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exáâÅÉ 
 



Oliveira, SS. Associação entre Fatores Socio-Demográficos e Saúde Bucal em 
Crianças e Adolescentes de 3 a 15 anos. [dissertação]. Ribeirão Preto: FORP-

USP, 2015. 
 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de cárie dentária e sua associação 

com índice de massa corpórea (IMC), bem como seus fatores de risco demográficos 

(sexo e idade), socioeconômicos, familiares (escolaridade dos pais, número de 

filhos) e comportamentais (dieta e práticas de higiene bucal) de crianças e 

adolescentes. Duzentos e trinta e sete crianças e adolescentes foram inseridos 

neste estudo. Após a autorização de participação, aplicou-se um questionário, 

realizou-se exame clínico intrabucal das crianças e a coleta dos dados 

antropométricos. Os parâmetros analisados neste estudo foram peso, altura, IMC-

para-idade e número de dentes cariados, extraídos e obturados para posterior 

cálculo do ceo-d ou CPO-D para dentes decíduos e permanentes, respectivamente. 

Teste do Qui-quadrado e o teste T foram usados para analisar a associação entre as 

variáveis (idade, etnia, gênero, hábitos de higiene bucal e alimentar) e alterações do 

IMC. A média e desvio padrão do índice ceo-d nos grupos de baixo peso, peso 

normal, grupos de sobrepeso e obesidade, foram de 9.5 (± 0.70), 5.06 (± 4.54), 7.66 

(± 4.41), e 6 (± 5.19), respectivamente (p>0,05). A porcentagem de indivíduos que 

estavam com a dentição hígida foi de 13,5%. Houve uma associação entre 

prevalência de cárie e etnia (p<0,05), indivíduos de cor branca e parda 

apresentaram maiores índices de cárie do que os indivíduos pretos. Características 

sociodemográficas como escolaridade materna e paterna não influenciaram na 

experiência de cárie das crianças e adolescentes (p>0,05). Em relação aos hábitos 

alimentares na primeira infância, o tempo de aleitamento materno não influenciou na 

experiência de cárie (p>0,05), por outro lado, o açúcar acrescido na mamadeira 

esteve associado à doença cáries (p<0,05). A escovação diária realizada somente 

pela criança, sem supervisão dos pais ou responsáveis, foi significativamente 

associada com a cárie. Não houve associação entre cárie dentária e IMC. 

 
Palavras-chave: cárie, IMC, indicadores. 
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Oliveira, SS. Socio-demographic factors and association between oral health in 
children and teenagers 3-15 years. [dissertation]. Ribeirão Preto: FORP-USP, 

2015. 

 
Abstract 

The aim of this study was to evaluate the prevalence of dental caries and its 

association with body mass index (BMI), as well as their demographic risk factors 

(gender and age), socioeconomic, family (parents' education, number of children) 

and behavioral (diet and oral hygiene practices) of children and adolescents. Two 

hundred and thirty-seven children and adolescents 3-15 years treated were entered 

into this study at the Ribeirão Preto Dental School - USP. After the authorization of 

participation, we applied a questionnaire and an intraoral clinical examination of 

children was held and the collection of anthropometric data. The parameters 

analyzed in this study were weight, height, BMI-for-age and number of decayed teeth 

extracted and sealed for subsequent calculation of the dmft and DMFT for deciduous 

and permanent teeth, respectively. It was used the Chi-square test and T test to 

analyze the association between variables (age, ethnicity, gender, oral hygiene and 

dietary habits) and changes in BMI. The mean and standard deviation of the DMFT in 

groups of underweight, normal weight, overweight and obese groups were 9.5 (± 

0.70), 5:06 (± 4:54), 7.66 (± 4:41), and six (± 5.19), respectively (p> 0.05). The 

percentage of subjects who were healthy female with the teeth was 13.5%. There 

was an association between caries prevalence and ethnicity (p <0.05), white and 

brown colored individuals had higher caries rates than black individuals. Socio-

demographic characteristics such as maternal and paternal schooling did not 

influence the caries experience of children and adolescents (p> 0.05). With regard to 

eating habits in early childhood, the duration of breastfeeding did not affect the caries 

experience (p> 0.05), on the other hand, sugar plus the bottle was associated with 

caries disease (p <0.05). Daily brushing performed only by the child without 

supervision of parents or guardians, was significantly associated with caries. There 

was no association between dental caries and BMI. 

 
Key words: caries, BMI, indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cárie dentária é um importante problema de saúde pública, considerada 

uma epidemia mundial e uma das doenças da cavidade bucal mais prevalentes em 

crianças nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos (Sheiham, 1984; Selwitz et 

al., 2007; Kumar et al., 2014). Segundo o Relatório Mundial sobre Saúde Bucal 

realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2003, 60-90% das 

crianças em todo o mundo já teve experiência com a doença cárie até os 12 anos de 

idade, sendo mais prevalente em países asiáticos e latino-americanos (OMS, 2003; 

Petersen et al., 2005; Yang et al., 2015). 

A prevalência de cárie dentária é tema principal de diversas pesquisas 

epidemiológicas realizadas no mundo inteiro uma vez que essa doença não causa 

danos somente ao dente, sendo também responsável por alterações na cavidade 

bucal e outras áreas do corpo humano (OMS, 2003), ocorrendo um impacto 

considerável sobre os indivíduos, como resultado de dor e sofrimento, 

comprometimento da função e redução da qualidade de vida, é considerável. Além 

disso, o tratamento tradicional da doença cárie é ainda considerado de alto custo, 

sendo a quarta doença mais cara para tratamento nos países industrializados. Em 

muitos países de baixa renda, onde o tratamento deveria estar disponível, os custos 

de cárie dentária em crianças só ultrapassaria o orçamento total de cuidados de 

saúde geral (Yee e Sheilam, 2002).  

O padrão de prevalência de cárie dentária pode variar com a idade, gênero, 

condição socioeconômica, raça, localização geográfica, hábitos alimentares e 

práticas de higiene bucal (Brown et al., 2000; Kumar et al., 2014).  
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Atualmente, a distribuição e gravidade de cárie dentária varia em diferentes 

partes do mundo e no interior de uma mesma região ou país (WHO, 2003; Petersen, 

2005; Petersen et al., 2005; Bratthall et al., 2006). Para a dentição permanente, a 

gravidade de cárie dentária é rotineiramente medida pelo índice CPO-D (Cariados, 

Perdidos e Obturados). Conforme o Banco de Dados de Saúde Bucal Global da 

OMS, o índice de cárie dentária global entre crianças de 12 anos é de 1,6 dentes. 

Entretanto, esse índice não destaca as diferenças entre regiões (WHO, 2011). 

O nível da doença em crianças de 12 anos é relativamente alto nos 

continentes americano e europeu, sendo um pouco menor nas crianças das regiões 

do Mediterrâneo Oriental e do Pacífico Ocidental, enquanto a cárie dentária é menos 

grave no Sudeste Asiático e na região africana (WHO, 2011). 

Os dados do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA demonstraram 

que a prevalência de cárie não tratada na dentição decídua entre crianças 6-11 anos 

de idade é de 25%. Além disso, quase 60% das crianças de 12 a 15 anos de idade 

apresentaram pelo menos um dente cariado ou uma restauração e isso aumenta 

para 78% em menos de 16 anos (Beltran-Aguilar et al., 2005).  

Dados de pesquisas no Brasil apresentam um declínio acentuado na cárie 

dentária (OMS, 2010). Segundo os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal 

realizados no Brasil nos anos de 1986, 1996, 2004 e 2010, há uma tendência de 

diminuição da experiência de cárie dentária aos 12 anos, mensurada pelo índice de 

dentes cariados, perdidos ou obturados em dentição permanente, com os valores 

médios de 6,65, 3,06, 2,8 e 2,1, respectivamente (Brasil, 2012). Segundo esses 

dados, o número de dentes cariados não tratados também vem diminuindo. Em 

2003, o componente cariado (C) do índice CPO-D, em adolescentes brasileiros, 

representava 60,71% do índice CPO-D (1,7 de 2,8) (Brasil, 2004) e, em 2010, foi 
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representado por 57,14% do índice CPO-D (1,2 de 2,1) (Brasil, 2012). A queda nos 

índices de cárie dentária pode ser atribuída à melhoria das condições de vida da 

população, como a expansão da fluoretação das águas de abastecimento público, a 

introdução de dentifrícios fluoretados e a mudança de enfoque nos programas de 

odontologia em saúde pública, em todas as regiões do Brasil, com introdução de 

atividades educativas em saúde bucal (Narvai et al., 2006). Neste contexto alia-se os 

demais avanços socioeconômicos e educacionais ocorridos no Brasil nas últimas 

décadas. 

Por outro lado, já em relação a dentição decídua, segundo os resultados da 

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada pelo Ministério da Saúde em 2010, a 

média nacional do índice ceo-d (dentes cariados, indicados para extração ou 

obturados) em crianças de 5 anos de idade foi de 2,43, com uma variação de 2,10 

(região Sudeste) a 3,37 (região Norte). Os dados do SB Brasil 2012 demonstram 

uma alta prevalência de cárie precoce da infância em todas as regiões do Brasil 

como um todo, além de evidenciar desigualdades regionais importantes e o efeito de 

polarização da doença (Brasil, 2012). 

Um grupo central de fatores de risco modificáveis é comum a muitas doenças 

crônicas e lesões. As quatro doenças não transmissíveis mais importantes - doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças pulmonares obstrutivas crônicas - 

compartilham fatores de risco comuns com doenças bucais e que estão relacionadas 

ao estilo de vida. Por exemplo, os hábitos alimentares são significativos para o 

desenvolvimento dessas doenças não transmissíveis e influencia o desenvolvimento 

de cárie dentária (WHO, 2003).  

A doença cárie, como qualquer outra doença crônica, apresenta uma 

dimensão multifatorial que identifica fatores de risco individuais em níveis 
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demográficos, socioeconômicos, comportamentais, biológicos e microbiológicos 

(Harris et al., 2004). Entretanto, tais fatores agem de forma diferente quanto à 

determinação de cárie nos primeiros anos de vida em função de algumas 

peculiaridades como o início da erupção dos dentes, a fase de colonização dos 

micro-organismos envolvidos com a etiologia da cárie, o desenvolvimento inicial dos 

sistemas de defesa, a transição na dieta envolvendo aleitamento materno, 

mamadeira e primeiros alimentos sólidos (Ismail, 1998; Seow, 1998).  

Dentre os fatores demográficos associados à cárie destaca-se o gênero e a 

idade. Em relação ao sexo dos indivíduos, há na literatura estudos que compararam 

o risco de cárie entre os sexos e não observaram diferença entre crianças do gênero 

masculino e feminino (Wei et al., 1993; Tomita et al., 1996; Amarante et al., 1998; 

Chu et al., 1999; Ferreira et al., 2007). Por outro lado, alguns estudos no Brasil 

(Bönecker et al., 1997; Maciel et al., 2001) e em outros países (Li e Caufield, 1995; 

Hashim et al., 2006; Hallett e O’Rourke, 2006) demostraram um maior risco e 

severidade de cárie em crianças do sexo masculino.  

A prevalência e severidade da cárie dentária tendem a aumentar com a idade 

(Ferreira et al., 2007). Entretanto, este aumento não é linear, uma vez que o maior 

acréscimo de lesões e maior progressão da doença parece ocorrer entre 1 e 2 anos 

de idade (Rajab et al., 2002; Bönecker et al., 2002; Cariño et al., 2003; Thitasomakul 

et al., 2006; Ferreira et al., 2007) e entre 2 e 3 anos de idade (Tsai et al., 2006).  

Já em crianças pré-escolares e escolares, outros fatores demográficos têm 

sido associados com maior risco de cárie como a idade materna e a ordem de 

nascimento da criança (Matilla et al., 2000; Hallett e O’Rourke, 2006). A menor idade 

materna foi relatada como condição de risco à cárie (Holt et al., 1996; Maciel et al., 

2001; Hallett e O’Rourke, 2006). A ordem de nascimento da criança também pode 
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influenciar em um maior risco à cárie em função da pouca experiência e 

conhecimento dos pais quanto aos cuidados essenciais à criança (AAPPS, 2003; 

Tsai et al., 2006).  

Diversos estudos têm demonstrado a correlação entre saúde bucal e outros 

fatores como índice de massa corpórea e escolaridade materna (Peres et al., 2000; 

Gushi et al., 2005; Moura et al., 2006; Almeida et al., 2010; Heinrich-Weltzien et al., 

2013; Shahraki et al., 2013; Panwar et al., 2014; Punitha et al., 2014). Crianças que 

vivem em precárias condições socioeconômicas e cujos pais apresentam baixa 

escolaridade são consideradas mais suscetíveis à experiência de cárie; muitas 

vezes, elas apresentam subnutrição, elevada ingestão de alimentos açucarados e 

baixo padrão de higiene bucal (Seidi e Célia, 2004; Almeida, 2010).  

Outros estudos sobre a etiologia da cárie dentária destacam como fatores de 

risco o consumo de alimentos e bebidas com alto teor de carboidratos refinados, o 

uso de mamadeira por um período prolongado, higiene bucal deficiente, entre outros 

(Masood et al., 2012; Yang et al., 2015). Dada a forte evidência da relação da cárie 

dentária com padrões alimentares irregulares e a ligação entre o consumo alimentar 

anormal e obesidade (Gidding et al., 2005), uma associação entre cárie dentária e 

obesidade poderia ser plausível. Vários relatos descreveram a relação entre cárie 

dentária e peso corporal, indicando que crianças obesas tinham mais experiência de 

cárie dentária do que as crianças com peso normal (Alm et al., 2008; Vázquez-Nava 

et al., 2010; Costacurta et al., 2011; Loyola-Rodriguez et al., 2011; Thippeswamy et 

al., 2011; Costacurta et al., 2014; Yao et al., 2014).  

Recentemente, um estudo realizado na China, associou experiência de cárie 

com o peso de crianças com idade de 8 anos. Foi observado que as crianças com 

baixo peso apresentavam experiência de cárie mais severa (Yang et al., 2015). 
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No entanto, outros estudos concluíram que não houve diferença significativa 

no índice CPOD/ ceo-d entre grupos com diferentes índices de massa corporal (IMC) 

em diferentes faixas etárias (D’Mello et al., 2011; Freitas et al., 2014; Sede e 

Ehizele, 2015).  

Portanto, ainda não há nenhum consenso sobre a relação entre a obesidade 

e a cárie dentária em crianças (Yang et al., 2015). 

É importante ressaltar a importância de programas preventivos diante da 

relevância da doença cárie. Para isso, é preciso conhecer a etiologia dessa doença 

multifatorial, bem como os fatores comportamentais, socioeconômicos e 

microbiológicos, que ainda não foram esclarecidos em sua totalidade (Hallet e 

O’Rourke, 2006; Finlayson et al., 2007; Selwitz et al., 2007). 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

Assim, o presente estudo objetivou avaliar a prevalência de cárie dentária e 

sua associação com índice de massa corpórea (IMC), bem como seus fatores de 

risco demográficos (sexo e idade), socioeconômicos, familiares (escolaridade dos 

pais, número de filhos) e comportamentais (dieta e práticas de higiene bucal) de 

crianças e adolescentes de 3 a 15 anos de idade, atendidos na Clínica de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FORP-USP).  

As hipóteses a serem confirmadas ou rejeitadas é que crianças com 

sobrepeso ou obesidade apresentarão mais experiência de cárie dentária quando 

comparadas com crianças de peso normal, assim como a associação positiva entre 

cárie dentária com fatores de risco como etnia, hábitos alimentares na primeira 

infância e hábitos de higiene bucal, escolaridade materna e paterna e número de 

filhos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foi desenvolvido um estudo transversal descritivo/analítico com crianças e 

adolescentes com idade entre 3 e 15 anos que procuraram atendimento 

odontológico na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-USP) entre anos de 2014 e 

2015. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FORP-USP (CAAE 35323314.7.0000.5419, Anexo A). 

 

3.1 Participantes 

A participação dos indivíduos no estudo ocorreu de forma voluntária e após 

assinatura dos pais ou responsáveis do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) ou do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), nos 

quais os objetivos, benefícios e risco inerentes ao estudo foram descritos. Após a 

autorização de participação, aplicou-se um questionário, realizou-se exame clínico 

intrabucal das crianças e a coleta dos dados antropométricos. 

Em relação ao índice de cárie, foram considerados 3 grupos: indivíduos livres 

de cárie (CPO-D=0), indivíduos com baixo índice de cárie (CPO-D≤3) e indivíduos 

com alto índice de cárie (CPO-D>3).  

Para avaliação da escolaridade paterna, foi considerado baixo nível escolar 

(ensino fundamental completo ou incompleto) e alto nível escolar (ensino médio ou 

superior).  

 

3.2 Critérios de Elegibilidade 

Os critérios de inclusão dos indivíduos na pesquisa foram: ter idade entre 3 e 

15 anos, ser atendidos na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia 
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de Ribeirão Preto/USP, ter um bom estado de saúde geral relatado, não estar sob 

tratamento odontológico e não ter recebido orientações de higiene bucal nos últimos 

6 meses. 

Os critérios de exclusão da pesquisa foram: não possuir o TCLE assinado 

pelos pais ou responsáveis, usar aparelho ortodôntico fixo e/ou apresentar alguma 

alteração sistêmica. 

 

3.3 Coleta de dados e anamnese 

Todos os pais ou responsáveis responderam ao questionário com relação as 

características das crianças (sexo, idade, etnia), história médica desde a gestação, 

hábitos de higiene bucal, informações dietéticas nos primeiros anos de vida, nível de 

escolaridade dos pais, número de irmãos, história médica da mãe durante a 

gestação, hábitos deletérios do participante como uso de chupeta, dedo ou 

onicofagia e uso de fluoretos (Apêndice A). 

 

3.4 Exame Bucal  

Participaram deste estudo três examinadores calibrados (profissionais 

especializados) que realizaram o exame bucal e coletaram os dados 

antropométricos. Os examinadores foram instruídos quanto aos critérios de 

diagnóstico e codificação. O índice Kappa inter-examinador foi de 0,81. 

Para a avaliação da experiência de cárie dentária dos participantes do estudo 

foi utilizado o índice CPO-D (dentes permanentes cariados, perdidos ou obturados) e 

ceo-d (dentes decíduos cariados, indicados para extração ou obturados) para dentes 

permanentes e decíduos, respectivamente, de acordo com os critérios de 

diagnóstico da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1997).  
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O exame clínico foi realizado sob luz artificial, utilizando-se espelho bucal 

plano nº 5 (Golgran®, São Paulo - SP, Brasil) e sonda periodontal padrão OMS-621 

(Trinity®, São Paulo-SP, Brasil). Durante o exame clínico, foram utilizados todo o 

equipamento de proteção individual (EPI) para o examinador como luva, máscara, 

gorro e avental descartáveis e óculos de proteção.  

 

3.5 Coleta dos dados antropométricos 

Todos os participantes da pesquisa foram pesados e medidos com os 

mesmos dispositivos (balança e fita antropométricas) disponíveis na Clínica de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Os valores de peso 

foram anotados em quilogramas (kg) e os valores de altura foram anotados em 

centímetros (cm). 

O cálculo do índice de Massa Corpórea (IMC) foi realizado de acordo com as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

O IMC-para-idade do participante foi o índice utilizado conforme segue: 

- percentil acima de 95: sobrepeso 

- percentil entre 95 e 85: risco para sobrepeso 

- percentil entre 85 e 5: peso normal 

- percentil abaixo de 5: abaixo do peso 

O software WHO Anthro (versão 3.2.2, Genebra, Suíça) foi utilizado para a 

análise dos dados individuais dos participantes e a comparação entre as diferenças 

físicas humanas. O programa possui três módulos: calculadora antropométrica, 

avaliação individual e pesquisa nutricional.  
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3.6 Análise dos dados 

Para a análise dos resultados, os dados foram armazenados em um banco de 

dados do programa estatístico Epi Info 3.5.2 (Centers for Disease Control and 

Prevention, Atlanta, USA). Para avaliação da associação entre duas variáveis 

qualitativas, utilizou-se o teste de associação pelo qui-quadrado ou teste exato de 

Fisher. O nível de significância estatística adotado foi de 5%. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Caracterização da amostra 

O total de 237 crianças e adolescentes incluídos no estudo consistiram de 

110 meninas (46,4%) e 127 meninos (53,6%). A faixa etária estudada foi de 3 a 15 

anos de idade, sendo as idades mais prevalentes de 3 a 12 anos. Houve uma 

associação positiva entre cárie e idade da criança, uma vez que foi observado um 

aumento da doença de acordo com o aumento da idade, principalmente até os seis 

anos de idade, sendo estas crianças as que apresentaram os maiores índices de 

cárie (p=0,0001).  

A etnia prevalente entre os participantes foi a branca (44,3%), seguida da 

parda (35,4%) e preta (19%). Houve um participante de etnia indígena e dois de raça 

amarela (Figura 1). Não houve associação entre etnia e índice CPO-D (p=0,38). 

Todos os grupos étnicos apresentaram alto índice de cárie, com exceção da etnia 

amarela composta por dois indivíduos livres de cárie. Crianças de cor branca e 

parda, apresentaram os maiores índices de cárie, 46,6% e 32,2%, respectivamente. 

A frequência de negros com alto índice de cárie foi de 20,5%. 

 

 
Figura 1. Distribuição dos participantes de acordo com a etnia. 
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Os fatores socioeconômicos avaliados foram o grau de escolaridade dos pais 

das crianças e o número de irmãos que o participante do estudo possuía. 

O nível de escolaridade materna e paterna foi dividido em baixo e alto nível. 

Foi considerado de baixa escolaridade aquele que possuía ensino fundamental 

completo ou incompleto. De 212 mães que responderam a esta questão, 102 

(48,1%) possuíam baixo nível de escolaridade. Dos 185 pais, 91 (49,2%) deles 

possuíam baixa escolaridade.  

Não houve associação entre as variáveis de índice CPO-D e escolaridade 

paterna (p=0,62). Entretanto, houve uma associação positiva entre cárie e 

escolaridade materna (p=0,03). Observou-se que 60,8% dos indivíduos com alto 

índice de cárie tinham mães com baixa escolaridade, assim como mães com alto 

nível de escolaridade apresentaram filhos com índice elevado de cárie (60,9%).  

À semelhança das mães, o índice de cárie foi alto tanto nas crianças e nos 

adolescentes cujos pais apresentavam alto nível escolar (60,4%) quanto àqueles 

com pais de baixa escolaridade (58,5%) (p=0,39). 

A média de irmãos entre os participantes da amostra total foi de 1,45 

(DP=1,19). Das crianças avaliadas, 85,5% possuíam até 2 irmãos, enquanto que 33 

crianças (14,5%) possuíam 3 ou mais irmãos. Não houve associação significativa 

entre CPO-D dos participantes do estudo com o número de irmãos que esses 

possuíam (p=0,81) (Figura 2). Entretanto, foi observado que a maior frequência de 

alto índice de cárie foi observada nas crianças e adolescentes que possuíam apenas 

um ou dois irmãos (37,7% e 27,5%, respectivamente). Das crianças livres de cárie, 

dez tinham apenas um irmão, 9 tinham dois irmãos e oito não tinham irmãos. 
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Figura 2. Representação gráfica da comparação entre número de irmãos com frequência de cárie dentária. 

 

As Tabelas 1 e 2 representam a caracterização da amostra segundo as 

variáveis estudadas como dados antropométricos, gênero, etnia, escolaridade dos 

pais e média de escovação diária. 

 

Tabela 1. Características da amostra em relação à média de idade, dados antropométricos, distribuição por 
categoria de IMC e gênero. 

VARIÁVEIS DISTRIBUIÇÃO 

Idade e dos dados antropométricos                   Média (DP) 

Idade 7,6 (2,89) 

Altura (cm) 126,20 (18,29) 

Peso (kg) 29,48 (12,21) 

IMC (Kg/m2) 17,78 (3,30) 

Distribuição por categoria de IMC                               n(%) 

Peso normal 156 (65,3) 

Abaixo do peso 9 (3,8) 

Sobrepeso 65 (27,2) 

Obeso 9 (3,8) 
Gênero n(%) 
Masculino 127 (53,6) 
Feminino 110 (46,4) 

Nota: Respostas desconhecidas não foram incluídas.  
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Tabela 2. Características da amostra em relação à etnia, média de idade das mães, nível de escolaridade dos 
pais e média de escovação diária. 

Etnia n(%) 

Branca 104 (43,9) 
Preta 46 (19,4) 
Parda 84 (35,4) 

Amarela e indígena 3 (1,2) 
Média de idade das mães (DP) 31,68 (6,31) 

Nível de escolaridade materna n (%) 
Baixo 102 (47,7) 
Alto 112 (52,3) 

Média de idade dos pais (DP) 36,41 (8,59) 
Nível de escolaridade paterna n (%) 

Baixo 91 (48,7) 
Alto 96 (51,3) 

Média de escovação dentária por dia (DP) 2,35 (0,75) 
Nota: Respostas desconhecidas não foram incluídas. 

 

 

4.2 Associação entre fatores comportamentais e cárie dentária 

A cárie dentária, notadamente envolve fatores comportamentais como 

práticas alimentares e de higiene. Estes fatores de risco serão abordados a seguir 

sob a perspectiva de que comportamentos podem ser reflexos das características 

sociais e econômicas de grupos. 

 

4.2.1 Hábitos alimentares nos primeiros anos de vida 

Para a avaliação dos hábitos alimentares nos primeiros anos de vida (0 a 3 

anos), foram considerados o tempo de aleitamento materno exclusivo e o conteúdo 

da alimentação complementar em mamadeira. Neste estudo, 5,6% das crianças não 

realizaram o ato da amamentação. Sessenta e sete crianças (31,1%) realizaram 

aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida e 53,2% dos 

participantes receberam aleitamento materno até 24 meses de idade.  

Não houve dependência entre as variáveis de aleitamento materno e o tempo 

com o índice de cárie dos participantes (p>0,05). A maior parte destes indivíduos foi 
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inserida no grupo de alto índice de cárie e, dentre elas, 53,4% realizaram 

aleitamento materno até os 24 meses de idade, o mesmo tempo de amamentação 

que 51,6% dos indivíduos livres de cárie apresentaram. 

Em relação à alimentação complementar em mamadeira nos primeiros anos 

de vida, 22,3% das crianças e adolescentes não realizaram esse tipo de 

alimentação, enquanto que 77,7% tiveram a mamadeira como alimentação 

complementar.  

Dos 170 participantes que responderam em relação ao conteúdo da 

mamadeira quando perguntado se continha açúcar ou não, 60% afirmaram que o 

açúcar era acrescido à alimentação, enquanto 40% afirmaram não acrescentar o 

açúcar na alimentação complementar da criança (Tabela 3). Deste total (n=170), 25 

crianças e adolescentes estavam livres de cárie, sendo que na mamadeira de 14 

crianças não era acrescido o açúcar. Porém, em 44% destas, os pais 

acrescentavam açúcar no conteúdo da mamadeira. Das crianças e adolescentes 

com baixo índice de cárie cuja frequência foi de 59,1%, constatou-se que 

consumiam açúcar juntamente com o líquido contido na mamadeira, assim como 

64,4% destes indivíduos apresentaram alto índice de cárie (p>0,0,05). 

Houve uma relação positiva entre as variáveis de consumo de alimentos 

açucarados entre as refeições e o índice CPO-D (p=0,003). Crianças com este 

hábito, 43,1% apresentaram baixo índice de cárie, enquanto 58,2% apresentaram 

alto índice. 
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Tabela 3. Frequência de indivíduos participantes do estudo que realizavam diferentes hábitos alimentares nos 
primeiros anos de vida (0-3 anos de idade). 

HÁBITOS ALIMENTARES INDIVÍDUOS (n) (%) 
ALEITAMENTO MATERNO 

Não 13 (5,6) 

Menos de 6 meses 67 (31,1) 
De 6 a 24 meses 115 (53,2) 

Mais de 24 meses 34 (15,7) 
 

MAMADEIRA  

Sim 181 (77,7) 
não 52 (22,3) 

 
MAMADEIRA CONTENDO AÇÚCAR  

Sim 102 (60,0) 
Não 68 (40,0) 

 

 

4.2.2 Hábitos de higiene bucal 

Foi observado que quando a escovação dental era realizada somente pela 

criança, o índice CPO-D era elevado. Das 147 crianças que faziam sua própria 

escovação dentária, 55,1% (n=81) apresentaram alto índice de cárie (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Representação gráfica da porcentagem e frequência do índice de cárie associado à pessoa que realiza 
a escovação dentária da criança. 

 

Dos participantes avaliados, 77,6% afirmaram escovar os dentes antes de 

dormir, sendo que a média de escovação dentária por dia foi de 2,35 vezes. Das 
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crianças livres de cárie, 71,9% realizavam escovação antes de dormir, assim como 

81,5% das crianças com alto índice de cárie também tinham o hábito de escovação 

noturna. Somente 18,5% das crianças com alto índice de cárie afirmaram não 

realizar higienização bucal antes de dormir. 

Crianças que escovavam os dentes uma vez por dia, representaram 13,9% do 

total da amostra. 60,6% apresentaram alto índice de cárie. Crianças com hábitos 

diários de duas ou mais escovações dentárias, apresentaram altos índices de cárie 

(61,8%).  

Noventa e sete por cento e meio das crianças não apresentavam o hábito de 

usar fio dental e 97,5% faziam uso de dentifrícios fluoretados para escovação. Das 

crianças com alto índice de cárie, 61,9% não tinham o hábito de usar fio dental para 

higienização bucal e 25,1% das crianças que não usavam fio dental apresentaram 

baixo índice de cárie (Tabela 4). 

A Tabela 4 representa também a associação entre os hábitos de higiene 

bucal e a média de CPO-D. Os participantes mais afetados pela doença foram os 

que não possuíam o hábito de higiene bucal antes de dormir, os que não usavam fio 

dental diariamente e os que tinham o açúcar adicionado ao conteúdo da mamadeira.  

 

Tabela 4. Associação entre hábitos de higiene bucal e média de CPO-D entre os participantes do estudo. 

Quem realiza a escovação da criança Média CPO-D (DP) p* 
Criança/Adolescente 7,65 (4,30) 
Pais/Responsáveis 4,34 (3,67) 

Ambos 5,92 (3,88) 
0,0001 

Escovação dentária antes de dormir           n (%)   
Sim 184 (77,6) 4,30 (3,29) 
Não 53 (22,4) 5,34 (4,07) 

0,088 

Uso de dentifrício fluoretado   
Sim 231 (97,5) 5,13 (3,95) 
Não 6 (2,5) 4,5 (3,45) 

0,069 

Uso de fio dental diariamente   
Sim 6 (2,5) 3,83 (3,60) 
Não 231 (97,5) 5,15 (3,94) 0,420 

*Valor de p para teste exato de Fischer 
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A Tabela 5 indica os hábitos alimentares associados com a média de CPO-D. 

Crianças que se alimentavam com alimentos açucarados entre as refeições e que 

não faziam uso de mamadeira durantes os primeiros anos de vida, possuíram uma 

tendência a ter mais experiência de cárie (p<0,05).  

 

Tabela 5. Associação entre hábitos alimentares e média de CPO-D entre os participantes do estudo. 

Ingestão de doces entre as refeições Média CPO-D (DP) Valor de p 

Sim 119 (50,4)) 5,65 (3,64) 
Não 117 (49,6) 4,59 (4,15) 

0,037 

Uso de mamadeira n (%)   
Sim 181 (77,7) 4,82 (3,92) 
Não 52 (22,3) 6,03 (3,87) 

0,049 

Conteúdo da mamadeira com açúcar   
Sim 102 (60,0) 5,13 (3,68) 
Não 68 (40,0) 4,32 (4,20) 

0,184 

 

 

4.2.3 Prevalência de cárie em crianças e adolescentes de 3 a 15 anos de idade 

atendidos na Clínica Infantil da FORP-USP 

Os resultados demonstraram que 205 participantes (86,5% do total; 110 

meninos e 95 meninas) apresentavam lesões de cárie dentária e apenas 32 deles 

(13,5% do total; 17 meninos e 15 meninas) estavam livres de cárie.  

A prevalência de cárie dentária foi de 53,7% no sexo masculino e 46,3% no 

sexo feminino. Não foi encontrada diferença significativa entre os dois sexos 

(p>0,05) com relação à prevalência de cárie. O valor médio de ceo-d foi de 6,21 em 

crianças entre 3 a 5 anos de idade. Crianças com idade entre 6 a 11 anos com 

dentição mista ou permanente apresentaram média de ceo-d e CPO-D de 4,7. Na 

dentição mista ou permanente, encontrada em adolescentes de 12 a 15 anos, a 

média de CPO-D foi de 4,68. 
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A média de ceo-d nas meninas foi de 4,35 (DP 3,92) enquanto que nos 

meninos foi de 4,38 (DP 3,82) (p=0,95). 

A média de CPO-D nas meninas foi de 1,94 (DP 2,28), já nos meninos foi de 

1,75 (DP 2,93). Não houve diferença de gêneros quanto à experiência de cárie 

(p=0,41).  

A Tabela 6 representa a média de CPO-D de acordo com fatores 

socioeconômicos e sociodemográficos e a comparação estatística desses dados. 

 

Tabela 6. Valores médios de CPO-D de acordo com os fatores socioeconômicos e sociodemográficos e 
comparação estatística entre esses dados. 

Gênero                                       Média CPO-D (DP) Valor de p 

Masculino 4,89 (3,97) 

Feminino 5,37 (3,88) 
0,34 

Etnia  

Branca 5,2 (3,77) 

Preta 5,51 (3,67) 

Parda 4,9 (4,26) 

Amarela e indígena - 

0,38 

Nível de escolaridade paterna  

Baixo 5,16 (3,90) 
Alto 4,87 (4,13) 

0,62 

Nível de escolaridade materna  
Baixo 5,65 (4,49) 
Alto 4,50 (3,30) 

0,03 

Número de irmãos 

Nenhum 5,17 (3,76) 

1 4,97 (3,84) 
2 5,25 (4,28) 
3 4,22 (3,37) 
4 5,0 (3,31) 
5 5,6 (5,59) 

0,81 

Classificação IMC   
Peso normal 4,94 (3,68) 

Abaixo do peso 7,11 (5,25) 
Sobrepeso 5,21 (4,23) 
Obesidade 5,37 (4,62) 

0,44 

Nota: Respostas desconhecidas não foram incluídas.  
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Houve uma associação positiva entre escolaridade materna e experiência de 

cárie da criança uma vez que baixa escolaridade materna influenciou a criança a ter 

maiores índices de cárie. Não houve associação em relação aos outros fatores 

descritos na tabela. 

 

4.2.4 Dados antropométricos: peso e altura de crianças e adolescentes 

A média do IMC da população estudada foi de 17,78 (DP = 3,30) e todos os 

resultados estavam dentro da faixa de IMC 12,5-30,0. 

A avaliação dos dados de peso corporal permitiu evidenciar que 4% dos 

participantes do estudo (n=9; 5 homens e 4 mulheres) apresentaram baixo peso, 

65,4% (n = 155; 84 homens e 71 mulheres) apresentaram peso normal, enquanto 

que 27,4% (n = 65; 31 do sexo masculino e 34 do sexo feminino) e 3,4% (n = 8; 7 

homens e 1 mulher) estavam com sobrepeso e obesidade.  

Entre os participantes do sexo feminino, 3,6% se enquadravam na categoria 

baixo peso e 64,5% se enquadravam na categoria normal, enquanto 30,9 e 0,9% 

foram considerados como estando com sobrepeso e obesidade, respectivamente. Já 

entre os participantes do sexo masculino, 3,9% apresentaram baixo peso e 66,1% 

tinham peso normal, enquanto 24,4 e 5,5% foram considerados com sobrepeso e 

obesidade, respectivamente. O peso médio foi de 29,45 kg (DP=12,22). Não houve 

diferença entre os gêneros, porém, das crianças com obesidade, 87,5% era do sexo 

masculino. 

Em relação a altura dos participantes, o valor médio foi de 126,22 centímetros 

(DP=18,36).  
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Não houve diferença significativa em relação ao peso e altura entre os dois 

sexos (p=0,2040). A média do IMC foi de 17,75 (DP=3,27) (meninos 17,69 e 

meninas 17,82), não havendo diferença entre os gêneros (p=0,93) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Classificação do status de peso corporal segundo o gênero e médias de peso, altura e IMC. 

n (%) Média (DP) 

Participantes Baixo peso 

(%) 

Normal Sobrepeso Obeso Altura 

(cm) 

Peso 

(Kg) 

IMC 

Total 

(237) 

9 (3,8) 155 

(65,4) 

65  

(27,4) 

8 (3,4) 126,22 

(18,36) 

29,45 

(12,22) 

17,75 

(3,27) 

Masculino 

(127) 

5 (3,9) 84 (66,1) 31  

(24,4) 

7 (5,5) 127,25 

(18,96) 

29,68 

(11,90) 

17,69 

(3,18) 

Feminino 

(110) 

4 (3,6) 71 (64,5) 34  

(30,9) 

1 (0,9) 125,02 

(17,64) 

29,19 

(12,63) 

17,82 

(3,38) 

O status do peso foi classificado com base no IMC em quatro grupos: baixo peso, normal, sobrepeso e obeso. DP= Desvio-padrão.  

 

 

4.3 Associação entre cárie dentária e Índice de Massa Corporal 

Aspectos sociodemográficos, etnia, hábitos alimentares e de higiene bucal da 

amostra estudada não foram diferentes entre as categorias de IMC (p>0,05). 

Das crianças e dos adolescentes com peso normal, 60,6% apresentaram alto 

índice de cárie e 27,1% deste mesmo grupo, possuíam baixo índice de cárie, ou 

seja, CPO-D menor ou igual a três. Aproximadamente 67% dos participantes abaixo 

do peso apresentaram alto índice de cárie. 

Além das crianças e adolescentes que estavam abaixo do peso, também 

apresentaram alto índice de cárie, crianças com sobrepeso e obesidade, 63,1% e 

62,5%, respectivamente. 

As crianças que apresentaram sobrepeso, estavam com média de CPO-D 

igual a 5,21 (4,23) e crianças obesas marcaram uma média de CPO-D de 5,27 

(4,62). Estes índices são considerados altos e de grande relevância. 
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O grupo livre de cárie foi composto de 59,4% de crianças e adolescentes com 

peso normal, 3,1% abaixo do peso, 31,3% com sobrepeso e 6,3% obesos. 

O grupo que apresentou baixo índice de cárie era constituído na sua maioria 

de crianças e adolescentes com peso normal, representando 71,2%. 

A Tabela 8 demonstra a experiência de cárie e distribuição entre os grupos 

divididos por faixa etária e tipo de dentição. A distribuição de ceo-d/CPO-D foi 

estatisticamente semelhante entre as categorias de IMC (p>0,05).  

 

Tabela 8. Faixas etárias, classificação segundo o tipo de dentição (decídua, permanente ou mista), médias dos 
índices de ceo-d e CPO-D e médias do IMC de acordo com a faixa etária. 

Categorias 
Faixa 
etária 
(anos) 

Tipo de dentição Número de 
Indivíduos 

Média ceo-d e 
CPO-D (DP) 

Média do IMC 
(DP) 

Pré-escolares 3 a 5 Decídua 65 6,21 (4,38) 16,54 (2,53) 

Escolares 6 a 11 
Decídua, mista e 

permanente 
147 4,70 (3,52) 17,82 (3,20) 

Adolescentes 12 a 18 Mista e permanente 25 4,68 (4,54) 20,48 (3,76) 

 

Os valores de CPO-D / ceo-d em cada grupo de IMC foram comparadas e os 

resultados mostraram valores mais elevados nos grupos de baixo peso ceo-d/CPO-

D e sobrepeso. Quando analisado o teste do Qui-quadrado, observou-se 

independência entre as variáveis na idade de 5 anos e 12 anos, indicadores 

utilizados internacionalmente para avaliar ceo-d e CPO-D, respectivamente.  

Análise para a correlação entre o índice ceo-d / CPOD e do IMC também foi 

realizada. Não houve correlação entre cárie e IMC. 

A análise de regressão logística foi realizada para avaliar se alguns fatores 

modificadores poderiam influenciar os resultados. As análises univariadas e 

multivariadas são apresentados na Tabela 9. Não houve associação entre o estado 

de IMC e cárie. 
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Tabela 9. Análises Univariadas e Multivariadas de experiência de cárie. 

Análises univariadas Análises multivariadas Subgrupos de  
experiência de cárie IMC 

p-valor OR (95%IC) p-valor OR (95%IC) 
Peso normal Referência  - Referência - 

Abaixo do peso 0,91 1,11(0,13-9,43) 0,72 1,50(0,16-13,8) 
Sobrepeso 0,53 0,76(0,33-1,75) 0,64 0,81(0,35-1,91) 

Experiência de cárie  
total 

Obesidade  0,30 0,41(0,07-2,22) 0,20 0,32(0,05-1,84) 
Peso normal Referência - Referência - 

Abaixo do peso 0,54 1.91(0,22-16,08) 0,26 3,62(0,23-1,72) 
Sobrepeso 0,29 0.67(0,32-1,40) 0,41 0,72(0,33-1,56) 

Cárie na dentição  
primária 

Obesidade  0,69 0.72(0,13-3,78) 0,63 0,65(0,11-3,69) 
Peso normal Referência - Referência - 

Abaixo do peso 0,54 0,60(0,11-3,10) 0,54 0,59(0,11-3,19) 
Sobrepeso 0,79 0,47(0,41-1,51) 0,59 0,83(0,42-1,61) 

Cárie na dentição  
permanente 

Obesidade  - - - - 
Nota: As análises foram ajustadas para hábitos alimentares, de higiene bucal e fatores sociais. OR (95%. C.I) = Razão das 
chances; 95% de Intervalo de confiança. Na análise multivariada, escovar os dentes antes de dormir e ingerir doce entre as 
refeições foram associados com experiência de cárie (p>0,05). 

 

Portanto, estes resultados não indicaram uma relação entre o IMC e a 

experiência de cárie na população estudada (p>0,05). 
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5 DISCUSSÃO  

 

A maior parte dos estudos que comparou o risco de cárie em crianças entre 

os sexos feminino e masculino, não observou diferença significativa (Wei et al., 

1993; Tomita et al., 1996; Amarante et al, 1998; Chu et al., 1999; Ferreira et al, 

2007). Por outro lado, alguns estudos no Brasil (Bönecker et al, 1997; Maciel et al, 

2001) e em outros países (Li e Caufield, 1995; Hashim et al, 2006; Hallett e 

O’Rourke, 2006) descrevem um maior risco e severidade de cárie em crianças do 

sexo masculino. Neste estudo não foi observado diferença significativa entre os 

gêneros (p>0,05), visto que das crianças acometidas por cárie, 53,6% eram do sexo 

masculino e 46,3% do sexo feminino. Entretanto, houve uma tendência em que as 

meninas apresentaram mais experiência de cárie que os meninos. 

Diversos estudos têm demonstrado a correlação entre saúde bucal e outros 

fatores como índice de massa corpórea e escolaridade materna (Peres et al., 2000; 

Gushi et al., 2005; Moura et al., 2006; Almeida et al., 2010; Heinrich-Weltzien et al., 

2013; Shahraki et al., 2013; Panwar et al., 2014; Punitha et al., 2014). Nossos 

achados corroboram com estes estudos, visto que houve uma associação positiva 

entre CPO-D e nível de escolaridade materna, sendo a média do CPO-D igual a 5,65 

(4,49) em crianças cujas mães possuíam baixo nível de escolaridade, contra uma 

média de 4,50 (3,30) quando a mãe apresentava alto nível escolar (p=0,03). 

Segundo Pinto (2000), um índice é capaz de descrever a situação relativa de 

uma determinada população por meio de uma escala graduada com limites 

superiores e inferiores definidos. O índice CPO foi um dos primeiros a serem 

utilizados em estudos epidemiológicos de cárie dentária e o mais adotado até hoje, 

descrevendo dentes cariados (C), perdidos (P) e obturados (O). Dessa forma, 
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verifica-se a prevalência e a história de cárie de um indivíduo ou de uma população 

(Klein e Palmer, 1938). Gruebbel (1944) criou a simbologia “ceo” com o intuito de 

mensurar a prevalência e incidência de cáries na dentição decídua, identificando o 

número de dentes cariado (c), dentes indicados para extração (e) e obturados (o), 

presentes na cavidade no momento do exame clínico. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) utiliza os índices CPO e ceo como indicadores básicos de 

comparação para o estado de saúde bucal em populações diversas (OMS, 2003). 

Assim, os índices CPO e ceo foram utilizados no presente estudo para avaliar a 

prevalência de cárie dentária e sua associação com índice de massa corpórea 

(IMC), bem como seus fatores de risco demográficos (sexo e idade), 

socioeconômicos, familiares (escolaridade dos pais, número de filhos) e 

comportamentais (dieta e práticas de higiene bucal) de crianças e adolescentes de 3 

a 15 anos de idade, atendidos na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-USP). 

Knutson (1944) propôs um índice que divide os indíviduos em dois grupos: 

aqueles que apresentam ou apresentaram alguma experiência de cárie (ceo/CPO>1) 

e aqueles livres de cárie (ceo/CPO=0). O índice Knutson é muito utilizado para 

avaliar os indivíduos que apresentam experiência de cárie (Feldens, 2008). Porém, 

para obter resultados mais detalhados, dividimos os participantes em três grupos: 

livres de cárie, baixo e alto índice de cárie, como demonstrado na metodologia deste 

trabalho. 

Estudos que descrevem a frequência da doença cárie em diferentes faixas 

etárias demonstram que o aumento não é linear, o maior acréscimo está nas 

crianças mais jovens, abaixo de 3 anos de idade (Rajab et al, 2002; Jin et al, 2003; 

Ferreira et al, 2007). Entretanto, Ferreira et al. (2007), demonstraram que a 
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prevalência e severidade da cárie dentária aumentam com a idade, o que corrobora 

com nossos achados, onde também houve uma progressão da cárie dentária com o 

aumento da idade, onde houve uma associação entre a doença e a idade (p=0,001). 

Diversos estudos sobre a prevalência da cárie dentária foram realizados e 

demonstraram o declínio aparente da prevalência da doença em diferentes partes do 

mundo, mantendo-se estável em outras, principalmente nos países desenvolvidos. 

(Bönecker e Cleaton-Jones, 2003; WHO, 2003; Brasil, 2004). Porém, essa 

prevalência tem aumentado nos países em desenvolvimento com o aumento do 

consumo de açúcares altamente refinados na dieta (Shivakumar et al., 2009), como 

no Brasil. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) descreveu que 60-

90% das crianças em idade escolar em todo o mundo teve experiência com a 

doença cárie, sendo mais prevalente em países asiáticos e latino-americanos 

(Petersen, 2005). Esses dados corroboram com o presente estudo no qual foi 

observado alto índice de lesões de cárie nas diferentes faixas etárias estudadas. 

Em muitos países em desenvolvimento, o tratamento das lesões de cárie em 

crianças excede o orçamento da saúde infantil total (Yee e Sheiham, 2002). Embora 

diferentes programas nacionais de prevenção têm contribuído para a diminuição da 

da cárie dentária, essa doença ainda permanece um importante problema de saúde 

pública. Os dados do Centro de Controle de Doenças (CDC) mostram que a 

prevalência de cárie dentária não tratada na dentição decídua entre crianças 6-11 

anos de idade dos EUA é de 25%. Quase 60% das crianças de 12 a 15 anos de 

idade tiveram pelo menos um dente cariado ou uma restauração e isso aumenta 

para 78% em menos de 16 anos (Beltran-Aguilar et al., 2005). Dados de pesquisas 

no Brasil, representam um declínio acentuado na cárie dentária (OMS, 2010). 

Porém, na população estudada ainda encontramos crianças com alto índice de 
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cárie. Neste estudo, observamos quase 15% de crianças com índice CPO-D maior 

que 10. Isso é um índice considerado muito elevado ao compararmos os dados de 

pesquisas a nível nacional, onde vimos um declínio considerado. Embora tenha 

ocorrido uma melhora significativa na saúde bucal em vários locais e em todas as 

classes sociais, uma quantidade significativa de pessoas ainda sofre de problemas 

odontológicos. Além disso, há uma tendência de polarização da doença cárie, onde 

a maior parte da doença se encontra agora em uma pequena parcela da população.  

Os estudos sobre a etiologia da cárie dentária têm identificado alguns fatores 

de risco tais como consumir alimentos e bebidas com alto teor de carboidratos 

refinados, uso prolongado da mamadeira, higiene deficiente, dentre outros (Masood 

et al., 2012). Bezerra (1990) realizou um estudo epidemiológico da prevalência de 

cárie dentária em 200 crianças de 12 a 48 meses, considerando fatores 

socioeconômicos, culturais, estado nutricional e hábitos alimentares. A cárie dentária 

estava presente em 54% da população estudada e aumentou com a idade. 

Observou-se uma associação positiva entre o aleitamento materno prolongado, o 

número de refeições e a ingestão de sacarose.  

Se a criança faz uso exclusivo leite materno até o sexto mês de vida, este ato 

é capaz de diminuir a mortalidade infantil ao reduzir a incidência de doenças 

infecciosas, colaborar para o crescimento e desenvolvimento da criança, além da 

capacidade inerente de proporcionar nutrição de alta qualidade. A Organização 

Mundial de Saúde, desde 2001, recomenda como medida de saúde pública o 

aleitamento materno exclusivo até os primeiros seis meses de vida como medida de 

saúde pública, e após os seis meses, a introdução dos alimentos complementares, 

mantendo o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais (Brasil, 2002).  



Discussão | 59 

Práticas alimentares no primeiro ano de vida foram avaliadas para observar 

alguma associação com experiência de cárie. Os resultados deste estudo 

confirmaram a hipótese de que algumas práticas alimentares no início da vida 

influenciam na severidade da cárie dentária nos anos subsequentes, como por 

exemplo acrescentar açúcar ao conteúdo da mamadeira que a criança vai ingerir. A 

média do CPO-D em crianças que consumiam açúcar nos primeiros anos de vida foi 

de 5,13 (3,68). 

Segundo Feldens et al. (2010), a alta frequência da amamentação em 

crianças com um ano de idade, aumenta o risco de cárie precoce e severa na 

infância. A OMS recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais, com a 

introdução de alimentos sólidos após os 6 meses de idade para complementar os 

nutrientes fornecidos pelo leite materno. Nossos achados sugerem que o 

aleitamento prolongado por si só não configura um fator de risco à cárie. No 

presente estudo, não houve correlação significativa entre o tempo de aleitamento e 

experiência de cárie. Entretanto, crianças que tiveram o tempo de aleitamento 

materno prolongado estavam mais concentradas no grupo com alto índice de cárie. 

O mesmo aconteceu em crianças que consumiram açúcar no conteúdo alimentar da 

mamadeira, onde a maioria se concentrou no grupo de alto índice de cárie, porém 

sem dependência entre as variáveis. 

A relação entre consumo de alimentos açucarados e a presença de cárie 

dentária, também observada no presente estudo, já é estabelecida na literatura. 

Tomita et al. (1999) afirmam que a frequência do consumo de açúcar é um fator 

importante na etiologia da cárie dentária. Esses autores descreveram ainda que a 

elevada frequência de consumo de alimentos cariogênicos principalmente entre as 

refeições pareceu ser o fator comportamental mais comprovadamente aceito no 
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desenvolvimento da doença. Na nossa pesquisa, também foi encontrada uma 

dependência entre as variáveis de consumo de alimentos açucarados entre as 

refeições e o índice de cárie, concordando com Tomita et al. (1999). 

Dada a comprovada relação da cárie dentária com padrões alimentares 

irregulares assim como da ligação entre o consumo alimentar anormal e obesidade, 

uma associação entre cárie dentária e obesidade poderia ser biologicamente 

plausível (Gidding et al., 2005).  

Obesidade e cárie dentária compartilham uma etiologia multifatorial que 

impactam a saúde infantil e desenvolvimento psicossocial (Wake, 2007). Estas 

condições têm fatores comuns, pois são modificáveis e sofrem influência da dieta e 

estilo de vida. Palmer (2005) sugeriu a coexistência de ambas as doenças em 

algumas populações, visto que tanto a doença cárie quanto a obesidade estão 

relacionadas com ingestão excessiva de certos tipos de nutrientes, padrões 

alimentares irregulares, estilo de vida e determinantes socioculturais.  

No entanto, a obesidade exógena ou nutricional é normalmente relacionada 

com um aumento de calorias e gordura nos alimentos mais calóricos, e estilos de 

vida sedentários (Uauy et al., 2001; WHO, 2003; Dehghan et al., 2005), enquanto 

que a cárie é muitas vezes relacionada aos carboidratos fermentáveis por bactérias 

acidogênicas (Bowen, 1994; Featherstone, 2000; Featherstone, 2004). Além disso, 

acredita-se que o teor de gordura nos alimentos é considerado um fator protetor 

contra o desenvolvimento de lesões de cárie (Bowen, 1994). 

Estudos têm mostrado que a maioria das crianças estão acima do peso 

devido à ingestão de alimentos de baixa densidade e alto teor de gordura, em 

substituição a frutas e vegetais e uma vida mais sedentária. Além disso, alguns 

fatores socioeconômicos estão envolvidos. Fatores de risco comuns, como a 
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ingestão de alimentos ricos em hidratos de carbono influenciam a incidência de cárie 

dentária e obesidade (Palmer, 2005; Macek e Mitola, 2006; Ayatollahi e Mostajabi, 

2007; Norberg et al., 2012). Alguns pesquisadores supõem que a ingestão frequente 

de açúcar pode ser um fator predisponente tanto de cárie como de sobrepeso 

(Reifsnider et al., 2004; Wilershausen et al., 2004; Gerdin et al., 2008). 

Diferentes estudos descreveram a relação entre cárie dentária e peso 

corporal, indicando que crianças obesas apresentaram mais lesões de cárie do que 

crianças com peso corporal normal (Dye et al., 2004; Macek e Mitola, 2006; Alm et 

al., 2008; Vázquez-Nava et al., 2009; Vázquez-Nava et al., 2010; Costacurta et al., 

2011; Loyola-Rodriguez et al., 2011; Thippeswamy et al., 2011; Norberg et al., 2012; 

Shahraki et al., 2013; Costacurta et al., 2014; Yao et al., 2014). Willershausen et al. 

(2007) demonstraram que o IMC elevado está associado a um elevado número de 

lesões de cárie em crianças de escolas primárias. No nosso estudo, não foi 

identificada essa associação estatisticamente significativa de obesidade com cárie, 

porém, a média de CPO-D em crianças com sobrepeso e obesidade foi de 5,0, 

indicando um alto índice de cárie nesta população. Portanto, o excesso de peso por 

si só não está associado com a frequência de cárie, porém o consumo de açúcar 

pode ser um fator predisponente para ambos, como vimos neste estudo. 

Em uma revisão sistemática sobre a relação de cárie e obesidade em 

crianças e adolescentes, realizada por Munõz et al. (2013), constatou-se que a 

obesidade e a cárie dentária compartilham fatores etiológicos comuns, como o 

consumo frequente de carboidratos e açúcares refinados. Dessa forma, sugeriu-se 

que crianças excesso de peso possuem maiores chances de adquirir cárie dentária 

e de ter piores condições de saúde bucal. Metade dos artigos pesquisados para esta 

revisão sistemática, mostraram uma relação entre estado nutricional e cárie, 
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enquanto o restante não encontrou tal relação. Dessa forma, revela-se uma alta 

complexidade nesta associação ou não, tendo em vista os fatores etiológicos em 

comum que ambas as doenças apresentam. 

Por outro lado, alguns hábitos alimentares que levam à desnutrição, podem 

afetar a incidência de cárie devido aos efeitos evidentes (por exemplo, sobre a 

secreção e composição da saliva), ao mesmo tempo que a cárie dentária pode 

resultar em desnutrição e incapacidade de consumir alimentos (Ayatollahi e 

Mostajabi, 2007; Willershausen et al., 2007; Pourhashemi e Golestan, 2008; 

Prashanth et al., 2011; Mohammadi et al., 2012).  

A associação de desnutrição infantil com cárie dentária chamou atenção de 

alguns pesquisadores. Alvarez et al. (1990) pesquisaram a relação entre o estado 

nutricional e cárie na dentição decídua em 1481 crianças de 1 a 13 anos de idade 

em Lima, Peru. Concluíram que a desnutrição interfere negativamente tanto no 

desenvolvimento do dente como em aumento na experiência de cárie na dentição 

decídua. Oliveira (2006) avaliou em um estudo epidemiológico a relação entre os 

fatores socioeconômicos e o estado nutricional com a experiência de cárie dentária 

em 1267 crianças. Concluiu que crianças abaixo do peso e em piores condições 

socioeconômicas possuem maior chance de apresentar experiência de cárie. 

No nosso estudo, a média de CPO-D em crianças que se encontravam abaixo 

do peso foi de 7,1, considerado um alto índice de cárie nessa população, maior até nos 

participantes com sobrepeso ou obesidade. Alguns estudos apontaram uma associação 

entre desnutrição e cárie dentária (Cameron et al., 2006; Heinrich-Weltzien et al., 2013), 

onde crianças abaixo do peso apresentaram elevados índices de cárie. 

Em contrapartida, alguns estudos não encontraram diferença significativa e 

nenhuma relação entre o índice CPOD/ceo-d entre grupos de diferentes índices de 
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massa corporal (IMC) em crianças de idades diferentes (Dye et al., 2004; Kopycka-

Kedzierawski et al., 2008; D’Mello et al., 2011). 

Um estudo realizado na Índia sobre a associação entre estado nutricional e 

cárie dentária em crianças de 8 a 12 anos de idade, apontou que crianças com IMC 

normal para a idade, apresentaram maiores experiências de cárie tanto na dentição 

decídua quanto na permanente do que as crianças com excesso de peso (Panwar et 

al., 2014). 

Na nossa pesquisa, não encontramos associação de cárie com índice de 

massa corpórea, entretanto crianças com peso normal apresentaram a maior 

prevalência de cárie, talvez porque nosso estudo foi composto em sua maioria por 

crianças sem alterações de peso. Paralelamente, a maior parte das crianças com 

sobrepeso e obesidade, apresentou altos índices de cárie. Observamos também que 

os principais fatores de risco para a doença cárie estão relacionados com os hábitos 

de higiene bucal, como uso de dentifrício fluoretado e uso de fio dental. Crianças 

sem o hábito de usar fio dental, tendem a adquirir lesões de cárie, assim como 

aquelas que realizam sua própria escovação, sem a supervisão dos pais ou 

responsáveis. 

Embora, teoricamente, cárie dentária pode ser associada tanto com baixo 

peso e sobrepeso, a documentação de tal associação, especialmente em crianças 

pré-escolares, é limitada e controversa. Há ainda informações inconclusivas sobre a 

relação entre cárie e obesidade, esta associação dependeria da interação de vários 

fatores (Kantovitz et al., 2006). Acredita-se que crianças com peso corporal 

considerado anormal devem ser classificadas no grupo de alto risco à cárie dentária 

(Chtapowska et al., 2014).  
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6 CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que: 

- foi observada uma alta prevalência da doença cárie em crianças e 

adolescentes de 3 a 15 anos atendidos na Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto - USP. 

- não houve associação do índice CPO-D com o IMC, embora indivíduos com 

peso normal apresentassem maiores índices de cárie.  

- houve uma associação entre prevalência de cárie com o grupo étnico, uma 

vez que indivíduos de cor branca e parda apresentaram maiores índices de cárie. 

- características sociodemográficas como escolaridade materna apresentou 

associação entre cárie nas crianças, enquanto que a escolaridade paterna não 

apresentou associação. Mães e pais com alto nível de escolaridade tenderam a ter 

filhos com alto índice de cárie; famílias compostas por 2 ou 3 filhos, tenderam a 

apresentar crianças com maiores índices de cárie. 

- em relação aos hábitos alimentares na primeira infância, o tempo de 

aleitamento materno não influenciou na experiência de cárie; por outro lado, o 

açúcar acrescido na mamadeira contribuiu para o desenvolvimento da doença cárie 

com índices elevados. 

- a escovação diária realizada somente pela criança, sem supervisão dos pais 

ou responsáveis, contribuiu significativamente para maior frequência de cárie. 

Estes achados podem contribuir para o desenvolvimento de intervenções em 

saúde geral e bucal, com especial atenção a crianças de famílias com baixa 

escolaridade materna, crianças que realizam escovação sem supervisão e 

orientação alimentar em crianças nos primeiros anos de vida.  
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ANEXO 
 

ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - FICHA DE ANAMNESE E EXAME CLÍNICO 

 
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       
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?____________________________________________ 
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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:______________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 


