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RESUMO 
 

Vasconcelos, KRF. Associação entre lesões de cárie dentária e defeitos do 
desenvolvimento do esmalte com o índice de massa corporal e com polimorfismos 
nos genes que codificam as metaloproteinases 8, 13 e 20, em crianças de Manaus 
- AM. Ribeirão Preto, 2018. 98p. Tese [doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo. 
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre lesões de cárie dentária e 
defeitos do desenvolvimento do esmalte (DDEs) com o índice de massa corporal e com 
polimorfismos nos genes que codificam as metaloproteinases 8, 13 e 20, em uma população 
de crianças amazônicas. A amostra foi constituída de 221 crianças, com idade entre 9 e 12 
anos, de ambos os gêneros, matriculadas em quatro escolas públicas da cidade de Manaus - 
Amazonas. Durante o exame clínico foram obtidos os índices CPO-D e/ou ceo-d, dados 
referentes aos DDEs e dados antropométricos (peso e altura). Os responsáveis responderam 
a um questionário sobre hábitos de higiene bucal e dieta. Amostras de saliva foram 
coletadas como fonte de DNA genômico e, por meio do método Taqman, por PCR em tempo 
real, realizou-se a genotipagem das regiões rs17099443 e rs3765620 no gene que codifica a 
MMP8; rs478927 e rs2252070 no gene que codifica a MMP13; e rs1784418 no gene que 
codifica a MMP20. Os dados foram submetidos à análise estatística empregando os testes de 
Shapiro-Wilk, ANOVA, Tukey, Qui-quadrado, Exato de Fisher e a razão de chance, com nível 
de significância de 5%. De acordo com os resultados obtidos verificou-se que, nas crianças 
com baixo peso, a média de lesões de cárie dental foi 1,00 (DMP 1,00), nas eutróficas a 
média de lesões de cárie dental foi de 1,57 (DMP 2,00), nas com sobrepeso, a média foi de 
1,44 (DMP 1,86) e nas crianças obesas foi de 3,12 (DMP 2,63). Crianças obesas 
apresentaram mais lesões de cárie que as crianças eutróficas e com sobrepeso (p<0,05). 
Nos genes que codificam MMP8, MMP13 e MMP20 os alelos polimórficos foram observados 
em maior frequência nos indivíduos com experiência de cárie, com associação significativa 
apenas para o polimorfismo rs478927 no gene que codifica a MMP13 (p=0,043). Com 
relação aos DDE, os alelos polimórficos foram observados em maior frequência nos genes 
que codificam MMP8, MMP13 e MMP20, com associação significativa apenas para o 
polimorfismo rs478927 no gene que codifica a MMP13 (p=0,005). Para o gene que codifica 
MMP13, houve diferença significativa na distribuição dos genótipos entre os grupos controle 
e DDE (p=0,017). Com base nos parâmetros analisados e nos resultados obtidos, foi possível 
concluir que, em crianças de Manaus-AM, as lesões de cárie estiveram associadas com 
obesidade, e que houve associação entre o polimorfismo genético (rs478927) no gene que 
codifica a MMP13 com presença de lesões de cárie e DDEs. 
 
 
Palavras-chave: Metaloproteinase 8 da Matriz. Metaloproteinase 13 da Matriz.  
Metaloproteinase 20 da Matriz. Cárie Dentária. Polimorfismo Genético. Esmalte dentário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 

Vasconcelos, KRF. Vasconcelos, KRF. Association between dental caries lesions and 
developmental enamel defects with body mass index and with polymorphisms in 
genes encoding metalloproteinases 8, 13 and 20 in children from Manaus - AM. 
Ribeirão Preto, 2018. 98p. Tese [doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. 
 
The objective of the present study was to evaluate the association between dental caries 
lesions and developmental enamel defects (DED) with body mass index and polymorphisms 
in gene encoding matrix metalloproteinases 8, 13 and 20 in a population of Amazonian 
children. The sample consisted of 221 children, aged between 9 and 12 years, of both 
genders, regularly enrolled in four public schools in the city of Manaus, Amazonas State, 
Brazil. During the clinical examination, the researchers recorded DMFT and/or dmft indexes, 
DED data and anthropometric data (weight and height). Parents/caregivers answered a 
questionnaire about children´s oral hygiene habits and diet. Saliva samples were collected as 
a source of genomic DNA and, using TaqMan real-time PCR, genotyping was performed of 
regions rs17099443 and rs3765620 in the gene encoding MMP8; rs478927 and rs2252070 in 
the gene encoding MMP13; and rs1784418 in the gene encoding MMP20. Data were 
submitted to statistical analysis using the Shapiro-Wilk, ANOVA, Tukey, Qui-quadrado, Exato 
de Fisher and odds ratio tests, with a significance level of 5%. According to the results, it 
was found that, in children with low weight, the mean number of dental caries lesions was 
1.00 (SD 1.00); in the eutrophic children the mean was 1.57 (SD 2.00); in the overweight 
children, the mean was 1.44 (SD 1.86) and in obese children the mean was 3.12 (SD 2.63). 
Obese children had more dental caries lesions than eutrophic and overweight children 
(p<0.05). In the genes encoding MMP8, MMP13 and MMP20, the polymorphic alleles were 
observed more frequently in individuals with caries experience, with a significant association 
only for rs478927 polymorphism in the gene encoding MMP13 (p=0.043). With respect to 
DED, the polymorphic alleles were observed more frequently in the genes encoding MMP8, 
MMP13 and MMP20, with a significant association only for the rs478927 polymorphism in the 
gene encoding MMP13 (p=0.005). There was a significant difference in the distribution of 
genotypes between the control and DED groups (p = 0.017) for the gene encoding MMP13. 
Based on the analyzed parameters and the obtained results, it was possible to conclude that 
in children from Manaus-AM, caries lesions are associated with obesity, and that there was 
an association between gene polymorphism (rs478927) in the gene encoding MMP13 with 
presence of caries lesions and DED. 
 
Key Words: Matrix Metalloproteinase 8. Matrix Metalloproteinase 13. Matrix 
Metalloproteinase 20. Dental caries. Gene Polymorphism. Dental enamel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a American Public Health Association, o estado nutricional de 

um indivíduo pode ser definido como a condição de saúde, influenciada pelo 

consumo e utilização de nutrientes (American Public Health Association, 1995; Rossi 

et al., 2008). Devido ao seu caráter multifatorial, o estado nutricional demonstra, 

indiretamente, uma relação com o nível de atendimento de necessidades básicas 

como alimentação, saneamento, acesso a serviços de saúde, renda e educação, 

sendo um importante instrumento para a verificação da evolução das condições de 

saúde e de vida da população (Pinho et al., 2010; Santos et al., 2018).  

Paralelamente, sabe-se que o crescimento e desenvolvimento infantil são 

sensíveis indicadores das condições de saúde e de nutrição de uma população. 

Fatores ambientais como condições socioeconômicas, condições sanitárias, controle 

de doenças infecciosas, renda mínima, nível de educação, industrialização e 

urbanização são fatores importantes, que podem bloquear a expressão plena do 

potencial genético individual (Nascimento et al., 2010). Nos últimos anos, tem sido 

verificado um aumento da prevalência de excesso de peso, simultaneamente à 

redução dos quadros de desnutrição. Por essa razão, a importância do conhecimento 

da realidade de cada população deve ser enfatizada, para que se viabilize o 

planejamento e o desenvolvimento de programas de prevenção e/ou de intervenção 

voltados à população infantil (Foschini e Campos, 2010).  

O Índice de Massa Corporal (IMC) expressa a relação entre o peso da criança 

em relação à sua estatura ao quadrado (Ministério da Saúde, 2011). O IMC, em 

crianças, modifica-se significativamente com a idade, apresentando um expressivo 

aumento durante a primeira infância, diminuindo na fase pré-escolar e voltando a 

aumentar na adolescência e no adulto jovem. Quando utilizado em crianças, o IMC 

deve ser controlado pela idade e pelo sexo (WHO, 2006).  

As alterações no estado nutricional podem ocasionar alterações no IMC, 

resultando em baixo peso, sobrepeso e obesidade. A obesidade é uma doença 

crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, resultante do desequilíbrio 

crônico entre o consumo alimentar e o gasto energético (Beraldo et al., 2004; 

Mendonça e Anjos, 2004; Velasquez-Melendez et al., 2004; Peixoto et al., 2006), 
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enquanto o sobrepeso constitui uma proporção relativa de peso maior que a 

desejável para a altura, sendo ambos de etiologia multifatorial, com influência de 

fatores biológicos, psicológicos e sócio-econômicos (Giugliano e Carneiro, 2004). A 

obesidade e o sobrepeso apresentam caráter epidêmico e prevalência crescente, 

tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento (Júlíusson et al., 2010; 

Maggio et al., 2013; Cunningham et al., 2014; Dégi et al., 2014).  

A obesidade infantil tem sido cada vez mais observada mundialmente, como 

um problema de saúde pública, sendo habitualmente associada com um risco 

aumentado para morbidades físicas e psicossociais (National Task Force on the 

Prevention and Treatment of Obesity, 2000). Por outro lado, a desnutrição ocorre 

quando há deficiência no consumo de proteínas e nutrientes, que geram energia 

necessária para a realização das funções do organismo (de Onis e Blossner, 2000; 

Shils et al., 2016), podendo originar perda de peso e déficit de crescimento (Batista, 

2003). Na literatura específica, a associação entre IMC e lesões de cárie tem sido 

demonstrada por alguns autores (Almerich-Torres et al., 2016; Farsi et al., 2016; 

Farsi e Elkhodary, 2017; Krishna et al., 2017), enquanto outros não evidenciaram 

essa relação (Silva et al., 2016; Khadri et al., 2018; Paisi et al., 2018). Revisões 

sistemáticas da literatura com metanálise (Carson et al., 2018; Chen et al., 2018) 

apresentam resultados contraditórios. Portanto, apesar do grande número de 

estudos investigando a associação entre essas condições em muitas populações, os 

resultados são inconclusivos, justificando a realização de estudos adicionais a esse 

respeito. 

O esmalte dentário, tecido no qual a lesão de cárie se inicia, também pode 

ser afetado por Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte (DDEs), em função de 

alterações no desenvolvimento dentário que ocorrem no período da amelogênese. Os 

DDEs são comuns na população e caracterizados como alterações na estrutura do 

esmalte ou perda local de sua translucidez. Essas anomalias se originam por fatores 

que interferem na mineralização, podendo ter origem local, sistêmica e/ou genética 

(Nikiforuk e Fraser, 1981). Existem dois tipos de DDEs: a hipoplasia do esmalte 

(defeito quantitativo), que é a formação insuficiente da matriz orgânica do esmalte, 

resultante de danos nos ameloblastos; e a hipomineralização (defeito qualitativo), 
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que é a alteração na cor/translucidez do esmalte (Aine et al., 2000; Diniz et al., 

2011). 

A complexidade da etiologia dos DDEs e das lesões de cárie é indiscutível, 

pois diversos fatores locais e sistêmicos são relevantes. Nos DDEs, fatores como 

traumas dentofaciais (Hilgemberg et al., 2012) e fatores genéticos (Jeremias et al., 

2013) podem estar envolvidos.  Já a etiologia da cárie dentária compreende diversos 

fatores (microbiológicos, genéticos, sociais, comportamentais e ambientais, entre 

outros), que podem interagir e contribuir para a gênese e desenvolvimento da lesão 

cariosa (Bretz et al., 2005; Fisher Owens et al., 2007). Os fatores genéticos do 

hospedeiro podem influenciar na capacidade tampão e pH da saliva, na morfologia 

dental e na composição do esmalte,  desempenhando papel fundamental no 

desenvolvimento das lesões de cárie (Moreira et. al., 2007). Cabe ressaltar que a 

amelogênese é um processo complexo que envolve diversos mecanismos 

moleculares (Cobourne et al., 2004). Alterações nesses mecanismos podem acarretar 

em DDEs, bem como em maior suscetibilidade à carie dental. 

A contribuição dos fatores genéticos nas alterações citadas tem se destacado 

a partir de estudos em modelos animais e estudos epidemiológicos em humanos. 

Dentre os estudos com animais, alterações em regiões do cromossomo 17 (Suzuki et 

al., 1998) e regiões dos cromossomos 1, 2, 7 e 8 (Nariyama et al., 2004) mostraram 

estar associadas a uma maior susceptibilidade à cárie, em ratos. Entretanto, as 

maiores evidências deste componente genético têm sido demonstradas por meio de 

estudos com gêmeos (Boraas et al., 1988; Conry et al., 1993; Bretz et al., 2005). 

Gêmeos monozigóticos compartilham genes idênticos, enquanto gêmeos dizigóticos, 

assim como irmãos, compartilham a metade de seus genes segregados. 

Considerando que o meio ambiente comum pode contribuir para o desenvolvimento 

da cárie, gêmeos monozigóticos e dizigóticos criados separadamente logo após o 

nascimento foram avaliados e o resultado da estimativa de hereditariedade para o 

índice de cárie foi considerado moderadamente forte, em torno de 40% (Conry et al., 

1993). Outro estudo com gêmeos criados juntos também sugeriu que fatores 

genéticos podem contribuir para a variação na experiência de cárie, com estimativas 

variando entre 45 a 64% (Bretz et al., 2005). 
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Deeley et al., (2008) avaliaram polimorfismos em genes relacionados à 

formação do esmalte dentário em indivíduos com baixa e alta experiência de cárie. 

Observaram que o alelo polimórfico no gene AMELX foi associado à alta experiência 

de cárie em indivíduos da Guatemala. Outro estudo com crianças da Turquia sugeriu 

que variações nos genes AMBN, AMELX e TUFT1, envolvidos na formação do 

esmalte, seriam capazes de modificar a suscetibilidade a cárie (Patir, Seymen et al., 

2008). Genes relacionados ao fluxo salivar e às preferências alimentares também já 

foram estudados e um locus de proteção para cárie dentária no cromossomo X foi 

identificado, fato este que poderia explicar as diferenças entre os sexos na 

freqüência desta doença (Vieira et al., 2008). 

Em 2006, Lee et al. publicaram um estudo relatando grande quantidade de 

colágeno tipo I, fosfoforina e sialoproteína dentinária (DSP) em dentes com lesões de 

cárie, o que mostra a síntese pelos odontoblastos tanto de colágeno quanto destas 

duas proteínas não-colagenolíticas, adjacente à lesão de cárie dentinária, 

demonstrando que a DSP assim como fosfoforina podem facilitar a rápida 

mineralização durante a formação de dentina reacionária ou reparativa. 

Alternativamente, a DSP pode agir como um ativador para as Metaloproteinases da 

Matriz Extracelular (MMPs) (Lee et al., 2006).  

As MMPs formam uma família de enzimas com identidade estrutural, porém 

geneticamente distintas, que degradam a matriz extracelular (Bonnans et al. 2014; 

Jain, Bahuguna, 2015). Estas proteases constituem uma classe de endopeptidases, 

que degradam proteínas por clivagem das ligações peptídeas e desempenham 

importante função na fisiologia e patologia dos tecidos. Nos processos normais, estas 

enzimas participam da remodelação tecidual, da cicatrização de feridas, 

embriogênese, apoptose, reações de defesa imunológica do hospedeiro e 

reprodução. Também participam da patogênese de muitas doenças como em 

diversas condições inflamatórias envolvendo injúria tecidual, doenças pulmonares, 

doenças de pele, doenças cardíacas, doenças oftálmicas, artrites, artroses e câncer 

(Sternlicht e Werb, 2001; Visse e Nagase, 2003). Dentre os diferentes papéis 

atribuídos às MMPs no ambiente bucal estão vários eventos durante a odontogênese, 

além da participação no desenvolvimento de processos patológicos, tais como as 

doenças periodontais, as doenças pulpares inflamatórias e as lesões de cárie 
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(Hannas et al., 2007).   

As MMPs são principalmente sintetizadas na forma latente de zimogênios 

inativos (pró-MMPS) e requerem a ligação de um íon zinco ao seu sítio catalítico e a 

clivagem de um domínio pró-peptídeo para tornar-se cataliticamente competentes. 

Entre os 25 membros já identificados, 24 estão presentes no genoma de mamíferos 

e mais especificamente, 23 em humanos (Sorsa et al., 2006; Hannas et al., 2007).
 
A 

atividade das MMPs é controlada por mudanças no equilíbrio entre a expressão e 

síntese destas enzimas e seus principais inibidores endógenos, os inibidores teciduais 

de metaloproteinases da matriz (TIMPs). A expressão destas enzimas é controlada 

pela ativação de pró-enzimas, e pela inibição da sua atividade pelos TIMPs. Muitas 

MMPs são ativadas fora das células por outras MMPs ativadas ou proteinases serinas 

(Egeblad e Werb, 2002).  

As MMPs dos vertebrados podem ser divididas em grupos, incluindo as 

colagenases, as gelatinases, as estromelisinas, as matrilisinas, as tipo-membrana e 

outras MMPs. As colagenases (MMP1, MMP8 e MMP13) clivam especificamente o 

colágeno intersticial tipo I, II e III e outras moléculas da matriz extracelular. 

Algumas outras MMPs não são classificadas dentre as citadas (MMP11, MMP12, 

MMP19, MMP20, MMP22, MMP23 e MMP28) e possuem funções distintas (Visse e 

Nagase, 2003). 

No processo da lesão de cárie, ocorre a desmineralização da parte inorgânica 

dos tecidos dentais, principalmente a hidroxiapatita, por ácidos produzidos pelas 

bactérias. Neste processo, após a parte mineral da dentina ser dissolvida, esta expõe 

a matriz orgânica deste tecido que continua a ser decomposto por enzimas 

bacterianas (Featherstone, 2008). No entanto, os micro-organismos não são os 

únicos responsáveis pela degradação do colágeno (Tjäderhane et al., 1998). Estudos 

demonstram que as MMPs provenientes do hospedeiro desempenham um importante 

papel na progressão da lesão de cárie, destruindo a matriz orgânica da dentina 

(Tjäderhane et al., 1998; Sulkala et al., 2001; Hannas et al., 2007).  

Durante a dentinogênese, proteínas como o colágeno são sintetizadas e 

secretadas pelos odontoblastos, e após a sua organização estrutural na camada da 

pré-dentina, a mineralização ocorre por deposição de cristais de hidroxiapatita. A 

dentinogênese e a mineralização são fenômenos complexos que requerem o controle 
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de atividade enzimática extracelular. Muitas proteinases, pertencentes principalmente 

às MMPs, tem importante participação nestes processos (Tjäderhane et al., 2001). 

As MMPs parecem ter um grande papel na modulação da matriz dentinária, 

antes e durante a progressão da lesão de cárie. Embora o mecanismo relacionado à 

expressão das MMPs não esteja totalmente claro, elas participam da organização da 

matriz orgânica da dentina, antes da mineralização. Os efeitos diferenciais de TGF-ß 

na expressão do RNA mensageiro (mRNA) das MMPs e a síntese de proteínas, 

indicam que os fatores de crescimento podem ter um papel importante na maturação 

da matriz por meio da regulação das MMPs sintetizadas nos odontoblastos. Além 

disso, as MMPs participam da organização das fibras de colágeno na camada da pré-

dentina, degradando as fibrilas que não vão ser incorporadas na matriz orgânica. As 

metaloproteinases também podem ser necessárias para desnaturar o colágeno tipo 

III, a partir da pré-dentina. Este colágeno é um componente abundante nas matrizes 

de tecidos moles, mas não é normalmente observado em osso ou na dentina, e sua 

remoção pode ser essencial para a mineralização adequada. Naturalmente, outras 

proteínas presentes na pré-dentina necessitam ser removidas, e as MMPs podem 

estar envolvidas também nestes processos (Tjäderhane et al., 2001).  

De acordo com a literatura, a dentina humana contém a MMP2 (Martin de 

Las Heras et al., 2000; Boushell et al., 2008), a MMP8 (Sulkala et al., 2007), a MMP9 

(Mazzoni et al., 2007, Mazzoni et al., 2009) e a MMP3 (Boukpessi et al., 2008). 

Embora a MMP8 tenha sido descrita como a principal MMP na dentina humana, pode 

estar principalmente envolvida na organização da matriz orgânica, antes da 

mineralização da dentina. A MMP13 tem a capacidade de destruir colágeno tipo II 

com uma eficiência 6 a 10 vezes maior que os tipos I e III e apresenta uma atividade 

de gelatinase 40 vezes mais forte que a MMP8 (Knauper et al. 1996).  

Segundo Tannure et al. (2012a), as variações genéticas na MMP13 poderiam 

contribuir para a susceptibilidade à cárie dentária. Por outro lado, Sulkala et al. 

(2002) sugeriram que pode existir uma influência da MMP-20 na organização da 

matriz dentinária, antes e durante a mineralização in vivo, concluindo que a 

desmineralização ou degradação da matriz orgânica da dentina é necessária para a 

MMP20 poder ser liberada da mesma, o que poderia ocorrer, por exemplo, durante a 

progressão da lesão de cárie dentinária. Portanto, a MMP8, também conhecida como 
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colagenase-2; e a MMP13, também conhecida como colagenase-3, degradam 

componentes da matriz extracelular, como colágenos, gelatinas e fibronectina 

(Sulkala et al., 2004; Hannas et al., 2007; Maciejczyk et al., 2016).  A MMP20 é 

também conhecida como enamelisina e degrada amelogenina, a qual é a maior 

proteína da matriz do esmalte (Sulkala et al., 2004; Hannas et al., 2007; Jain, 

Bahuguna, 2015; Maciejczyk et al., 2016).  

Em 2011, Nascimento et al. encontraram uma maior expressão das MMPs 

salivares em pacientes com lesões ativas de cárie, quando comparadas com as de 

pacientes com lesões crônicas, além de observarem também um leve aumento das 

MMPs salivares com o aumento da profundidade das lesões (Tjäderhane et al., 

1998). Sorsa et al. (2004), demonstraram a contribuição de ambas as formas pró e 

ativas de MMP8, MMP2 e MMP9 no processo de lesão de cárie. 

De acordo com Chaussain-Miller et al. (2006), a inibição das MMPs por vários 

inibidores e particularmente por uma substância natural (TIMP), pode ser um 

potencial caminho terapêutico para evitar a progressão de lesões de cárie na 

dentina. Além disso, as MMPs têm uma importante função no desenvolvimento do 

esmalte, permitindo uma troca ordenada de matriz orgânica com mineral, criando 

uma camada de esmalte mais dura, menos porosa e sem manchas (Lu et al., 2008). 

Muitos estudos propuseram que as MMPs apresentam um importante papel na 

degradação da estrutura do colágeno e na propagação da lesão de cárie (Chaussain-

Miller et al., 2006; Hannas et al., 2007; Shimada et al., 2009; Vidal et al., 2014; Jain 

e Bahuguna, 2015; Mazzoni et al. 2015; Maciejczyk et al., 2016; Altinci et al. 2017; 

Lewis et al. 2017).  

Tendo em vista que estudos prévios sugeriram que polimorfismos genéticos 

nos genes que codificam as MMPs estão associados com experiência de cárie 

(Tannure et al., 2012a, Tannure et al., 2012b, Antunes et al., 2016; Karayasheva et 

al., 2016; Filho et al., 2017), e levando em consideração que a genética pode 

desempenhar um importante papel na susceptibilidade aos DDEs, seria plausível 

hipotetizar que polimorfismos nos genes que codificam as metaloproteinases da 

matriz poderiam estar associados com cárie dental e DDEs, em diferentes 

populações. Polimorfismos de nucleotídeo único ou SNPs, do inglês Single nucleotide 

polymorphisms, são polimorfismos de DNA onde somente uma base é alterada, 
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coexistindo alelos múltiplos em determinados locus em, no mínimo, 1% de uma 

população. Os SNPs, dispersos por todo o genoma, ocorrem em regiões codificadoras 

e não codificadoras. Nos polimorfismos de regiões codificadoras pode ocorrer uma 

substituição de um aminoácido na seqüência proteica podendo levar a modificações 

estruturais e funcionais na proteína, com potencial efeito biológico. Alguns SNPs 

classificados como não codificadores podem modificar a estrutura e estabilidade do 

RNA mensageiro e afetar a quantidade de proteína produzida. Outro tipo de 

polimorfismo, também importante, é aquele localizado em regiões promotoras, pois é 

capaz de alterar a expressão do gene (Chasman e Adams, 2001). 

No entanto, apesar desses conhecimentos, até o momento a associação 

entre cárie dentária e IMC é controversa e há pouca informação disponível na 

literatura específica sobre a associação entre lesões de cárie dental e defeitos do 

desenvolvimento do esmalte com polimorfismos nos genes que codificam as 

metaloproteinases, em crianças, justificando a realização de estudos nessa área. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente estudo foi avaliar se existe associação entre 

lesões de cárie dental e defeitos do desenvolvimento do esmalte com o índice de 

massa corporal e com polimorfismos nos genes que codificam as MMP8, MMP13 e 

MMP20, em crianças de Manaus - AM. 

 

Objetivos específicos 

- Avaliação da associação entre os polimorfismos genéticos em MMP8, 

MMP13 e MMP20 com lesões de cárie dentária. 

- Avaliação da associação entre os polimorfismos genéticos em MMP8, 

MMP13 e MMP20 com defeitos do desenvolvimento do esmalte. 

-  Avaliação da associação entre lesões de cárie dentária e índice de massa 

corporal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas – UEA (CAAE: 

39129614.3.0000.5016; Parecer: 923.569 – Anexo A), tendo sido aprovado. Os 

participantes da pesquisa e os responsáveis foram informados sobre a pesquisa e 

foram incluídos no estudo após lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento (Apêndices A e B).  

A amostra foi constituída por 221 crianças de ambos os gêneros, com idade 

entre 9 e 12 anos, matriculadas em 4 Escolas Públicas do município de Manaus - AM 

(Escola Municipal Thomas Meirelles, Escola Municipal Paula Frassinetti, Centro 

Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga e Escola Estadual de Tempo 

Integral Gilberto Mestrinho).  

Participantes portadores de síndromes, sistemicamente comprometidos, 

biologicamente relacionados e usuários de aparelhos ortodônticos fixos ou removíveis 

foram considerados inelegíveis para a participação neste estudo. 

 

Anamnese e obtenção de dados sobre higiene bucal e dieta 

Durante a anamnese foram coletados dados sócio-demográficos, ambientais 

e culturais dos participantes na pesquisa e de seus cuidadores/responsáveis. 

Informações referentes aos hábitos de higiene bucal (escovação e uso de fio dental), 

uso/exposição a fluoretos (uso de dentifrício fluoretado e uso de enxaguatório bucal 

com flúor) e dieta também foram coletadas, utilizando uma ficha específica 

(Apêndice C).  

 

Levantamento do índice de cárie 

Uma equipe composta por 2 cirurgiões-dentistas (odontopediatras) 

participaram do processo de calibração, no qual um examinador experiente em 

levantamentos epidemiológicos (gold-standard) procedeu as etapas de treinamento 

teórico e prático, com o objetivo de minimizar as variações e uniformizar os critérios 

adotados. O índice Kappa inter-examinador obtido foi maior que 0,8. 
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O levantamento do índice de cárie foi realizado sob luz artificial, utilizando-se 

espátulas de madeira (abaixadores de língua), espelho bucal plano nº5 (Golgran, São 

Paulo – SP, Brasil) e sonda do tipo ball point (Golgran, São Paulo – SP, Brasil), 

preconizada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013), com o examinador 

sentado à frente do participante da pesquisa. O diagnóstico de lesões de cárie, tanto 

na dentição mista quanto na permanente, foi baseado na detecção de lesões no 

estágio de cavitação, utilizando-se o índice ceod e/ou CPOD. Desta forma, foram 

obtidos 2 grupos de crianças: livres de cárie e com lesões de cárie (onde somou-se 

os índices obtidos). 

 

Avaliação dos defeitos do desenvolvimento do esmalte (DDEs) 

Para o diagnóstico dos DDEs foram utilizados os critérios do Índice 

Modificado para o Desenvolvimento dos Defeitos do Esmalte (Modified DDE Index) 

(FDI), apresentados na tabela 1.   

 

Tabela 1 - Caracterização dos defeitos do desenvolvimento do esmalte (DDEs) 
Opacidade Difusa Espessura normal, branca e sem limites nítidos 

Opacidade Demarcada 
Espessura normal, podendo ser branca, creme, amarelada ou castanha, 
com delimitação nítida  

Hipoplasia Ponto ou linha horizontal, com superfície rugosa à sondagem  
Adaptado de: Passos IA, Costa JDMC, Melo JM, Forte FDS, Sampaio FC. Defeitos do esmalte: etiologia, características clínicas e 
diagnóstico diferencial. Rev Inst Ciênc Saúde. 2007; 25(2):187-92.  

 

Após efetuar o levantamento dos DDEs, foram formados 2 grupos: crianças 

livres de DDE (controle) e crianças com DDE. 

 

Obtenção das medidas antropométricas 

A altura de cada criança foi determinada em centímetros (cm), empregando 

fita antropométrica (T87-2 WISO, São Paulo – SP, Brasil). O peso, em quilogramas 

(Kg), foi avaliado utilizando-se um aparelho de pesagem (Balança Accumed Balmaz 

Analógica, Rio de Janeiro – RJ, Brasil) (Silva et al., 2016). O Índice de Massa 

Corporal (IMC) z-score foi calculado pelo Pediatric Z-Score Calculator do Hospital de 

Crianças da Filadélfia (http://zscore.research.chop.edu/index.php), usando as 

variáveis individuais altura, peso, idade e gênero. O status nutricional foi classificado 

http://zscore.research.chop.edu/index.php)
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conforme parâmetros definidos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006), 

conforme pode ser observado na tabela 2. 
 

Tabela 2 - Classificação do status nutricional, com base no IMC z-
escore 

Status Nutricional IMC z-score Percentil 
Baixo peso <-2 <3 
Eutrófico ≥ -2 e ≤ +1 ≥ 3 e ≤85 
Sobrepeso > +1 e ≤ +2 > 85 e ≤ 97 
Obeso +2 > 97 

IMC: Índice de Massa Corporal. 

 

Avaliação dos polimorfismos genéticos 

 

Coleta do material biológico 

Amostras de saliva foram coletadas como fonte de DNA genômico, com base 

em protocolo previamente publicado (Kuchler et al., 2012.) e foram armazenadas, 

processadas e analisadas no Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de 

Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo. Cada criança realizou um bochecho com 5mL de solução salina, durante 1 

minuto.  Todo o volume do bochecho foi acondicionado em tubos para centrífuga 

(Cralplast, São Paulo – SP, Brasil) de 15mL, mantidos a -20°C. Cada tubo contendo a 

suspensão salivar foi centrifugado a 550G durante 10 minutos, para sedimentação do 

pellet de células. O sobrenadante foi descartado em hipoclorito de sódio a 2,5% e o 

pellet ressuspendido em 1mL de tampão de extração (TE) (Tris-HCl 10 mM, pH 7,8; 

EDTA 5 mM; SDS 0,5%). Posteriormente, o material biológico foi transferido para um 

tubo de 1,5mL e congelado a -20°C, até o momento da extração do DNA. 

 

Extração do DNA 

As amostras foram descongeladas e incubadas com 100ng/mL de Proteinase 

K em banho-maria a 56°C overnight, e submetidas a processos de precipitação, 

utilizando-se 400µL de solução de acetato de amônio a 10M. A seguir, todos os tubos 

foram agitados manualmente por 5 minutos e centrifugados por 15 minutos (12000 

rpm). O sobrenadante foi dividido em dois tubos de 700µL cada. O mesmo volume 

de álcool isopropílico gelado (700µL) foi adicionado em cada tubo e agitado 
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manualmente de maneira vigorosa. Foi observada a formação de "nuvem de DNA” 

em cada tubo, que posteriormente foi centrifugada por 20 minutos, a 12000 rpm. A 

seguir, o sobrenadante foi descartado cuidadosamente para não deslocar o pellet de 

DNA, e 1mL de etanol a 70% gelado foi adicionado e centrifugado por 15 minutos, a 

12000 rpm. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o tubo foi aberto e 

emborcado em papel por 30 minutos, para secar e para evaporar o excesso de 

etanol a 70%. O pellet de DNA foi ressuspendido em 50µL de TE e, em seguida, 

congelado a -20°C. 

 

Avaliação da quantidade e da pureza do DNA 

A concentração e a pureza do DNA foram determinadas por densidade óptica 

em espectrofotômetro (NanoDrop®2000c-Thermo Fisher Scientific, Walthan, 

Massachusetts, EUA) utilizando-se 2µL do material extraído. A concentração de DNA 

foi avaliada em um comprimento de onda de 260nm. A razão entre os valores 

obtidos nos comprimentos de onda 260nm e 280nm foi usada para estimar a pureza 

do DNA genômico. Somente as amostras de DNA com razão 260/280 acima de 1,8 

foram incluídas neste estudo. 

 

Seleção dos polimorfismos genéticos e genotipagem 

Foram selecionados polimorfismos potencialmente candidatos ao estudo da 

suscetibilidade à cárie dentária e defeitos do desenvolvimento do esmalte. Assim, 

optou-se por SNPs funcionais, por serem capazes de influenciar a expressão gênica, 

aumentando ou diminuindo a quantidade final da proteína codificada por aquele 

gene (Shastry, 2003). Optou-se também por polimorfismos previamente associados a 

patologias e alterações do desenvolvimento dentário na população brasileira (Tabela 

3).  
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Tabela 3 - Características genéticas dos polimorfismos selecionados para o estudo 

Gene 
Sequência de 

Referência  
Tipo de alteração Global MAF* 

MMP8 rs17099443 Intron variante 0,34 
MMP8 rs3765620 T [Thr] > I [Ile] 0,34 
MMP13 rs478927 Intron variante 0,36 
MMP13 rs2252070 upstream variant 0,36 
MMP20 rs1784418 Intron Variante 0,42 

Fonte de  informação: dbSNP de: https://www.ncbi.nlh.nih.gov/snp/ 
* MAF: Minor Allele Frequency (Freqüência do Alelo Menor) 

 

O método utilizado para as reações foi o de TaqMan (Ranade et al., 2001), 

com sondas específicas para a distinção alélica. As sondas TaqMan baseiam-se na 

identificação da base com uso de sondas marcadas com fluoróforos. Além do primer, 

um par de sondas se anela sobre uma pequena seqüência de nucleotídeos que 

contém o polimorfismo, sendo cada uma específica para um dos alelos, o polimórfico 

e o tipo selvagem. As sondas apresentam um fluoróforo que absorve a energia 

luminosa emitida pelo termociclador (Applied Biosystem, Califórnia, EUA), que se 

dissipa na forma de luz e calor, em comprimento de onda diferente do original. Essa 

fluorescência é, então, detectada pelo aparelho.  

A reação de PCR em tempo real foi realizada em um volume final de 3µL 

{4ng de DNA/reação, 1,5µL de TaqMan PCR master mix, 0,075 de SNP assay-by 

Design (Applied Biosystems-Foster City, CA) e água deionizada q.s.p.}. Para 

amplificação, 40 ciclos de 95oC foram realizados por 10 minutos, 92ºC por 15 

segundos e 60ºC por 1 minuto. 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados utilizando-se os programas Epi Info 7 e Graph 

Pad Prism 5.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, USA). O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

Para a avaliação da associação entre lesões de cárie e IMC, o teste Shapiro–

Wilk foi usado para verificar a normalidade dos dados. Os testes ANOVA e Tukey 

foram utilizados como meios para comparação entre os grupos de eutróficos, baixo 

peso, sobrepeso e obesos.  

 

https://www.ncbi.nlh.nih.gov/snp/
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Para a avaliação da associação entre os polimorfismos nos genes que 

codificam as MMP8, MMP13 e MMP20 com lesões de cárie e DDEs, os dados foram 

tabulados e analizados utilizando os testes do Qui-quadrado ou exato de Fisher e a 

razão de chance foi usada para comparar a distribuição dos alelos e genótipos entre 

os grupos “com lesão de cárie” e “livres de cáries” e entre os grupos “com DDE” e 

“sem DDE” (controle). Todas as análises foram executadas em um modelo recessivo, 

dominante e aditivo. O equilíbrio Hardy-Weinberg foi avaliado utilizando o teste Qui-

quadrado para cada polimorfismo.  
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4.  RESULTADOS 

 

Avaliação da associação entre lesões de cárie e IMC  

Das 221 crianças selecionadas, 24 não compareceram na data da obtenção 

do peso e da altura, sendo excluídas desta fase do estudo. Portanto, foram 

estudadas 197 crianças, das quais 122 (61,9%) dentição mista e 75 (38,1%) 

apresentavam dentição permanente. Oitenta e uma crianças (41,1%) eram livres de 

cárie. A média de idade foi 10,27 anos e a média do IMC foi de 19,28 (DP=4,16), 

sendo que todos os escores de IMC ficaram entre 12,7 e 35,74. O z-escore das 

crianças avaliadas foi de -3,77 a 2,56, e o percentil de <1 a >99. Cinco crianças 

(2,5%) tinham baixo peso; 127 (64,5%) eram eutróficas; 49 (24,9%) tinham 

sobrepeso; e 16 (8,1%) eram obesas. 

As características da população estudada encontram-se apresentadas na 

tabela 4. 

 
Tabela 4 - Características da população estudada 

Gênero n(%) 
Masculino 96 (48,7%) 
Feminino 101 (51,3%) 
Idade 
Média (DP) 10,27 (0,90%) 
Variação 9-12 
Cáries 
Média (DP) 1,67 (2,05) 
Variação 0-11 
DMP: Desvio Médio Padrão. 

 

Os hábitos de higiene bucal e informações dietéticas das crianças avaliadas 

estão apresentadas na tabela 5. Não foi observada diferença estatisticamente 

significante entre esses aspectos e as diferentes categorias de IMC (p>0,05). 
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Tabela 5 - Hábitos de higiene bucal e informações dietéticas das 
crianças avaliadas  
Escova os dentes antes de dormir?              n(%) 
Não 18 (9,2%) 
Sim 175 (89,7%) 
Às vezes 2 (1%) 
Consome doces? 
Não 137 (69,9%) 
Sim 59 (30,1%) 
Quantas vezes escova os dentes por dia? 
1 vez 4 (2,1%) 
2 vezes 60 (30,8%) 

3 ou mais vezes 131 (67,2%) 
Faz uso de bochecho? 
Não 135 (68,9%) 
Sim 61 (31,1%) 
Usa fio dental? 
Não 75 (38,3%) 
Às vezes 103 (52,6%) 
Todos os dias  18 (9,2%) 

 

A figura 1 apresenta o índice de cárie distribuído de acordo com o status 

nutricional. Nas crianças com baixo peso, a média de lesões de cárie dental foi 1,00 

(DMP 1,00), nas crianças eutróficas a média de lesões de cárie dental foi de 1,57 

(DMP 2,00), nas com sobrepeso a média foi de 1,44 (DMP 1,86) e nas crianças 

obesas foi de 3,12 (DMP 2,63). Crianças obesas tiveram mais lesões de cárie que as 

crianças eutróficas e com sobrepeso (p<0,05).  

 

Figura 1 - Distribuição de lesões de cárie dental, de acordo com 
o status nutricional 

 
* Diferença estatística significante. 
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Associação entre polimorfismos genéticos em MMP8, MMP13 e MMP20 

com lesões de cárie e DDE  

Das 221 amostras obtidas das crianças que participaram do estudo, 5 foram 

perdidas, por apresentar pouca quantidade de DNA, restando um total de 216, sendo 

que 108 (50%) das crianças eram meninos e 108 (50%) meninas. Cento e trinta e 

uma crianças (60,7%) tinham pelo menos um dente com lesão de cárie. Crianças 

livres de cárie compreenderam 85 (39,3%) do total da amostra. O índice ceo-D/CPO-

D foi de 0 a 8. Oitenta e sete (40,3%) das crianças tinham dentição mista e 129 

(59,7%) tinham dentição permanente. Quarenta e três (19,9%) das crianças 

apresentavam DDE em pelo menos um dente. O número de dentes afetados por DDE 

foi de 0 a 9. Nenhuma criança apresentou fluorose dental. Lesões de cárie e DDEs 

não estavam associados com o gênero (p>0,05). 

A tabela 6 apresenta a distribuição dos genótipos e alelos entre os grupos 

livres de cárie e com experiência de cárie. O polimorfismo rs478927 na MMP13 

estava associado com experiência de cárie, no modelo recessivo (TT x CC+CT) e TT 

aumentou a chance de ter lesões de cárie (OR=1,8, CI95% 1,0-3,3; p=0,047). 

Carrear o alelo T também aumentou a chance de apresentar lesões de cárie 

(OR=1,5, CI95% 1,0-2,2; p=0,043). Os outros polimorfismos estudados não 

apresentaram associação com lesões de cárie (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6 - Genótipo e distribuição alélica dos polimorfismos nos genes que codificam MMP8, MMP13 e MMP20, em crianças livres de cárie e com lesão de 
cárie 

*: indica que houve diferença estatisticamente significante  
RC: média de Razão de Chance 
IC: média de Intervalo de Confiança.

Gene/ 

polimorfismo 
Grupos Genótipo n (%) p-valor Alelo n (%) p-valor RC (95%IC) 

MMP8  

rs17099443 

 CC CG GG 

0,488 

C G 

0,375 0,83 (0,56 – 1,24) Com lesão de cárie 25 (19,23) 46  (35,38) 59 (45,39) 96 (36,92) 164 (63,08) 

Livres de cárie 22 (25,88%) 26  (30,59%) 37 (43,53%) 70 (41,18%) 100 (57,82%) 

MMP8 

 rs3765620 

 GG GA AA 

0,126 

G A 

0,277 1,25 (0,83 – 1,88) Com lesão de cárie  40 (33,90%) 39 (33,05%) 39 (33,05%) 119 (50,42%) 117 (49,58%) 

Livres de cárie 17 (22,07%) 35 (45,45%) 25 (32,48%) 69 (44,80%) 85 (55,20%) 

MMP13 

 rs478927 

 CC CT TT 

0,139 

C T 

0,043* 0,65 (0,44 – 0,98) Com lesão de cárie  31 (25,41%) 38 (31,14%) 53 (43,45%) 100 (40,98%) 144 (59,02%) 

Livres de cárie 25 (32,05%) 30 (38,46%) 23 (29,49%) 80 (51,28%) 76 (48,72%) 

MMP13 

 rs2252070 

 CC CT TT 

0,659 

C T 

0,380 0,82 (0,53 – 1,27) Com lesão de cárie  12 (9,677%) 45 (36,30%) 67 (54,03%) 69 (24,82%) 179 (75,18%) 

Livres de cárie 9  (11,25%) 33 (41,25%) 38 (47,5%) 51 (31,87%) 109 (68,13%) 

MMP20 

rs1784418 

 TT TC CC 

0,504 

T C 

0,479 0,86 (0,58 – 1,28) Com lesão de cárie  39 (30%) 46 (35,38%) 45 (34,62%) 124 (47,69%) 136 (52,31%) 

Livres de cárie 25 (30,12%) 35 (42,17%) 23 (27,71%) 85 (51,20%) 81 (48,80%) 
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A tabela 7 apresenta a distribuição dos genótipos e alelos entre crianças com 

DDE e sem DDE (grupo controle). No polimorfismo rs478927 na MMP13 o genótipo 

estava associado com DDE no modelo aditivo (p=0,017) e, também, no modelo 

recessivo (TT x CC+CT) e TT aumentou a chance de ter DDE (OR=2,7, CI95% 1,3-

5,5; p=0,004). Na análise da distribuição dos alelos, carrear o alelo T também 

aumentou a chance de apresentar DDE (OR=2,0, CI95% 1,2-3,4; p=0,005). Os 

outros polimorfismos estudados não apresentaram associação com DDE (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7 - Genótipo e distribuição alélica dos polimorfismos nos genes que codificam MMP8, MMP13 e MMP20, em crianças com DDE (defeitos de 
desenvolvimento do esmalte) e sem DDE (controle) 

Gene/ 

polimorfismo 
Grupos Genótipo n (%) p-valor Alelo n(%) p-valor RC (95%IC) 

MMP8 

rs17099443 

 CC CG GG 

0,817 

C G 

0,585 1,14 (0,70 – 1,87) Controle 38 (22,09%) 59 (34,30%) 75 (43,61%) 135 (39,24%) 209 (60,76%) 

DDE 9 (20,93%) 13 (30,23%) 21 (48,84%) 31 (36,05%) 55 (63,95%) 

MMP8 

rs3765620 

 GG GA AA 

0,339 

G A 

0,101 0,65 (0,39 – 1,09) Controle 43 (27,22%) 60 (37,97%) 55 (34,81%) 146 (46,20%) 170 (53,80%) 

DDE 14 (37,84%) 14 (37,84%) 9   (24,32%) 42 (56,76%) 32 (43,24%) 

MMP13 

rs478927 

 CC CT TT 

0,017* 

C T 

0,005* 
2,06 (1,22 – 3,48) 

 
Controle 48 (30%) 59 (36,87%) 53 (33,13%) 155 (48,44%) 165 (51,56%) 

DDE 8 (20%) 9 (22,5%) 23 (57,5%) 25 (31,25%) 55 (68,75%) 

MMP13 

rs2252070 

 CC CT TT 

0,333 

C T 

0,130 2,12 (1,19 – 3,80) Controle 19 (11,58%) 64 (39,03%) 81 (49,39%) 102 (31,10%) 226 (68,90%) 

DDE 2      (5%) 14      (35%) 24     (60%) 18 (22,5%) 62 (77,5%) 

MMP20 

rs1784418 

 TT TC CC 

0,085 

T C 

0,496 0,84 (0,52 – 1,36) Controle 47 (27,48%) 71 (41,52%) 53     (31%) 165 (48,25%) 177 (51,75%) 

DDE 17 (40,48%) 10 (23,81%) 15 (35,71%) 44 (52,38%) 40 (47,62%) 

 *: indica que houve diferença estatisticamente significante  
RC: média de Razão de Chance 
IC: média de Intervalo de Confiança. 
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A análise da comparação de crianças com ambas as condições (lesão de 

cárie e DDE) com crianças livres de cárie e sem DDE demonstrou uma forte 

associação com o polimorfismo rs478927 na MMP13 (p=0,001) no modelo aditivo. 

No modelo recessivo (TT x CC+CT), crianças que carrearam o genótipo TT tinham 

aproximadamente seis vezes mais chance de ter a ocorrência concomitante dessas 

duas condições (OR=5,8, CI95% 2,1-15,8; p=0,0003). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Associação entre IMC e lesões de cárie  

O presente estudo foi realizado na cidade de Manaus, capital do estado do 

Amazonas, que é uma grande cidade no Norte do Brasil e a sexta economia do país 

(IBGE, 2010). Esses aspectos sócioeconômicos de Manaus provavelmente refletem a 

prevalência de cárie observada nesse trabalho, no qual quase metade das crianças 

estudadas estavam livres de cárie e a média de dentes cariados, perdidos e 

obturados foi de 1,67. Resultados similares foram observados no último 

levantamento efetuado no Brasil, em 2010 (Brasil, 2011), que evidenciou que 44% 

das crianças brasileiras estavam livres de cárie aos 12 anos, e nessa idade o ceo-

d/CPO-D foi de 2,34 nas crianças de Manaus. Em relação à água de abastecimento 

público na cidade de Manaus, somente a partir de 2015 a concentração de fluoreto 

presente na água começou a ser ajustada, alcançando cerca de 80% da população 

(Rede Vigifluor, 2017). Esse fato pode explicar porque, no presente estudo, 

nenhuma criança foi diagnosticada com fluorose.  

Alterações no estilo de vida e na dieta tem sido aceleradas em função da 

industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e mercado globalizado em 

muitas regiões, incluindo Manaus. Essas mudanças no estilo de vida e dieta têm sido 

impactantes sobre a nutrição e saúde bucal, principalmente em função do alto 

consumo de carboidratos e pouca atividade física, particularmente entre os jovens. 

Como resultado, a prevalência de crianças obesas aumentou muito, em todas as 

partes do mundo, tornando-se um grande problema de saúde pública, com 

consequências graves (Cole et al., 2000). De acordo com dados da Fiocruz de 2017, 

no Brasil, 15% das crianças são obesas (Fiocruz, 2017). Embora a associação entre 

IMC e cárie dental seja inconclusiva (Silva et al., 2016; Khadri et al., 2018; Paisi et 

al., 2018), alguns autores demostraram uma associação entre cárie dental e 

obesidade em crianças (González et al., 2013; Aluckal et al., 2016; Almerich-Torres 

et al., 2016; Farsi et al., 2016; Farsi e Elkhodary, 2017; Krishna et al., 2017). No 

presente estudo essa associação também foi observada, em crianças de Manaus. 

É bem conhecido que obesidade e cárie dental apresentam alguns fatores de 

risco comuns, tais como alta ingestão de calorias e uso de dietas cariogênicas (Silva-
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Sanigorski et al., 2011). Contudo, nesse estudo não foi encontrada associação entre 

o consumo de doces, cárie dental e obesidade. Isso talvez possa ser atribuído ao fato 

de que os dados foram obtidos por meio de informações subjetivas, fornecidas pelos 

pais, cuja capacidade de reprodução das informações sobre hábitos de dieta pode 

não ser adequada ou sub-dimensionada.  

No presente estudo, quando analisou-se IMC e presença de lesão de cárie, 

observou-se que as crianças obesas de Manaus tiveram mais lesões de cárie dental 

que as crianças eutróficas e com sobrepeso, corroborando com os achados de 

Almerich-Torres et al. (2016), Farsi et al. (2016), Farsi e Elkhodary (2017) e Krishna 

et al. (2017). Entretanto, outros autores não demonstraram essa relação (Silva et al., 

2016; Khadri et al., 2018; Carson, 2018; Paisi et al., 2018). Alguns estudos recentes 

não encontraram uma associação entre cárie dental e obesidade, quando avaliaram a 

cárie precoce da infância (Aluckal et al., 2016; Krishna et al., 2017) e cárie dental em 

crianças e adolescentes (Almerich-Torres et al., 2016; Farsi et al., 2016; Guizar et al., 

2016; Liang et al., 2016; Farsi e Elkhodary, 2017; Krishna et al., 2017; Kumar et al., 

2017; Quadri et al., 2017), evidenciando que essa associação pode ser variável, de 

acordo com a população avaliada. 

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CCPD), a 

obesidade na infância tem efeitos imediatos e a longo prazo sobre a saúde oral e 

geral (Petersen, 2004). No presente estudo verificou-se que crianças obesas de 

Manaus apresentam um maior número de lesões de cárie dentária que aquelas com 

baixo peso, o que evidencia a necessidade de implementar estratégias para melhorar 

os cuidados com a saúde, incluindo atenção nutricional e odontológica para os 

escolares. 

A associação entre desnutrição (baixo peso) e cárie dental também vem 

sendo relatada. Crianças brasileiras com baixo peso (Soares et al., 2017) e crianças 

indianas (Aluckal et al., 2016) têm grande quantidade de cárie precoce da infância. 

Aos 12 anos meninos sauditas com baixo peso tiveram duas vezes mais risco de 

desenvolver cárie dental (Bhayat et al., 2016). Resultados semelhantes foram 

também observados em crianças indígenas (Chauhan et al., 2016), no qual a cárie 

dental severa aumenta com a gravidade da desnutrição. No presente estudo, apenas 
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2,5% das crianças tinham baixo peso, o que não permitiu uma conclusão mais 

fundamentada, em função do pequeno número de indivíduos com essa condição. 

 

Associação entre polimorfismos nos genes que codificam MMP8, MMP13 e 

MMP20 com lesões de cárie e DDE  

Pesquisas de associação são instrumentos para a identificação de variantes 

genéticas que predispõem a doenças complexas e multifatoriais (Li et al., 2006). O 

objetivo é verificar se um determinado genótipo ou alelo de um gene candidato está 

associado à alteração permitindo, assim, a identificação de genes que podem estar 

envolvidos com o fenótipo em questão. Estes estudos podem ser realizados 

avaliando famílias de indivíduos afetados ou avaliando indivíduos não relacionados 

entre si (Farrall e Holder, 1992), como foi realizado no presente trabalho. Os estudos 

com indivíduos não relacionados biologicamente são mais comumente utilizados por 

permitirem um recrutamento de maior número de indivíduos, sem a necessidade de 

incluir seus familiares. 

No presente estudo, foram utilizados os índices ceo-d e CPO-D, preconizados 

pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997), empregados em estudos prévios 

sobre associações entre polimorfismos genéticos e cárie dentária (Slayton et al., 

2005; Deeley et al., 2008; Patir et al., 2008; Lips et al., 2017; Oliveira et al., 2018). 

No estudo de Slayton et al. (2005), a amostra foi composta por crianças de 3 a 5 

anos e lesões de cárie incipientes (manchas brancas) foram consideradas durante a 

avaliação. A metodologia empregada no estudo de Patir et al. (2008) foi semelhante, 

entretanto somente lesões cavitadas foram consideradas durante o exame clínico. 

Em um estudo realizado por Deeley et al. (2008), os autores estratificaram a amostra 

em indivíduos com baixa experiência de cárie e indivíduos com alta experiência de 

cárie na dentição permanente e as lesões de mancha branca ativa não foram 

consideradas. No estudo de Tannure et al. (2011) a amostra foi estratificada em dois 

grupos principais (com e sem experiência de cárie), e não consideraram as manchas 

brancas. No presente estudo, optou-se por estratificar a amostra em dois grupos: 

com e sem lesões de cárie. Apesar das manchas brancas ativas serem consideradas 

a primeira manifestação clínica da doença cárie, nesta pesquisa optou-se por não 

considerá-la durante o exame clínico. Desta maneira, o critério de diagnóstico 
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adotado não levou em conta o diagnóstico precoce de lesões de cárie, uma vez que 

considerou-se a presença de lesão de cárie somente quando foram observadas 

lesões cavitadas.   

No presente estudo objetivou-se também avaliar a contribuição genética na 

etiologia das lesões de cárie. Vários fatores de confusão que poderiam interferir nos 

resultados foram controlados na população de Manaus estudada, pois apresenta 

hábitos culturais, dieta e higiene bucal semelhantes. Com relação à exposição aos 

fluoretos, supõe-se que devido à localização geográfica das escolas e da residência 

das crianças, todos tinham o benefício de consumir água de abastecimento público 

fluoretada. Além disso, todos os indivíduos que compuseram a amostra desta 

pesquisa faziam uso de dentifrício fluoretado.  

Com relação à fase laboratorial para a análise da variação no DNA, no 

presente estudo foi a selecionada a técnica de PCR em Tempo Real. Esta técnica 

trata-se de uma variação da PCR convencional, onde ocorre uma amplificação 

enzimática de uma seqüência específica de DNA, com a finalidade de se obter 

milhões de cópias desta. Optou-se ainda em utilizar o sistema Taqman®, proposto 

por Ranade et al. (2001) que apresenta alta especificidade. Dentre as vantagens do 

uso do PCR em tempo real em relação ao convencional destacam-se a automatização 

e rapidez do método, uma vez que a análise na eletroforese em gel de agarose é 

dispensada (Valarini et al., 2011). O método Taqman® consiste na utilização de 

sondas fluorescentes alelo-específicas, que combinam as etapas de amplificação e 

detecção dos alelos em uma única etapa e elimina a necessidade de procedimentos 

adicionais para a determinação do genótipo. A fluorescência é medida durante a 

reação de PCR e os genótipos inferidos a partir desses valores. Assim, o método 

Taqman® elimina viés por erro de interpretação, pois os genótipos são gerados 

automaticamente, sem interferência da análise humana. Esta é uma técnica de custo 

elevado, devido à necessidade de se usar um equipamento especial com filtros para 

detecção de fluorescências em diferentes comprimentos de onda e do alto custo das 

sondas fluorescentes (Ranade et al., 2001). Entretanto, a simplicidade da técnica e a 

confiabilidade dos resultados consagraram o método Taqman® como uma 

importante ferramenta para o estudo de associação de diversos genes com 

alterações e doenças complexas. 
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Para a avaliação da associação com a lesão de cárie e DDEs na amostra 

estudada, no presente estudo optou-se por selecionar polimorfismos em genes 

envolvidos no desenvolvimento do esmalte e no processo carioso. Foram 

selecionados polimorfismos funcionais nas regiões promotoras dos genes que 

codificam MMP8, MMP13 e MMP20, que afetam a fase de transcrição. A síntese 

proteica se dá em duas fases: transcrição e tradução. A transcrição é o processo pelo 

qual a informação genética é transmitida do DNA para o RNA e inicia-se quando a 

enzima catalisadora da síntese de RNA se liga à região promotora. A tradução é o 

segundo evento na síntese proteica, consistindo na transmissão da informação 

genética do RNA mensageiro para a síntese de um polipeptídeo (Robinson e Borges-

Osório, 2006). 

A MMP8 foi selecionada, pois tem despertado interesse por ser encontrada 

em várias doenças inflamatórias, como periodontite, bronquite, asma e artrite. 

Também, tem sido demonstrado exercer uma inesperada atividade anti-inflamatória 

defensiva e protetora contra o espalhamento do câncer de pele e doença 

inflamatória pulmonar, provavelmente por processar citocinas anti-inflamatórias e 

quimiocinas, bem como regular a apoptose de células inflamatórias e a resposta 

imune (Lauer-Fields et al., 2002; Balbín et al., 2003; Owen et al., 2004; Gueders et 

al., 2005). Já o gene MMP-13 leva a um aumento da transcrição do gene nos 

indivíduos portadores do alelo selvagem A e foi associado à artrite reumatóide 

(Rodriguez-Lopez, Perez-Pampin et al., 2006).  

O polimorfismo rs1784418 no gene MMP20 localiza-se na região de íntron 1, 

região não-codificadora que é transcrita, porém não traduzida.  A MMP20 foi 

selecionada, devido a esse polimorfismo já ter sido analisado na população brasileira 

e ter apresentado um desequilíbrio entre indivíduos afetados e não afetados pela 

agenesia dentária (Kuchler et al., 2011).  

Sabe-se que a cárie dentária é considerada uma doença de caráter 

multifatorial. Pesquisas têm buscado evidências de um componente genético na sua 

etiologia por meio de estudos com genes envolvidos no desenvolvimento do esmalte 

dentário (Deeley et al., 2008; Patir et al., 2008; Piekoszewska-Ziętek et al., 2017). 

Já foi evidenciada a influência dos fatores genéticos na estrutura do esmalte, 

por exemplo, pela observação de pacientes portadores de distúrbios ligados aos 
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cromossomos sexuais. Foi demonstrado que indivíduos 47, XXX possuem o esmalte 

mais espesso que indivíduos normais, enquanto que indivíduos 45, X, portadores da 

síndrome de Turner, possuem esmalte com menor espessura (Alvesalo et al., 1987). 

Porém, durante a formação do esmalte, diferentes proteinases, secretadas 

pelos ameloblastos, são expressas exercendo funções importantes, porém distintas. 

Estas enzimas modificam e/ou degradam proteínas da matriz extracelular e, 

consequentemente, afetam a interação entre as proteínas e o desenvolvimento dos 

cristais de hidroxiapatita (Simmer e Hu, 2002). Assim, estudos têm sugerido que as 

MMPs apresentam uma função primordial no controle e na progressão da lesão 

cariosa, tanto em esmalte como em dentina (Dung et al., 1995; Tjaderhane et al., 

1998; Karayasheva et al., 2016; Filho et al., 2017). 

Adicionalmente, as MMPs têm demonstrado um importante papel na 

formação do esmalte e dentina, na progressão da cárie e na degradação da camada 

híbrida (Slayton et al., 2005; Deeley et al., 2008; Patir et al., 2008; Nascimento et 

al., 2011; Niu et al., 2011). Interessantemente, o presente trabalho determinou 

evidências de que o polimorfismo genético rs478927 na MMP13 é funcional e 

apresenta um importante papel na formação do esmalte e, mais tarde, no 

estabelecimento da lesão de cárie. 

É importante destacar que a associação entre cárie dentária e DDE também 

tem sido observada por vários pesquisadores. Uma recente metanálise mostrou que 

indivíduos com DDE apresentam duas vezes mais chance de ter experiência de cárie 

na dentição permanente (Vargas-Ferreira et al., 2015). É possivel que essas duas 

condições tenham alguns fatores etiológicos comuns, e aqui nós propusemos que a 

MMP13 possa ser um fator genético comum para o risco de ambas lesões de cárie e 

DDEs. 

Estudo prévio realizado com crianças e adolescentes brasileiros do Rio de 

Janeiro demonstrou que o polimorfismo genético rs2252070 na MMP13 estava 

associado com experiencia de cárie (Tannure et al., 2012a). Também, o polimorfismo 

genético rs2252070 na MMP13 não estava associado com o risco de desenvolver 

fluorose dental (Kuchler et al., 2017). No entanto, esse mesmo polimorfismo, no 

presente estudo, não estava associado com lesão de cárie nem com DDE em 

crianças de Manaus.  
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Investigações epidemiológicas genéticas têm algumas limitações obvias. O 

presente estudo não avaliou os mecanismos da expressão das MMPs avaliadas,  

durante a formação do esmalte. Contudo, baseado em nossos resultados, é possível 

verificar que a MMP13 apresenta um importante papel no desenvolvimento do 

esmalte. Um estudo realizado com modelos animais demonstrou que a MMP13 é 

expressa durante o estágio de botão do desenvolvimento dental (Morris-Wilman et 

al., 2000). Assim, a variação na expressão de MMP13 em humanos devido aos alelos 

polimórficos pode produzir um esmalte com alterações no fenótipo, o qual pode 

abranger um fenótipo de DDE. Esse esmalte alterado pode ser mais susceptivel à 

cárie dentária, apesar de não apresentar nenhuma outra alteração clínica óbvia. 

Estudos prévios têm demonstrado que genes envolvidos no desenvolvimento do 

esmalte estão associados com susceptibilidade à cárie dentária (Piekoszewska-Ziętek 

et al., 2017) e DDE (Jeremias et al., 2013; Jeremias et al., 2016). Nosso estudo 

evidencia que o polimorfismo rs478927 na MMP13 está envolvido em ambas as 

condições. 

Assim, no presente estudo foi evidenciado que o polimorfismo genético 

rs478927 em MMP13 está associado com lesão de cárie e DDE, em crianças, e que 

os demais polimorfismos avaliados em MMP8 e MMP20 não estavam associados com 

essas condições. 

De acordo com a literatura, outros polimorfismos em MMP20 foram 

associados com uma variedade de condições e alterações do esmalte, tais como 

desmineralização do esmalte em um modelo de biofilme com Streptococcus mutans 

(Pang et al., 2017), cárie precoce na infância (Antunes et al., 2016) e 

hipomineralização do esmalte (Jeremias et al., 2016). Uma meta-análise recente 

concluiu que o polimorfismo rs1784418 na MMP20 comportou-se como protetor 

contra a cárie dentária, porém esses efeitos foram mais marcantes em certas 

populações (Filho et al., 2017), o que provavelmente explica a falta de associação no 

presente estudo, com a MMP20. 

Embora polimorfismos genéticos em MMP8 nunca tenham sido associados 

com cárie dentária em humanos, polimorfismos nesses genes são candidatos para 

estudo da etiologia da doença cárie, devido ao seu papel importante. A atividade da 

MMP8 é importante na desmineralização da dentina, durante progressão da lesão de 
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cárie (Hedenbjörk-Lager et al., 2016) e, também, pacientes com lesões de cárie tem 

níveis elevados de MMP-8 na saliva (Hedenbjörk-Lager et al., 2015). No presente 

estudo, ambos os polimorfismos estudados em MMP8 não estavam associados com 

lesões cárie. No entanto, é possivel que outros polimorfismos nesses genes tenham 

um papel na suscetibilidade individual à cárie dentária. 

Finalizando, ressalta-se que os progressos no conhecimento da biologia 

molecular e do genoma humano forneceram evidências de que a maioria das 

doenças humanas é influenciada por alterações em estruturas genéticas (Valarini et 

al., 2011). Pesquisas que avaliam a contribuição genética a diferentes patologias 

estão sendo realizados e, dentre estas, os estudos de polimorfismos tem se 

destacado na literatura mundial. O conhecimento das MMPs juntamente com a 

identificação de indivíduos que carreiam alelos polimórficos permitiria sua utilização 

como marcadores possibilitando, assim, a identificação de indivíduos mais 

susceptíveis a determinadas patologias. Existe ainda um interesse crescente no 

desenvolvimento de pesquisas de inibidores biológicos de MMPs, que possam ser 

utilizados com sucesso e segurança na clínica odontológica (Navarro et al., 2006; 

Gawron et al., 2018; Gho et al., 2018).  

Deve ser enfatizado que, em função da ausência de trabalhos publicados na 

literatura específica avaliando a associação entre polimorfismos nos genes que 

codificam as MMPs, em crianças acometidas pela doença cárie e por defeitos do 

desenvolvimento do esmalte, a discussão mais aprofundada dos resultados torna-se 

impossibilitada. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos no 

presente estudo, pôde-se concluir que: 

- Lesões de cárie estão associadas com obesidade. 

- Houve associação entre o polimorfismo genético rs478927 em MMP13 

com lesões de cárie e defeitos do desenvolvimento do esmalte. 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Resolução 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde) 

 
Nós, pós-graduandas Kátia Regina Felizardo Vasconcelos e Silvane e Silva Evangelista doutorandas da 
Universidade de São Paulo (FORP/USP), responsáveis pelo projeto “Estudo da etiologia das 
patologias e alterações orais de crianças e adolescentes”, convido você 
_________________________________________________________________, a participar do 
referido projeto de pesquisa, que será realizado sob orientação do Prof. Paulo Nelson Filho e da Profa. 
Dra. Erika Calvano Kuchler, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP). Este termo 
consta de 2 vias idênticas, que serão assinadas por todos os pesquisadores e por você, participante de 
pesquisa. Uma via ficará com você e a outra será arquivada pelo pesquisador. Esse trabalho tem 
como objetivo avaliar a saliva e os dentes dos alunos das Escola Municipal Thomás Meirelles e Escola 
Municipal Paula Frassinetti. Para tanto será necessário que seja realizado um exame clínico do 
paciente e que o mesmo faça um bochecho com soro fisiológico e depois cuspa. 

Você e o participante de pesquisa virão ao Consultório Odontológico das Escolas, para 
realização da pesquisa onde será coletada a saliva no dia da consulta. Você está sendo esclarecido 
que esta pesquisa pode oferecer incômodos, como desconforto ao cuspir e aumento de permanência 
na Escola no dia da consulta ao dentista.  

Os participantes da pesquisa não terão ganhos diretos com os resultados da mesma, mas 
terão como benefício orientação sobre técnica de higiene bucal e limpeza. A participação de vocês 
nesta pesquisa é muito importante, pois os resultados encontrados poderão trazer vários benefícios à 
ciência e ajudar outras pessoas. Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela participação de 
vocês na pesquisa, sendo que, todo o atendimento ao participante de pesquisa será gratuito. A sua 
identidade, bem como a do participante de pesquisa serão mantidos em segredo, mas participando da 
pesquisa você autoriza que os resultados obtidos sejam divulgados e publicados em revistas científicas 
e terá, por parte dos pesquisadores, a garantia do sigilo (segredo) que garantem a privacidade de 
vocês.  

Você terá total liberdade para pedir maiores esclarecimentos antes e durante o 
desenvolvimento da pesquisa.  

Se tiver alguma dúvida poderá entrar em contato com o pesquisador para pedir qualquer 
informação (Kátia Regina Felizardo Vasconcelos – Rua Maceió no 864, fone: 92 3584-6068).  

Suas reclamações e/ou insatisfações relacionadas à sua participação na pesquisa poderão 
ser comunicadas por escrito à secretaria da Faculdade do Amazonas-IAES (92) -35846066, horário de 
atendimento das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, devendo conter seu nome que será mantido em 
sigilo.  

A participação de vocês não é obrigatória, e vocês poderão desistir a qualquer momento, 
retirando sua autorização. A não autorização deste trabalho não trará nenhum prejuízo a vocês, bem 
como a sua relação com o pesquisador ou com a Escola.  
 
Eu__________________________________________,portador RG____________________, 
CPF_______________________,residente a _____________________, número_______, na cidade de 
Manaus,  no estado do Amazonas, telefone____________.Declaro que li, compreendi e concordo com 
o presente Termo, por isso assino este documento de livre e espontânea vontade.  
Manaus,____ de _____________ de 20____.  
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal pelo participante da pesquisa 

 
__________________________________                     ________________________________________ 
P. G. Silvane e Silva Evangelista                                          P. G. Kátia Regina Felizardo Vasconcelos 
       CPF: 708.623.462-15                                                                   CPF: 314.234.852-20 
 
__________________________________            ________________________________________ 
      Profa. Dra. Erika Calvano Kuchler                                      Prof. Dr. Paulo Nelson Filho                                                               
              CPF: 056.387.897-58                                                  CPF: 156.200.398-46 
            Pesquisadora orientadora                                                 Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO (Resolução nº 466/2012 CNS) 
 

 
Nós, Pós-graduandas Kátia Regina Felizardo Vasconcelos e Silvane e Silva Evangelista e Prof° Dr. 

Paulo Nelson Filho e Profa. Dra. Érika Calvano Kuchler, pesquisadores responsáveis pelo projeto " Estudo da 
etiologia das patologias e alterações orais de criancas e adolescentes" estamos convidando o (a) participante 
da pesquisa_____________________________________________________________,sob responsabilidade 
de________________________________________________________, 
RG:__________________________, CPF _______________________a participar desse projeto.  

O objetivo do estudo será:  
− Avaliar se o índice de massa corporal está associado com cárie e se as metaloproteinases de 

matriz (MMPs) estão associadas com cárie e defeitos do desenvolvimento do esmalte. 
− Esse trabalho é importante e poderá ser publicado em jornais, revistas e/ou congressos no país 

e no exterior. 
− O bochecho com soro fisiológico não vai prejudicar a saúde do participante da pesquisa.  
− Haverá acompanhamento do participante durante toda a pesquisa. 
− O participante terá liberdade de não participar da pesquisa, assim como parar de participar, 

sem que ele seja prejudicado. 
− Há garantia de indenizações, caso ocorram danos diretos ou indiretos, imediatos ou tardios 

sofridos no decorrer da participação da pesquisa. Os pesquisadores se comprometem a prestar 
assistência, apesar desse estudo oferecer risco mínimo à saúde geral do participante da 
pesquisa.  

 Declaro que fui devidamente esclarecido (a), de forma oral e escrita e estou certo de que 
esta pesquisa tem como pesquisadores responsáveis Prof° Dr. Paulo Nelson Filho e Profa. Dra. Érika 
Calvano Kuchler (92) 35846066. Assino este documento de livre e espontânea vontade, estando ciente 
(certo) do seu conteúdo.   Declaro que li, compreendi e concordo com o presente Termo, por isso assino 
este documento. 

 
Nome da criança: ________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
 
P. G. Silvane e Silva Evangelista                                          P. G. Kátia Regina Felizardo Vasconcelos 
       CPF: 708.623.462-15                                                                   CPF: 314.234.852-20 
 
__________________________________            ________________________________________ 
      Profa. Dra. Erika Calvano Kuchler                                      Prof. Dr. Paulo Nelson Filho                                                               
              CPF: 056.387.897-58                                                  CPF: 156.200.398-46 
            Pesquisadora orientadora                                                 Pesquisador Responsável 

 
 
 

Assinatura do responsável legal pelo participante da pesquisa 
CPF: _________________________ 
RG: __________________________ 

 
Nome da criança: _______________________________________________. 
 
Assinatura: _____________________________________________________. 
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APÊNDICE C - FICHA DE ANAMNESE E EXAME BUCAL 

Nome da criança:___________________________________________________________ 

 Data nasc.:____/____/_____ Sexo: F(  )M(  )                     Cor da criança: ______________  

Endereço:________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________Cidade:_________________UF:_____  

CEP:________________ Tel.:______________ Cel.:_____________  

Trab:______________Recado:_____________   

Mãe:____________________________________Idade:_____cor:  

__________Escolaridade:____________  

Pai:_____________________________________Idade_____ cor:__________ 

Escolaridade:____________  

Número de irmãos:_______ Número de irmãs:________    

Idades:____________________________  

  
2.HISTÓRIA MÉDICA  
A MÃE DURANTE A GRAVIDEZ (GESTAÇÃO):  

A mãe durante a gravidez recebeu acompanhamento pré-natal? (   )Sim    (   )Não                        

a) A mãe durante a gravidez fumou? (  )Sim     (  )Não     

b) A mãe durante a gravidez fez uso de Vitaminas? (  )Não   (  ) Não Sabe    (  )Sim 

Quais?______________________________  

c) A mãe durante a gravidez fez uso de cálcio?   (  )Não       (  ) Não Sabe    (   

)Sim: Qual?____________________  

d) A mãe durante a gravidez fez uso de algum remédio? (  )Não     (  ) Não Sabe     

(  )Sim: Quais?____________________  

A criança tem algum problema de saúde?   (   ) Não  (   )Sim:  

Qual?__________________________________________________  

(ex: Asma, bronquite, herpes labial,   

A criança já foi ao dentista antes? (  )Sim     (  )Não     

  
3. HÁBITOS DE DIETA:  
A criança mamou no peito (Leite materno/amamentação natural)? (   )Sim   (   )Não    (   ) 

não sabe  Até quando?______________  

Tomou mamadeira?(   )Sim      (   )Não  (   ) Não sabe        

Mamadeira com o que? ________________ Até quando?_____________  

Consome muito doce entre as refeições? (   )Não    (   )Sim        



96 | Apêndices 
 

Já usou chupeta?   (   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) 

pouco;  Até que idade?______________  

Já chupou o dedo?(   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) 

pouco;  Até que idade?______________  

Já roeu unha?        (   )Não (   )Sim; Qual a frequência? (   )muito (   ) mais ou menos (   ) 

pouco;  Até que idade?______________  

Faz algum barulho rangendo os dentes? (   )Não (   )Sim; (   )Durante o dia (   )Durante a 

noite (   )Dia e noite; Até que idade?_____  

  
4. HÁBITOS DE HIGIENE:  
Quem escova o dente do seu filho (   )ele mesmo  (   ) responsável (pai, mãe)      

(   )tanto a criança quanto o responsável   

Quantas vezes a criança escova os dentes por dia?___________       Escova antes de 

dormir?  (   )Não   (   )Sim                      

Usa fio dental? (   ) Não      (   ) Sim:  (   ) De vez em quando      (   ) Todo dia  

  
5. USO DE FLUORETOS:  
A pasta de dentes que seu filho usa é: (   ) de adulto (   ) infantil   Marca da pasta de 

dentes:______________________  

Seu filho ingere a pasta de dentes? (   )Não   (   )Sim    

Seu filho faz bochechos: (   ) não       (   ) sim     Marca: ____________________  

Quem prescreveu__________  

  
EXAME CLÍNICO:  
Mordida Aberta anterior: (  ) Ausente     (   ) Leve      (   ) Moderada    (   ) Grave  

Mordida Cruzada posterior(  ) Ausente (  )Unilateral     (   ) Bilateral Mordida Cruzada 

anterior: (  ) Ausente     (   ) Presente     Quais 

dentes?____________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndices | 97 
 

 MAXILA  

17   27  

16   26  

15/55   25/65  

14/54   24/64  

13/53   23/63  

12/52   22/62  

11/51   21/61  

 MANDÍBULA  

37   47  

36   46  

35/75   45/85  

34/74   44/84  

33/73  43/83  

32/72  42/82  

31/71  41/81 

 

Peso:__________________________Altura:______________________ 
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APÊNDICE D - TRABALHOS ENVIADOS/ACEITO PARA PUBLICAÇÃO 

 

Vasconcelos KRF; Evangelista SS; Segato RAB; Oliveira S; Dutra ALT; Santos AS; Praxedes 

ADN; Belém LC; Silva LAB; Nelson-Filho P; Küchler EC. ASSESSING THE ASSOCIATION 

BETWEEN DENTAL CARIES AND NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN FROM THE 

BRAZILIAN AMAZON REGION. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry 

- Manuscript ID: JPJ1780211217JCP - (artigo aceito para publicação). 

 

Vasconcelos KRF, Evangelista SS, Arid J, Dutra ALT, Oliveira SS, Vieira AR, Segato RAB, Silva 

LAB, Kuchler EC, Nelson–Filho P. GENETIC POLYMORPHISM IN MMP13 IS 

ASSOCIATED WITH DENTAL CARIES AND DEVELOPMENTAL DEFECT OF ENAMEL 

IN CHILDREN FROM THE AMAZON REGION OF BRAZIL – (artigo em fase de 

redaçāo final). 

 

Evangelista SS; Vasconcelos KRF; Xavier TA; Oliveira S; Dutra ALT; Nelson-Filho P; Silva 

LAB; Segato RAB; Queiroz AM; Erika Calvano Küchler EC. TIMING OF PERMANENT 

TOOTH EMERGENCE IS ASSOCIATED WITH OVERWEIGHT AND OBESE CHILDREN 

FROM THE BRAZILIAN AMAZON REGION. Brazilian Dental Journal. Manuscript ID: 

BDJ-2018-2230 (artigo submetido). 

 

Arid J; Oliveira DB; Evangelista SS; Vasconcelos KRF; Dutra ALT; Oliveira SS; Queiroz AM; 

Nelson-Filho P; Vieira AR; Küchler EC.  ESTROGEN RECEPTOR ALPHA AND GROWTH 

HORMONE RECEPTOR AND DEVELOPMENTAL DEFECT OF ENAMEL. International 

Journal of Paediatric Dentistry. Manuscript IJPD-05-18-6765 (artigo submetido). 
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