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RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar a efetividade entre diferentes intervalos de retorno na incidência de 

cárie em pré-escolares que apresentaram risco baixo de cárie dentária, e também, avaliar 

o nível de ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) das crianças 

de acordo com cada intervalo empregado. Métodos: A amostra foi composta por 224 

crianças de escolas públicas, com idade entre 3 a 5 anos, de ambos os sexos, com baixo 

risco de cárie. As crianças foram alocadas aleatoriamente em dois grupos de estudo, de 

acordo com dois intervalos de retorno, sendo: Grupo 1 (G1) - exame clínico bucal + 

escovação dental profissional + orientação de higiene bucal e dieta no intervalo de retorno 

de 12 meses e Grupo 2 (G2) - exame clínico bucal + escovação dental profissional + 

orientação de higiene bucal e dieta no retorno de 18 meses. O exame clínico bucal foi 

realizado por um examinador previamente calibrado e cego aos grupos de estudo e aos 

desfechos secundários. O exame clínico bucal incluiu o índice de sangramento gengival 

de Löe, índice de biofilme dentário de Greene e Vermillion simplificado, detecção de lesões 

de cárie e da sua atividade de acordo com o ICDAS (International Caries Detection and 

Asessment System). O nível de ansiedade e a QVRSB foram avaliados pela Escala de 

Imagem Facial e pelo B-ECOHIS, respectivamente, por um dentista externo. O dentista 

externo também realizou as orientações sobre higiene bucal e dieta, e a avaliação das 

condições socioeconômicas. Os testes qui-quadrado e o de Mann-Whitney foram 

utilizados para avaliar a diferença na proporção de crianças e na média de dentes com 

novas lesões de cárie entre G1 e G2, respectivamente. Análises de Regressão de Poisson 

com variância robusta foram realizadas para avaliar o desfecho primário de incidência de 

cárie dentária considerando dois pontos de corte durante os retornos: 1) incidência de 

lesões de cárie não cavitadas ativas; 2) incidência de lesões cavitadas em dentina. 

Resultados: Foi observado uma diferença estatisticamente significativa unicamente para 

a incidência de lesões iniciais de cárie ativas entre os grupos (p=0,012). Na consulta de 

retorno crianças que pertenciam ao G2 tiveram maior risco de desenvolver lesões iniciais 

ativas em comparação ao G1 (RR= 2,37; p=0,047) e também aquelas com um maior índice 



 
 

de placa bacteriana (RR=3,14; p<0,001). Crianças que moram em família não nuclear 

(RR=2,56; p=0,007), com mais de um irmão (RR=2,53; p=0,037), e que utilizavam 

dentifrício sem flúor ou em baixa concentração no baseline (RR=3,91; p=0,012), tiveram 

maior risco de desenvolver lesões de cárie iniciais ativas. Crianças com maior número de 

dentes com lesões iniciais ativas nos retornos tiveram maior risco de desenvolver lesões 

de cárie cavitadas em dentina (RR=1,62; p=0,001). Conclusões: O intervalo de retorno 

de 12 meses é mais efetivo na incidência de cárie não cavitada ativa em pré-escolares de 

baixo risco de cárie, sendo que estas lesões são um fator preditivo para a progressão de 

lesões de cárie cavitadas em dentina. Porém não há diferenças na escolha do intervalo 

de retorno para lesões cavitadas em dentina, níveis de ansiedade e QVRSB. 

 

Palavras-chave: Intervalo de retorno. Incidência de cárie. Pré-escolares. Ansiedade 

odontológica. QVRSB. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To assess the effectiveness between different recall intervals on dental caries 

incidence in preschool children with low risk of caries, as well as, the level of anxiety and 

oral health-related quality of life (OHRQoL) of children according to each interval applied. 

Methods: The sample consisted of 224 children from public schools, aged between 3 to 5 

years, of both genders, with low risk of caries. The children were randomly allocated into 

two study groups according to two recall intervals being: Group 1 (G1) - oral clinical 

examination + professional dental brushing + orientation for oral health and diet on the 

recall of 12 months and, Group 2 (G2) - oral clinical examination + professional dental 

brushing + orientation for oral health and diet on the recall of 18 months. A previously 

calibrated and blinded examiner for study groups and secondary outcomes performed the 

oral clinical examinations. The examinations consisted of the Löe gingival bleeding index, 

Greene and Vermillion simplified dental biofilm index, detection of caries lesions and their 

activity according to the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS). 

An external dentist assessed the anxiety levels and OHRQoL scores by the Facial Imaging 

Scale and B-ECOHIS, respectively. The external dentist also performed dental hygiene 

and diet orientations, and the assessment of socioeconomic conditions. The chi-square 

and Mann-Whitney tests were used to assess the difference in the proportion of children 

and mean of teeth with new caries lesions between G1 and G2, respectively. Poisson 

Regression analyses with robust variance were performed to evaluate dental caries 

incidence considering two cutoff points during the returns: 1) incidence of active non-

cavitated caries lesions; 2) incidence of cavitated lesions in dentin. Results: A statistically 

significant difference was observed only for the incidence of initial active caries lesions 

between the groups (p=0.012). In the recall interval children who remain in the G2 group 

and who had a higher plaque index, had a higher risk of developing active lesions 

(RR=2.37; p=0.047 and RR=3.14; p<0.001, respectively) compared to the G1 group. 

Children living in non-nuclear families (RR=2.56; p=0.007), with more than one sibling 

(RR=2.53; p=0.037), and who used fluoride-free or with low concentration in the baseline 

(RR=3.91; p=0.012) had a higher risk of developing active initial caries lesions. Children 



 
 

with higher number of initial active lesions in the recalls had a higher risk of developing 

caries lesions cavitated in dentin (RR=1.62; p=0.001). Conclusions: The 12-months recall 

interval is more effective on the incidence of active non-cavitated caries in preschoolers 

with low risk caries, which is a predictive factor for the progression of cavitated carious 

lesions in dentin. There are no differences in the choice of the recall interval for cavitated 

lesions in dentin, anxiety levels and OHRQoL. 

Keywords: Recall interval. Incidence of caries. Preschool children. Dental anxiety. 

OHRQoL.  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 15 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................ 17 

3 PROPOSIÇÃO .............................................................................................................. 27 

4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................. 28 

5 RESULTADOS ............................................................................................................. 44 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................................. 58 

7 CONCLUSÕES ............................................................................................................. 64 

 REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 65 

 ANEXOS ....................................................................................................................... 74 

  



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A determinação e a efetividade de intervalos de retorno às consultas odontológicas 

têm sido objetos de discussão entre pessoas envolvidas com Promoção de Saúde Bucal. 

De acordo com a literatura odontológica internacional os intervalos de retorno 

preconizados variam entre países e sistemas de saúde odontológicos ao redor do mundo 

(Riley et al., 2013).  

O intervalo de retorno às consultas odontológicas a cada seis meses têm sido 

tradicionalmente defendido pelos profissionais da área de saúde bucal, como um 

parâmetro aceitável. No entanto, não há evidência científica que comprove que esse 

intervalo de retorno seja efetivo na prevenção da cárie dentária e possua uma boa relação 

custo/benefício tanto em população infantil como em adultos (Davenport et al., 2003; Riley 

et al., 2013). 

Em relação especificamente a crianças menores de 5 anos de idade, há pouca 

evidência cientifica sobre o assunto. Uma revisão sistemática realizada por Riley et al. 

(2013), indicou que, na dentição decídua, há pouca evidência proveniente de um único 

estudo (Wang et al., 1992), para determinar se os intervalos de 12 ou 24 meses seriam 

efetivos para prevenção de cárie em pacientes de baixo risco de cárie dentária.  

Considerando que cada criança é um indivíduo com condições clínicas e 

necessidades de tratamento diferentes, isto exige do odontopediatra estabelecer com 

base no risco da cárie dentária as estratégias de retornos e cuidados preventivos e de 

tratamento que serão preconizados para o paciente infantil. Duas revisões sistemáticas 

que avaliaram diversos programas de avaliação de risco de cárie concluíram que a 

evidência sobre a validade dos programas é fraca e limitada. Além disso, esses programas 

apresentaram utilidade preditiva limitada para a cárie dentária em crianças, principalmente 

para aquelas em idade pré-escolar (Tellez et al., 2013; Mejàre et al., 2014). 

No Brasil, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo desenvolveu uma 

ferramenta baseada no risco de cárie dentária com intervalos de retornos específicos para 

diferentes grupos (Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2012). Esta ferramenta está sendo 

usada nos serviços públicos odontológicos na cidade de São Paulo e foi testada de 

maneira adaptada em estudo de coorte retrospectivo com crianças de 1 a 12 anos de 

idade mostrando ser efetiva dentro de um programa preventivo para cárie dentária (Abanto 
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et al., 2015). No entanto, os intervalos de retorno necessitam ser mais efetivamente 

testados em um ensaio clínico randomizado.  

O parâmetro mais aceitável para determinação do intervalo de retorno ideal é 

avaliar a incidência de cárie dentária baseada no risco de cárie dentária da criança. 

Paralelamente, outros fatores associados a incidência de cárie dentária podem ser 

avaliados durante um estudo longitudinal, dentre eles a ansiedade da criança e o impacto 

que novas lesões de cárie dentária podem causar na Qualidade de Vida relacionada à 

Saúde Bucal (QVRSB).  

A ansiedade odontológica pode ser um fator de risco para a incidência de cárie 

dentária (Kruger et al., 1998), pois crianças ansiosas são menos propensas a frequentar 

o dentista e, portanto, podem ser menos expostas a orientações e tratamentos 

preventivos. Por outro lado, há uma carência de evidências que possam orientar o 

profissional de saúde bucal sobre qual intervalo de retorno à consulta odontológica 

resultaria em menores níveis de ansiedade para pré-escolares. 

 Sabe-se também que a presença de lesões de cárie dentária causa impacto 

negativo na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pré-escolares (Scarpelli et al., 

2011; Abanto et al., 2011; Ramos-Jorge et al., 2015). No entanto, não há estudos na 

literatura avaliando se intervalos de retorno inadequados podem causar novas lesões de 

cárie e resultar em piores desfechos de QVRSB em crianças.  

Neste momento em que as evidências científicas sobre o assunto são escassas 

torna-se importante conduzir ensaios clínicos randomizados bem delineados que 

proporcionem aos dentistas conclusões mais claras sobre intervalos de retorno 

adequados para diversos grupos de risco de cárie em relação à incidência de cárie 

(Davenport et al., 2003; Riley et al., 2013), nível de ansiedade e melhora da QVRSB. 

Os resultados desse tipo de estudo permitem melhor distribuição e direcionamento 

dos recursos humanos e financeiros para intervalos de retorno em programas de atenção 

à saúde bucal de crianças que garantam a efetividade na prevenção da doença cárie 

somado a uma melhor qualidade de vida relacionada à saúde bucal.  
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2     REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A fim de melhor elaborar a presente revisão de literatura, a mesma será 

apresentada em tópicos. 

 

 

2.1 Intervalos de Retorno 

 

 

Segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, as consultas para 

manutenção preventiva têm como objetivo manter a saúde bucal do paciente. Assim, 

devem evitar a incidência da doença cárie e de outras alterações dentárias não cariosas. 

Além disso, o profissional deve considerar as necessidades a nível individual e os 

indicadores de risco do paciente para determinar o intervalo de retorno apropriado 

(Noronha et al., 2013). 

A determinação de intervalos de retorno é um assunto que abrange pouca 

evidência científica proveniente da literatura nacional e internacional. As evidências 

científicas atuais sobre o assunto são insuficientes e demonstram uma carência derivada 

de ensaios clínicos randomizados controlados de alta qualidade, para concluir sobre os 

efeitos benéficos e prejudiciais de alterar os intervalos de retornos entre as consultas de 

manutenção preventiva odontológica (Riley et al., 2013). 

Com relação ao intervalo de retorno a cada seis meses, duas revisões sistemáticas 

demonstraram que não existe evidência científica comprovando se o intervalo a cada seis 

meses é realmente efetivo (Davenport et al., 2003; Riley et al., 2013). Por mais que seja 

considerado um parâmetro aceitável por inúmeros profissionais e sistemas de saúde ao 

redor de todo o mundo.  

Em uma destas revisões 28 estudos foram incluídos (Davenport et al., 2003), porém 

os autores da revisão relatam limitações metodológicos nestes estudos. Entre elas pode-

se citar o predomínio de estudos transversais, que tem uma maior propensão aos vieses 

de seleção, outra limitação é que existem estudos muito antigos na revisão, onde a coleta 

dos dados foi realizada na década de 80, podendo ser uma desvantagem, pois nos últimos 

anos pudemos verificar uma queda na prevalência de cárie dentária (Bönecker et al., 2010; 
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Tello et al., 2016) e por fim, a descrição das características dos pacientes e intervenções 

clínicas também foi limitada nestes estudos (Davenport et al., 2003). 

A segunda revisão sistemática, realizada por Riley et al. (2013) incluiu somente um 

único estudo (Wang et al., 1992), que analisou 185 pacientes de 3, 16 e 18 anos de idade 

e verificaram os efeitos dos retornos a cada 12 e 24 meses para os desfechos de cárie 

(incidência) e tempo (exame clínico e tempo de tratamento). Riley et al. (2013) relataram 

a escassez de evidência científica proveniente desse único estudo incluído, para 

determinar se o intervalo de 12 ou 24 meses resultaria em melhores desfechos de cárie 

para grupos de baixo risco de cárie na dentição decídua. O estudo incluído indica que os 

serviços de saúde bucal poderiam poupar recursos, aumentando a produtividade a curto 

prazo, com aumento dos intervalos entre os exames odontológicos (Wang et al., 1992). 

As recomendações atuais realizadas pela Associação Brasileira de 

Odontopediatria, seguem as diretrizes do Instituto Nacional para Excelência Clínica 

(NICE), que divulgou informações sobre as características de um intervalo de retorno 

apropriado, baseadas em opinião de experts e em uma revisão sistemática publicada 

anteriormente (Davenport et al., 2003). Dentre elas pode-se mencionar que o intervalo de 

retorno deve ser determinado individualmente para cada paciente, a decisão de 

estabelecer o intervalo deve integrar as evidências científicas disponíveis e o julgamento 

clínico, deve-se identificar os fatores de risco que podem influenciar na saúde bucal do 

paciente e também realizar orientação e motivação quanto aos hábitos saudáveis com o 

intuito de prevenção (NICE, 2004; Noronha et al., 2013).  

Este documento do NICE aponta que o intervalo menor entre as consultas 

odontológicas de rotina, deve ser de 03 meses, para aqueles pacientes com necessidade 

de aumentar a adaptação comportamental ou quando o núcleo familiar não colabora com 

as orientações de saúde fornecidas. Sendo que um intervalo menor que 3 meses não é 

necessário, a não ser por motivos específicos tais como o período de um tratamento 

odontológico. Também indica que o maior intervalo entre as consultas para pacientes com 

menos de 18 anos de idade deve ser de 12 meses. Por razões práticas, o NICE propõe 

que o paciente deve ter um intervalo de retorno determinado a critério profissional de 3, 6, 

9 ou 12 meses se ele tiver menos de 18 anos (NICE, 2004; Noronha et al., 2013). 
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2.2 Cárie Dentária 

 

 

A cárie dentária é conceituada como uma doença bucal não transmissível e 

multifatorial, cuja progressão é lenta, podendo ser revertida em qualquer período desde 

que a relação causa e efeito seja modificada. O processo ocorre por meio do desequilíbrio 

na dinâmica de desmineralização e remineralizarão, resultante do metabolismo 

microbiano da placa bacteriana na superfície dentária (Fejerskov, 1997; Moynihan; Kelly, 

2014). 

Com relação a prevalência de cárie dentária, reduções significativas foram 

observadas em crianças de 1 a 4 anos de idade entre os anos de 1997 e 2008 (Bönecker 

et al., 2010). Mesmo assim, é necessária uma melhor estratégia preventiva para crianças 

nesta faixa etária. Em um estudo realizado no ano de 2012, os autores observaram uma 

prevalência de cárie dentária de 20,3% em crianças de 1 a 4 anos de idade e consideraram 

esta prevalência baixa, além disso, foi verificada associação com o aumento da idade da 

criança e no caso de ter mais de um irmão (Tello et al., 2016). 

Em se tratando deste assunto, o ministério da saúde publicou em 2010 dados de 

prevalência da cárie dentária a nível nacional e mostrou uma prevalência de cárie aos 5 

anos de idade de 53,4%, sendo que o índice ceod foi de 2,41 e o componente cariado 

responsável por mais de 90% do índice. No entanto, comparativas da prevalência, entre 

os anos de 2003 e 2010, mostraram uma redução de 13% em crianças de 5 anos de idade 

(Brasil, 2011). Para alcançar melhorias na saúde bucal das crianças, as principais 

estratégias devem ser a promoção da saúde, particularmente relacionadas à dieta e 

higiene bucal, estes cuidados de saúde devem ser baseados em evidências para essa 

faixa etária (Bönecker et al., 2010).  

Com relação a incidência de cárie dentária um estudo realizado no Brasil com uma 

amostra composta por crianças entre 1 a 5 anos de idade, demonstrou que a incidência 

de maneira geral para todos os grupos de risco (com experiência anterior de cárie e sem 

experiência anterior de cárie) foi de 46,6% (Corrêa-Faria et al., 2016). A maior incidência 

de cárie dentária foi encontrada no grupo de crianças com experiência anterior na cárie 

(61,1%). Entre as crianças livres de cárie dentária no primeiro exame, os autores puderam 

observar que 36,7% exibiram cárie no segundo exame. A maioria das crianças (72,6%) 

não recebeu tratamento para as lesões de cárie no intervalo de dois anos entre os exames. 

Crianças com cárie dentária anterior apresentaram maior risco de desenvolver novas 
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lesões, em comparação com as crianças sem cárie dentária prévia. Com isso, os autores 

puderam concluir que a experiência anterior de cárie é um fator de risco para o 

desenvolvimento de novas lesões cariosas em crianças (Corrêa-Faria et al., 2016).  

 

 

2.2.1 Fatores de Risco e Avaliação de Risco 

 

 

Os fatores de risco para a cárie dentária são os elementos biológicos e/ou sociais 

do paciente que quando associados potencializam o risco de desenvolvimento de novas 

lesões de cárie ou a progressão das lesões existentes (Krasse, 1988; Young; 

Featherstone, 2013). O risco de cárie se refere à probabilidade de um indivíduo 

desenvolver ou não novas lesões (Krasse, 1988; Raitio et al., 1996; Kidd, 1998). A 

abordagem do risco requer a identificação dos fatores potencialmente de risco, com o 

objetivo de elaborar medidas para melhorar as condições de saúde bucal (Abanto et al., 

2016). Deste modo, o processo de determinação do risco deve ser um componente do 

processo decisorio clínico (Zero et al., 2001; Guideline..., 2016). 

A avaliação do risco de cárie é baseada na determinação da probabilidade da 

incidência de cárie durante um determinado período de tempo, ou a probabilidade de 

haver alteração no tamanho ou na atividade das lesões presentes. Com a capacidade de 

detectar lesões de cárie iniciais, ou seja, mancha branca, os profissionais podem ajudar a 

prevenir a cavitação destas lesões (Ismail et al., 2003; Crall, 2005; Noronha et al., 2013; 

Guideline..., 2016). 

 Além do mais, a avaliação de risco de cárie deve ser realizada a nível individual, 

com o objetivo de inserir para o paciente as medidas preventivas adequadas. Os métodos 

de avaliação de risco de cárie abrangem estratégias da prática cotidiana, como 

características sociodemográficas, socioeconômica, higiene bucal, hábitos alimentares e 

características salivares. Com isso é avaliada a previsão de risco do paciente (Mejàre et 

al., 2014; Twetman, 2016). 

Em um estudo de revisão sistemática, Mejàre et al. (2014) avaliaram a qualidade 

dos modelos de risco de cárie que verificam a previsão do desenvolvimento de lesões de 

cárie em pré-escolares e escolares/adolescentes. Avaliou-se modelos multivariados 

(conjunto de fatores de risco) e modelos que utilizam somente um fator de risco. Nos 

modelos que avaliam somente um fator de risco, a experiência passada de cárie foi o fator 
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preditivo com maior importância na avaliação do risco. Verificaram também que os hábitos 

alimentares não foram considerados um bom fator de risco quando avaliados de maneira 

isolada, porém é um fator importante quando o foco são crianças em idade pré-escolar já 

que a exposição ao flúor pode ser limitada devido ao uso de uma pequena quantidade de 

dentifrício nesta fase da vida.  

É importante destacar que estes resultados não subestimam em hipótese alguma 

o papel da dieta na incidência de cárie. Neste sentido, um estudo de coorte de 

nascimentos demonstrou que o alto consumo de açúcar na infância foi um fator de risco 

para incidência de cárie ao longo do ciclo de vida, independentemente do uso de flúor 

(Peres et al., 2016). 

Um outro estudo analisou revisões sistemáticas que verificaram a avaliação do 

risco de cárie (Twetman, 2016). Como conclusão os autores sugerem algumas 

recomendações a respeito do assunto, dentre elas podemos citar uma avaliação do risco 

de cárie na primeira consulta e ainda reavaliações devem ser realizadas durante toda a 

infância. Além disso, enalteceram que os modelos multivariados exibem uma melhor 

precisão do que os preditores únicos, principalmente em crianças em idade pré-escolar. 

E também, que não existe um método ou modelo que seja superior aos demais para 

avaliar o risco de cárie. Cabe ressaltar que os autores deste estudo relatam sobre a 

importância da avaliação do risco estar associada aos cuidados preventivos e intervalos 

de retorno a nível individual (Twetman, 2016). 

A Academia Americana de Pediatria publicou, em 2016, diretrizes sobre a avaliação 

de risco de cárie em crianças e adolescentes, recomendando que a avaliação do risco de 

cárie deve ser baseada na idade da criança, fatores biológicos e achados clínicos, 

devendo ser um componente rotineiro de exames por provedores de saúde bucal. Outro 

ponto que é enaltecido é em relação a falta de informação para a avaliação quantitativa 

de risco de cárie em crianças com baixo, moderado e alto risco. Uma abordagem baseada 

em evidências é necessária e também o estabelecimento de periodicidade e intensidade 

no diagnóstico, prevenção e tratamento. Além da importância da utilização de protocolos 

clínicos com base na idade da criança, risco de cárie e nível de cooperação do paciente e 

responsável (Guideline..., 2016). 
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2.2.2 Sistemas de Avaliação de Risco de Cárie 

 

 

O modelo de avaliação de risco ideal deve possuir alta precisão e acurácia, além 

de ser de fácil utilização durante a prática diária e utilizar fatores de risco que tenham um 

baixo custo. Ao mesmo tempo, a análise deve ser rápida e o resultado da avaliação 

compreensível, para que esta ferramenta possa ser utilizada como ferramenta didática na 

motivação do paciente e de seu núcleo familiar. A ferramenta deve ser sensível o 

suficiente para identificar o risco em que o paciente se encontra, podendo ser alto, mas 

também detectar indivíduos de baixo risco de cárie (Petersson et al., 2010). 

Existem alguns sistemas de avaliação de risco de cárie preconizados na literatura 

e propostos por associações e instituições acadêmicas. Entre eles podemos citar (Tellez 

et al., 2013), a ferramenta de avaliação de risco de cárie proposta pela American Academy 

of Pediatric Dentistry (AAPD) (AAPD, 2007), as diretrizes da Cárie pela Filosofia de 

Avaliação de Risco (CAMBRA) preconizado pela California Dental Association 

(Featherstone et al., 2007), a ficha de avaliação de risco de cárie da American Dental 

Association (ADA) (ADA, 2017) e o Cariograma (Bratthall; Hänsel Petersson, 2005), 

programa de computador desenvolvido para avaliar o risco que inclui múltiplos fatores de 

risco (Gao et al., 2010). Além destes, podemos citar um outro sistema de avaliação de 

risco de cárie que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

(SMS), e adaptado pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP) (Abanto et al., 2015). 

Entre estes sistemas citados anteriormente, Tellez et al. (2013) avaliou o AAPD, 

CAMBRA, ADA e Cariograma, concluindo que a validade dos sistemas existentes é 

limitada. Do mesmo modo Mejàre et al. (2014), demonstraram que a qualidade de 

evidência dos modelos de avaliação de risco preconizados na literatura também é limitada. 

Além do mais, não pode ser afirmado que a avaliação dos indivíduos identificados como 

alto risco pode levar uma maior relação custo-eficácia a longo prazo, prevenindo as lesões 

iniciais de cárie dentária ou revertendo e impedindo a progressão das lesões pré-

existentes (Tellez et al., 2013).  

O cariograma foi o único sistema que demonstrou evidência mais concreta, por 

mais que tenha uma utilidade de predição limitada na avaliação do risco de cárie em 

crianças, principalmente para as de idade pré-escolar (Tellez et al., 2013; Mejàre et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bratthall%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16008632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A4nsel%20Petersson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16008632
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2014). Entretanto existe uma necessidade de desenvolver melhor evidência sobre o 

assunto (Tellez et al., 2013).  

É importante salientar que o SMS-USP (Abanto et al., 2015) foi publicado mais 

recentemente, após as revisões sistemáticas anteriormente descritas (Tellez et al., 2013; 

Mejàre et al., 2014), no entanto o sistema foi descrito por Twetman (2016) como um 

modelo de avaliação de risco efetivo em crianças dentro de programas preventivos, 

embora sejam necessários mais estudos para demonstrar o custo-benefício. 

O SMS-USP é um programa preventivo efetivo que demonstrou a redução de 

incidência de cárie e ainda, promove a regressão das lesões iniciais de cárie em crianças 

de 1 a 12 anos de idade. Neste estudo as crianças foram classificadas como baixo, 

moderado e alto risco de cárie, e a partir da classificação do risco estas crianças foram 

incluídas em grupos com diferentes intervalos de retorno. Foi observado que para cada 

intervalo de retorno do paciente, o risco de novas lesões de cárie iniciais reduziu em 77%. 

Grande parte (94,8%) dos pacientes classificados dentro dos respectivos grupos de risco 

de cárie não tiveram novas lesões iniciais (Abanto et al., 2015). 

É importante salientar que, independentemente do sistema empregado para 

avaliação do risco de cárie, deve-se levar em conta que o risco muda com o tempo e 

necessita ser reavaliado em cada consulta de retorno. 

 

 

2.3 Ansiedade na Odontopediatria 

 

 

A ansiedade odontológica é um problema comum que o profissional se depara na 

prática diária, podendo afetar o atendimento ao paciente e a assistência odontológica 

(Cohen et al., 2000; Abanto et al., 2017b). Não existe atualmente uma explicação concreta 

para o desenvolvimento ansiedade odontológica em crianças e sua etiologia ainda não é 

inteiramente compreendida. No entanto existe uma base para o argumento de que 

estratégias psicológicas podem ser usadas para aumentar a confiança podendo ser 

importante no controle de ansiedade odontológica (Porritt et al., 2012).  

O medo de ir ao dentista pode desenvolver uma ansiedade significativa ou até fobia, 

podendo gerar um impacto na saúde da criança (Seligman et al., 2017). Em uma revisão 

sistemática publicada recentemente (Seligman et al., 2017), os autores relatam que as 

pesquisas começam a sugerir que existe associação da saúde oral das crianças e 
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algumas doenças ou processos patológicos significativos, entre estes a ansiedade 

odontológica. Há evidência de que a ansiedade odontológica na infância está relacionada 

ao comprometimento do bem-estar social e emocional. Os autores relatam ainda, a 

necessidade da realização de mais pesquisas para entender as consequências físicas e 

psicológicas da ansiedade odontológica. Embora exista uma sensação de que a 

ansiedade odontológica seja muito comum, pouco se sabe sobre o assunto e sobre a 

prevalência na infância (Seligman et al., 2017). 

Além disso, a ansiedade que a criança sofre antes ou durante os procedimentos 

odontológicas pode estar relacionada com a ansiedade das mães (Busato et al., 2017). A 

presença de ansiedade materna está associada com a prevalência de cárie dentária não 

tratada, isto nos leva a concluir que o profissional deve estar atento aos comportamentos 

psicológicos relacionados tanto a criança, quanto responsáveis (Goettems et al., 2012). 

Os pensamentos ou cognições das crianças estão relacionados a sua saúde oral e 

também ao período de duração dos intervalos de retorno as consultas odontológicas. 

Crianças com altas percepções cognitivas relacionadas à vulnerabilidade e baixa 

consciência dos benefícios da prevenção odontológica podem ser identificadas como 

grupo de risco para cárie dentária. Estas crianças são menos propensas a frequentar 

regularmente o dentista. Esse comportamento inadequado de visitas odontológicas 

também está associado a presença de lesões de cárie. Portanto, pode ser útil que os 

programas preventivos prestem atenção a essas crianças com o objetivo de modificar 

suas percepções negativas das situações relacionadas ao tratamento odontológico e suas 

crenças inadequadas sobre o cuidado bucal (Carrillo-Diaz et al., 2015). Em contrapartida, 

provavelmente as crianças com baixo risco de cárie possuem um melhor aproveitamento 

dos efeitos benéficos da prevenção odontológica e maior cooperação do núcleo familiar. 

A ansiedade dentária pode ser um preditor significativo da experiência da cárie 

dentária e pode ser um fator de risco para a incidência de cárie dentária (Kruger et al., 

1998). Portanto, quanto menor o risco de cárie, provavelmente menor será a ansiedade 

odontológica do paciente. 

Existem algumas ferramentas com propriedades adequadas para avaliar a 

ansiedade odontológica, dentre elas muitas são breves o suficiente para que esta 

avaliação seja realizada rotineiramente na prática clínica, como a Escala de Imagem 

Facial (EIF). Este método vem sendo o método mais utilizado em pré-escolares e teve sua 

validade confirmada (Buchanan; Niven, 2002). A EIF é composta de 5 imagens de rostos 
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que vão desde muito feliz até muito triste, o que torna mais fácil para as crianças identificar 

como se sentem naquele momento, antes da consulta odontológica. 

Os achados deste trabalho que validou a EIF (Buchanan; Niven, 2002), indicam 

esta medida de avaliação de ansiedade odontológica vantajosa para ser empregada em 

crianças pequenas no contexto clínico. Os autores relatam a respeito da importância 

clínica de se medir a ansiedade odontológica em pré-escolares, tendo a possibilidade de 

informar a equipe odontológica sobre qualquer ansiedade que a criança possa estar 

sofrendo e se preparar com relação as condutas psicológicas (Buchanan; Niven, 2002). 

Portanto, avaliar estratégias que diminuam a ansiedade odontológica nas consultas, como 

por exemplo intervalos de retorno que gerem menores níveis de ansiedade, ou seja, expor 

a criança com baixo risco de cárie a intervalos de retorno mais longos, podem proporcionar 

uma melhor gestão da consulta e uma experiência mais positiva durante o atendimento 

odontopediátrico. 

 

 

2.4 Qualidade de Vida Relacionada a Saúde Bucal (QVRSB) 

 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Além disso, é um direito fundamental de todo o ser humano, sem distinções de raça, 

religião, crença política, condição econômica ou social (WHO, 2017). A qualidade de vida 

em relação a saúde bucal é definida como o impacto das condições orais no desempenho 

físico do indivíduo e no bem-estar psicológico e social (Abanto et al., 2017a). 

Os problemas orais como a cárie dentária são considerados causas de impacto 

negativo na qualidade de vida das crianças. Apesar de não existir revisão sistemática 

sobre o impacto da cárie dentária na dentição decídua sobre a QVRSB de pré-escolares, 

atualmente, as pesquisas revelam que a cárie dentária apresenta um impacto negativo na 

QVRSB de pré-escolares, independentemente se a avaliação foi por auto-relatos ou por 

relatos secundários dos responsáveis (Scarpelli et al., 2011; Abanto et al., 2011; Ramos-

Jorge et al., 2015). 

Um estudo transversal realizado em crianças de 3 a 5 anos de idade de escolas 

municipais, teve como objetivo avaliar o impacto da cárie dentária sobre a qualidade de 

vida destas crianças. As crianças foram submetidas a um exame oral para avaliação de 
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cárie dentária utilizando os critérios do ICDAS (International Caries Detection and 

Asessment System) e os responsáveis  responderam um questionário sobre QVRSB 

(ECOHIS). As lesões cariosas em estágios mais avançados de progressão nos dentes 

anteriores e posteriores foram associadas a um impacto negativo na qualidade de vida 

dos pré-escolares. Além disso, com relação ao ECOHIS, as maiores médias na seção das 

crianças foram associadas a limitação funcional e sintomatologia dolorosa e na seção dos 

pais foram associadas ao sentimento de culpa (Ramos-Jorge et al., 2015). 

O ECOHIS (Early Childhood Oral Health Impact Scale) é um instrumento validado 

e tem como função avaliar o impacto da saúde bucal e experiências de tratamento sobre 

a qualidade de vida em crianças pré-escolares e o núcleo familiar por meio de um 

questionário que coleta a percepção dos pais referente a QVRSB dos seus filhos (Pahel 

et al., 2007). Foi adaptado de maneira transcultural por Scarpelli et al. (2011) e validado 

em português do Brasil, sendo que a sua responsividade para uso em estudos 

longitudinais também tem sido comprovada (Abanto et al., 2016). Este instrumento 

consiste de 13 questões, sendo nove relacionadas aos domínios sobre impacto de 

problemas bucais na criança (sintomas, limitações, auto-imagem e interação social) e 

quatro referentes ao impacto de problemas bucais da criança sobre a sua família (angústia 

dos pais e função familiar) (Pahel et al., 2007; Scarpelli et al., 2011).  

Como o presente estudo possui uma amostra composta por pré-escolares, a 

percepção dos pais é muito relevante para conhecermos quais problemas causam 

impacto na QVRSB. Avaliar o impacto da cárie dentária na QVRSB de crianças de risco 

baixo de cárie em diferentes intervalos de retorno, torna-se um importante dado para 

analisar as reais necessidades a nível individual e ainda, planejar políticas públicas na 

base populacional. 
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3    PROPOSIÇÃO  

 

3.1 Proposição geral 

  

O presente estudo clínico randomizado tem por objetivo avaliar a incidência de cárie 

dentária em diferentes intervalos de retorno para consulta odontológica em pré-escolares 

com risco baixo de cárie dentária. 

 

3.2 Proposição Específica 

 

Com a finalidade de complementar a avaliação dos diferentes intervalos de retorno 

propostos serão também comparadas as alterações do nível de ansiedade e as diferenças 

no impacto na QVRSB nos pré-escolares ao longo do estudo. 
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4     MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto seguiu o delineamento de um Ensaio Clínico Randomizado (ECR) 

paralelo e foi redigido de acordo com as diretrizes do CONSORT para ECR’s para estudos 

paralelos (Moher et al., 2010) e as diretrizes (CONSORT PRO Extension) para reportar 

desfechos de relatos de pacientes, tais como de QVRSB, em ECR’s (Calvert et al., 2013). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, número do parecer: 1.121.869 (Anexo A) e registrado no 

ClinicalTrials.gov com o número de identificação: NCT02263768 (Anexo B). 

 

4.1 Amostra e Cálculo da Amostra 

 

A amostra foi composta por crianças de 3 a 5 anos de idade, de ambos os sexos, 

de 05 escolas públicas municipais da cidade de São Paulo (zona oeste da cidade). Todos 

os participantes estavam expostos a água de abastecimento pública fluoretada controlada 

em níveis ótimos de 0,7ppm/l.  

O cálculo de amostra foi realizado considerando o desfecho primário, incidência de 

lesão de cárie cavitada ao nível da dentina na dentição decídua. Também foram realizados 

os cálculos de amostra para os desfechos secundários (ansiedade e QVRSB). Para o 

cálculo de amostra de todos os desfechos foi considerado um α de 5% (0,05), um β de 

20% (0,2) acrescentado 30% por possíveis perdas amostrais. O número de amostra final 

do estudo foi determinado pelo maior número obtido nos cálculos de todos os desfechos, 

descritos a seguir: 

Deste modo, o cálculo de amostra do desfecho primário, incidência de lesão de 

cárie ao nível da dentina na dentição decídua (d3ceos), foi realizado considerando uma 

diferença de médias de -0,90(4,41) no incremento de lesão de cárie entre o baseline e o 

retorno de 24 meses em pré-escolares (Wang et al., 1992) sendo necessária uma amostra 

de 224 crianças (n=112 para cada grupo).  

O cálculo de amostra para o desfecho ansiedade foi realizado considerando uma 

diferença de médias de 0,2(0,1) nos escores da Escala de Imagem Facial entre grupos de 
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crianças que realizam tratamentos sem anestesia local (De Menezes Abreu et al., 2011), 

sendo necessária uma amostra de 36 crianças (n=18 para cada grupo). 

O tamanho de amostra para o desfecho de QVRSB em ensaios clínicos 

randomizados foi estimado a partir dos resultados da diferença minimamente importante 

(MID) encontrados em estudos de responsividade de instrumentos de QVRSB. Tendo em 

vista que a MID é calculada usando as médias dos escores de mudança dos sujeitos que 

relataram ter “melhorado um pouco” após o tratamento/consulta odontológica, para o 

desfecho de QVRSB usando o ECOHIS para o presente estudo, foram utilizados os dados 

da média (desvio padrão) da MID do estudo de responsividade do ECOHIS (Lee et al., 

2011). Assumiu-se o valor de 50% da MID levando em consideração que nesse estudo só 

foi empregado o julgamento de transição global “melhorou” após o tratamento, sem ser 

considerada a pouca melhora. Desta maneira, considerando uma MID de 3,5(5,5) seria 

necessária uma amostra de 96 crianças (n=48 para cada grupo), e seus respectivos pais. 

Considerando todos os desfechos, o tamanho final da amostra para este estudo foi 

determinado em 224 crianças (n=112 para cada grupo) e seus respectivos pais, que é o 

número amostral calculado para o desfecho primário, que tem maior valor absoluto que 

os desfechos secundários do estudo. 

 

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Critérios de Inclusão:   

a) Crianças com risco baixo de cárie de acordo com os critérios clínicos preconizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e adaptado por Abanto et al. (2015).  

Para que a criança fosse considerada de risco baixo de cárie teria que possuir as seguintes 

características: a.1) ausência de gengivite, a.2) ausência de placa bacteriana, e a.3) 

ausência de lesões de mancha brancas ativas ou inativas, ausência de lesões de cárie 

cavitadas e ausência de dentes restaurados. 

a.1) A condição clínica de ausência de gengivite foi determinada pelo Índice Final de 

sangramento gengival de Löe (1967) igual a zero (0).  

a.2) A condição clínica de ausência de placa bacteriana foi determinada pelo Índice 

final de Greene e Vermillion (1964) simplificado considerado como Bom (0,0 – 1,0). 
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a.3) As condições clínicas de ausência de lesão de mancha branca ativa ou inativa, 

ausência de lesão de cárie cavitada e ausência de dente restaurado foram avaliadas pelo 

ICDAS (do inglês, International Caries Detection and Assessment System), sendo que a 

atividade foi determinada de acordo com os critérios adicionais associados aos escores 

do ICDAS.  

Todos estes critérios serão descritos em detalhe no item 4.5. 

  

b) Responsáveis que tenham assinado o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), confirmando a sua participação e a do seu filho na pesquisa.   

c) Crianças de 3 a 5 anos de idade, que moravam em São Paulo ou região há pelo menos 

1 ano e que os responsáveis estavam planejando a permanência na cidade por no mínimo 

dois anos seguintes a data inicial da primeira avaliação da criança na pesquisa.  

d) A família deveria possuir endereço fixo e um telefone ou ter um parente próximo que 

era dono do telefone. 

 

Critérios de Exclusão: 

a) Crianças que na primeira consulta apresentaram placa bacteriana e gengivite visíveis.  

b) Crianças que apresentaram superfícies com lesão de cárie inicial e/ou cavitada em 

condição crônica e/ou ativa. 

c) Crianças que apresentaram fístula e/ou abscesso dental por cárie dentária. 

e) Crianças que receberam aplicação profissional de flúor nos 6 meses anteriores à 

pesquisa. 

f) Crianças que apresentaram uma ou mais das seguintes condições: doença sistêmica, 

deficiência cognitiva, deficiência motora, alimentação por sonda, receberam medicação 

de uso crônico em forma de xaropes, portadoras de aparelho ortodôntico fixo e/ou 

apresentaram anomalias de desenvolvimento dentário. 

 

4.3 Treinamento e calibração do examinador clínico bucal e entrevistador externo 

 

Todos os exames clínicos foram realizados por uma única examinadora (GOB) 

previamente treinada e calibrada por um expert, sendo que a mesma já apresentava 

experiência clínica prévia ao estudo no uso dos índices clínicos bucais. O treinamento foi 
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realizado por meio de duas aulas teóricas e discussão clínica, de 05 horas de duração 

cada uma, para utilizar os seguintes índices: 

 

a) índice de sangramento gengival de Löe (1967);  

b) índice de placa bacteriana de Greene e Vermillion simplificado (1964); 

c) ICDAS e atividade de lesão de cárie dentária (Ismail et al., 2007). 

 

Para calibrar os escores do Índice de Löe (1967) a examinadora assistiu a oito 

filmes, sendo que em cada um à medida que o exame clínico era feito pelo apresentador 

do filme, a examinadora avaliava o grau de gengivite apresentado na tela. Os filmes foram 

vistos novamente após uma semana. 

Para calibrar os escores do Índice de Greene e Vermillion simplificado, a 

examinadora avaliou 20 fotografias e anotava os escores de índice de placa bacteriana 

dos dentes índices. As fotografias foram vistas novamente após uma semana. 

Para calibrar os escores de atividade de lesão de cárie foram utilizados os 

parâmetros descritos por Ekstrand et al. (2007) e Braga et al. (2010) e para calibrar os 

escores de lesão de cárie foi utilizado o índice International Caries Detection and 

Assessment System (Ismail et al., 2007). Para a calibração foram avaliados 30 dentes do 

Banco de Dentes da FOUSP que representavam os diferentes parâmetros de atividade de 

lesão de cárie e todos os diferentes escores de lesão de cárie do ICDAS. Após uma 

semana, os mesmos dentes foram novamente examinados.  

A reprodutibilidade intra-examinador dos índices de sangramento, placa bacteriana, 

atividade de cárie e lesão de cárie dentária foi obtida através da comparação dos 

resultados obtidos no primeiro dia de análise pela examinadora e após uma semana por 

meio das mesmas filmagens, fotografias e dentes, e foi calculada pelo teste de Kappa.  

As avaliações dos desfechos secundários foram realizadas pelo entrevistador 

externo (TC) previamente treinado por um expert. O treinamento foi realizado para utilizar 

os seguintes questionários: 

a) Ansiedade por meio da Escala de Imagem Facial (EIF); 

b) Questionário socioeconômico; 

c) Hábitos de higiene; 

d) QVRSB por meio do B-ECOHIS. 

O pesquisador externo foi treinado com relação a leitura e entonação de voz para 

a correta realização dos questionários citados. 
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4.4 Convite para as crianças que poderiam compor os grupos de estudo 

 

Um total de 08 escolas municipais da zona oeste da cidade de São Paulo foram 

escolhidas aleatoriamente por sorteio e convidadas a participar do estudo, porém somente 

5 escolas aceitaram o convite. Três escolas não aceitaram participar do estudo pois não 

desejavam mudar a rotina escolar da criança.  

Em cada escola que aceitou o convite para participar da pesquisa foi realizada uma 

reunião inicial com as diretoras e coordenadoras com a finalidade de explicar mais 

detalhadamente o objetivo e a metodologia da pesquisa. 

Inicialmente foi realizado em cada escola o agendamento de uma reunião com 

todos os pais/responsáveis das crianças que tinham entre 3 e 5 anos de idade. Durante a 

reunião foi possível esclarecer aos pais/responsáveis os objetivos e etapas metodológicas 

da pesquisa. Todas as dúvidas que surgiram foram esclarecidas. Ao final da reunião, todos 

os responsáveis que aceitaram que seus filhos participassem da pesquisa assinaram os 

TCLEs. 

 A sequência dos passos metodológicos do estudo está demonstrada no fluxograma 

abaixo (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Fluxograma da sequência metodológica do estudo 

 

 

Fonte: o autor. 
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4.5 Avaliação para inclusão das crianças na amostra no estudo 

 

A partir das 588 crianças avaliadas onde foi realizado um exame clínico detalhado 

respeitando os critérios do estudo, 289 crianças não cumpriram os critérios de inclusão. 

Das 299 elegíveis, as 224 que participaram da amostra do estudo foram selecionadas 

aleatoriamente. 

Toda criança que tinha o TCLE assinado pelos pais/responsáveis foi convidada 

para ir para uma sala de aula na escola aonde foi coletado primeiramente o nível de 

ansiedade fora da sala de consulta clínica e depois ela foi convidada para entrar na sala 

de exame clínico para que fosse realizado o exame clínico intrabucal.  

 

4.5.1 Ansiedade da criança 

 

O nível de ansiedade da criança foi avaliado por meio da Escala de Imagem Facial 

(EIF) (Buchanan; Niven, 2002) que foi validada para crianças de 3 a 18 anos de idade. A 

EIF compreende uma linha de cinco rostos que vão desde muito feliz até muito infeliz 

(escores 1 até 5, respectivamente) (Anexo C).  

O nível de ansiedade da criança foi coletado antes do primeiro exame clínico 

intrabucal, mesmo sem saber se a criança preenchia os critérios de inclusão da amostra 

relacionados a condição de saúde bucal. 

Assim, cada criança foi abordada por um entrevistador externo treinado que 

conversando com ela pedia para que apontasse para o rosto da EIF que sentisse que mais 

representava seus sentimentos naquele momento. 

O entrevistador externo foi sempre o mesmo durante todo o estudo, portanto a 

coleta de dados de ansiedade previamente a consulta odontológica foi realizada sempre 

pelo mesmo entrevistador. 

 

4.5.2 Exame clínico 

 

Uma sala bem iluminada da escola foi utilizada para realizar as avaliações clínicas. 

A criança adentrava na sala e era auxiliada a deitar em um colchonete colocado sobre 
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uma mesa, sendo que apoiava a sua cabeça em uma almofada. Para obter mais 

iluminação para realização do exame clínico intrabucal foi utilizada uma luz de refletor de 

cabeça. Além disso, foram utilizadas gaze estéril, espelho clínico e sonda OMS. O exame 

clínico foi realizado de acordo com a sequência abaixo. 

 

4.5.2.1 Índice de sangramento  

 

Foi realizado o índice de sangramento de Löe (1967), com o auxílio de sonda 

periodontal. A sonda de ponta romba foi passada nas superfícies vestibulares e linguais 

de 06 dentes decíduos: 55 (vestibular), 65 (vestibular), 61 (vestibular), 81 (vestibular), 75 

(lingual) e 85 (lingual). Os escores foram registrados: 0 = sem sangramento; 1 = presença 

de rubor sem sangramento à sondagem; 2 = presença de sangramento à sondagem; 3= 

sangramento espontâneo no uso de jato de ar. Os índices finais quantitativos podem ser 

transformados para qualitativos da seguinte maneira: 0 = sem gengivite; 0,1 – 1: gengivite 

leve; 1,1- 2: gengivite moderada; 2,1 – 3: gengivite severa. 

 

4.5.2.2 Índice de placa bacteriana 

 

 

Posteriormente, foi realizada evidenciação de placa bacteriana com Replak 

(Replak, Dentsply) e os dentes foram avaliados de acordo com os critérios do índice de 

Greene e Vermillion simplificado (1964). O índice considera os mesmos dentes e 

superfícies do Índice de sangramento de Löe (1967). Os escores foram registrados: 0 = 

sem placa; 1 = até 1/3 da superfície com placa; 2 = entre 1/3 e 2/3 da superfície com placa; 

3 = mais de 2/3 da superfície com placa. O índice final é calculado da mesma maneira que 

o Índice de sangramento de Löe (1967), sendo atribuídos também dados quantitativos e 

qualitativos aos escores do índice final da seguinte maneira: Bom = 0,0 – 1,0; Regular = 

1,1 – 2,0; Ruim = 2,1 – 3,0. 
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4.5.2.3 Detecção de lesões de cárie e avaliação de atividade 

 

A detecção das lesões de cárie foi realizada através do International Caries 

Detection and Asessment System – ICDAS (Pitts, 2004; Ismail et al., 2007). O ICDAS 

avalia a severidade, definindo a presença ou não de cavidades, e estimando a 

profundidade das lesões. O exame visual de todas as superfícies da dentição decídua 

completa e, eventualmente, dos primeiros molares permanentes em erupção, previamente 

limpas por meio de escovação dentária realizada pelo dentista examinador, sob a luz de 

um refletor de cabeça, úmidos e após secagem com gaze foi realizado. A examinadora 

contou com o auxílio de uma sonda tipo OMS (Ball point), para a sondagem das superfícies 

e detecção de possíveis rugosidades, cavidades ou perda da continuidade do esmalte.  

As superfícies foram então classificadas segundo critérios do Índice ICDAS (Ismail et al., 

2007), descritos no Anexo D. 

Mesmo se considerarmos a profilaxia dental como um recurso auxiliar para a 

remoção de biofilme dentro do consultório odontológico, uma revisão sistemática concluiu 

que a mesma não precisa ser fornecida nas consultas de retornos de crianças para a 

prevenção da cárie dentária (Azarpazhooh; Main, 2009). Apesar disso, a profilaxia dental 

prévia à avaliação das superfícies dentárias, principalmente de lesões iniciais e da sua 

atividade, tem sido preconizada (Ekstrand, 2004; Ekstrand et al., 2007). Portanto, antes 

da avaliação do ICDAS foi realizada a escovação dentária pelo profissional. 

Os pontos de corte de detecção de cárie foram registrados em d1 (lesões de cárie 

em esmalte – escores do icdas 1 e 2), d2 (lesões de cárie em esmalte ou em dentina – 

Escores do ICDAS 3, 4, 5 ou 6) e d3 (lesões de cárie cavitadas só em dentina – Escores 

do ICDAS 5 ou 6) (Oliveira et al., 2014). O desfecho primário, incidência de cárie, foi 

avaliado pela proporção de crianças que desenvolverem alguma nova lesão de cárie 

durante o estudo.  

O ICDAS, combinado com a aparência da lesão, sua localização e a sensação tátil 

durante cuidadosa sondagem, permite a avaliação da atividade das lesões (Braga et al., 

2010). A avaliação da atividade das lesões de cárie foi realizada por meio dos critérios 

adicionais associados aos escores do ICDAS (Anexo E) (Ekstrand et al., 2007; Braga et 

al., 2010). 
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Dentre todas as crianças examinadas, aquelas que cumpriram com os critérios 

clínicos de inclusão: a.1) ausência de gengivite, a.2) ausência de placa bacteriana, e a.3) 

ausência de lesões de mancha brancas ativas ou inativas, ausência de lesões de cárie 

cavitadas e ausência de dentes restaurados, foram alocadas randomicamente em dois 

grupos de estudo.  

 

4.6 Grupos de estudo  

 

Para o presente estudo as crianças foram alocadas randomicamente nos seguintes 

grupos de estudo de acordo com o intervalo de retorno: 

 

 Grupo 1 (G1) - exame clínico bucal + escovação dentária profissional + orientação 

de higiene bucal e dieta no baseline e com intervalo de retorno de 12 meses;  

 Grupo 2 (G2) - exame clínico bucal + escovação dentária profissional + orientação 

de higiene bucal e dieta no baseline e com intervalo de retorno de 18 meses. 

 

 

4.7 Randomização e cegamento dos grupos 

 

Foram alocadas randomicamente em um dos dois grupos de estudo (G1 e G2), 

utilizando um programa estatístico (Medcalc software version 12.4.0.0, Ostend, Belgium). 

Assim, a sequência de números gerados por randomização no programa foi distribuída 

em envelopes opacos e lacrados por um pesquisador externo (JA). Estes envelopes foram 

posteriormente abertos por outro pesquisador externo (MB) que incluiu, após abertura de 

envelope, cada paciente dentro de um grupo de estudo.  

O examinador (GOB) realizou as avaliações clínicas bucais de todos os grupos de 

estudo e foi cego em relação aos desfechos secundários e ao grupo de estudo em que 

cada criança foi alocada.  

As orientações sobre cuidados de saúde bucal e dieta e avaliação de desfechos 

secundários por meio dos questionários foram realizadas pelo entrevistador externo (TC) 

que foi cego em relação as avaliações clínicas e ao grupo de estudo em que cada criança 

pertencia. 
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4.8 Coleta de dados por meio dos questionários e orientação de higiene bucal e dieta 

 

Após uma semana da coleta do nível de ansiedade e avaliação clínica na consulta 

inicial, para aquelas crianças que foram selecionadas e alocadas nos grupos de estudo, 

foi realizada a coleta de dados de identificação e socioeconômico, orientação de higiene 

bucal e dieta, e coleta dos dados de conhecimentos sobre hábitos de higiene bucal e de 

QVRSB (B-ECOHIS), por meio dos questionários respondidos pelos responsáveis via 

telefone (Klaassen et al., 2009; Gaynor; Thomson, 2012).  

 

 

4.8.1 Identificação do paciente, dados socioeconômicos e dados de higiene bucal 

 

Foram coletados dados sobre identificação do paciente, confirmação do nome, 

sexo, idade, e coleta de dados como o endereço residencial. Os dados como nome e 

telefone foram relatados pelos pais no dia da assinatura do TCLE.  

As condições socioeconômicas também foram coletadas. O número de irmãos foi 

coletado como variável quantitativa discreta, enquanto que o grau de escolaridade dos 

pais e a estrutura familiar (família nuclear – pai e mãe e família não nuclear – mãe e 

companheiro, pai e companheira ou outros) foram coletados como variável ordinal e 

qualitativa nominal, respectivamente. A renda familiar mensal foi coletada como variável 

contínua.  

No baseline, os responsáveis foram orientados com relação a higiene bucal e dieta, 

e em seguida responderam um questionário com respostas fechadas que avaliou 

conhecimento sobre cuidados de higiene bucal dos seus filhos. As orientações e o 

preenchimento do questionário foram feitos por telefone (Klaassen et al., 2009; Gaynor; 

Thomson, 2012), uma semana após a criança ter sido avaliada clinicamente.  

Este questionário foi repetido após cada consulta de retorno sempre via telefone, 

só que nas consultas de retorno, diferentemente do que ocorreu no baseline as perguntas 

do questionário de higiene bucal foram feitas antes de realizar novamente a orientação 

saúde bucal (higiene e dieta).  

As questões contidas neste questionário foram: - Qual a concentração de flúor que 

deve ser usado no creme dental das crianças? (a- sem flúor até os 3 anos de idade; b- a 
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partir de 1,000 ppm F para todas as idades; c- Menor do que 1,000 ppm F para crianças; 

d- não sabe/não informou); - Qual a quantidade de creme dental que deve ser utilizada 

em crianças a partir dos 3 anos de idade? (a- Um grão de ervilha; b- Um grão de arroz 

cru; c- Todo o comprimento das cerdas; d- Não sabe/não informou); - Qual a frequência 

mínima efetiva de escovação com pasta fluoretada por dia? (a- 1 vez por dia; b- Duas 

vezes por dia; c- Três ou mais de 3 vezes por dia; d- Não sabe/não informou). Com relação 

a concentração de flúor no dentifrício, se o responsável afirmava que estava utilizando 

dentifrício de adulto ou infantil e não sabia relatar em números a concentração de flúor, o 

entrevistador externo perguntava a marca e com isso estimava a resposta. 

 

 

4.8.2 Orientação sobre higiene bucal e dieta  

 

As crianças que participaram do estudo receberam orientações sobre higiene bucal 

e dieta durante a realização da coleta dos dados clínicos. Devido à complexidade logística 

de orientar os pais em reunião nas escolas, as orientações de higiene bucal e dieta para 

os pais foram feitas por telefone. A entrevista foi realizada sempre pelo mesmo 

entrevistador e sempre com o mesmo responsável pela criança na mesma ligação 

telefônica em que eram realizados os questionários. 

As crianças e seus responsáveis dos dois grupos receberam as seguintes 

orientações de higiene bucal e dieta no baseline do estudo e em todos os intervalos de 

retorno. 

 

- Orientação de Higiene 

As crianças receberam orientação de higiene e técnica de escovação por meio da 

Técnica de Fones. A Técnica de Fones foi escolhida por ser simples e não requerer muita 

habilidade na sua realização (Guedes-Pinto; Issao, 1988). As instruções de higiene bucal 

foram dadas com auxílio de macro-modelos, sempre pelo mesmo dentista externo que 

também acompanhou a atividade de escovação supervisionada frente ao escovódromo. 

Posteriormente, o profissional realizou a escovação dentária da criança. 

Visto que os primeiros molares permanentes de algumas crianças se encontraram 

em fase de erupção, durante esse período, os pais e as crianças foram orientados a usar 

uma técnica de escovação especial designada para estes dentes em erupção (Carvalho 
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et al., 1991). A escova é posicionada no sentido vestíbulo-lingual com as cerdas voltadas 

para a superfície oclusal e são realizados pequenos movimentos rotatórios. É 

recomendado aos pais escovarem os dentes dos seus filhos com essa técnica duas vezes 

ao dia, uma depois do café da manhã e uma antes de dormir (Carvalho et al., 1991). 

Durante o período de estudo, o uso de dentifrício fluoretado contendo 1,450ppm de 

monofluorfosfato de sódio foi recomendado e enfatizado para todas as crianças, com 

quantidade equivalente a um grão de ervilha (Santos et al., 2013; Wright et al., 2014). 

Também foi orientado o uso de fio dental supervisionado pelos pais.  

Tanto no baseline, quanto em cada consulta de retorno, as crianças receberam 

gratuitamente um kit de higiene bucal contendo uma escova infantil e um dentifrício 

fluoretado de 1,450ppm de monofluorfostato de sódio (Colgate Máxima Proteção 

Anticáries; Colgate-Palmolive, Brasil).  

 

- Orientação de Dieta 

A orientação de dieta levou em consideração o conteúdo de lanches entre as 

refeições principais e consumo diário de sacarose. As crianças e os responsáveis foram 

orientadas quanto a manutenção de uma dieta não cariogênica da criança no início da 

pesquisa e no decorrer da pesquisa. Um estudo tem mostrado que se o dentifrício 

fluoretado convencional estiver sendo usado regularmente, este é capaz de reduzir a 

desmineralização do esmalte se o consumo de sacarose não for superior a 06 vezes por 

dia (Ccahuana-Vásquez et al., 2007). No entanto, a placa dentária torna-se mais 

cariogênica devido as mudanças na composição e estrutura da placa com apenas 04 

exposições de sacarose ao dia (Ccahuana-Vásquez et al., 2007). Assim, mesmo que as 

crianças deste estudo foram orientadas a usar dentifrício fluoretado, não temos garantia 

plena do seu uso regular em casa, por esse motivo, foi orientado um consumo de açúcar 

diário máximo de até 04 vezes por dia para todas as crianças. 

 

4.8.3 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) 

 

A coleta de dados relacionados a QVRSB foi feita também por telefone utilizando o 

questionário B-ECOHIS, como também realizado por Klaassen et al. (2009) e Gaynor e 



41 

 

Thomson (2012). A entrevista foi realizada sempre pelo mesmo entrevistador e com o 

mesmo responsável. Um entrevistador externo, previamente treinado na leitura e 

entonação das questões do questionário, realizou as entrevistas de todos os questionários 

do estudo, sendo que o mesmo foi cego aos grupos de estudo e avaliações clínicas bucais. 

A versão Brasileira do B-ECOHIS (Scarpelli et al., 2011) (Anexo F) foi utilizada para 

mensurar a QVRSB das crianças do estudo. 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 ECOHIS foram categorizadas e codificadas: 0= nunca; 1= quase nunca; 

2= às vezes; 3= com frequência; 4= com muita frequência; 5= não sei. Os escores do 

ECOHIS, total e por domínios, foram calculados a partir da somatória dos códigos das 

respostas.  

 

4.9 Consultas de intervalos de retornos 

 

Todas as avaliações clínicas bucais descritas anteriormente foram realizadas pelo 

mesmo examinador em todos os grupos de estudo no início do estudo e a cada retorno.  

Os questionários sobre condições socioeconômicas, de QVRSB, de ansiedade e 

sobre conhecimentos de saúde bucal descritos anteriormente foram realizados pelo 

mesmo entrevistador externo no início do estudo e a cada retorno. 

Como descrito anteriormente, todos os grupos receberam em cada consulta de 

retorno um kit de higiene bucal contendo uma escova infantil e um dentifrício fluoretado 

de 1,450ppm de monofluorfostato de sódio (Colgate Máxima Proteção Anticáries; Colgate-

Palmolive, Brasil).  

As crianças que desenvolveram alguma lesão de cárie cavitada em dentina, 

durante o período do estudo, receberam tratamento dentário dentro das escolas incluindo 

restaurações com cimento ionômero de vidro de alta viscosidade, de acordo com a 

necessidade de cada indivíduo.  

Todos os grupos de estudo foram acompanhados durante um período inicial de 18 

meses, totalizando uma consulta de retorno para o G1 (intervalo de 12 meses), e uma 
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consulta de retorno para o G2 (intervalo de 18 meses). A segunda consulta de intervalo 

de retorno do G1 foi realizada, porém não incluída na tese. A segunda consulta de intervalo 

de retorno do G2 será realizada seguindo o cronograma da pesquisa. O acompanhamento 

dos pacientes da pesquisa será realizado em até 36 meses, totalizando duas consultas de 

retorno para cada grupo. O tempo de acompanhamento total de cada grupo em meses 

está apresentado no esquema de tempo (Figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.2 - Esquema de tempo entre o início e o final da pesquisa. Intervalos de retorno realizados e intervalo 
de retorno que será realizado de acordo com o período citado  

 

 

 
Fonte: o autor. 

 

 

4.10 Análises Estatísticas 

 

Todos os dados foram analisados utilizando o programa estatístico STATA 9.0 

(Stata Corp. College Station, TX, USA). Adotou-se para todas as análises um nível de 

significância de 5%. A reprodutibilidade intra-examinador para a cárie dentária pelo critério 

do ICDAS foi mensurada pelo coeficiente de Kappa.  
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Foram realizadas análises descritivas para resumir as características clínicas, 

socioeconômicas, de ansiedade e QVRSB de cada grupo de estudo no baseline com o 

intuito de avaliar quão comparáveis foram os grupos no início do estudo. O teste qui-

quadro foi utilizado para avaliar a diferença na proporção das condições socioeconômicas, 

hábitos de higiene e proporção de crianças com lesões de cárie (d1, d2 e d3) entre os 

grupos de estudo e entre todas as crianças que permaneceram em cada grupo e aquelas 

que foram perdidas no acompanhamento. Tendo em vista, que a os dados quantitativos 

não apresentaram aderência à curva normal, as diferenças de médias do número de 

dentes com lesões cárie dentária (d1, d2 e d3), escore total de ansiedade avaliado pela 

EIF e escore total de QVRSB avaliado pelo B-ECOHIS, entre os grupos de estudo, foram 

avaliadas usando o teste de Mann-Whitney. Análises intra-grupos foram realizadas para 

a avaliar as diferenças no G1 e G2 considerando os dados baseline e dos primeiros 

retornos para os desfechos de ansiedade e QVRSB. O teste de Wilcoxon pareado foi 

realizado para comparar estes desfechos entre o baseline e os retornos dentro de cada 

grupo de estudo.  

Análises de Regressão de Poisson com variância robusta foram realizadas para 

avaliar o desfecho primário de incidência de cárie dentária considerando dois pontos de 

corte durante os retornos (01 retorno para cada grupo de estudo): 1) incidência de novas 

lesões de cárie não cavitadas ativas (d1 ativas); 2) incidência de novas lesões cavitadas 

em dentina (d3). A Regressão de Poisson associou os desfechos aos grupos de retornos, 

as condições clínicas no baseline e durante as visitas de retorno, bem como as condições 

socioeconômicas no baseline. A análise não ajustada selecionou variáveis com um valor 

de p<0,20 para entrar no modelo final ajustado. Posteriormente, as variáveis selecionadas 

foram testadas no modelo ajustado e, para serem mantidas neste modelo, estas deviam 

apresentar valor de p<0,05. Os riscos relativos (RR) e Intervalos de Confiança de 95% (IC 

95%) foram calculados. 
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5 RESULTADOS 

 

Durante a realização do presente estudo, uma examinadora previamente treinada 

e calibrada realizou todas as avaliações clínicas. A reprodutibilidade intra-examinador 

para avaliação clínica das lesões de cárie utilizando os critérios do ICDAS foi de 0,89. O 

valor de Kappa para a avaliação da reprodutibilidade intra-examinador dos índices de 

Greene e Vermillion simplificado e Löe foram superiores a 0,85. 

O total da amostra foi de 224 crianças incluídas no estudo, 112 crianças para cada 

grupo de estudo (G1 e G2). O recrutamento das crianças foi realizado de março de 2015 

a abril de 2015. No total 597 crianças foram convidadas a participar; destas 588 pais 

aceitaram que seus filhos participem do estudo e foram avaliadas; 289 não cumpriram 

com os critérios de inclusão. Os motivos pelos quais crianças não foram incluídas foram 

os seguintes: 2 crianças apresentavam deficiência cognitiva e/ou motora, 4 receberam 

medicação de uso crônico em forma de xaropes, 66 apresentavam anomalias de 

desenvolvimento dentário, 64 crianças tinham recebido aplicação profissional de flúor nos 

6 meses anteriores ao estudo, 125 apresentaram superfícies dentárias com lesões de 

cárie aguda (ativas) em esmalte e/ou dentina, 26 crianças apresentaram fístula, dor, 

abscesso dental, necessidade de terapia pulpar e/ou extração dentária e 2 apresentaram 

comportamento negativo. A inclusão das crianças na amostra, a alocação e o seguimento 

dos participantes estão apresentados no fluxograma (Figura 5.1). 

O acompanhamento das crianças para os primeiros retornos de G1 e G2 foi 

concluído em outubro de 2016. Das 224 crianças incluídas e randomizadas no início do 

estudo, 210 crianças permaneceram até o final do estudo (taxa de perda amostral = 

6,25%), correspondendo ao G1 (n=107), e ao G2 (n=103). As razões para a perda de 

acompanhamento foi a dificuldade da equipe de pesquisa em fazer contato com os 

familiares da criança, principalmente com aquelas que mudaram de escola.  

É importante ressaltar que não foram observadas respostas em branco na Escala 

de Imagem Facial (EIF) e nem resposta “não sei” no B-ECOHIS. Além disso, a maior parte 

dos questionários, realizados por telefone, foram preenchidos pelas mães das crianças 

participantes do estudo (94,8%). 
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Figura 5.1 - Fluxograma dos participantes que foram incluídos na amostra do estudo 

 

 

Fonte: o autor. 
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Características dos participantes no baseline 

A Tabela 5.1 mostra as características de todos os participantes randomizados para 

os grupos de estudo no baseline (G1 e G2). Podemos verificar que a amostra foi composta 

por 52,7% de crianças do sexo feminino e 47,3% do sexo masculino, sendo que 77,7% 

moravam com pai e mãe e 67,9% tinham um ou mais irmãos. Cento e sessenta (71,4%) 

pais relataram que escovavam os dentes dos seus filhos com dentifrício fluoretado em 

concentração convencional. A média (±desvio padrão) da EIF e do B-ECOHIS no total da 

amostra foi de 2,15±1,49 e 0,81±1,849, respectivamente. Cabe ressaltar que como as 

crianças avaliadas eram todas de baixo risco de cárie, no baseline todas foram cárie zero 

e gengivite igual a zero de acordo com os critérios de inclusão do estudo. A presença de 

placa bacteriana, como dito anteriormente foi avaliada pelo índice de Greene e Vermillion 

simplificado e poderia chegar até um valor máximo de 1, com isso pudemos verificar uma 

média (±desvio padrão) para placa bacteriana de 0,860±0,2421 na consulta inicial 

(baseline). 

A análise primária foi por intenção-de-tratar e inclui todos os pacientes que foram 

examinados nos intervalos de retornos de acordo com os grupos de estudo. As 

características socioeconômicas, de ansiedade, QVRSB e clínicas na consulta inicial das 

crianças analisadas e daquelas que foram perdidas durante o acompanhamento são 

descritas na Tabela 5.2. Pode-se observar nesta tabela que não houveram diferenças 

estatísticas entre as características de todas as crianças que permaneceram em cada 

grupo e aquelas perdidas no acompanhamento (p>0,05). 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 5.1 - Características de todos os participantes randomizados para os grupos de estudo no baseline (G1 e G2) 

 

Características 
G1 - Retorno 12 meses 

(n= 112) 
G2 - Retorno 18 meses 

(n=112) Todas as crianças (n=224) 

Sexo   n (%)       

Feminino 58 (51,8) 60 (53,6) 118 (52,7) 

Masculino 54 (48,2) 52 (46,4) 106 (47,3) 

Mora com quem   n (%)    

Família nuclear 82 (73,2) 92 (82,1) 174 (77,7) 

Família não nuclear 30 (26,8) 20 (17,9) 50 (22,3) 

Número de irmãos   n (%)    
Sem irmãos 34 (30,4) 38 (33,9) 72 (32,1) 

≥ 1 irmão  78 (69,6) 74 (66,1) 152 (67,9) 

Escolaridade da mãe   n (%)    
≤ 8 anos 9 (8) 9 (8) 18 (8) 

> 8 anos 103 (92) 103 (92) 206 (92) 

Escolaridade do pai   n (%)    
≤ 8 anos 24 (21,4) 20 (17,9) 44 (19,6) 

> 8 anos 88 (78,6) 92 (82,1) 180 (80,4) 

Concentração de dentifrício  n (%)    
A partir de 1,000 ppm F  84 (75) 76 (67,9) 160 (71,4) 

Sem flúor ou < a 1,000 ppmF 7 (6,3) 3 (2,7) 10 (4,5) 

Não sabe 21 (18,8) 33 (29,5) 54 (24,1) 

Frequência mínima efetiva de escovação   n (%)    
Duas vezes ao dia 36 (32,1) 30 (26,8) 66 (29,5) 

1 ou mais de 3 vezes ao dia 73 (65,2) 81 (72,3) 154 (68,8) 

Não sabe 3 (2,7) 1 (0,9) 4 (1,8) 

Renda    
Média±DP 2170,67±2164,49 2099,73±1371,54 2135,20±1808,208 

Ansiedade (EIF)                                    continua 
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conclusão 
Média±DP 2,24±1,502 2,06±1,478 2,15±1,49 

QVRSB (B-ECOHIS)    
Média±DP 0,70±1,328 0,93±2,253 0,81±1,849 

Cárie dentária    
d1ICDAS (Média±DP)    
d2ICDAS (Média±DP) 0,00±0,000 0,00±0,000 0,00±0,000 

d3ICDAS (Média±DP) 0,00±0,000 0,00±0,000 0,00±0,000 

Placa bacteriana    

Média±DP 0,852±0,2537 0,867±0,2309 0,860±0,2421 

Sangramento gengival    

Média±DP 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 

    
Fonte: o autor. 

QVRSB= Qualidade de vida relacionada à saúde bucal; EIF: Escala de Imagem Facial  
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Tabela 5.2 - Características no baseline de todas as crianças que permaneceram em cada grupo e daquelas que foram perdidas no follow-up 

Características 
G1 - Retorno 12  
meses (n= 107) 

G2 - Retorno 18 
meses (n=103) 

Crianças perdidas no follow-up 
(n=14)          Valor de p  

Sexo  n (%)        
Feminino 57 (51,8) 53 (48,2) 8 (57,1) 

0,474* Masculino 50 (50) 50 (50) 6 (42,9) 

Mora com quem   n (%)     

Família nuclear 79 (48,5) 84 (51,5) 11 (78,6)  

Família não nuclear 28 (59,6) 19 (40,4) 3 (21,4) 0,617* 

Número de irmãos  n (%)     
Sem irmãos 34 (49,3) 35 (50,7) 3 (21,4) 

0,285* ≥ 1 irmão  73 (51,8) 68 (48,2) 11 (78,6) 

Escolaridade da mãe   n (%)     
≤ 8 anos 9 (52,9) 8 (47,1) 1 (7,1) 

0,688* > 8 anos 98 (50,8) 95 (49,2) 13 (92,9) 

Escolaridade do pai   n (%)     
≤ 8 anos 22 (53,7) 19 (46,3) 3 (21,4) 

0,543* > 8 anos 85 (50,3) 84 (49,7) 11 (78,6) 

Concentração de dentifrício   n (%)     
A partir de 1,000 ppm F  80 (53,7) 69 (46,3) 11 (78,6) 

0,422§ 

Sem flúor ou < a 1,000 ppmF 7 (70) 3 (30) - 

Não sabe 20 (39,2) 31 (60,8) 3 (21,4) 
Frequência mínima efetiva de 
escovação   n (%)     

Duas vezes ao dia 34 (54) 29 (46) 3 (21,4) 

 1 ou mais de 3 vezes ao dia 70 (49) 73 (51) 11 (78,6) 

Não sabe 3 (75) 1 (25) - 0,424§ 

Renda     
Média±DP 2190,79±2207,265 2108,45±1369,158 1907,14±1251,131 0,869ˠ 

Ansiedade (EIF)     
                          continua 
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conclusão 
Média±DP 

 
2,26±1,494 

 
2,06±1,474 

 
2,00±1,617 

 
0,593ˠ 

QVRSB (B-ECOHIS)     
Média±DP 0,71±1,346 0,96±2,334 0,50±0,855 0,756ˠ 

Cárie dentária     
d1ICDAS ativas (Média±DP)     

d2ICDAS (Média±DP) 0,00±0,000 0,00±0,000 0,00±0,000  
d3ICDAS (Média±DP) 0,00±0,000 0,00±0,000 0,00±0,000 1,000ˠ 

Placa bacteriana     

Média±DP 0,852±0,2571 0,868±0,2298 0,856±0,2266 0,812ˠ 

Sangramento gengival    
 

Média±DP 0,00±0,000 0,00±0,000 0,00±0,000 
1,000ˠ 

 

 

 
   

 

Fonte: o autor. 
*Teste de Qui-quadrado; § Teste Exato de Fisher; ˠ Teste de Mann-Whitney  
QVRSB= Qualidade de vida relacionada à saúde bucal; EIF: Escala de Imagem Facial 

  
 

 

4
8
 

5
0

 



51 

 

Incidência de cárie, ansiedade e QVRSB entre os grupos 

Das 107 crianças avaliadas nos intervalos de retorno do G1, 7 apresentaram 

incidência de lesões iniciais de cárie ativas (d1ICDAS) e das 103 crianças avaliadas do 

G2, 18 apresentaram incidência de lesões iniciais de cárie. Em relação as lesões em 

esmalte e /ou dentina (d2ICDAS), 8 crianças do G1 e 12 do G2 apresentaram estas lesões. 

Em relação as lesões de cárie em dentina, 6 crianças do G1 e 9 do G2 apresentaram 

estas lesões (d3ICDAS). Foi observado uma diferença estatisticamente significativa 

unicamente para o desfecho incidência de lesões iniciais de cárie ativas (d1ICDAS) entre 

os grupos (p=0,012) (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 – Comparação na incidência de cárie, ansiedade e QVRSB entre os grupos no final do 
estudo 

Desfechos 
G1 - Retorno 12 
meses (n= 107) 

G2 - Retorno 18  
meses (n=103) 

Valor de p 

Ansiedade (EIF)    
Média±DP 1,61±1,079 1,63±1,138 0,951 § 

QVRSB (B-ECOHIS)    
Média±DP 0,72±1,653 1,27±3,431 0,722 § 

Cárie dentária    
d1ICDAS ativas (Média±DP) 0,10±0,433 0,41±1,070 0,012 § 

d2ICDAS (Média±DP) 0,09±0,351 0,20±0,662 0,282 § 

d3ICDAS (Média±DP) 0,08±0,367 0,15±0,513 0,372 § 

Incidência de cárie d1ICDAS, n (%)    
Não 100 (54,1) 85 (45,9) 

0,012* 
Sim 7 (28) 18 (72) 

Incidência de cárie d2ICDAS, n (%)    
Não 99 (52,1) 91 (47,9) 

0,214* 
Sim 8 (40) 12 (60) 

Incidência de cárie d3ICDAS, n (%)    
Não 101 (51,8) 94 (48,2) 

0,270* 
Sim 6 (40) 9 (60) 

Fonte: o autor. 
*Teste de Qui-quadrado; § Teste de Mann-Whitney  
QVRSB= Qualidade de vida relacionada à saúde bucal; EIF: Escala de Imagem Facial 
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Incidência de cárie, ansiedade e QVRSB intra-grupos 

Com relação a comparação intra-grupos para os escores de ansiedade e QVRSB 

no baseline e retorno final por grupos de estudos foi observado que existiu uma diminuição 

significativa no nível de ansiedade em ambos os grupos de retorno (G1 - p<0,001 e G2 - 

p=0,011). Porém, em relação à QVRSB não foram observadas diferenças significativas 

entre o baseline e retornos em cada um dos grupos de estudo (p>0.05) (Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.4: Comparação intra-grupos para os escores de ansiedade e QVRSB no baseline e retorno 
final por grupos de estudos 

Variáveis 

G1 – Retorno 12 
meses (n=107) Valor de p 

G2 – Retorno 18 
meses (n=103) Valor de p 

(Média ±DP) (Média ±DP) 
Ansiedade     

Ansiedade (baseline) 2,26±1,494  
<0,001* 

2,06±1,474  
0,011* Ansiedade (final - retorno) 1,61±1,079 1,63±1,138 

QVRSB     

QVRSB (baseline) 0,71±1,346  
0,808* 

0,96±2,334  
0,678* QVRSB (final - retorno) 0,72±1,653 1,27±3,431 

Fonte: o autor. 

*Teste de Wilcoxon 

 

 

Análise de Regressão de Poisson 

A Tabela 5.5 mostra a análise não ajustada e ajustada da Regressão de Poisson 

de variáveis associadas à incidência de novas lesões de cárie não cavitadas ativas 

(d1ICDAS ativas) (n = 210). O modelo não ajustado mostra que a concentração do 

dentifrício e frequência de escovação no baseline, bem como o grupo de retorno, a 

concentração do dentifrício, o sangramento gengival e índice de placa nos retornos foram 

associados ao risco de desenvolver novas lesões de cárie iniciais ativas (p<0,05). O 

modelo final ajustado mostrou que crianças que moram em família não nuclear (RR=2,56; 

p=0,007), com mais de um irmão (RR=2,53; p=0,037), e que utilizavam dentifrício sem 

flúor ou em baixa concentração no baseline (RR=3,91; p=0,012), tiveram maior risco de 

desenvolver lesões de carie iniciais ativas (d1ICDAS). Na consulta de retorno crianças 

que pertenciam ao G2 tiveram maior risco de desenvolver lesões iniciais ativas (RR= 2,37; 
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p=0,047) em comparação ao G1, e também aquelas com um maior índice de placa 

bacteriana (RR=3,14; p<0.001). 

A tabela 5.6 demonstra os dados da análise não ajustada e ajustada da Regressão 

de Poisson de variáveis associadas à incidência de novas lesões de cárie cavitadas em 

dentina (d3ICDAS) (n = 210). O modelo não ajustado mostra que a frequência de 

escovação no baseline e o maior número de dentes com lesões iniciais ativas nos retornos 

associaram-se ao maior risco de desenvolver novas lesões de cárie cavitadas em dentina 

(p<0,05). No modelo ajustado observa-se que somente crianças com maior número de 

dentes com lesões iniciais ativas nos retornos tiveram maior risco de desenvolver lesões 

de cárie cavitadas em dentina (RR=1,62; p=0,001).  

 

 



 

 

Tabela 5.5 - Análise de regressão de Poisson ajustada e não ajustada de variáveis associadas à incidência de novas lesões de cárie  
                    não cavitadas ativas (d1ICDAS ativas) (n= 210) 

  MODELO NÃO AJUSTADO MODELO AJUSTADO 

Covariáveis 
RR  

(IC 95%) 
Valor de p 

RR  
(IC 95%) 

Valor de p  

Condição no baseline     

Sexo da criança   

                           -                                             - Feminino    

Masculino 0,73 (0,34-1,56) 0,421 
Mora com quem    

Família nuclear    

Família não nuclear 1,95 (0,92-4,13) 0,081                  2,56 (1,28-5,10)                         0,007 

Número de irmãos    

Sem irmãos     

≥ 1 irmão 1,95 (0,76-5,00) 0,161                  2,53 (1,05-6,05)                        0,037 

Escolaridade da mãe    

≤ 8 anos    

> 8 anos 1,01 (0,26-3,95) 0,985 -                                      - 

Escolaridade do pai    

≤ 8 anos    

> 8 anos 0,81 (0,45-1,47) 0,507 -                                      - 

Concentração de dentifrício                                                 

A partir de 1,000 ppm F                       

Sem flúor ou < a 1000 ppm F            3,19 (1,09-9,33) 0,034                 3,91 (1,35-11,31)                       0,012 

Não sabe                                               1,67 (0,74-3,75) 0,215                  1,52 (0,72-3,23)                        0,270 

Frequência mínima efetiva de escovação    

2 vezes ao dia                                                                

1 ou mais de 3 vezes ao dia          1,13 (0,49-2,58) 0,766                               -                                           - 

Não sabe                                                2,48 (7,42-8,29) <0,001                                

 
 
 
   

                                                               continua                                                              
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Fonte: o autor. 

 

 

 

 

 

conclusão 
Renda familiar mensal 

Abaixo da mediana (R$ 1.800,00)    

Acima da mediana 1,10 (0,52-2,31) 0,792 -                                    - 

Placa bacteriana 1,10 (0,20-5,88) 0,909                              -                                         -              

Condições durante as visitas de retorno*    

Grupo de retorno    

12 meses     

18 meses 2,67 (1,16-6,14) 0,021             2,37 (1,01-5,56)       0,047 

Concentração de dentifrício  
                                                                  n (%)    

 

A partir de 1,000 ppm F                   112 (53,3)              

Sem flúor ou < a 1000 ppm F           34 (16,1)  2,39 (1,04-5,48) 0,039             -                                        - 

Não sabe                                              64 (30,4) 0,95 (0,36-2,46) 0,923  
Frequência mínima efetiva de escovação 
                                                                  n (%)    

2 vezes ao dia                                    77 (36,6)                              

1 ou mais de 3 vezes ao dia            129 (61,4) 0,83 (0,39-1,79) 0,645              -                                         - 

Não sabe                                               4 (1,9)  1,92 (0,32-11,61) 0,475  

Sangramento gengival 3,30 (1,80-6,07) <0,001 -                                    - 

Índice de placa bacteriana 3,28 (2,17-4,98) <0,001              3,14 (2,12-4,64)                   <0,001 
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Tabela 5.6- Análise de regressão de Poisson ajustada e não ajustada de variáveis associadas à incidência de lesões de cárie cavitadas  
                   em dentina (d3ICDAS ativas) (n = 210) 

  MODELO NÃO AJUSTADO MODELO AJUSTADO 

Covariáveis 
RR  

(IC 95%) 
Valor de p 

RR  
(IC 95%) 

Valor de p  

Condição no baseline     

Sexo da criança   

-                                        - Feminino    

Masculino  1,25 (0,47-3,35) 0,647 
Mora com quem    

Família nuclear    

Família não nuclear 0,86 (0,25-2,95) 0,820 -                                        - 

Número de irmãos    

Sem irmãos     

≥ 1 irmão 1,95 (0,57-6,72) 0,286 -                                        -        

Escolaridade da mãe    

≤ 8 anos    

> 8 anos 1,23 (0,17-8,86) 0,835 -                                        - 

Escolaridade do pai    

≤ 8 anos    

> 8 anos 1,21 (0,53-2,76) 0,646 -                                        - 

Concentração de dentifrício       

A partir de 1,000 ppm F                       

Sem flúor ou < a 1000 ppm F             1,65 (0,23-11,86) 0,616                           -                                             - 

Não sabe                                              1,62 (0,57-4,63) 0,365  

Frequência mínima efetiva de escovação                                                                                    

2 vezes ao dia                                                               

1 ou mais de 3 vezes ao dia            1,21 (0,40-3,67) 0,734                           -                                             -  

Não sabe                                               2,60 (6,62-1,02) <0,001  

 
 
 
   

                                                           continua 
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Fonte: o autor.

conclusão 
Renda familiar mensal 

Abaixo da mediana (R$ 1.800,00)    

Acima da mediana 2,04 (0,72-5,77) 0,180 -                                        - 

Placa bacteriana 0,66 (0,09-4,50) 0,678 -                                  - 

Condições durante as visitas de retorno*     

Grupo de retorno     

12 meses     

18 meses 1,56 (0,57-4,23) 0,384      1,08 (0,36-3,29) 0,883 

Cárie dentária    

Número de dentes  d1ICDAS ativas 1,64 (1,28-2,09) <0,001      1,62 (1,23-2,15)                      0,001 

Número de dentes  d2ICDAS     
Concentração de dentifrício  
                                                                   n (%)      

A partir de 1,000 ppm F                   112(53,3)    

Sem flúor ou < a 1000 ppm F           34 (16,1)  1,88 (0,58-6,06) 0,289                            -                                      - 

Não sabe                                              64 (30,4) 1 (0,30-3,29) 1,000  
Frequência mínima efetiva de escovação 
                                                                  n (%)                                                                                     

2 vezes ao dia                                    77 (36,6)                              

1 ou mais de 3 vezes ao dia           129 (61,4) 0,59 (0,21-1,64) 0,317                           -                                        - 

Não sabe                                               4 (1,9) 2,75 (0,43-17,36) 0,282  

Sangramento gengival 1,54 (0,67-3,53) 0,302 -                                  - 

Placa bacteriana 1,42 (0,61-3,30) 0,415  
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6 DISCUSSÃO 

 

Atualmente na literatura odontológica existe a necessidade de maior evidência 

científica para estabelecer o intervalo de retorno ideal entre as consultas odontológicas. 

Uma vez que a última revisão sistemática que foi realizada por Riley et al. (2013) não 

encontrou evidência conclusiva sobre o assunto em pacientes adultos e crianças, o 

presente estudo buscou preencher esta lacuna na literatura em pré-escolares. 

Este tópico da tese de doutorado será apresentado em etapas, divididas pela 

discussão dos resultados de cada objetivo com o intuito de melhorar o entendimento do 

leitor. 

 

Incidência de cárie e intervalos de retorno 

 

Este ensaio clínico randomizado avaliou a efetividade dos intervalos de retorno de 

12 e 18 meses às consultas odontológicas em termos de incidência de lesões de cárie, 

tanto iniciais ativas quanto cavitadas em dentina. De acordo com os nossos resultados, 

pode-se verificar que um intervalo de retorno de 18 meses entre as consultas 

odontológicas não seria indicado, uma vez que resultou em um aumento significativo na 

incidência de lesões de cárie iniciais ativas, quando comparado ao retorno de 12 meses. 

Estudos populacionais têm sugerido que é possível aumentar os intervalos para 

crianças de baixo risco de cárie devido a progressão mais lenta e baixo incremento anual 

(Lahti et al., 2001; Tan et al., 2006). Apesar disso, o nosso estudo mostra que o intervalo 

de retorno às consultas de 18 meses para pré-escolares de baixo risco de cárie seria longo 

demais se trabalharmos no enfoque da prevenção e promoção de saúde, onde lesões de 

cárie inicias ativas podem estar significativamente presentes aumentando o risco de 

progressão para lesões cavitadas em dentina. Uma diferença de 06 meses entre os 

intervalos de retornos estudados poderia se associar a uma maior possibilidade da criança 

e o responsável perderem o efeito da motivação e orientação de higiene bucal e dieta.  

Analisando melhor os nossos resultados, pode-se observar que mesmo existindo 

diferenças significativas entre os retornos de 12 e 18 meses em relação às lesões inicias 

ativas, ambos apresentaram crianças que desenvolveram tais lesões (07 e 18, para o 

retorno de 12 e 18 meses, respectivamente). Isto poderia indicar a nível clínico que o 

intervalo de retorno de 12 meses não é ainda totalmente efetivo em termos de incidência 
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de lesões iniciais ativas de cárie.  

Apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas entre os retornos 

em relação as lesões de cárie cavitadas em dentina, deve-se considerar que houve um 

número ligeiramente maior de crianças com estas lesões no retorno de 18 meses. Sendo 

que ainda foi o grupo com maior número de perda amostral em comparação ao retorno de 

12 meses, a proporção de crianças com lesões de cárie cavitadas em dentina poderia 

estar subestimada para o retorno de 18 meses. 

Nas análises ajustadas de regressão foi observado que crianças que moram em 

família não nuclear e com mais de um irmão tem maior risco de desenvolver lesões de 

cárie iniciais ativas. Levando em consideração que os hábitos com relação aos cuidados 

de saúde bucal das crianças, principalmente daquelas pré-escolares, requerem dedicação 

do responsável, estes cuidados poderiam se tornar mais efetivos quando compartilhados 

pelo pai e a mãe (familiar nuclear). O fato da criança morar em uma família não nuclear e 

ainda possuir mais do que um irmão com o qual os cuidados de saúde bucal devem ser 

divididos, poderia efetivamente colocar estes pré-escolares em maior risco para 

desenvolver novas lesões de cárie iniciais ativas. 

Além disso, o uso incorreto da concentração de flúor no baseline aumentou o risco 

das crianças desenvolverem lesões iniciais ativas no retorno à consulta. Neste sentido, a 

prevenção da cárie dentária em crianças está baseada nos cuidados de saúde bucal, 

sendo estes, principalmente, o controle da desorganização do biofilme dentário por meio 

da escovação com uso de dentifrício fluoretado em concentração convencional e a 

orientação sobre a redução do consumo de sacarose (Kidd; Fejerskov, 2013; Santos et 

al., 2013; Wright et al., 2014). No nosso estudo, apesar de que os responsáveis pelas 

crianças poderiam estar fazendo uso de dentifrícios diferentes à concentração efetiva anti-

cárie no baseline, toda a amostra foi orientada a iniciar o uso de dentifrício fluoretado em 

concentração convencional durante a pesquisa. Assim, é possível que esta associação 

entre uso incorreto da concentração de flúor no baseline e o aumento de risco no 

desenvolvimento de lesões iniciais ativas, tenha se apresentado pela falta de controle pelo 

consumo diário de sacarose ao qual a criança esteve exposta, o qual não foi mensurado 

quantitativamente no presente estudo. Sabe-se que preferências alimentares, tais como o 

consumo de açúcar, nos primeiros anos de vida têm sido fortemente correlacionadas a 

preferências alimentares na infância tardia (Skinner et al., 2002).  

Em relação a incidência de novas lesões de cárie cavitadas em dentina somente 

crianças com maior número de dentes com lesões iniciais ativas nos retornos tiveram 
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maior risco de desenvolver lesões de cárie cavitadas em dentina (d3ICDAS ativas). Este 

resultado é esperado e confirma o resultado de estudos prévios em dentição decídua, 

onde as lesões de cárie iniciais foram fatores preditivos para o desenvolvimento de novas 

lesões de cárie iniciais ou cavitadas (André Kramer et al., 2014; Guedes et al., 2014; 

Abanto et al., 2015). 

Os achados citados anteriormente são desafiadores, pois o fato da criança ser de 

risco baixo de cárie no baseline de acordo com os critérios clínicos estabelecidos neste 

estudo e, na consulta de intervalo de retorno apresentar lesões de cárie dentária, 

independentemente do intervalo de retorno à consulta odontológica, indicam que o risco 

de cárie é dinâmico. Assim, futuros estudos focados em pré-escolares de baixo risco de 

cárie devem contemplar outros fatores de risco comportamentais que não foram 

explorados no presente estudo a fim de entender melhor a dinâmica do risco de cárie 

neste grupo de risco. 

O estudo de Wang et al. (1992), que foi o único incluído na última revisão 

sistemática de Riley et al. (2013), observou que o intervalo de retorno de 24 meses foi 

associado a maior incremento de lesões cavitadas de cárie na dentição decídua em 

comparação ao intervalo de 12 meses, no entanto, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. Com isso, os autores sugeriram estender 

os intervalos de retornos às consultas e alegaram que isto permitiria a correta distribuição 

e direcionamento dos recursos humanos e financeiros (Wang et al., 1992). Embora os 

nossos resultados confirmem de alguma maneira os resultados prévios encontrados por 

Wang et al. (1992) em relação a lesões cavitadas em dentina, não podemos afirmar o 

mesmo se considerarmos o desenvolvimento de lesões não cavitadas ativas. Se o 

enfoque da Saúde Pública é trabalhar com base na promoção da saúde, é necessário que 

trabalhemos na prevenção de lesões cavitadas, assim intervalos menores ou iguais a 12 

meses seriam mais indicados para pré-escolares de baixo risco de cárie.  

Além disso, a revisão sistemática sobre efetividade de intervalos de retornos 

realizada por Riley et al. (2013) indica que o único antecedente procedente do estudo de 

Wang et al. (1992) apresenta alguns riscos de vieses e baixa qualidade de evidência 

científica. O estudo clínico randomizado incluído não mencionou uma série de fatores, 

como o cálculo amostral, cegamento dos examinadores e participantes, o método de 

geração da sequência aleatória e alocação dos participantes em cada grupo. Também, os 

critérios utilizados para a classificação do risco dos pacientes não foram muito claros. No 

entanto, o nosso presente estudo considerou todos estes pontos mencionados no seu 
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desenho metodológico. 

 

Nível de ansiedade e intervalos de retorno 

 

No que se refere ao desfecho secundário nível de ansiedade, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos de estudo de 12 e 18 meses. Isto 

pode ser atribuído primeiramente ao ambiente onde foram realizadas as avaliações de 

ansiedade. Se considerarmos que o ambiente escolar é diferente ao ambiente clínico do 

consultório, é possível que este desfecho possa estar subestimado já que o ambiente do 

consultório poderia gerar sensações e sentimentos menos confortáveis para uma criança 

nessa faixa etária. Por outro lado, somente uma única avaliação de ansiedade foi realizada 

após o baseline, sendo que a mesma foi coletada no início do primeiro retorno, antes da 

avaliação clínica bucal, quando a criança não sabia se receberia novamente uma 

avaliação clínica ou uma sessão de tratamento devido à cárie dentária. Caso a criança 

tenha recebido tratamento operatório devido a cárie nesse primeiro retorno pode-se 

esperar que no segundo retorno ela gere maiores níveis de ansiedade resultantes da 

experiência de uma intervenção operatória anterior. Assim, possíveis diferenças entre os 

grupos poderiam ser observadas nos próximos retornos de acompanhamento.   

Em relação às análises intra-grupos, foi encontrado diferenças entre os escores de 

ansiedade no baseline e retorno final em ambos os grupos, houve uma diminuição 

significativa no nível de ansiedade em ambos os grupos de retorno. Uma vez que as 

crianças nas consultas de intervalos de retornos já conheciam e esperavam a mesma 

sequência de procedimentos clínicos, e conheciam os profissionais, tanto o entrevistador 

externo quanto o dentista examinador, esta diminuição no nível de ansiedade dentro de 

cada grupo pode ser explicada. É comprovado que crianças que visitaram anteriormente 

o dentista possuem menor nível de ansiedade dentária (Barreto et al., 2017).  

Há uma carência de evidências em relação ao desfecho ansiedade em estudos 

longitudinais em crianças de baixo risco de cárie dentária. Os estudos com desenho de 

menor nível de evidência científica indicam que a presença de lesões de cárie está 

associada a uma maior ansiedade em crianças devido ao controle inadequado de visitas 

odontológicas em intervalos de retornos inapropriados (Carrillo-Diaz et al., 2015).  
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QVRSB e intervalos de retorno 

 

A cárie dentária apresenta um impacto negativo na QVRSB de pré-escolares 

(Scarpelli et al., 2011; Abanto et al., 2011; Ramos-Jorge et al., 2015). Entretanto, não há 

evidência científica em relação ao impacto que diferentes intervalos de retornos podem 

causar na QVRSB de crianças. Devido a isso, foi avaliado o impacto dos intervalos de 

retornos de 12 e 18 meses na QVRSB de pré-escolares com risco baixo de cárie. A 

avaliação da QVRSB é muito importante já que se trata de um desfecho real e abrangente 

que pode auxiliar no planejamento de políticas públicas de saúde bucal. Além disso, o uso 

de desfechos de QVRSB têm sido pouco empregados em estudos longitudinais, o qual 

contribui significativamente no conhecimento científico sobre o assunto.  

O desenvolvimento de novas lesões de cárie pode causar impactos negativos e 

mudanças na QVRSB ao longo do tempo, os quais podem ser influenciados por diferentes 

intervalos de retornos às consultas odontológicas. No nosso estudo, não foram 

observadas diferenças significativas na QVRSB dos pré-escolares entre os grupos de 

estudo e intra-grupos. Considerando que na literatura o impacto da cárie dentária tem se 

restringido as lesões cavitadas em dentina (Scarpelli et al., 2011; Abanto et al., 2011; 

Ramos-Jorge et al., 2015), o fator de poucas crianças na nossa amostra terem 

desenvolvido este tipo de lesões pode justificar o resultado. É possível que, com um tempo 

de acompanhamento maior, um maior número de lesões cavitadas sejam observadas e 

impactos na QVRSB possam ser detectados entre os grupos. 

 

Considerações metodológicas 

 

A escolha dos dois diferentes intervalos de retorno do estudo foi baseada nos 

resultados da conclusão de uma revisão sistemática (Riley et al., 2013), onde os intervalos 

de retorno para consulta odontológica de 12 ou 24 não foram diferentes em relação à cárie 

dentária, no estudo transversal realizado por Tan et al. (2006) em que foi sugerido 

intervalos de retorno de 24 meses para grupos de crianças com baixa incidência de cárie, 

e no estudo de coorte retrospectivo de Abanto et al. (2015) onde foi observada uma 

incidência de lesões iniciais ativas de cárie inclusive no intervalo de 12 meses. 

Considerando estes diferentes intervalos prévios descritos na literatura, e desejando 

trabalhar com um enfoque na promoção de saúde, o intervalo de retorno de 24 meses 

seria muito longo na prevenção de cárie, por isso optamos por escolher os intervalos de 
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retorno de 12 meses e 18 meses entre as consultas odontológicas. 

A taxa de perda amostral é outro ponto positivo a ser destacado no estudo. A 

amostra total no baseline foi de 224 crianças, 112 crianças para cada grupo do estudo. 

Foi acrescentado 30% por possíveis perdas amostrais, já que os intervalos de retorno 

eram muito extensos. Na consulta de retorno 107 crianças do grupo G1 e 103 crianças do 

grupo G2 foram avaliadas. A taxa de perda amostral foi de 6,25%, sendo considerada 

muito pequena e mantendo assim uma boa comparação entre os grupos. 

Do mesmo modo, foi observado que não houveram diferenças estatísticas entre as 

características socioeconômicas, de ansiedade, QVRSB e clínicas no baseline das 

crianças analisadas e daquelas que foram perdidas durante o acompanhamento das 

crianças que permaneceram em cada grupo. O fato das crianças serem semelhantes em 

todas estas condições no início do estudo, tornou viável a comparação no final do estudo 

e a qualidade do desenho. 

No que se refere a limitação do estudo pode-se citar a realização da coleta de dados 

em escolas municipais de São Paulo, pois o ideal seria a realização da avaliação clínica 

em consultório odontológico, já que alguns desfechos como o de ansiedade odontológica 

poderiam estar subestimados. Apesar disso, o benefício seria observar o desenvolvimento 

do desfecho cárie dentária da maneira que normalmente se comportaria na vida real, em 

uma população representativa que não procura o atendimento odontológico em termos de 

prevenção. Neste sentido, ter realizado as consultas no consultório odontológico implicaria 

em ter crianças de baixo risco de cárie que procuraram de alguma maneira o tratamento 

preventivo para serem selecionadas para o estudo, estas crianças poderiam ter pelo fato 

de procurarem tratamento preventivo fatores de proteção próprios para a doença o que 

poderia ter resultado em uma menor incidência de cárie ao longo do estudo e subestimado 

o efeito dos intervalos de retornos.  

Além disso, o nosso estudo poderia ter se beneficiado ainda mais com o controle 

da frequência diária no consumo de sacarose, pois atualmente sabe-se que a dieta é o 

principal fator causal da doença cárie. A este respeito, uma revisão sistemática 

demonstrou que há evidência consistente entre a quantidade de açúcar consumida, 

principalmente da sacarose, e o desenvolvimento de cárie dentária (Moynihan; Kelly, 

2014). No entanto, todas as crianças da amostra e seus responsáveis foram orientados 

no baseline e nos retornos a reduzir o consumo de açúcar em até 04 exposições diárias. 

Os responsáveis também foram informados durante a orientação a respeito do prejuízo 

de um consumo superior a este para a saúde bucal e geral da criança. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que: 

 

1) O intervalo de retorno de 12 meses às consultas odontológicas é mais efetivo na 

incidência de cárie dentária não cavitada ativa em pré-escolares de baixo risco de 

cárie em comparação ao intervalo de retorno de 18 meses. 

2) Não há diferenças entre os intervalos de retorno de 12 ou 18 meses às consultas 

odontológicas na incidência de cárie cavitada em dentina em pré-escolares de 

baixo risco de cárie. 

3) Não há diferenças entre os intervalos de retorno de 12 ou 18 meses às consultas 

odontológicas nos níveis de ansiedade em pré-escolares de baixo risco de cárie. 

4) Não há diferenças entre os intervalos de retorno de 12 ou 18 meses às consultas 

odontológicas na QVRSB em pré-escolares de baixo risco de cárie. 

5) No enfoque da prevenção e promoção de saúde o intervalo de retorno de 12 meses 

às consultas odontológicas é mais recomendado. 
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ANEXO A- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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ANEXO B - Projeto Registrado no ClinicalTrials.gov 
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ANEXO C - Escala de Imagem Facial – EIF 

 
 

Pedir para a criança apontar a carinha que mais demonstra como ela está se sentindo agora: 
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ANEXO  D - Descrição dos diferentes escores do ICDAS. 
 
 
 

 Código Sinais Clínicos 

0 

Defeitos de esmalte, manchas extrínsecas ou intrínsecas, 
manchas de fluorose, abrasão, atrição ou erosão; superfícies 
que mesmo após breve secagem não apresentam nenhuma 

alteração na translucidez do esmalte (nenhuma mancha branca 
ou acastanhada). 

1 

Quando úmidas, as superfícies não apresentam qualquer 
alteração na translucidez do esmalte, mas após breve secagem, 

mostram opacidade branca ou acastanhada não condizente 
com a categorização de superfície hígida; sulcos pigmentados 

restritos ao fundo das fossas e fissuras. 

2 

Opacidades, manchas brancas ou acastanhadas vistas mesmo 
em dente úmido; sulcos pigmentados que não se restringem ao 

fundo das fossas e fissuras atingindo também suas paredes 
laterais (pigmentação difusa). 

3 
Descontinuidade de superfície sem exposição de tecido 

dentinário (microcavidade restrita ao esmalte). 

4 
Sombreamento da dentina subjacente (sombreamento de 

coloração azulada, acinzentada ou marrom). 

5 
Cavidade com exposição de dentina em extensão menor do 

que metade da superfície acometida. 

6 
Cavidade mais extensa, envolvendo mais da metade da 

superfície dentária. 
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 ANEXO  E - Descrição dos critérios para avaliação da atividade associada aos escores do ICDAS.
  

 

Código do 
ICDAS 

Lesão Ativa (a) Lesão Inativa (i) 

1, 2 ou 3 Esmalte com opacidade 
esbranquiçada ou amarelada, perda 
de brilho, que parece rugoso ao se 

passar a sonda suavemente sobre a 
superfície. Lesão localizada em região 

com estagnação de placa (fossas e 
fissuras, perto da margem gengival, 

superfícies proximais, abaixo do ponto 
de contato). 

Esmalte esbranquiçado, 
amarronzado ou enegrecido, 
com aspecto brilhante, duro e 
liso quando se passa a sonda 

suavemente sobre a 
superfície. Para superfícies 

lisas, essas lesões 
tipicamente estão distantes 

da margem gengival. 

4 Provavelmente ativa  

5 ou 6 Cavidade mostrando ao fundo tecido 
amolecido ao se passar a sonda. 

Cavidade mostrando ao 
fundo tecido endurecido ao 
se passar a sonda, além de 

aspecto brilhante (sem 
opacidades). 
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ANEXO  F - B-ECOHIS 
 
 

INSTRUÇÕES 
 

Para cada uma das seguintes questões perguntadas pelo entrevistador, por favor, indique no quadro de opções 
de respostas a que melhor descreve as experiências da sua criança ou a sua própria. Considere toda a vida da 
sua criança, desde o nascimento até agora, quando responder cada pergunta. 
 
 
 

1. Sua criança já sentiu dores nos 
dentes, na boca ou nos maxilares 
(ossos da boca)? 

Nunca Quase 
Nunca 

Às vezes (de 
vez em 

quando) 

Com 
frequência 

Com muita 
frequência 

Não sei 

2. Sua criança já teve dificuldade em 
beber bebidas quentes ou frias devido 
a problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

3. Sua criança já teve dificuldade para 
comer certos alimentos devido a 
problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

4. Sua criança já teve dificuldade de 
pronunciar qualquer palavra devido a 
problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

5. Sua criança já faltou à creche, jardim 
de infância ou escola devido a 
problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

5b. Sua criança já deixou de fazer 
alguma atividade diária (ex.: brincar, 
pular, correr, ir à creche ou escola etc.) 
devido a problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 
 

      

6. Sua criança já teve dificuldade em 
dormir devido a problemas com os 
dentes ou tratamentos dentários? 

      

7. Sua criança já ficou irritada devido a 
problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

8. Sua criança já evitou sorrir ou rir 
devido a problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

9. Sua criança já evitou falar devido a 
problemas com os dentes ou 
tratamentos dentários? 

      

10. Você ou outra pessoa da família já 
ficou aborrecida devido a problemas 
com os dentes ou tratamentos 
dentários de sua criança? 

      

11. Você ou outra pessoa da família já 
se sentiu culpada devido a problemas 
com os dentes ou tratamentos 
dentários de sua criança? 

      

12. Você ou outra pessoa da família já 
faltou ao trabalho devido a problemas 
com os dentes ou tratamentos 
dentários de sua criança? 

      

13. Sua criança já teve problemas com 
os dentes ou fez tratamentos dentários 
que causaram impacto financeiro na 
sua família? 
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