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RESUMO 

O Brasil tem recebido milhares de refugiados venezuelanos que, em sua 
grande maioria, entra no território nacional pela fronteira com o estado de Roraima 
em busca de melhores condições de vida ou mesmo para escapar da fome. Fica 
evidente que o fenômeno da imigração tem representado um importante desafio na 
área da saúde pública, com impacto ao nível das dinâmicas dos serviços de saúde 
dos países de acolhimento. As unidades observacionais consideradas foram crianças 
imigrantes em Boa Vista, capital do estado de Roraima. A amostra foi constituída por 
todas as crianças que residem nos abrigos para refugiados, de 2 a 13 anos, que 
aceitaram a participar da pesquisa no período de outubro a dezembro de 2021, 
caracterizando amostra por conveniência. Diante dos resultados, podemos concluir 
que existe a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde bucal dos 
imigrantes e refugiados. Tendo em vista a realidade ser de difícil acesso aos serviços 
de saúde oferecidos pelo Estado de acolhimento, tanto por questões de idioma, 
cultural, financeiro, e até mesmo a falta de informação. Com isso, mostra a 
necessidade de implantar medidas de políticas públicas, a fim de planejar e executar 
ações de saúde, de forma curativa e preventiva. Afinal, em nossa constituição e pelo 
regimento do SUS, todo e qualquer ser humano em território nacional temo direito à 
saúde. É dever do estado promover esta saúde nos refugiados que acolhemos. 

 

Palavras-Chaves: imigrantes; saúde bucal; crianças. 

ABSTRACT 

Brazil has received thousands of Venezuelan refugees who, for the 
most part, enter the national territory through the border with the state of 
Roraima in search of better living conditions or even to escape hunger. It is 
evident that the phenomenon of immigration has represented an important 
challenge in the area of public health, with an impact on the dynamics of health 
services in host countries. The observational units considered were immigrant 
children in Boa Vista, capital of the state of Roraima. The sample consisted of 
all children residing in shelters for refugees, aged 2 to 13 years, who agreed to 
participate in the research from October to December 2021, characterizing a 
convenience sample. In view of the results, we can conclude that there is a 
need for public policies aimed at the oral health of immigrants and refugees. In 
view of the reality that access to health services offered by the host State is 
difficult, due to language, cultural, financial, and even lack of information. Thus, 
it shows the need to implement public policy measures in order to plan and 
execute health actions, in a curative and preventive way. After all, in our 
constitution and by the SUS regiment, every human being in the national 
territory has the right to health. It is the duty of the state to promote this 
health in the refugees we host. 

Key words: immigrants; oral health; children. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a Venezuela atravessa a maior crise de sua história, resultando 

em um êxodo em massa de venezuelanos fugindo dessa grave crise política e 

socioeconômica e da ausência de cuidados em saúde. Nesse sentido, a migração 

ocorre principalmente para os países latino-americanos de língua espanhola. 

Entretanto, o Brasil tem recebido milhares de refugiados venezuelanos que, em sua 

grande maioria, entra no território nacional pela fronteira com o estado de Roraima 

em busca de melhores condições de vida ou mesmo para escapar da fome. (¹) (²) 

A saúde, no Brasil, passou a ser direito protegido e de acesso universal a 

partir da Constituição de 1988 e, de modo mais efetivo, por meio da Lei 8.080/90, 

denominada Lei Orgânica da Saúde, garantindo que todas as pessoas que estiverem 

em solo nacional – cidadãos brasileiros ou não – tenham acesso a promoção, 

proteção e recuperação da saúde e prevenção de doenças e agravos, por meio do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Fica evidente que o fenômeno da imigração tem representado um importante 

desafio na área da saúde pública, com impacto ao nível das dinâmicas dos serviços 

de saúde dos países de acolhimento. (3) 

Até o dia 10 de outubro de 2018, havia 85.000 imigrantes venezuelanos que 

solicitaram regularização migratória em Boa Vista, sendo que muitos vieram em 

busca de atendimento em saúde (4). O crescente fluxo de imigração vem provocando 

grandes discussões acerca da inserção dessa comunidade em território nacional. 

Como se pode esperar pelas características dos imigrantes descritos, a maioria deles 

almeja trabalhos temporários e outros buscam com urgência por cuidados médicos, 

acarretando sobrecarga do sistema público de saúde de Roraima. Embora a 

migração não repercuta necessariamente em uma ameaça à saúde, ela pode 

aumentar a vulnerabilidade dos sujeitos. E, a sobrecarga no sistema de saúde não 

pode ser motivo de restrições de atendimentos aos imigrantes, considerando que 

podem representar grave violação aos direitos humanos. (2) (5) (6) (7)   

Considerando as diferentes características da população migrante e nativa e 

os próprios sistemas de saúde vigentes nos países, aspectos individuais, 
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programáticos, legais e sociais da vulnerabilidade desses imigrantes devem ser 

pensados na elaboração e implementação de políticas de saúde. (8)  

Levantamentos epidemiológicos são necessários tanto para o conhecimento da 

prevalência das doenças bucais como para estimar necessidades de tratamento. A 

partir dos dados coletados podem-se planejar, executar e avaliar ações de saúde, 

inferir sobre a eficácia geral dos serviços, além de permitir comparações de 

prevalências em diferentes períodos e áreas geográficas. (9) (10)  

A literatura já reconhece que o fenômeno da imigração tem representado um 

importante desafio na área da saúde pública, com impacto no nível das dinâmicas 

dos serviços dos países de acolhimento. (11)  

A Saúde Pública centra sua ação a partir da ótica do Estado com os interesses 

que ele representa nas distintas formas de organização social e política das 

populações. Na concepção mais tradicional é a aplicação de conhecimentos sejam 

estes médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, 

atuar em fatores condicionantes e determinantes do processo saúde/doença, 

controlando a incidência de doenças nas populações através de ações de vigilância e 

intervenções governamentais. (12) 

 A maioria das associações de saúde pública considera a saúde pública não 

somente uma ciência de acesso às necessidades comunitárias de saúde e recursos, 

não só como um campo de políticas em resposta a essas necessidades. Considera-se 

a saúde pública também como um movimento dedicado a “atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo”. (13) 

 O Brasil tem sido um dos países latino-americanos que, apesar dos grandes 

contrastes socioeconômicos, tem mantido uma estabilidade política e social 

favorecendo seu desenvolvimento econômico e, dessa maneira, tem atraído a 

atenção de pessoas e famílias de países vizinhos que veem no país um futuro 

promissor. Nas últimas décadas tem ocorrido um grande aumento no número de 

pessoas que vem para o Brasil em busca de mais oportunidades de trabalho e 

melhores condições de vida. Conhecer o perfil epidemiológico desta população é de 
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fundamental importância a fim de proporcionar políticas públicas adequadas para 

esta demanda crescente. (14) 

 O êxito dos inquéritos epidemiológicos que visem a identificar a realidade de 

cada região ou país está na correta compatibilização entre as aspirações dos que 

buscam conhecer com detalhes a situação da saúde da comunidade sob seus 

cuidados e os recursos físicos, humanos e financeiros movimentados pelo setor 

específico. (15) (16) (17)  

 Os indicadores de saúde bucal apontados pelo Projeto SB Brasil 2010 (18) , 

quando comparados com os de levantamentos anteriores, constataram uma redução 

no CPO-D (índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados - dentição permanente) 

de 2,8 (2003) para 2,1 (2010) aos 12 anos de idade, benefício esse decorrente do 

aumento e da universalização da exposição das populações ao flúor em suas 

variadas formas de aplicação, dentre as quais a água de abastecimento e os 

dentifrícios fluoretados, da maior ênfase nas atividades de promoção de saúde, da 

melhoria da qualidade de vida e, em consequência, da saúde, e da mudança nos 

critérios de diagnóstico da carie dentária. (14)  

Os estudos transversais nos quais os levantamentos epidemiológicos se 

enquadram, são importantes componentes em qualquer política de vigilância em 

saúde. A despeito do constante aperfeiçoamento em nossos Sistemas de 

Informação, a partir dos quais se torna possível estabelecer um diagnóstico da 

situação de saúde da população, em muitas situações não há como prescindir de 

informações epidemiológicas obtidas a partir de dados primários. No caso particular 

da Saúde Bucal, o diagnóstico coletivo dos principais agravos (cárie dentária, doença 

periodontal, oclusopatias, anomalias, lesões em tecido mole, fissuras labiais, dentre 

outros) deve ser estabelecido, com propriedade, mediante a realização de inquéritos 

populacionais. (19)  

Os três grandes levantamentos nacionais (realizados em 1986, 1996 e 2003) 

foram de grande relevância para a construção de uma consistente base de dados 

relativa ao perfil epidemiológico de saúde bucal da população brasileira. Contudo, é 

fundamental que a realização destes estudos faça parte de uma estratégia inserida 

no componente de vigilância à saúde da política de saúde, na perspectiva da 
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construção de uma série histórica de dados de saúde bucal com o objetivo de 

verificar tendências, planejar e avaliar serviços. (18)   

O objetivo do presente estudo tem a finalidade de fazer um levantamento 

epidemiológico da doença cárie da população de crianças imigrantes do estado de 

Roraima, a fim de obter os dados para poder planejar e executar através de ações 

de saúde. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O número de refugiados e requerentes de asilo continua a aumentar em 

todo o mundo. Aproximadamente 19,5 milhões de refugiados e 1,8 milhões de 

requerentes de asilo existiam em todo o mundo até o final de 2014. (20) 

 Mas a pesquisa para descobrir suas necessidades de saúde bucal e informar 

os formuladores de políticas sobre o acesso aos cuidados, ainda é limitada. A saúde 

bucal de refugiados e solicitantes de refúgio é uma questão importante, mas não se 

tornou uma prioridade globalmente. (21,22) 

O número limitado de estudos disponíveis mostrou que a saúde bucal era 

ruim entre refugiados e requerentes de asilo. (23) Fatores como sistemas de saúde 

padrão inadequados em alguns países, viagens difíceis que esse grupo de pessoas 

faz para novos países e comportamentos e práticas individuais causam muitos 

problemas e resultados ruins de saúde bucal, o que pode levar a efeitos negativos na 

saúde geral e qualidade de vida, podendo aumentar o risco de doenças crônicas. (24)  

Em 1980, nos Estados Unidos, uma avaliação realizada em São Francisco, de 

crianças refugiadas e imigrantes recém-chegadas da Ásia, América Central e Filipinas 

e descobriram que 77% das crianças refugiadas e imigrantes necessitavam de 

assistência odontológica, em comparação com 25% de crianças americanas de 

mesma idade. (25) 

No ano de 1986, a Organização Mundial da Saúde documentou altos níveis 

de cárie dentária na ex-Iugoslávia quando comparado com outros europeus (26). Por 

causa da guerra e deterioração das condições socioeconômicas, o estado 

anteriormente precário da saúde bucal na ex-Iugoslávia piorou posteriormente. (27) 
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Em contraste, um estudo realizado em 1992 em Israel sobre refugiados de 

áreas rurais áreas da Etiópia notaram taxas relativamente baixas de cárie em 

crianças refugiadas, com apenas 13,2% de 5 a 6 anos e 18,2% dos 12 anos 

apresentando cárie dentária. (28) 

Em 1996, um estudo de refugiados e imigrantes adultos na Itália também 

encontraram uma maior carga de problemas dentários, com maior prevalência de 

cárie, pior higiene bucal e maior necessidades odontológicas não atendidas sendo 

particularmente altas entre refugiados iugoslavos. (29) 

O número de refugiados que chegam à Austrália aumentou 

consideravelmente nos últimos anos, com a chegada do Programa Humanitário 

aumentando de aproximadamente 7.000 em 1991 para 9.000 em 2002 (30). Com 

grupos adicionais, como o Programa Humanitário Especial e Grupo Mulheres em 

Risco, o número total de recém-chegados no âmbito do Programa Humanitário é de 

12 000 por ano, o que aumentou para 13 000 durante a ingestão de 2004/5. Quase 

50.000 refugiados chegaram ao abrigo deste programa desde 1997, onde 40% dos 

quais são crianças e jovens. (30) 

Todos os refugiados recém-chegados aos Estados Unidos têm direito a uma 

avaliação de saúde abrangente sobre sua chegada através da Lei Federal de 

Refugiados de 1980 (45CFR§400.107). (25) 

Entre os refugiados recém-chegados a Massachusetts, as anormalidades 

bucais são o problema de saúde mais comum em crianças (25) e o segundo problema 

mais comum em adultos. Um dos principais determinantes das disparidades em 

saúde bucal é o acesso a cuidados odontológicos preventivos e restauradores. (31) 

A situação extrema em que vivem as pessoas ao longo da fronteira entre 

Melilla e a cidade marroquina de Nador resultou na concentração de cerca de 2.000 

refugiados no Centro de Permanência Temporária de Imigrantes (CETI), com 

capacidade máxima para acolher 480 pessoas. Entre esta população estão cerca de 

300 crianças que vivem em condições de superlotação e expostas a riscos gerais de 

saúde, conforme afirma o governo espanhol. Essa comunidade enfrenta barreiras 

econômicas, culturais e linguísticas que dificultam seu acesso aos serviços de saúde 

bucal implantados na cidade. Para enfrentar este problema, é necessário um 
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planejamento adequado dos serviços de saúde bucal para poder avaliar o estado 

atual e identificar os principais tipos de tratamentos necessários para definir 

prioridades e planejar as diferentes estratégias preventivas e curativas. (32) 

  

 

  



 

 3. Proposição 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Os levantamentos básicos de saúde bucal são usados para a coleta de 

informações sobre o estado da doença cárie e as necessidades de tratamento de 

uma população, e posteriormente, para monitorar as mudanças nos níveis e padrões 

da doença. Desta maneira, é possível avaliar a conveniência e a eficácia dos serviços 

que estão sendo fornecidos, e planejar ou modificar os serviços de saúde bucal e 

programas de treinamento quando necessário. 

Um melhor conhecimento da doença cárie nas crianças envolvidas neste 

estudo poderá contribuir para o planejamento e a adoção de políticas públicas dos 

órgãos governamentais responsáveis pela promoção da saúde do município de Boa 

Vista, Roraima. Para tanto, se constituem em objetivos do presente estudo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Avaliar as frequências de cárie em crianças imigrantes de 2 a 13 anos de idade; 

- Relacionar os dados com histórico de saúde da criança; 

- Relacionar os dados com a higiene bucal. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA E AMOSTRAGEM  

As unidades observacionais consideradas foram crianças imigrantes em Boa 

Vista, capital do estado de Roraima. Ao todo, em 2021, havia    a r  os o  c a s  ue 

s o administrados pelas Forças Armadas e pela Agência da ONU para Refugiados 

(ACNUR), e mais de 6,3 mil pessoas, das quais, 2,5 mil são crianças e adolescentes 

que vivem nos locais. 

A amostra foi constituída por todas as crianças que residem nos abrigos para 

refugiados, de 2 a 13 anos, que aceitaram a participar da pesquisa no período de 

outubro a dezembro de 2021, caracterizando amostra por conveniência. 

 

4.2. CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

Consideraram-se como critérios de inclusão de crianças para o estudo, as 

imigrantes, de 2 a 13 anos de idade, que seus responsáveis e a própria criança 

aceitaram participar do estudo, respondendo o questionário e consentindo o exame 

dental, respectivamente. 

4.3. COLETA DE DADOS 

O examinador esteve no Núcleo de Saúde da Acolhida – NSA, lá foi aplicado 

um questionário aos pais/responsável das crianças, com perguntas sobre gestação, 

parto, amamentação, hábitos das crianças e problemas de saúde (Apêndice 1). 

Também foi realizado o exame dental dos participantes. A criança esteve sentada em 

cadeira odontológica para se submeter ao exame. O examinador usou luvas plásticas 

estéreis, que foram eliminadas a cada exame. Os instrumentos foram transportados, 

embalados em caixas, previamente esterilizados. Quando utilizados, foram 

depositados em recipientes adequados com solução de desinfecção, para depois 

serem lavados em locais apropriados (sala de expurgo), respeitando-se as 

recomendações técnicas, para nova esterilização. O exame clínico foi feito utilizando-

se espátula de madeira para afastar tecidos moles e espelho bucal.        

 Os dados foram registrados em planilhas do Excel (Apêndice 1 e Apêndice 

2). O primeiro refere-se às informações relativas características das crianças e o 
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segundo ao exame dos dentes, tendo como base o Índice de Cárie CPO-D 

inicialmente descrito por Klein e Palmer (32), em 1937, e modificado a partir do 

manual sobre “Índ ce CPO” preparado pelo Dental Health Center, em 1965. A 

contagem CPO-D de um indivíduo é dada pelo número total de dentes com 

experiência de cárie, incluindo-se na contagem os dentes cariados, não importando a 

extensão ou severidade da lesão, mais os dentes restaurados, pois a restauração 

constitui indicação de atividade de cárie no passado, mais os dentes que foram 

extraídos por causa de cárie dentária. As letras da sigla CPO-D indicam, portanto; C - 

dentes cariados; P - dentes perdidos e O - dentes obturados. A letra final D indica a 

contagem de dentes e não superfícies cariadas (como no índice CPO-S) ou lesões de 

cárie. O Índice CPO-D de um grupo de pessoas é dado pela média aritmética das 

contagens CPO-D, isto é, somam-se as contagens CPO-D individuais e divide-se pelo 

número de pessoas examinadas. (33)  

Para tanto, adotaram como códigos e critérios de exame: 

0 - Espaço vazio: Deve-se registrar 0 (zero) quando o espaço dentário está vazio 

por não haver ainda irrompido o dente permanente, estando ausente o dente 

decíduo. 

1 - Dente permanente cariado: Deve-se registrar 1 quando o dente permanente 

se apresenta cariado, não importando a extensão ou severidade da lesão de cárie. O 

código 1 é utilizado apenas única vez para cada dente, mesmo que este apresente 

mais de uma lesão de cárie. Dente restaurado, apresentando recidiva de cárie, ou 

mesmo outras lesões primárias, deve ser registrado como cariado. Pelo menos uma 

das condições deve ser preenchida para registrar o dente como cariado: 

a) evidência clínica do esmalte socavado: deve existir cavidade definida com 

descoloração ou opacidade ao longo das margens e nas quais a sonda 

possa ser inserida; 

b) cicatrículas e fissuras, nas quais a extremidade da sonda se prende, serão 

classificadas como cariadas se:  

 existir presença de dentina amolecida na base da cicatrícula ou fissura; 

 existir opacidade ou alteração de cor evidenciando presença de cárie 

subjacente. 



Material e Métodos | 24 

 

 

 

    Em caso de dúvida, o dente não foi classificado como cariado. Manchas 

brancas, hipoplásicas ou fissuras pigmentadas que prendem a 

extremidade da sonda, mas não apresentam tecido amolecido ou esmalte 

socavado, não devem ser classificadas como cárie. 

2 - Dente permanente restaurado: Utiliza-se o código 2, se o dente está 

restaurado com material permanente ou temporário, sem levar em conta o tipo de 

material restaurador, nem a qualidade da restauração. 

3 - Dente permanente extraído: Este código deverá ser atribuído apenas quando 

o dente foi extraído por razão de cárie dentária. Algumas vezes o espaço pode estar 

vazio devido a não erupção do dente permanente. Em caso de dúvida, pergunta-se 

ao paciente sobre a possível extração do dente e sua causa. Deve-se dar preferência 

ao julgamento clínico, com base no exame da forma do rebordo alveolar, 

comparação com a situação de dentes homólogos e idade do paciente.  

4 - Dente permanente com extração indicada: O dente recebe este código se a 

lesão de cárie: 

a)  provocou destruição da coroa dentária, restando apenas raízes; 

b)  provocou exposição pulpar; 

c)  progrediu de tal forma que o reparo do dente levará certamente à 

exposição pulpar. 

5 - Dente permanente hígido: Atribui-se este código quando o dente não 

apresenta evidência de cárie, restauração, jaquetas, coroas ou suporte de pontes. Se 

um aparentemente hígido apresenta banda ortodôntica, assume-se que está hígido. 

Mesmo apresentando outros defeitos, como fluorose, hipoplasias, fraturas 

traumáticas, deve ser considerado hígido. 

X - Exclusão: Código utilizado nas seguintes situações: 

a)  se o dente sofreu fratura e está com exposição dentária; 

b)  se o dente está fraturado e a parte danificada foi restaurada com coroa 

ou jaqueta; 

c)  se o dente obturado apresenta obturação radicular devido a trauma; 

d)  se o dente é extremamente hipoplásico ou mal formado; 
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e)  se o dente foi removido por outra razão (ex: ortodôntica) que não 

cárie; 

f)  se o dente apresenta outras anomalias não previstas. 

 

Observação 1: Um dente é considerado irrompido quando qualquer parcela de sua 

coroa estiver exposta na cavidade bucal, ou puder ser exposta afastando-

se levemente o tecido gengival com o espelho ou a sonda. 

Observação 2: Se um dente decíduo estiver presente e também seu sucessor 

permanente, deve ser classificado apenas o dente permanente. 

Observação 3: Como as crianças que participaram da pesquisa tinham dentição 

decídua (completa e incompleta), mista e permanente (completa e 

incompleta), os dentes ausentes extraídos não foram considerados.  

Observação 4: Os dentes decíduos foram registrados usando os mesmos critérios 

aqui descritos. 

 

4.4. PLANO ANALÍTICO  

   A tipologia do estudo, segundo Pereira (2004) (34), caracterizou-se como 

estudo observacional analítico transversal. 

 Tomaram-se as características das crianças e cárie dentária como 

Variáveis Dependentes e o local do abrigo, idade das crianças e idade gestacional 

como Variáveis Independente. Na exploração das variáveis construíram-se as 

distribuições de frequência em classe. Associação estatística entre as variáveis foi 

realizada através do Qui-quadrado (2). (35) Os resultados estão descritos em 

tabelas, gráficos de barras e representação gráfica percentilar. Frequência absoluta 

foi conotada pelo símbolo n e frequência relativa percentual, como %.   

 Utilizou-se programa computacional Past version 4. (36) Todas as 

conclusões relativas à parte inferencial foram realizadas no nível de 5% de 

significância.         

 

4.5. Salvaguardas Éticas 
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O pro eto do  e anta ento ep de  o    co o te e parecer de apro a  o pe o 

Co  t  de  t ca e  Pes u sa en o  endo seres  u anos atra  s da  ecretar a 

 un c pa  de  a de de Boa Vista – RR (ANEXO 1). 

Foram adotadas as normas vigentes no âmbito do território nacional, 

estabelecidas pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

1996), destacadamente o termo de consentimento informado, firmado pelo pai ou 

responsável de cada criança examinada (Apêndice 2). 

A todas elas explicou-se a importância da higiene oral (qualidade e 

frequência). Àquelas que apresentaram lesões instaladas, forneceu-se, como 

conexão a serviço permanente de saúde com atendimento odontológico 

correspondente, referência à unidade restrita, no caso: i) Atendimento no próprio 

abrigo em caso de existência de assistência odontológica; ii) Centro de Saúde mais 

próximo, com atendimento odontológico. 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

5. Resultados 
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5. RESULTADOS 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA  

Foram examinadas 82 crianças, 49 do gênero masculino e 33 do gênero 

feminino, com idade entre 2 e 13 anos, durante suas permanências em sete abrigos 

oficiais no estado de Roraima, distribuídas de acordo com a Tabela 1. Observa-se 

que nestas crianças o gênero e a faixa etária não apresentaram diferença estatística 

significativa, teste Qui-quadrado=1,579; p=0,209 e 1,194; p=0,550, 

respectivamente; quanto ao local, foram examinadas mais crianças no abrigo de 

Pricuma (Qui-quadrado=21,439; p= 0,003).  

 
Tabela 1. Distribuição das crianças de acordo com a faixa etária e ao local de abrigo  
Faixa Etária 

(anos) 

n Pricuma Rondon Rodoviária Nova 

Canaã   1 2 3 4 5  

2 |-| 5 25 9 2 5 3 3 1 2 0 

6 |-| 9 34 15 5 6 2 3 0 2 1 

10 |-| 13 23 7 1 1 6 2 5 1 0 

Total 82 31* 8 12 11 8 6 5 1 

* Teste Qui-quadrado; p< 0,05 

Quanto a idade gestacional, classificou-se em três classes, menos de 40 

semanas, 40 semanas e mais de 40 semanas. A maior frequência foi das crianças 

nascidas com 40 semanas de gestação (Qui-quadrado=34,204; p<0,0001). 

Considerando o total das informações referente às mães, a maior frequência foi 

daquelas que fizeram pré-natal obstétrico (Qui-quadrado=27,348; p<0,0001), 

porém, não realizaram pré-natal odontológico (Qui-quadrado=34,049; p< 0,0001). O 

tipo de parto não apresentou diferença estatística significativa no total das 

participantes, sendo que 38 (46,34%) nasceram de parto normal e 44 (53,66%) de 

parto cesárea (Qui-quadrado=0,220; p=0,639). 
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Tabela 2. Distribuição dos participantes de acordo a idade gestacional e o pré-natal 
obstétrico, pré-natal odontológico e tipo de parto 

Idade gestacional 

(semanas) 

n Pré-natal  Pré-natal odontológico  Parto 

 Não Sim  Não Sim  Normal Cesária 

< 40 21 2 19  19 2  9 12 

40 59* 8 51  55 4  35 24 

> 40 2 0 2  1 1  0 2 

Total 82 10 72*  75* 7  44 38 

* Teste Qui-quadrado; p< 0,0001 

 

Do total de crianças, somente duas não receberam amamentação natural. As 

80 crianças que receberam amamentação natural foram distribuídas de acordo a 

idade gestacional e o tempo de amamentação (Tabela 3), predominando o período 

de seis a 12 meses de amamentação (Qui-quadrado=9,767, p=0,008). Quanto ao 

uso de fórmula, foi apresentada associação em relação às 82 crianças (Qui-

quadrado=4,228; p=0,040), sendo mais frequente o não uso.  

 

Tabela 3. Distribuição dos participantes de acordo a idade gestacional e a 
amamentação natural e uso de fórmula 
Idade gestacional 

(semanas) 

Amamentação natural (meses)  Uso de fómula 

Não <6 6 |-| 12 >12  Não Sim 

< 40 1 2 9 9  11 10 

40 1 8 26 24  41 18 

> 40 0 0 1 1  2 0 

Total 2 10 36* 34  54* 28 

* Teste Qui-quadrado; p< 0,0001 

 

A maior frequência foi das crianças que não apresentaram problemas de 

saúde (Qui-quadrado=7,365; p<0,007) porém, quando se considerou a idade 

gestacional, excluindo as duas crianças com mais de 40 semanas de gestação, a 

distribuição em relação a ter ou não problema de saúde foi igual nos dois grupos 

(Qui-quadrado=0,0164; p=0,898). Os problemas de saúde apontados foram: sete 
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casos de asma, três de transtorno do espectro autista, três de microcefalia, e um 

caso de cada uma destas patologias: cardiopatia, convulsão, dermatite, displasia 

múltipla epifisária, insuficiência renal, paralisia unilateral, problema gastrointestinal, 

problema na coluna, problema motor inferior, síndrome de West, síndrome de Rett. 

Observou-se que os três casos de microcefalia eram em crianças com cinco anos de 

idade. Considerando todas as crianças, quanto aos hábitos, a maior frequência foi 

registrada em relação ao não uso de mamadeira (Qui-quadrado= 5,678; p= 0,017), 

não uso de chupeta (Qui-quadrado= 21,646; p< 0,0001) e sem hábito de sucção do 

dedo (Qui-quadrado= 36,534; p< 0,0001) (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Distribuição dos participantes de acordo a idade gestacional e problema 
de saúde, uso de mamadeira, uso de chupeta e hábito de sucção do dedo 

Idade 

gestacional 

(semanas) 

Problema de 

saúde 

 Uso de 

mamadeira 

 Uso de 

Chupeta 

 Hábito de sucção 

de dedo 

Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não Sim 

< 40 15 6  17 8  21 4  23 2 

40 43 16  22 12  30 4  31 3 

> 40 0 2  17 6  18 5  22 1 

Total 58* 24  56* 26  69* 13  76* 6 

* Teste Qui-quadrado; p< 0,0001 

 

5.2. CONDIÇÕES DENTÁRIAS  

De acordo com o exame dental, observou-se que 13 crianças (15,85%) 

apresentaram dentição hígida, isto é, livres de cárie e suas consequências. A Tabela 

5 apresenta a distribuição das crianças de acordo o número de dentes cariados, 

obturados e extração indicada, sendo que nesta distribuição, a análise estatística não 

apontou diferença significativa entre as classes (Teste Qui-quadrado=4,602; 

p=0,331).  

 

 

 

 

 



Resultados | 31 

 

 

 

Tabela 5. Distribuição das crianças de acordo a soma de o critério de prevalência e 
severidade à doença cárie 
Dentes Cariados + Obturados + Extração indicada n % 

0 13 15,85 

1|-|4 22 26,83 

5|-|8 20 24,39 

9|-|12 19 23,17 

12|-|16 8 9,76 

Total 82 100 

 

Para se obter um índice neste estudo, o número de dentes cariados, 

obturados e extração indicada de cada criança foi somado obtendo-se um total de 

509 dentes. Este valor foi dividido pelo número de crianças (n=82), resultando em 

6,21. Se faz necessário ressaltar que este cálculo foi baseado no índice CEO e CPO-

D, porém, os dentes perdidos não foram contabilizados pois algumas crianças 

estavam na fase da dentição decídua incompleta, mista ou permanente incompleta. 

De acordo a classificação dos graus de prevalência e severidade à doença cárie, 

adotado para o índice CPO-D, o valor 6,21 indica “a ta” prevalência e severidade à 

doença cárie. 
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6. DISCUSSÃO  
 

Os resultados mostraram uma alta prevalência e severidade à doença cárie, 

com o índice CPOD. Não houve diferenças significativas entre faixas etárias, gênero, 

hábitos deletérios e idade gestacional. 

Estudos de diferentes países demonstraram uma diferença entre refugiados 

e moradores locais em seu estado de saúde bucal. Estudos na Suécia, Holanda e 

Itália relataram que refugiados do Chile, Polônia e Iugoslávia tinham uma saúde 

bucal mais precária e precisavam de mais tratamento do que seus cidadãos nativos. 

(29) (37)(38)(39)  

Os refugiados chilenos e poloneses na Suécia demonstraram um pior estado 

de saúde bucal em comparação com a população sueca. Da mesma forma, crianças 

refugiadas na Holanda descobriram ter um estado de saúde bucal inferior em 

comparação com as crianças holandesas com 85% das crianças refugiadas 

apresentando histórico de cárie dentária. (38) (39) 

 Nos Estados Unidos, porém, foi avaliado o estado de saúde bucal de 

crianças refugiadas recém-chegadas (6 meses a 18 anos) participantes do Programa 

de Avaliação de Saúde de Refugiados. Este estudo encontrou diferenças significativas 

no estado de saúde bucal entre os diferentes grupos étnicos de refugiados quando 

comparados com os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (NHANES 

III). (40) 

As crianças refugiadas africanas tiveram significativamente menor 

experiência de cárie dentária, bem como menos cárie, em comparação com crianças 

refugiadas da Europa Oriental com idade semelhante. Eles também eram menos 

propensos alguma vez ter ido a um dentista. Possíveis razões para esses achados 

incluem diferenças na exposição ao flúor natural na água potável, diferenças na 

dieta, acesso a cuidados profissionais e crenças culturais e práticas. Quando as 

crianças refugiadas foram comparadas com crianças locais, tendo em conta a raça, 

as crianças africanas refugiadas tiveram apenas metade da experiência de cárie de 

crianças brancas ou afro-americanas. Crianças africanas refugiadas tinham 

probabilidade semelhante de ter cárie dentária não tratada em comparação com a 

África. (40) 
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Apesar de muito pouco, as crianças africanas refugiadas tiveram acesso 

prévio a cuidado dentário. E esses resultados estão de acordo com as baixas taxas 

de cárie dentária observadas em crianças refugiadas etíopes em Israel sem acesso 

prévio a um dentista (41) bem como as com cáries que geralmente tem mais baixas 

prevalência em muitas partes da África. (42) 

Em contraste, as crianças da Europa Oriental foram quase 3 vezes mais 

probabilidade de ter experiência de cárie comparados com crianças norte-americanas 

e tem 9,4 vezes mais probabilidade de ter cárie não tratada como crianças brancas 

dos EUA. Além disso, as crianças do Leste Europeu eram 5,6 vezes mais propensos a 

ter experiência de cárie e 4,7 vezes mais propensos a ter cárie não tratada em 

comparação com crianças africanas refugiadas, apesar de geralmente ter maior 

acesso a dentistas do que foi encontrado entre refugiados africanos. Essa alta taxa 

de cáries entre as crianças refugiadas do Leste Europeu confirma estudos anteriores 

que notaram alta prevalência de cárie entre os refugiados da ex-Iugoslávia na Itália 

(29) e um estado de saúde bucal mais precário, que posteriormente se agravou com 

o resultado da guerra. (27) 

     

Tabela Comparativa de Frequência de Casos de Cárie nos 

Imigrantes nos Estudos Relacionados 

 

PAÍS DE 

ORIGEM 

PAÍS DE 

ACOLHIMENTO 

FAIXA 

ETÁRIA 

FREQUÊNCIA 

DE CÁRIE 

REFERÊNCIA 

Venezuela Brasil 2 a 13 anos Alta prevalência. 

Índice CPOD 6,21 

Farias, JSS. 

2022 

Europa 

Ocidental 

EUA  0.6 meses a 

18 anos 

9,4 vezes mais 

probabilidade de 

ter cárie, 

comparado aos 

nativos. 

Cote et al., 

2004 (25) 

Chile, Polônia Suécia e Holanda  Chilenos e 

poloneses 

demonstraram 

pior estado de 

Zimmerman M. 

1993; Kalsbeek 

H. et al., 2001 

(38) (39) 
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saúde bucal 

comparado aos 

suecos. Da 

mesma forma, 

crianças 

refugiadas na 

Holanda tem 

estado de saúde 

bucal inferior aos 

holandeses, 

sendo 85% das 

crianças 

refugiadas com 

história de 

doença cárie.. 

África EUA  Metade da 

experiência de 

cárie, comparado 

as crianças 

brancas ou afro-

americanas. 

Cote et al., 

2004 (25) 

África Leste Europeu  38% com 

histórico de cárie 

nos africanos 

refugiados, 

comparado com 

79,7% do 

europeus 

orientais. 

Cote et al., 

2004 (25) 

Etiópia Israel  Baixa taxa de 

cárie dentária em 

crianças etíopes 

refugiadas em 

Israel 

Fushida CE. et 

al., 1999 (41) 
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Iugoslávia Itália  Alta prevalência 

de cárie dentária 

Angelillo IF. et 

al., 2001 (29) 

 

É interessante que nenhuma dessas crianças etíopes tenha ido ao dentista 

antes da emigração para Israel. Todos os alimentos consumidos por esses refugiados 

etíopes em sua cultura nativa foram caseiros sem o uso de açúcar refinado, que é 

típico de muitas partes da África. Em todo o leste África, a prevalência de cárie 

dentária é baixa em comparação com os países desenvolvidos, com menor 

prevalência em áreas rurais versus urbanas. (42) 

Comparando esses estudos com os dados da tabela acima, é possível propor 

que os países com acesso a produtos alimentícios industrializados, ou seja, os 

grandes centros, apresentam um índice maior em relação aos países com pouco 

acesso a produtos com alto teor de açúcar, presumindo que as regiões rurais com 

alimentação mais natural, apresentam índices menores, portanto, o elevado ou baixo 

índice da doença cárie, pode estar relacionado também aos hábitos alimentares. 

Os médicos de cuidados primários podem desempenhar um papel crucial na 

educação dos refugiados recém-chegados sobre práticas de higiene bucal, o papel do 

flúor e o uso de serviços preventivos de saúde bucal. Além disso, esses médicos 

muitas vezes podem facilitar os encaminhamentos aos serviços odontológicos para o 

início do atendimento (40). No caso das crianças venezuelanas refugiadas, que 

tinham acesso ao atendimento no Núcleo de Saúde da Acolhida, apenas os casos em 

que as mães relatavam ou quando observadas pelo próprio médico pediatra durante 

a consulta que realizava o encaminhamento, não tendo um profissional com 

conhecimento específico na avaliação de casos em que os cuidados primários 

pudessem desempenhar esse papel crucial no sentido da educação dos refugiados 

recém-chegados ao Brasil.  

 Embora alguns grupos de refugiados possam realmente ter taxas mais 

baixas de cárie do que a população dos EUA, eles geralmente terão outras 

necessidades e problemas. Por exemplo, muitos refugiados sudaneses tiveram a 

extração ritual de incisivos e caninos e como consequência da língua empurrando, 

têm problemas significativos com a articulação da fala e má oclusão. Além disso, o 
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processo de aculturação pode levar à adoção de hábitos deletérios, como uma dieta 

com alto teor de açúcar refinado. Em contraste, os refugiados como os da Europa 

Oriental podem ter urgência em patologia bucal, incluindo cáries graves, que 

requerem intervenção odontológica precoce e contínua, juntamente com educação 

sobre higiene e práticas pessoais. (25) 

Em relação à dieta, Mattila et al. (43), mostraram que os hábitos alimentares 

e de bebida dos refugiados mudaram após sua chegada à Europa e que a ingestão 

de açúcar aumentou, o que influencia seus dentes. (44) 

Educação em saúde e ações de sensibilização da comunidade são elementos 

importantes de programas de reassentamento de refugiados bem-sucedidos. A 

infusão de informações direcionadas sobre práticas adequadas de saúde bucal e a 

facilitação do acesso aos serviços de assistência odontológica pode beneficiar os 

programas existentes. Um componente chave poderia ser foco no aconselhamento 

de refugiados sobre nutrição, mudança de padrões alimentares e aumento da 

suscetibilidade à cárie dentária como resultado do aumento do consumo de açúcar 

(40). No âmbito do Núcleo de Saúde da Acolhida, foi observado que havia no corpo 

técnico, profissionais especializados que realizavam dietas nutricionais. Estas 

atividades podem sim resultar na sensibilização da comunidade imigrantes para um 

reassentamento bem-sucedido. 

Avaliação de saúde bucal de refugiados recém-chegados são um 

componente essencial das avaliações de saúde de todos os refugiados. O PROH 

integrou efetivamente a saúde bucal nos cuidados para melhorar uma abordagem 

interdisciplinar para fornecer serviços ao cliente e atendimento ao paciente (40). 

Entre tanto, não há protocolos de análise preliminar da saúde bucal dos refugiados 

recém-chegados, pois os mesmos só procuram atendimento quando sentem a 

necessidade, odontalgias, desconforto, ou seja, em estágio avançado da doença 

cárie. 

Uma limitação importante deste estudo é que ele avaliou o estado de saúde 

bucal de crianças refugiadas em apenas 1 ponto no tempo, logo após sua chegada 

no Estados Unidos. Como discutido anteriormente, é plausível que os padrões 

alimentares dos refugiados e o aumento da exposição a açúcares refinados nos 
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Estados Unidos podem resultar no aumento do risco de cárie. O ideal é que essas 

crianças sejam monitoradas prospectivamente para avaliar mudanças nos padrões 

nutricionais e comportamentos de saúde que podem ter impacto na incidência de 

cárie (45). De igual modo, o estudo realizado com as crianças venezuelanas 

refugiadas, encontrou a mesma limitação de análise de apenas um ponto no tempo, 

isto porque a política da Operação Acolhida, é interiorizar os refugiados para os 

demais Estados Brasileiros, portanto, o que impede que essas crianças sejam 

monitoradas prospectivamente. Outro fator complicador, é que não há prontuários 

do paciente, o que possibilitaria o acompanhamento por profissionais de outros 

Estados. 

Condições bucais, incluindo cárie dentária e doenças periodontais, têm um 

impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos e um alto ônus econômico 

para o sistema de saúde do país anfitrião. Assim, alguns estudos foram realizados 

nas últimas duas décadas para investigar a saúde bucal de populações de 

refugiados, incluindo refugiados somalis nos EUA(46,47) refugiados africanos e da 

Europa Oriental nos EUA (30), refugiados vietnamitas na Austrália (48). Refugiados 

liberianos em Gana (49) e imigrantes e refugiados na Itália (29). A crise migratória não 

é um problema antigo, faz parte da história moderna e imprevisível, ou seja, não 

existem estudos de investigação da doença cárie nos refugiados venezuelanos, o que 

seria imprescindível, pois, além de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, 

evitaria o alto ônus para o Sistema Único de saúde - SUS. 

Esses estudos mostraram uma alta prevalência de cárie dentária, doenças 

periodontais e má higiene bucal. Além disso, o status da saúde bucal parecia diferir 

consideravelmente entre as diferentes populações de refugiados, dependendo da 

região geográfica de origem (29) (48). Os estudos sugeriram que as condições pré-

chegada são tão importantes quanto aquelas durante o período de chegada e pós-

chegada na determinação do estado de saúde bucal dos refugiados (50). No caso dos 

refugiados venezuelanos, oriundos da mesma região, o governo brasileiro, através 

da Operação Acolhida, não tem medidas de avaliação no momento da entrada no 

país, sendo que os casos só são investigados quando o refugiado relata odontalgias. 
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No âmbito da pesquisa realizada, foi observado que não existem programa 

de acompanhamento desenvolvido por profissionais da odontologia, assim como 

existem nos casos de vacinação, uma vez que a equipe médica do Núcleo de Saúde 

da Acolhida não adotou procedimento de analise da prevalência da doença cárie na 

pré chegada, tão pouco na chegada, e que os atendimentos odontológicos são 

realizados quando o próprio paciente ou responsável sente necessidade de 

tratamento odontológico. Com o acesso limitado aos cuidados odontológicos entre os 

refugiados, os pediatras devem estar particularmente atentos ao risco de doenças 

bucais entre as crianças refugiadas. 

 Como medidas de melhorias, é recomendado a adoção de protocolos de 

atendimento na pré chegada dos imigrantes venezuelanos, assim como nos casos de 

comprovação de vacinação e ainda nos casos de checagem dos documentos 

necessários para ingresso no país. Com isso, além da qualidade de vida do indivíduo, 

será resolvido o impacto financeiro no Sistema Único de Saúde – SUS. Por fim, não 

menos importante, será possível, inclusive, mitigar outras patologias cuja boca é 

porta de entrada. 

A inobservância das autoridades brasileiras, a falta de medidas preventivas, 

a ausência de protocolos no sentido de avaliar a saúde bucal dos imigrantes, pode 

ter ocasionado danos irreparáveis a saúde publica de Roraima e do Brasil, uma vez 

que não há qualquer estudo, diagnóstico ou levantamento de dados, que se possam 

avaliar quais são as doenças trazidas pelo refugiado venezuelano que poderiam 

facilmente ser evitadas. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

Diante dos resultados, podemos concluir que existe a necessidade de políticas 

públicas voltadas para a saúde bucal dos imigrantes e refugiados. Tendo em vista a 
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realidade do difícil acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo Estado de 

acolhimento, tanto por questões de idioma, cultural, financeiro, e até mesmo a falta 

de informação.  

Com isso, mostra a necessidade de implantar medidas de políticas públicas, 

afim de planejar e executar ações de saúde, de forma curativa e preventiva. Afinal, 

em nossa constituição e pelo regimento do SUS, todo e qualquer ser humano em 

território nacional tem o direito à saúde. É dever do estado promover esta saúde nos 

refugiados que acolhemos. 
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DADOS PESSOAIS 

 

NOME: RG: 

DATA DE NASCIMENTO: 

NOME DA MÃE:  

NOME DO PAI: 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

ABRIGO: 

 

ANAMNESE 

 

QUANTAS VEZES POR DIA ESCOVA OS DENTES?                   USA FIO DENTAL? 

HÁBITO DE CHUPAR DEDO?           HÁBITO DE CHUPAR CHUPETA?          USA MAMADEIRA? 

A MÃE TEVE DIFICULDADES NA AMAMENTAÇÃO MATERNA? 

MAMOU LEITE MATERNO ATÉ QUE IDADE?               FEZ USO DE ALGUMA FÓRMULA? 
TEM OU JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA ALÉRGICO?               TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? 

FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO? 

A MÃE FEZ ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL? 

A MÃE FEZ ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO? 

JÁ TINHA OUVIDO FALAR SOBRE? 

NASCEU DE QUANTOS MESES?               PARTO NORMAL OU CESÁREA? 

A MÃE TEVE ALGUMA COMPLICAÇÃO DURANTE O PARTO? 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA RESPONSÁVEL 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada Saúde Bucal de Crianças 

Imigrantes Venezuelanas no Estado de Roraima, sob a responsabilidade da pesquisadora Jéssica 

Sabrina Sales de Farias. Esta pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento epidemiológico da 

doença cárie da população de crianças imigrantes no Estado de Roraima, afim de obter os dados para 

poder planejar e executar através de ações de saúde. Será realizado anamnese, exame clínico e 

físico, registros fotográficos, e caso haja necessidade, será realizado exames complementares. 

O termo de consentimento Livre e Esclarecido será obtido pela pesquisadora Jéssica Sabrina 

Sales de Farias. A pesquisa será realizada no Núcleo de Saúde da Acolhida – NSA, por meio de exame 

clínico, com o intuito de avaliar as condições de cárie dentária. 

Em nenhum momento será identificado a identidade do participante. Os resultados desse 

estudo serão publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. Você não terá nenhum 

gasto financeiro por participar desta pesquisa. 

Não há riscos nesta pesquisa. 

Os benefícios desta pesquisa visam colaborar com um melhor conhecimento da saúde bucal 

das crianças envolvidas neste estudo poderá contribuir para o planejamento e a adoção de políticas 

públicas dos órgãos governamentais responsáveis pela promoção de saúde do município de Boa 

Vista-RR. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo 

ou coação. 

 

Boa Vista/RR, de dezembro de 2021. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido 

devidamente esclarecido. 

 

______________________________________________ 
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