21 (0,77 – 1,88) 0,408 0,80 (0,41 – 2,70) 0,749 0,95 (0,57 – 1,59) 0,855 0,23 (0,64 – 2,59) 0,642 1,01 (0,74 – 1,38) 0,934 

Estrutura Familiar               

Mora com mãe e pai               

Mora com a mãe 1,19 (0,77 – 1,83) 0,425 1,58 (1,03 – 2,41) 0,035 1,19 (0,77 – 1,84) 0,415 1,57 (0,49 – 5,01) 0,445 1,13 (0,63 – 2,01) 0,672 0,52 (0,46 – 1,49) 0,297 1,32 (0,91 – 1,92) 0,131 

Mora com o pai 0,73 (0,11 – 4,78) 0,745 0,45 (0,07 – 2,93) 0,401 1,67 (0,59 – 4,75) 0,328 3,76 (0,66 – 8,52) 0,125 2,58 (0,98 – 1,44) 0,346 0,51 (0,12 – 1,02) 0,925 0,71 (0,26 – 2,02) 0,501 

Mora com outro 
membro da família 

1,01 (0,58 – 1,78) 0,947 1,24 (0,72 – 2,15) 0,434 1,49 (0,87 – 2,56) 0,141 2,26 (0,15 – 3,90) 0,379 2,13 (0,10 – 3,13) 0,238 1,97 (0,53 – 1,28) 0,236 1,34 (0,89 – 2,01) 0,148 

Número de filhos               

Um               

Dois ou mais 1,30 (0,95 – 1,78) 0,096 1,42 (1,01 – 1,98) 0,043 0,98 (0,69 – 1,39) 0,903 3,99 (1,36 – 11,68) 0,011 1,35 (0,87 – 2,07) 0,180 0,77 (0,44 – 1,33) 0,355 1,25 (0,95 – 1,62) 0,110 

Salário Familiar 
(SMB por mês) 
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Até 2 SMB               

> 2 SMB 0,65 (0,40 – 1,05) 0,077 0,67 (0,38 – 1,18) 0,166 0,99 (0,59 – 1,66) 0,983 0,29 (0,06 – 1,36) 0,118 0,79 (0,44 – 1,41) 0,439 1,71 (0,91 – 3,21) 0,093 0,81 (0,54 – 1,21) 0,316 

Condições clínicas               

Gravidade de TDI               

Ausente               

Injúrias não 
complicadas 

1,19 (0,83 – 1,69) 0,349 0,65 (0,41 – 1,05) 0,076 0,75 (0,49 – 1,15) 0,190 0,98 (0,29 – 3,26) 0,986 0,48 (0,26 – 0,88) 0,018 0,80 (0,39 – 1,64) 0,548 0,75 (0,55 – 1,03) 0,084 

Injúrias complicadas 3,19 (1,35 – 7,53) 0,008 2,46 (0,91 – 6,63) 0,076 2,05 (0,66 – 6,43) 0,217 3,18 (2,98 – 8,13) 0,001 3,49 (1,24 – 9,80) 0,017 2,71 (0,73 – 10,06) 0,136 2,97 (1,50 – 5,88) 0.002 

Experiência de TDI               

Ausente               

Presente 1,29 (0,92 – 1,82) 0,142 0,75 (0,48 – 1,17) 0,201 0,82 (0,54 – 1,24) 0,349 1,63 (0,57 – 4,65) 0,354 0,64 (0,37 – 1,12) 0,122 0,90 (0,47 – 1,75) 0,765 0,87 (0,64 – 1,18) 0,392 

Maloclusão               

Ausente               

Presente 0,91 (0,66 – 1,25) 0,584 0,91 (0,64 – 1,28) 0,602 0,79 (0,55 – 1,12) 0,193 1,29 (0,48 – 3,46) 0,607 0,99 (0,63 – 1,55) 0,975 0,45 (0,24 – 0,85) 0,013 0,86 (0,65 – 1,13) 0,294 

 
* Resultados ajustados para Cárie dentária. RP= Razão de prevalência; IC= Intervalo de confiança; LDT= Lesão dentária traumática; SMB= Salário mínimo brasileiro; DS= Domínio de Sintomas; DL= Domínio de Limitações; 
DAPs= Domínio de Aspectos Psicológicos; DAIS= Domínio de Auto- imagem e Interação Social; DAP= Domínio de Angustia dos Pais; DFF= Domínio de Função Familiar. 
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Tabela 5.9 -  Análise de regressão mutivariada das variáveis sócio-demográficas e clínicas associadas a cada domínio e ao escore total do B-ECOHIS 
 

 Seção de Impacto na Criança Seção de Impacto na Família B-ECOHIS 

 DS DL DAPs DAIS DAP DFF Escore Total 
VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 
RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p 

Condições Sócio-
demográficas 

              

Idade **  **    **  **  **    

1 ano               

2 anos     0,39 (0,24 – 0,62) <0,001       0,65 (0,42 – 0,99) 0,047 

3 anos      0,29 (0,18 – 0,48) <0,001       0,56 (0,38 – 0,82) 0,003 

4 anos     0,42 (0,26 – 0,68) <0,001       0,89 (0,62 – 1,29) 0,559 

Condições clínicas               

Gravidade de LDT   **  **    **  **    

Ausente               

Injúrias não 
complicadas 

1,11 (0,78 – 1,56) 0,555     0,91 (0,27 – 3,08) 0,882     0,75 (0,55 – 1,03) 0,068 

Injúrias complicadas 2,47 (1,08 – 5,63) 0,032     9,71 (1,86 – 50,6) 0,007     2,10 (1,01 – 4,39) 0,048 

 
* Resultados ajustados para Cárie dentária. **Variáveis não associadas aos respectivos domínios no modelo multivariado final; RP= Razão de prevalência; IC= Intervalo de confiança; LDT= Lesão dentária traumática; DS= 
Domínio de Sintomas; DL= Domínio de Limitações; DAPs= Domínio de Aspectos Psicológicos; DAIS= Domínio de Auto- imagem e Interação Social; DAP= Domínio de Angustia dos Pais; DFF= Domínio de Função Familiar. 
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De acordo com a tabela 5.9 observa-se que as LDTs complicadas têm um 

impacto negativo na QVRSB nos domínios de sintomas (RP 2,47; p 0.032), de auto-

imagem e de interação social (RP 9,71; p 0,007), assim como no escore total do B-

ECOHIS (RP 2,10; p 0,048), assim mesmo foi observado essa associação na idade 

de 2 e 3 anos no domínio de aspectos psicológicos (RP 0,29; p <0,001) e do escore 

total (RP 0,56; p 0,003). 

 

 

5.4.3 Desgaste dentário erosivo (DDEr) 

 

 

A tabela 5.10 mostra a regressão de Poisson modelo univariado das 

variáveis associadas a qualidade de vida com o DDEr. Na tabela 5.11 o modelo final 

da regressão de Poisson mostra o impacto que o DDEr e as variáveis associadas 

tem na QVRSB das crianças examinadas por meio do instrumento B-ECOHIS. 

De acordo com a tabela 5.11 observa-se que o DDEr não apresenta um 

impacto negativo na QVRSB em nenhum dos domínios e no escore total do B-

ECOHIS. A idade de 4 anos mostrou um impacto negativo no domínio de sintomas 

(RP 1,70; p 0,010), limitações (RP 1,85; p 0,005) e do escore total do B-ECOHIS (RP 

1,63; p 0,006). 
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Tabela 5.10 -  Análise de regressão univariada das variáveis sócio-demográficas e clínicas associadas a cada domínio e ao escore total do B-ECOHIS 
 

    Seção         de Impacto na Criança Seção Impacto na Família B-ECOHIS 

    DS DL DAPs DAIS DAP DFF Escore Total 
VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES N (%) RP (95% IC) P RP (95% IC) P RP (95% IC) p RP (95% IC) P RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p 

Variáveis da criança               

Gênero                

Feminino 427 (52,4)               

Masculino 388 (47,6) 
0,76 

 [0,53 -1,07] 0,114 
1,03  

[0,72 -1,49] 0,853 
0,85  

[0,54 -1,34] 0,476 
0,69 

 [0,26 -1,87] 0,469 
0,98 

 [0,60 -1,60] 0,930 
1,10 

 [0,61 -1,98] 0,749 
0,93 

 [0,68 -1,25] 0,618 

Idade                

3 anos 406 (49,8)               

4 anos 409 (50,2) 
1,68 

 [1,18 -2,39]  0,004 
1,64 

 [1,12 -2,39] 0,010 
1,42 

 [0,88 -2,30] 0,148 
1,09 

 [0,40 -2,98] 0,871 
1,21  

[0,73 -1,99] 0,455 
1,85  

[0,99 -3,46] 0,053 
1,52 

 [1,11 -2,09] 0,009 

Desgaste dentário 
erosivo (DDEr)*                

Não 398 (48,8)               

Sim 417 (51,2) 
0,92 

 [0,66 -1,30] 0,650 
0,71  

[0,49 -1,03] 0,076 
0,87 

 [0,55 -1,39] 0,570 
0,40  

[0,15 -1,09] 0,073 
0,68 

 [0,41 -1,12] 0,130 
0,82 

 [0,45 -1,49] 0,517 
0,76  

[0,56 -1,04] 0,088 

Gravidade de DDEr                

Não DDEr 398 (48,8)               

Lesão em esmalte. 348 (42,7) 
0,91 

 [0,64 -1,31] 0,631 
0,72 

 [0,49 -1,05] 0,088 
0,83 

 [0,52 -1,33] 0,448 
0,26  

[0,80 -0,85] 0,026 
0,63  

[0,37 -1,07] 0,090 
0,83 

 [0,43 -1,59] 0,575 
0,74  

[0,54 -1,02] 0,065 
Lesão em dentina e com 
proximidade pulpar. 69 (8,5) 

1,01 
 [0,54 -1,87] 0,982 

0,73 
 [0,30 -1,79] 0,492 

1,12  
[0,45 -2,79] 0,805 

1,12 
 [0,29 -4,33] 0,873 

0,97 
 [0,41 -2,32] 0,944 

0,81 
 [0,31 -2,11] 0,665 

0,90  
[0,45 -1,80] 0,774 

                 

Área afetada de DDEr                

Não DDEr 398 (48,8)               
Superfície Palatina ou 
oclusal 228 (28,0) 

0,97  
[0,64 -1,46] 0,884 

0,74 
 [0,47 -1,16] 0,187 

0,86 
 [0,50 -1,46] 0,569 

0,11  
[0,01 -0,88] 0,037 

0,72 
 [0,40 -1,30] 0,275 

1,10  
[0,55 -2,21] 0,783 

0,80 
 [0,55 -1,15] 0,222 

Superfície Palatina y 
oclusal 189 (23,2) 

0,87  
[0,57 -1,33] 0,520 

0,69  
[0,42 -1,13] 0,140 

0,90  
[0,49 -1,62] 0,719 

0,75  
[0,26 -2,14] 0,587 

0,64 
 [0,33 -1,24] 0,182 

0,48 
 [0,22 -1,06] 0,071 

0,73 
 [0.48 -1,10] 0,130 

Variáveis Sócio-
econômicas                

Escolaridade da mãe                

< 8 anos 206 (26,6)               

> 8 anos 567 (73,4) 
0,70  

[0,48 -1,01] 0,06 
0,58 

[0,39 -0,87] 0,008 
1,12 

 [0,65 -1,93] 0,685 
0,81 

 [0,26 -2,48] 0,713 
1,16  

[0,67 -2,03] 0,590 
1,62 

 [0,75 -3,50] 0,215 
0,81 

 [0,57 -1,16] 0,249 

Escolaridade do pai                

< 8 anos 224 (36,6)               

> 8 anos 388 (63,4) 
0,71 

 [0,47 -1,06] 0,095 
0,71 

 [0,46 -1,09] 0,115 
1,42 

 [0,79 -2,55] 0,244 
1,04 

 [0,28 -3,81] 0,954 
0,58 

 [0,33 -1,02] 0,059 
0,98 

 [0,50 -1,91] 0,956 
0,79 

 [0,55 -1,14] 0,214 

Salário Familiar (SMB 
por mês)                
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Até 2 SMB 523 (64,2)               

> 2 SMB 292 (35,8) 
0,84 

 [0,58 -1,21] 0,344 
0,69  

[0,47 -1,02] 0,065 
0,58 

 [0,35 -0,97] 0,037 
0,53 

 [0,17 -1,66] 0,274 
0,82 

 [0,48 -1,38] 0,456 
1,27  

[0,71 -2,29] 0,424 
0,75  

[0,55 -1,03] 0,079 

Aglomeração                
Até 1 pessoa por 
cômodo  446 (57,3)               

> 1 pessoa por cômodo 333 (42,7) 
1,48 

 [1,05 -2,10] 0,026 
1,29 

 [0,89 -1,87] 0,180 
1,38 

 [0,86 -2,23] 0,185 
1,34 

 [0,48 -3,75] 0,578 
1.,32 

[0,79 -2,21] 0,282 
0,78 

 [0,41 -1,47] 0,445 
1,30  

[0,95 -1,78] 0,105 

Casa                

Casa própria 336 (43,8)               

Casa alugada 432 (56,2) 
0,71  

[0,50 -1,01] 0,051 
0,76 

 [0,52 -1,10] 0,141 
0,83 

 [0,52 -1,33] 0,448 
0,39 

 [0,13 -1,18] 0,096 
0,79 

 [0,48 -1,31] 0,369 
0,73 

 [0,40 -1,33] 0,307 
0,75 

 [0,55 -1,02] 0,064 

Número de Filhos                

1 317 (41,3)               

2 ou mais 333 (58,7) 
1,92  

[1,32 -2,78] 0,001 
1,47 

 [1,02 -2,12] 0,040 
1,86 

 [1,11 -3,11] 0,019 
5,21 

 [1,42 -19,11] 0,013 
1,60 

 [0,96 -2,69] 0,073 
0,76  

[0,42 -1,39] 0,374 
1,58 

 [1,16 -2,16] 0,004 

RP= Razão de prevalência; IC= Intervalo de confiança; SMB= Salário mínimo brasileiro; DS= Domínio de sintomas; DL= Domínio de limitações; DAPs= Domínio de aspectos Psicológicos; DAIS= Domínio de Auto- imagem e 
Interação Social; DAP= Domínio de Angustia dos Pais; DFF= Domínio de Função Familiar. * Resultados ajustados para cárie dentária e lesões dentárias traumáticas. 
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Tabela 5.11 -  Análise de regressão mutivariada das variáveis sócio-demográficas e clínicas associadas a cada domínio e ao escore total do B-ECOHIS 
 

  Seção de Impacto na Criança Seção Impacto na Família B-ECOHIS 

  DS DL DAPs DAIS DAP DFF Escore Total 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES RP (95% IC) P RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) P RP (95% IC) p RP (95% IC) p RP (95% IC) p 

Variáveis da criança               

Idade     ** ** ** ** ** ** ** **   

3 anos               

4 anos 
1,70  

[1,13 -2,54] 0,010 
1,85 

 [1,20 -2,85] 0,005                 
1,63 

[1,15 -2,31] 0,006 

Desgaste dentário 
erosivo (DDEr)*               

Não               

Sim 
0,99 

[0,68 -1,44] 0,954 
0,75  

[0,50 -1,12] 0,154 
0,94  

[0,57 -1,57] 0,828 
0,39  

[0,10 -1,46] 0,161 
0,69 

[0,40 -1,17] 0,171 
0,79 

[0,37 -1,70] 0,553 
0,79  

[0,57 -1,10] 0,163 

Variáveis Sócio-
econômicas               

Número de filhos ** ** ** ** ** **   ** ** ** ** ** ** 

1               

2 ou mais             
5,41  

[1,05 -27,88] 0,043             

* Resultados ajustados para Cárie dentária e Lesões dentárias traumáticas. ** Variables não incluidas no modelo final após ajustada; RP= Razão de prevalência; DS= Domínio de sintomas; DL= Domínio de 
limitações; DAPs= Domínio de aspectos Psicológicos; DAIS= Domínio de Auto- imagem e Interação Social; DAP= Domínio de Angustia dos Pais; DFF= Domínio de Função Familiar. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo epidemiológico é um importante instrumento no campo do 

planejamento em ações de saúde. Os resultados permitem identificar a distribuição e 

monitorar as tendências da prevalência e gravidade dos problemas de saúde bucal 

estudados, e ainda permite conhecer quais fatores estão associados e avaliar se 

esses problemas apresentam impacto na qualidade de vida das crianças estudadas. 

Atualmente, a prevalência de CD em crianças menores de 5 anos de idade 

do município de Diadema é baixa, no entanto a prevalência de LDT é moderada e a 

prevalência de DDEr é alta. Isso se deve ao fato de que nos últimos 15 anos, a 

população de crianças nessa faixa etária apresentou diminuição da prevalência de 

CD, aumento da prevalência de LDT, e constância da alta prevalência de DDEr. 

Muito embora tenha ocorrido uma significativa diminuição da prevalência de 

CD nos últimos anos, as poucas crianças que ainda são acometidas por esse 

problema de saúde bucal sofrem com o impacto que as lesões de CD causam na 

qualidade de vida. Não muito diferente, as lesões complicadas de LDT também 

causam impacto negativo na qualidade de vida das crianças do município de 

Diadema. Diferentemente, as lesões de DDEr apesar de muito prevalentes não 

causam nenhum impacto na qualidade de vida das crianças. 

Todos esses aspectos serão discutidos em maiores detalhes a seguir, e para 

facilitar a leitura o presente capitulo será dividido em três principais tópicos de 

acordo com os principais problemas de saúde bucal encontrados na população. 

   

 

6.1 Cárie Dentária (CD) 

 

 

A CD ainda é considerada um dos principais problemas de saúde bucal que 

acomete populações no mundo independentemente da faixa etária.  

Quando se compara a prevalência e gravidade da CD observada no 

município de Diadema com outros estudos no mundo, observa-se que a experiência 

é mais baixa que países desenvolvidos e em desenvolvimento (Davies et al., 2001; 



92 

 

 
 

Al-Malik et al., 2003; Stecksén-Blicks et al., 2004), e similar aos dados encontrados 

na Bélgica (Martens et al., 2006) e na Itália (Ferro et al., 2006). 

Ao considerar a prevalência e gravidade da CD em crianças menores de 5 

anos de idade no Brasil, observou-se que a prevalência e gravidade encontradas no 

município de Diadema foram menores quando comparadas ao estudo realizado em 

Macapá (Gradella et al, 2007) e resultados similares aos encontrados em Santa 

Maria, sendo que ambos estudos foram realizados com a mesma metodologia 

(Piovesan et al., 2010). Esses resultados podem ser explicados porque Macapá 

encontra-se na região Norte do pais onde o crescimento socioeconômico é 

considerado menor em relação com a região Sul onde se encontra Santa Maria e 

Sudeste onde está situada Diadema (IBGE, 2010). 

Os resultados da pesquisa Nacional de Saúde Bucal em crianças de 5 anos 

de idade (SB Brasil-2010, 2012) relatam prevalência de CD de 53,4% e ceo-d médio 

de 2,43 que são maiores que os resultados do presente estudo quando observa-se 

em crianças de 4 anos de idade prevalência de 38,1% e ceo-d de 1,5 

respectivamente. Este fato pode ser explicado pelo fato que o município de Diadema 

apresenta melhoras nas condições económicas da população, tendo um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) considerado alto (0,757) (Atlas de desenvolvimento 

humano no Brasil, 2013), água fluoretada com 0,7 ppm F desde 1988 (Bönecker et 

al., 2010) e programas municipais de atenção à saúde bucal de crianças. 

 

A identificação das causas de um determinado problema de saúde bucal e 

os fatores relacionados com seu desenvolvimento, é um dos principais objetivos da 

epidemiologia. O conhecimento e identificação dos fatores associados à ocorrência 

dos problemas de saúde bucal de uma população é um dos requisitos básicos para 

a aplicação de medidas efetivas de prevenção, tratamento e controle (Nadanovsky; 

Sheiham, 1995). 

Os principais fatores associados a experiência de CD no presente estudo 

foram a idade da criança e ter 2 ou mais filhos na família. 

O aumento da idade da criança está associado ao aumento da experiência 

de CD, e esse fato tem sido descrito em muitos países. O aumento da experiência 

de CD com a idade tem sido descrito em muitos estudos em diferentes países, mas 

isso não significa que as crianças com mais idade são mais vulneráveis. Na 
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verdade, a experiência de CD é cumulativa e a ocorrência também depende do 

tempo de exposição (Bönecker et al., 2002; Kiwanuka et al., 2004; Ferreira et al., 

2007; Bönecker et al., 2010; Piovesan et al., 2010). A partir dessa informação, pode-

se inferir que os programas educativos destinados para prevenir a CD devem 

começar no primeiro ano de vida, a fim de manter a saúde bucal. Em crianças 

maiores de 1 ano de idade é mais difícil iniciar a prevenção de problemas e muito 

custoso tratar as lesões de CD, caso estejam presente (Ismail, 1998; Ferreira et al., 

2007). 

A experiência de CD encontrou-se também esteve associada a ter 2 ou mais 

filhos na família, ou seja, famílias que tinham mais que dois filhos tinham maior 

experiência de CD. Há extensa literatura odontológica que relata associação entre 

classes sociais menos privilegiadas e maior prevalência e gravidade de CD (Antunes 

et al., 2003; Martens et al., 2006; Traebert et al., 2009; Piovesan et al., 2010; 

Bönecker et al., 2010; Wulaerhan et al., 2014; Kuriakose et al., 2015). (Quadro 5.4). 

Talvez o fato de outras variáveis socioeconômicas não estarem associadas 

a experiência de cárie se deve ao fato de que a população de Diadema é 

relativamente homogênea em relação às condições socioeconômicas. Trata-se de 

um município aonde a quase totalidade das famílias são compostas por 

trabalhadores da indústria.   

Assim, pode-se afirmar que a experiência de CD em crianças menores de 5 

anos de idade moradoras do município de Diadema é baixa, e esteve associada a 

uma variável biológica e um fator socioeconômico. 

 

A baixa experiência de CD no município de Diadema em crianças pré-

escolares é resultado de reduções significativas tanto na prevalência quanto na 

gravidade nos últimos 15 anos. Essa redução foi observada por uma sequência de 

oito estudos transversais realizados entre os anos de 1997 e 2012.  

Essa tendência de declínio da prevalência e gravidade da CD também foi 

observada no mesmo grupo etário em outros países (Holt, 1990; Carvalho et al., 

2004; Williamson et al., 2008; Lencova et al., 2012). Além disso, a tendência 

encontrada para as crianças brasileiras menores de 5 anos de idade segue as 

tendências observadas em revisões sistemáticas que contêm dados de crianças de 

5 e 6 anos para países de América Latina e do Caribe (Cleaton-Jones et al., 2006). 
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Essa tendência de declínio da prevalência e gravidade da CD em crianças 

menores de 5 anos de idade pode ser explicado devido ao fato que o município de 

Diadema tem mostrado melhoras socioeconômicas e de condições de vida para a 

população durante os últimos anos. O município de Diadema apresentou um índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal de 0,757 em 2010 o que situa o 

município na faixa de Desenvolvimento Humano alto (IDH entre 0,700 e 0,799). Este 

índice é maior quando comparado com o comparado com IDH municipal de 0,664 

obtido no ano 2000, o que evidencia na última década a melhora nos indicadores de 

longevidade (saúde), renda e educação (Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil, 2013).  

 

Ao avaliar o impacto que a doença CD causa na qualidade de vida, pode-se 

observar que a experiência de CD teve um impacto negativo sobre QVRSB de 

crianças menores de 5 anos de idade e de seus pais e/ou cuidadores. Este impacto 

negativo com relação a CD em crianças é de fato evidente, como mostram os 

estudos na literatura (Abanto et al., 2011; Wong et al., 2011; Bönecker et al., 2012; 

Abanto et al., 2012; Kramer et al., 2013; Scarpelli et al., 2013; Martins-Junior et al., 

2013; Gomes et al., 2014; Viera-Andrade et al., 2015; Arrow; Klobas, 2015; Ramos-

Jorge et al., 2015; Li et al., 2015).  

Além disso, ao avaliarmos a gravidade da CD pode-se observar que 

crianças com alta gravidade (ceo-d > 6) tem maior impacto na qualidade de vida 

quando comparado com as crianças com baixa gravidade de CD em todos os 

domínios e no escore total do B-ECOHIS. (Tabela 5.7) 

A idade da criança (2 e 3 anos) mostrou ter um impacto positivo sobre o 

domínio de sintomas. É possível que esse resultado se deva ao fato que a criança 

de menor idade tem os dentes presentes na boca a menos tempo, e tal fato não 

permite maior progressão das lesões de CD. A idade de 2 e 3 anos na criança 

também mostrou ter um impacto positivo sobre o domínio de aspectos psicológicos e 

no escore total, estes resultados estão de acordo com um estudo anterior que 

mostrou que a idade da criança (2 e 3 anos) foi significantemente associada a esse 

domínio (Goettems et al., 2011).  

Os resultados também mostraram que ser criança do gênero masculino tem 

um impacto positivo sobre o domínio de sintomas, este achado pode ser porque o 
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menino tem uma maior capacidade de suportar a dor. Crianças que moram só com a 

mãe também foram associadas a um impacto negativo sobre o domínio de 

limitações. Neste sentido, alguns estudos demostraram que crianças de famílias 

monoparentais têm uma maior prevalência de CD (Hallet; O’Rourke, 2002), tem uma 

menor frequência de utilização de serviços odontológicos (Whittle, 1993; Waldman, 

1997) e mais provável deixar de visitar ao dentista (Gutafsson et al., 2010). Além 

disso, foi relatado que as mães solteiras são menos propensas de visitar ao dentista 

e monitorar sua saúde bucal em comparação com as mães casadas (McGrath et al., 

2002). 

Os dados sobre CD permitem afirmar que na população de crianças 

menores de 5 anos de idade do município de Diadema a experiência é baixa e com 

tendência de se manter neste nível. No entanto, as poucas crianças que possuem 

lesões de cárie apresentam impacto na qualidade de vida.  

 

 

6.2 Lesão Dentária Traumática (LDT) 

 

 

Alguns estudos sobre a prevalência de LDT encontrados na literatura 

utilizaram amostras constituídas por crianças de creches, escolas públicas ou 

privadas, crianças participantes de programas de saúde, pacientes que procuraram 

atendimento em faculdades de Odontologia ou em serviços de urgências em 

hospitais. O presente trabalho diferencia-se dos demais, pois foi realizado no dia da 

Campanha de Multivacinação o que permite universalizar a amostra, minimizando 

viés de seleção além de ser representativo da população. 

De acordo com os resultados encontrados, observa-se que do total de 1215 

pré-escolares examinados, 245 crianças (20,1%) apresentaram algum tipo de LDT. 

Na literatura nacional e internacional são encontrados resultados divergentes sendo 

que a prevalência varia de 6,2% a 62,1% (Shekhar; Mohan, 2011; Viegas et al., 

2010). 

Ao analisar a prevalência de LDT em estudos epidemiológicos realizados em 

diferentes regiões do Brasil pode também observar resultados divergentes. 

Comparando com os trabalhos encontrados na literatura nacional podemos observar 
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prevalência maior (Bijella et al., 1990; Kramer et al., 2003; Granville-Garcia et al., 

2006; Robson et al., 2009; Jorge et al., 2009; Viegas et al., 2010; Wendt et al., 2010; 

Feldens et al., 2010; Dutra et al., 2010; Berti et al., 2015), ou prevalência similar 

(Mestrinho et al., 1998; Granville-Garcia et al., 2010; Bonini et al., 2012) e até 

mesmo prevalência menor (Ferelle, 1991; Cunha et al., 2001; Beltrão et al., 2007; 

Ferreira et al., 2009) quando comparada a prevalência encontrada no município de 

Diadema. Vale destacar que dentre os estudos que encontraram uma prevalência 

menor, a maioria avaliou somente crianças menores de 36 meses de idade com 

exceção do estudo conduzido por Ferreira et al. (2009). 

De acordo com Aldrigui (2012) ao realizar uma revisão sistemática e meta-

análises, encontrou uma prevalência agregada de LDT no mundo na dentição 

decídua de 23%. Com isto podemos concluir que o município de Diadema-SP 

apresenta uma moderada prevalência de LDT em crianças menores de 5 anos de 

idade. 

Em relação a gravidade das LDT, existe um consenso na literatura nacional 

e internacional que o tipo de LDT mais frequente é a fratura coronária que acomete 

só o esmalte (Hargreaves et al., 1999; Kramer et al., 2003; Granville-Garcia et al., 

2006; Beltrão et al., 2007; Oliveira et al., 2007; Ferreira et al., 2009; Jorge et al., 

2009; Robson et al., 2009; Dutra et al., 2010; Wendt et al., 2010; Norton; O’Connell, 

2012; Bonini et al., 2012; Elkarmi et al., 2015; Berti et al., 2015), resultado similar 

aos nossos achados.  

 

Os principais fatores associados a experiência de LDT no presente estudo 

foram a idade da criança e a presença de maloclusão do tipo mordida aberta anterior 

e sobressaliência acentuada (Quadro 5.5). 

Embora a maioria dos estudos reportados na literatura tem mostrado que a 

ocorrência de LDT aumenta de acordo com o aumento da idade, devido ao efeito 

cumulativo das LDTs (Granville-Garcia et al., 2006; Ferreira et al., 2009; Jorge et al., 

2009; Granville-Garcia et al., 2010; Dutra et al., 2010; Goettems et al., 2012; 

Piovesan et al., 2012; Kramer et al., 2015), há alguns estudos que não mostraram 

esta associação (Feldens et al., 2008; Tümen et al., 2011; Bonini et al., 2012; Berti et 

al., 2015). 
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Em relação a associação da LDT e presença de maloclusão do tipo mordida 

aberta anterior e sobressalência acentuada, a maioria de estudos mostram uma 

associação da ocorrência de LDT com a presença de mordida aberta anterior 

(Oliveira et al., 2007; de Vasconcelos et al. 2009; Tümen et al., 2011; Norton; 

O’Connell, 2012; Bonini et al., 2012) e também com a presença de sobressalência 

acentuada (De Vasconcelos et al., 2009; Robson et al., 2009; Tümen et al., 2011; 

Bonini et al., 2012; Goettems et al., 2012; Piovesan et al., 2012; Norton; O’Connell, 

2012; Corrêa-Faria et al., 2015a; Kramer et al., 2015). Assim a presença de uma 

dessas condições clínicas é considerada um fator de risco para desenvolver LDT, 

como também foi observado no presente estudo. (Quadro 5.5). 

Não foi encontrada uma associação da experiência de LDT com as variáveis 

socioeconômicas estudadas, o que foi confirmado em recente revisão sistemática e 

meta-análises que conclui que os indicadores socioeconômicos não estão 

associados com LDT na dentição decídua (Corrêa-Faria et al., 2015b).  

Assim, pode-se afirmar que a experiência de LDT em crianças menores de 5 

anos de idade moradoras do município de Diadema é moderada e esteve associada 

apenas a uma variável biológica. 

A moderada experiência de LDT no município de Diadema em crianças pré-

escolares é resultado de aumentos significativos na prevalência nos últimos 10 anos. 

Esse aumento foi observado por meio de uma sequência de seis estudos 

transversais realizados entre os anos de 2002 e 2012. 

 

Essa tendência mostra-se estatisticamente significante no total da amostra e 

nas diferentes faixas etárias com exceção da faixa etária de 2 anos (p=0,3534). Esse 

aumento nas prevalências de LDTs não pode ser observado nem comparado com 

nenhum estudo na literatura. O único estudo que reporta uma tendência de aumento 

na prevalência de LDT em crianças menores de 5 anos de idade também realizado 

no município de Diadema (de Vasconcelos et al., 2009). Existe um recente estudo 

de tipo longitudinal de 5 anos de acompanhamento conduzido na Suécia, que 

avaliou crianças de 0 a 17 anos de idade e observou um aumento na prevalência de 

LDT somente no grupo etário composto por crianças de 0 a 2 anos de idade (Oldin 

et al., 2015).  
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Estes resultados devem ser observados e discutidos com cautela, precisa-se 

de outros estudos transversais em outros países que avaliem a tendência de LDT 

para poder comparar, além de estudos longitudinais em crianças menores de 5 anos 

de idade para confirmar essa tendência. Importante destacar que as LDTs têm se 

tornado um problema de saúde pública, devido ao aumento da prevalência em 

crianças e adolescentes, implicando esforços no âmbito educacional, preventivo e 

de tratamento que pode ser muitas vezes complicado e custoso (Marcenes et al., 

1999; Glendor, 2008; Robson et al., 2009).  

 

Sabe-se que a presença de LDT pode causar perda de função, problemas 

estéticos e efeitos sobre o bem-estar emocional e social em crianças pré-escolares. 

Ao avaliar o impacto que a LDT causa na QVRSB das crianças e de suas famílias, 

pode-se observar que os resultados na literatura são contraditórios. As diferenças 

metodológicas em relação a coleta de amostra (Aldrigui et al., 2011), critérios de 

classificação e a análises dos resultados são normalmente observadas entre os 

estudos (Viegas et al., 2012; Kramer et al., 2013; Goettems et al., 2011). De acordo 

com os resultados encontrados, a presença de LDT não tem impacto na QVRSB das 

crianças e de seus pais ou cuidadores, e este resultado foi semelhante a alguns dos 

estudos reportados na literatura (Abanto et al. 2011; Carvalho et al., 2012; Viegas et 

al., 2014; Gomes et al., 2015). 

No entanto, ao analisar os resultados de prevalência levando em 

consideração a gravidade de LDT, observou-se que as injúrias complicadas tiveram 

um impacto negativo na QVRSB das crianças e de seus pais/cuidadores. Ao 

considerar os mesmos critérios de classificação da gravidade de LDT, pode-se 

observar que somente um estudo na literatura encontrou que a LDT causa impacto 

negativo na QVRSB de crianças, porém numa amostra de conveniência (Aldrigui et 

al., 2011).  

Neste contexto ao analisarmos por domínios e escore total do B-ECOHIS, 

este impacto negativo foi associado no domínio de sintomas, devido ao fato que a 

LDT complicada possa produzir um grande desconforto considerando o 

envolvimento do tecido pulpar e/ou deslocamento do dente, além de ter um impacto 

negativo também no domínio de auto -imagem e interação social. Isto pode ser 

explicado como um resultado de algum deslocamento do dente ou avulsão dentária, 



99 

 

 
 

podendo produzir um desconforto estético, causando danos na harmonia do sorriso, 

evitando com que a criança sorria e muitas vezes até fale. Além disso, os resultados 

mostraram que a idade da criança tem um impacto positivo no domínio psicológico. 

Estes resultados estão de acordo com um estudo anterior de Goettems et al. (2011), 

onde a idade da criança foi significativamente associada com este domínio, e no 

presente estudo esta associação permaneceu significativa também no escore total 

do B-ECOHIS (Tabela 5.9). 

Os dados sobre LDT permitem afirmar que na população de crianças 

menores de 5 anos de idade do município de Diadema a experiência é moderada e 

com tendência de aumento. O fato de algumas crianças possuírem maloclusões 

aumento o risco de apresentarem LDT, e as crianças que possuem LDT complicada 

apresentam impacto negativo na qualidade de vida.  

 

 

6.3 Desgaste Dentário Erosivo (DDEr) 

 

 

Um problema de saúde bucal que tem chamado a atenção na 

Odontopediatria nos últimos anos é o DDEr. Há poucos estudos na literatura 

odontológica que avaliaram a prevalência de DDEr em crianças menores de 5 anos 

de idade. A maioria de estudos epidemiológicos sobre DDEr na dentição decídua 

encontrados na literatura internacional utilizaram amostras de conveniência o que 

torna o presente estudo único, pois a amostra é representativa da população. 

A comparação direta dos resultados obtidos na população de pré-escolares 

do município de Diadema com outros trabalhos publicados na literatura é dificultada 

pela utilização de diferentes critérios de diagnóstico e classificações do DDEr, além 

da diversidade de faixas etárias avaliadas nos diversos estudos (Wiegand et al., 

2006, Kazuollis et al., 2007). A dificuldade para se estabelecer critérios de 

diagnóstico precisos para DDEr provém parcialmente do fato de que, na cavidade 

oral, a perda de estrutura dental por desgaste resulta de uma combinação dos 

processos de atrição, abrasão e erosão que ocorrem simultaneamente; sendo que 

alguns índices não avaliam somente o DDEr (O’Brien, 1994; Peres et al., 2005; 

Wiegand et al., 2006; Kazoullis et al., 2007). 
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De acordo com os resultados obtidos, observa-se que do total de 839 pré-

escolares examinados, 430 crianças (51,3%) apresentaram algum tipo de DDEr. Na 

literatura nacional e internacional são encontrados poucos trabalhos que abordam a 

prevalência de DDEr, e esta varia de 0,6% a 78,8% (Moimaz et al., 2013; 

Mantonanaki et al., 2013). Pode-se afirmar com base na literatura nacional e 

internacional consultada, que, no município de Diadema existe uma alta prevalência 

de DDEr.  

Ao analisar a prevalência de DDEr no Brasil, pode-se observar que existem 

só 2 estudos, e estes que mostram resultados divergentes (Moimaz et al., 2013; 

Murakami et al., 2011). O estudo realizado por Moimaz et al. (2013) reportou uma 

prevalência de DDEr menor (0,6%) à encontrada por Murakami et al. (2011) no 

município de Diadema (51,6%). Um dos motivos que pode explicar a divergência nas 

prevalências encontradas é a utilização de diferentes índices para diagnosticar o 

desgaste dentário produzido pela erosão (DDEr) em crianças pré-escolares, sendo 

que no estudo conduzido por Moimaz et al. (2013) foi utilizado o índice TWI que 

avalia todos os tipos de desgaste dentários, enquanto Murakami et al. (2011) 

utilizaram o índice de O’Brien modificado. 

O índice de O’Brien modificado foi escolhido neste estudo por ter sido 

utilizado no levantamento Nacional sobre Saúde Oral no Reino Unido (O’Brien, 

1994) e também por ter sido o índice mais aplicado na dentição decídua (O´Brien, 

1994; Hinds; Gregory, 1995; Jones; Nunn 1995; Al-Majed et al., 2002; Deshpande; 

Hugar, 2004; Luo et al., 2005; Murakami et al., 2011). Além disso, esse índice se 

enquadra na maioria das características ideais de um índice para DDEr descritas por 

Bardsley (2008) na medida em que é de simples compreensão e uso, tem critérios 

de classificação bem definidos qualitativamente sem serem extensivos, é útil em 

pesquisas sobre prevalência, etiologia e monitoramento de DDEr e serve 

essencialmente como uma ferramenta clínica e epidemiológica. 

Ao relatar a gravidade das lesões de DDEr, existe um consenso na literatura 

nacional e internacional que a maioria das lesões afetam apenas o esmalte (Millward 

et al., 1994; Hinds; Gregory, 1995; Jones; Nunn, 1995; Al-Majed et al., 2002; Harding 

et al., 2003; Deshpande; Hugar, 2004; Wiegand et al., 2006; Murakami et al., 2011) 

resultados similares a nossos achados.   

 



101 

 

 
 

Os principais fatores associados a experiência de DDEr no presente estudo 

estão relacionados a presença de ácidos de origem extrínseca e intrínseca. 

Dentre os ácidos de origem extrínseca, o consumo frequente de 

refrigerantes quando mais de 3 vezes ao día (Millward et al., 1994; Hinds; Gregory, 

1995; Al-Malik et al., 2001; Al-Majed et al., 2002;; Harding et al., 2003; Nunn et al., 

2003; Murakami et al., 2011) assim como também o consumo frequente de sucos 

quando mais de 3 vezes por dia (Millward et al., 1994; Al-Malik et al., 2001; Harding 

et al., 2003; Luo et al., 2005), foram associados a presença de DDEr, não tendo 

resultados comparativos na literatura. 

A presença do ácido de origem intrínseca foi relatada em crianças que 

possuem refluxo gastroesofágico. Sabe-se que a presença desse distúrbio possui 

forte associação com a presença de DDEr, que já foi reportada numa revisão 

sistemática conduzida por Marsiacano et al. (2013) (Quadro 5.6). 

Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre DDEr e a 

condição socioeconômica no presente estudo. No Brasil, estudos sobre a 

prevalência de DDEr em crianças, também não verificaram uma associação com a 

condição socioeconômica (Mangueira et al., 2009; Murakami et al., 2011). Cabe 

salientar que existem poucos trabalhos na literatura nacional e internacional ao 

respeito da associação entre o DDEr e condições socioeconômicas. 

Assim, pode-se afirmar que a experiência de DDEr em crianças menores de 

5 anos de idade moradoras do município de Diadema é alta e esteve associada a 

presença de ácidos de origem extrínseca e intrínseca. 

 

A alta experiência de DDEr no município de Diadema em crianças pré-

escolares foi observada por meio de uma sequência de três estudos transversais 

realizados entre os anos de 2008 e 2012, sendo esta a primeira vez no mundo que a 

tendência da prevalência do DDEr em crianças menores de 5 anos de idade foi 

relatada. 

A presença do DDEr poderia afetar a capacidade mastigatória, fonética, 

causar desconforto ou dor e até alterações estéticas nas crianças, no entanto, ao 

avaliar o impacto que a presença e gravidade do DDEr tem na QVRSB da criança, 

foi observado que o DDEr não tem impacto na QVRSB das crianças e de seus 

pais/cuidadores. Existe somente um estudo na literatura que procurou avaliar o 
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impacto que o DDEr tem na QVRSB porém a amostra era de crianças de 11 a 14 

anos de idade, e não foi observado nenhum impacto na QVRSB, sendo que as 

crianças examinadas apresentaram lesões de baixa gravidade de DDEr. 

Ao considerar a faixa etária e o tipo de dentição pode-se afirmar que o 

presente estudo é o primeiro na literatura odontológica que avaliou o impacto do 

DDEr na QVRSB de crianças pré-escolares (menores de 5 anos de idade). Neste 

estudo foi encontrado que, as crianças de 4 anos de idade têm um impacto negativo 

na QVRSB nos domínios de sintomas, limitações e escore total do B-ECOHIS. Isto 

pode ser justificado, tendo em consideração que a gravidade das doenças e 

desordens bucais, em geral, são mais prevalentes e graves com o aumento da 

idade. O modelo multivariado também mostrou que as famílias que tiveram 2 ou 

mais filhos, tem um impacto negativo no domínio de auto- imagem e interação 

social, no entanto essa associação não foi observada no escore total do B-ECOHIS. 

Os dados sobre DDEr permitem afirmar que na população de crianças 

menores de 5 anos de idade do município de Diadema a experiência é alta e com 

tendência de ser mantida. O fato de algumas crianças possuírem frequente contato 

com ácidos de origem intrínseca e extrínseca aumentam o risco de apresentarem 

DDEr, e as crianças que possuem DDEr geralmente não apresentam impacto na 

qualidade de vida. 

 

 

Considerações Finais 

 

 

O presente apresenta contribuições populacionais e científicas. 

Do ponto de vista populacional este estudo propiciou acompanhar mudanças 

na prevalência e gravidade dos principais problemas de saúde bucal que acometem 

crianças menores de 5 anos de idade em amostras representativas da população, e 

com isso subsidiar informações para discussões das políticas públicas de saúde 

bucal do município. 

Frente aos dados obtidos, acredita-se que o município de Diadema deva se 

preocupar com a baixa prevalência de CD que acomete crianças, pois ela causa 

impacto na qualidade de vida das mesmas. Outro fato epidemiológico que chama 
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atenção é o aumento da prevalência da LDT, que quando é complicada causa 

impacto na qualidade de vida. O DDEr apesar de prevalente não é grave e nem 

causa impacto na qualidade de vida das crianças.  

Estratégias de educação, promoção de saúde e prevenção da CD, LDT e 

DDEr devem ser reforçadas. Cada um desses problemas de saúde bucal tem fatores 

riscos individuais, no entanto CD e DDEr possuem alguns fatores de risco comum 

relacionados com a dieta.  

Tratamentos restauradores para CD e LDT certamente contribuirão para 

restabelecimento da saúde bucal e diminuir o impacto na qualidade de vida, mas 

devem estar sempre associados a estratégias de manutenção da saúde bucal 

reestabelecida.  

Também houve significativas contribuições cientificas uma vez que os 

levantamentos epidemiológicos realizados no município de Diadema geraram quatro 

estudos únicos que preencheram lacunas do conhecimento na literatura 

odontológica e, portanto, sem possibilidade de comparação com outras amostras 

populacionais. O presente estudo permitiu dar continuidade ao único trabalho de 

tendência de LDT em pré-escolares que existe na literatura odontológica e realizar o 

primeiro estudo no mundo sobre tendência de DDEr em crianças pré-escolares. 

Além disso, com os dados obtidos foi possível desenvolver o primeiro estudo que 

avaliou o impacto que o DDEr causa na QVRSB de crianças pré-escolares, e 

também foram utilizadas pela primeira vez amostras representativas da população 

para avaliar o impacto que a CD, LDT e DDEr tem na QVRSB de crianças menores 

de 5 anos de idade e de seus pais.  

Infelizmente dados epidemiológicos complementares não puderam ser 

coletados no município de Diadema no ano de 2014 como inicialmente planejado. A 

mudança política ocorrida na cidade após eleições municipais de 2012 impediram 

que novos dados fossem coletados em 2014 e também em 2015 após várias 

tentativas de conversa. De certa forma, este trabalho fica incompleto, mas fica 

aberta a intrigante dúvida sobre o que ocorrerá com as tendências dos problemas de 

saúde bucal dessa população. 
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7 CONCLUSÕES 

 

  

Diante do exposto pode-se concluir que: 

 

 

Prevalência e gravidade de CD, LDT, DDEr 

 

 

A prevalência e gravidade das lesões de CD é baixa; a prevalência de LDT é 

moderada sendo fratura de esmalte a mais frequente; a prevalência de DDEr é alta, 

no entanto a maioria das lesões acometem somente o esmalte. 

 

 

Fatores associados a CD, LDT e DDEr 

 

 

Os fatores associados a CD foram a idade da criança e fato da família 2 ou 

mais filhos; os fatores associados a LDT foram a idade da criança e a presença de 

mordida aberta anterior e/ou sobressaliência acentuada; os fatores associados a 

DDEr foram presença de ácidos de origem intrínseca e extrínseca. 

 

 

Tendência da prevalência de CD, LDT e DDEr 

 

 

Existe tendência de declínio da prevalência de CD entre os anos 1997 e 2012. 

Existe tendência de aumento da prevalência de LDT entre os anos de 2002 e 2012. 

Existe tendência de manutenção da alta prevalência de DDEr entre os anos 2008 e 

2012. 
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Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) 

 

 

Tanto a presença quanto a baixa e alta gravidade de CD teve um impacto 

negativo na QVRSB das crianças e de seus pais e/ou responsáveis. A presença de 

LDT não teve impacto na QVRSB, analisando a gravidade das LDTs, observou-se 

que as injúrias complicadas têm um impacto negativo na QVRSB das crianças e 

seus pais ou responsáveis. A presença de lesões de DDEr não teve impacto 

nenhum na QVRSB das crianças e seus pais ou responsáveis. 
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APÊNDICE A -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B –  Ficha Clínica 1. (Avaliou CD, LDT e QVRSB em crianças 1 a 4 anos) 
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APÊNDICE C –  Ficha Clínica 2. (Avaliou DDEr e QVRSB em crianças 3 e 4 anos) 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Anuência 
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