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RESUMO 

Corrêa, LLG. Fatores associados à cárie dentária e impacto das condições de saúde bucal 
nas atividades de vida diária em adolescentes de 15 a 19 anos de idade, Estado de São Pau-
lo, 2015. 2019. 88f .Tese (Doutorado). Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019.   
Introdução: O conhecimento da realidade epidemiológica e os fatores associados à cárie dentá-
ria e ao impacto das condições de saúde bucal nas atividades de vida diária, podem instruir o 
planejamento de serviços odontológicos voltados aos adolescentes, além de ampliar as medidas 
de prevenção existentes. Objetivos: No primeiro artigo , o objetivo foi verificar a associação 
entre prevalência e severidade da cárie dentária e variáveis demográficas, socioeconômicas, 
comportamental e de condições de saúde bucal. No segundo artigo, foi verificada a a associação 
entre a percepção da saúde bucal e variáveis sociodemográficas e parâmetros bucais em adoles-
centes entre 15 a 19 anos de idade no Estado de São Paulo. Métodos: Foi realizado estudo 
transversal com dados da “Pesquisa Estadual de Saúde Bucal de São Paulo - SB”, realizada em 
2015. No estudo da cárie dentária, foram analisados os dados de 5558 adolescentes entre 15 a 
19 anos de idade, para o estudo do impacto  participaram 5409 adolescentes. Como desfecho do 
primeiro estudo, a cárie dentária foi avaliada pela prevalência e severidade medidas pelo índice 
CPOD. As variáveis independentes foram: idade, sexo, cor da pele, aglomeração domiciliar, 
renda mensal, atraso escolar, número de bens no domicílio, presença de sangramento gengival, 
presença de cálculo dentário e acesso à água fluoretada. A associação entre as variáveis e cárie 
dentária foi verificada através do modelo de regressão binomial negativa inflado de zeros. No 
segundo estudo, a percepção de saúde bucal foi avaliada pelo índice de impacto das condições 
de saúde bucal nas atividades de vida diária (OIDP), em termos de prevalência (presença ou 
ausência de impacto) e severidade do impacto (escores do OIDP). Como fatores da análise, fo-
ram consideradas condições demográficas (idade, sexo, cor da pele), socioeconômicas (renda 
familiar, aglomeração domiciliar, número de bens no domicílio), comportamentais (atraso esco-
lar) e de condições de saúde bucal (cárie não tratada, sangramento gengival, cálculo dentário). 
Para o estudo de associação entre o OIDP e as variáveis de interesse utilizou-se o modelo de 
regressão binomial negativa inflado de zeros, considerando a amostragem complexa e os pesos 
amostrais. Foram calculadas as razões de prevalências (RP), identificando as variáveis associa-
das à manifestação do agravo, e as razões de médias  (RM), indicando os fatores associados 
com o número de dentes afetados por cárie ou com o número de impactos das condições de saú-
de bucal  nas atividades de vida diária e seus respetivos intervalos de confiança (IC). Resulta-
dos: Os resultados encontrados mostraram índice CPOD = 3,76, enquanto que a prevalência da 
cárie dentária foi de 71,7% . Verificou-se que sexo feminino (RP=1,09 e IC95%=1,04-1,15), 
atraso escolar (RP=1,11 e IC95%=1,03-1,18), apresentar cálculo dentário (RP=1,10 e 
IC95%=1,01-1,20) e não ter acesso à água fluoretada (RP=1,21 e IC95%=1,01-1,45) foram fa-
tores associados com maior prevalência da cárie dentária, possuir 9 ou mais bens no domicílio 
foi associado com menor prevalência da doença (RP=0,94 e IC95%=0,88-0,99) Verificou-se 
também que apresentar sangramento gengival (RM=1,15 e IC95%=1,02-1,30) e não ter acesso à 
água fluoretada (RM=1,81 e IC95%=1,56-2,09) foram fatores associados com maior severidade 
da doença, a renda entre maior que R$1500,00 foi associada com menor severidade da cárie 
dentária. A prevalência de impacto nas atividades de vida diária foi de 37,4%. Após o ajuste do 
modelo, pode-se observar que o gênero feminino permaneceu com maior prevalência (RP=1,58 
e IC95%=1,35-1,86) e severidade do impacto (RM= 1,45 e IC95%=1,22 - 1,73). Nas caracterís-
ticas socioeconômicas, a renda familiar maior que R$2501,00 foi associada com menor severi-
dade do impacto (RM=0,81 e IC95%=0,67-0,98). Nas condições de saúde bucal, verificou-se 
que a cárie não tratada permaneceu associada com maior prevalência do impacto (RP=1,55 e 
IC95%=1,31-1,84), enquanto sangramento gengival e cálculo dentário não foram associados ao 
impacto . Conclusão: Portanto, os fatores estudados: gênero, idade, renda familiar, número de 
bens, atraso escolar, sangramento gengival, cálculo dentário e acesso à água fluoretada foram 
associados à cárie dentária, enquanto que ser do gênero feminino e possuir cárie não tratada fo-
ram associados ao maior impacto enquanto que possuir renda familiar maior que R$ 2.500,00 
foi associada ao menor impacto nas atividades de vida diária em adolescentes do Estado de São 
Paulo. Palavras-Chave: Cárie dentária, adolescentes, saúde bucal, qualidade de vida, fatores 
socioeconômicos.  



ABSTRACT 

Corrêa, LLG. Factors associated with dental caries and dental impact on daily living in 
adolescents aged 15 to 19 years old, State of São Paulo, 2015. 2019. 88f Tese (Doutorado). 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Introduction: The knowledge of the epidemiological reality and the factors associated with 
dental caries and dental impact in the activities of daily living can instruct the planning of dental 
services for adolescents, in addition to expanding existing prevention measures. Objectives: In 
the first study, the objective was to verify the association between demographic, socioeconomic, 
behavioral and oral health conditions and prevalence and severity of dental caries in adolescents 
between 15 and 19 years in the São Paulo State. In the second study, the objective was to verify 
the association between oral health perception in adolescents between 15 and 19 years in the 
São Paulo State and demographic, socioeconomic, behavioral and oral health conditions. 
Methods: A cross-sectional study was conducted with data from the "Oral Health Survey on 
São Paulo State", conducted in 2015. In the study of dental caries, 5558 adolescents between 15 
and 19 years were analyzed. In the study of oral health impact, 5409 adolescents participated. In 
the first study, dental caries was evaluated by the prevalence and severity measured by the 
DMFT index. The independent variables were: age, gender, skin color, household agglomerati-
on, family income, school delay, number of household goods, gingival bleeding at probing, den-
tal calculus and access to fluoridated water. The association between variables and dental caries 
was assessed using zero-inflated negative binomial regression. In the second study, the percep-
tion of oral health was evaluated by the Oral Impacts on Daily Performances (OIDP), in terms 
of prevalence (presence or absence of impact) and severity of the impact (OIDP scores). We 
assessed covariates on demographic factors (age, gender, and skin color), socioeconomic condi-
tions (family income, household agglomeration, number of household goods), behavior (school 
delay) and oral health status (untreated caries, gingival bleeding, and dental calculus). For the 
study of association between the OIDP and interest variables, we used zero-inflated negative 
binomial regression analysis, considering the complex sampling and the sample weights. The 
prevalence ratio (PR) were calculated, identifying the variables associated with the manifestati-
on of the disease, and the rate ratio (RR), indicating the factors associated with the number of 
teeth affected by caries or the number of impacts of health conditions in daily life activities and 
their respective confidence intervals (CI). Results: The results showed a DMFT index of 3.76, 
while the dental caries prevalence was 71.7%. Female gender (PR = 1.09 and 95% CI = 
1.04-1.15), school delay (PR = 1.11 and 95% CI = 1.03-1.18), had a dental calculus (PR = 1.10 
and 95% CI = 1.01-1.20) and no access to fluoridated water (PR = 1.21 and 95% CI = 
1.01-1.45) were factors associated with higher caries prevalence. Having 9 or more goods at 
home was associated with a lower disease prevalence (PR = 0.94 and 95% CI = 0.88-0.99). 
Gingival bleeding (RR = 1.15 and (95% CI = 1.02-1.30) and not having access to fluoridated 
water (RR = 1.81 and 95% CI = 1.56-2.09) were factors associated with greater severity, and 
family income greater than R$ 1500.00 was associated with lower dental caries severity. The 
prevalence of dental impact in daily life activities was 37.4%. After adjustment, observed that 
the female gender remained with a higher prevalence (PR = 1.58 and 95% CI = 1.35-1.86) and 
severity oral health impact (RR = 1.45 and 95%CI = 1.22-1.73). In socioeconomic characteris-
tics, family income greater than R $ 2501.00 was associated with a lower impact severity (RR = 
0.81 and 95% CI = 0.67-0.98). In oral health conditions, untreated caries was associated with a 
higher impact prevalence (PR = 1.55 and 95% CI = 1.31-1.84), while gingival bleeding and 
dental calculus were not associated with oral health impact.  
Conclusion: Therefore, the factors studied: gender, age, family income, number of assets, 
school delay, gingival bleeding, dental calculus and access to fluoridated water were associated 
with dental caries, while female gender, family income lower than R$ 2,500.00, and having un-
treated caries were factors associated with oral health impact in adolescents of Sao Paulo State. 
Keywords: Dental caries, adolescents, oral health, quality of life, socioeconomic factors.  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1.0 APRESENTAÇÃO 

A tese de doutorado intitulada “Fatores associados à cárie dentária e qualidade 

de vida em adolescentes de 15 a a19 anos de idade, Estado de São Paulo, 2015” foi es-

truturada no formato coletânea de artigos científicos. A introdução apresenta uma sínte-

se da literatura recente sobre aspectos epidemiológicos da cárie dentária, seus determi-

nantes sociais e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em adolescentes. A seção 

Metodologia apresenta informações sobre o tipo de estudo, local e período da pesquisa, 

população, procedimentos utilizados para coleta de dados, variáveis do estudo, análise 

estatística e aspectos éticos, utilizados para elaboração de dois artigos científicos sub-

metidos em revistas científicas. Por sua vez, os artigos foram apresentados na seção Re-

sultados e Discussão. As conclusões são apresentadas na parte final dessa tese e respon-

dem aos objetivos propostos. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Cárie Dentária 

 A cárie dentária ainda é o principal problema de saúde bucal no Brasil, além de 

ser a doença bucal mais estudada em todo o mundo. Apresenta etiologia multifatorial e 

foi descrita como uma doença social. Sua prevalência tem como determinantes fatores 

biológicos, alimentares, comportamentais e socioeconômicos, bem como fatores de 

acesso a bens de consumo e a serviços de saúde (Frias et al., 2007). 

 O declínio da cárie dentária têm sido apontado, principalmente aos 12 anos de 

idade no Brasil (Narvai et a., 2006) e segundo as informações dos levantamentos 

epidemiológicos nacionais realizados em 1986 (Brasil, 1988), 1996 (Brasil, 1996), 2003 

(Brasil, 2003) e 2010 (Brasil, 2011), o CPOD diminui cerca de 70% entre 1986 e 2010 e 

25% entre 2003 e 2010 aos 12 anos de idade (Roncalli et al., 2015) . A p e s a r d a 

diminuição dos índices de cárie dentária nos indivíduos mais jovens da população nas 

últimas décadas, este ainda continua sendo um dos principais problemas de saúde bucal 

podendo estar associado a outros agravos da saúde. Fatores como dieta, renda, hábitos e 

comportamentos dos pais e do indivíduo são reconhecidos como contribuintes para o 

aparecimento da cárie na infância e ao longo da vida (Marshall et al., 2005; Sales-Peres 

et al., 2010). 

 Os fatores apontados como prováveis responsáveis pelo declínio na prevalência 

de cárie no Brasil são: o aumento e a universalização da exposição das pessoas ao flúor 

em suas variadas formas de aplicação, com destaque especial para a água de 

abastecimento e os dentifrícios fluoretados, a maior ênfase nas atividades de promoção 

de saúde, a melhoria nas condições de saúde e qualidade de vida, além da mudança nos 



 14

critérios de diagnóstico de cárie (Narvai et al., 2000). A fluoretação das águas de 

abastecimento público representa uma das principais estratégias populacionais de 

controle da cárie dentária, sendo recomendada pelas principais organizações de saúde 

do mundo (WHO, 2004; CDC, 1999). No entanto, a efetividade da fluoretação depende 

da sua continuidade e da regularidade de sua concentração ótima na água, que no Brasil 

varia entre 0,6 e 0,8 mg F/L, podendo ser aceita, em algumas regiões de menor 

temperatura climática, valores até 0,9 mg F/L (Brasil, 1974; Frazão et al., 2011). 

 Se por um lado estes dados demostram os benefícios da medida, por outro 

expressam a injustiça social envolvida em não estender a fluoretação para todos os 

municípios, descumprindo com a determinação legal existente no país (Antunes & 

Narvai, 2010). Este efeito tem sido caracterizado como “lei da equidade inversa”, em 

que programas implementados sem amplitude universal acabam beneficiando antes e 

com mais intensidade os grupos com melhor condição socioeconômica, benefícios e 

recursos que deveriam estar direcionadas para os grupos com maiores necessidades 

(Victora et al., 2000). 

 O declínio da cárie dentária no mundo ocorreu acompanhado de um fenômeno 

conhecido como polarização da doença, que consiste na concentração da maior parte da 

cárie ou das necessidades de tratamento odontológico em uma pequena parcela da 

população (Weyne, 1997). No estudo realizado por Gushi et al., 2008, os autores 

encontraram aumento da experiência de cárie em adolescentes de 12 e 18 anos de idade 

no Estado de São Paulo, ao comparar os dados do levantamento epidemiológico 

realizado em  1998 e 2003. Estesindivíduos estavam categorizados no grupo com baixa 

experiência de cárie, tanto aos 12 anos quanto aos 18 anos de idade, e assim, 

corroborando com as idéias de Rose, citado por Chor & Faerstein (2000): muitos 
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indivíduos expostos a um risco baixo podem gerar um número maior de casos do que 

poucos indivíduos expostos a um risco alto de adoecer.  

  

2.2 Adolescência 

 O Brasil tem cerca de 17,5 milhões de adolescentes entre 10 e 14 anos e 17 

milhões entre 15 a 19 anos (IBGE, 2010). A adolescência é uma fase da vida em que as 

oportunidades para a saúde são grandes e os padrões futuros de saúde do adulto são 

estabelecidos (Sawyer et al., 2012). 

 Neste período, cada indivíduo passa por mudanças físicas, psicológicas, sociais, 

comportamentais as quais são vivenciadas, de acordo com a maturidade física, 

emocional e cognitiva de cada um, além do seu ambiente grupal, familiar e social 

 Nesta fase de rápido crescimento ocorre uma grande necessidade calórica, 

simultaneamente a uma maior liberdade de escolha de cardápios, surgindo assim a 

oportunidade do alto consumo de alimentos que contêm açúcar, sendo este um fator de 

risco para a doença cárie que somado a outros fatores, como nível socioeconômico, 

comportamento e o cuidado com a higiene oral contribuem para a instalação e 

progressão da doença cárie (Pitts et al, 2011). 

 Muitos comportamentos de risco relacionados à saúde, que geralmente começam 

na adolescência (uso de tabaco e álcool, obesidade e inatividade física), contribuem para 

a epidemia de doenças não transmissíveis em adultos, como, por exemplo, hipertensão 

arterial, colesterol elevado, diabetes (Unicef, 2011; Sawyer et al., 2012).  

 Por outro lado, a adolescência é também a fase na qual o jovem pode adquirir 

um aprendizado relacionado a atitudes e comportamentos positivos que persistirão no 
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futuro, representando um momento fundamental para a promoção da saúde (Ruzany & 

Szwarcwald, 2000).  

 Os efeitos negativos da cárie dentária sobre a vida dos adolescentes incluem 

dificuldade de mastigar, diminuição do apetite, perda de peso, dificuldade para dormir, 

irritabilidade, baixa autoestima, e diminuição do rendimento escolar (Barbosa et al., 

2010).  

 Em inquérito nacional (SBBrasil 2010), Peres et al., 2013 analisaram dados de 

5445 adolescentes entre 15 a 19 anos de idade e identificaram fatores 

sociodemográficos e parâmetros bucais associados ao impacto negativo da condição 

bucal na qualidade de vida de adolescentes. Neste estudo 39,4% dos pesquisados, 

relataram pelo menos um impacto negativo na qualidade de vida. Quantos aos fatores 

sociodemográficos, o maior impacto negativo foi associado ao sexo feminino e em 

pardos, amarelos e indígenas em relação aos brancos. Quanto aos parâmetros bucais, 

encontrou-se maior impacto negativo entre adolescentes com cárie não tratada, perdas 

dentárias, dor de dente e com oclusopatia grave.  

 Assim, os estudos epidemiológicos sobre a cárie dentária em adolescentes são 

relevantes para que as ações para prevenção e tratamento da doença sejam planejadas 

adequadamente para a faixa etária.  

2.3 Determinantes Sociais em Saúde 

 Em 2005, a OMS criou a Comissão sobre os Determinantes Sociais da Saúde, 

que apresentaram um importante relatório sobre os determinantes sociais da saúde em 

2008. O objetivo foi promover uma tomada de consciência sobre a importância dos 

determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e populações e também da 
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necessidade de combate às iniquidades em saúde por eles geradas (Comissão Nacional 

sobre Determinantes Sociais da Saúde, 2008). 

 Em 2008, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde publicou, 

em seu relatório final, um conceito mais detalhado, passando a defini-los como “os 

determinantes vinculados aos comportamentos individuais e às condições de vida e 

trabalho, bem como os relacionados com a macroestrutura econômica, social e 

cultural”. Acrescentou ainda que são “produto da ação humana e, portanto, podem e 

devem ser transformados pela ação humana” (Comissão Nacional sobre Determinantes 

Sociais da Saúde, 2008). 

 Os autores Buss e Pellegrini Filho, 2007, conceituaram os determinantes sociais 

em saúde (DSS) como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e 

seus fatores de risco na população.  

 Apesar das melhorias progressivas nas condições de vida das populações, as 

desigualdades na saúde permanecem, dentro e entre os países. Indivíduos que vivem em 

regiões com altos níveis de desigualdade possuem piores condições de saúde do que os 

que vivem em regiões mais igualitárias, mesmo em condições socioeconômicas 

semelhantes (Buss & Pelegrini Filho, 2007; Marmot et al., 2012; Souza, 2011). 

 Estudos mostram, ainda, que não são as sociedades mais ricas as que possuem 

melhores níveis de saúde, mas as que são mais igualitárias e com alta coesão social 

(Buss; Pelegrini Filho, 2007). O Japão não é o país com maior expectativa de vida no 

mundo por ser o mais rico ou pelos japoneses possuírem hábitos mais saudáveis como 

não fumar ou praticar exercícios, mas pelo fato do Japão ser um dos países mais 

igualitários do mundo (Buss & Pellegrini Filho, 2006). 



 18

 O autor Almeida Filho (2009), em sua revisão sobre a problemática teórica da 

determinação social da saúde, analisa a contribuição de diferentes autores para 

estabelecer uma matriz semântica sobre o tema da desigualdade em saúde. Assim, 

propõe, entre outros termos, distinguir desigualdade e iniquidade. Segundo este, as 

desigualdades são diferenças naturais, genéticas, resultantes de processos biológicos e 

sociais, que podem ser expressas por indicadores demográficos ou epidemiológicos dos 

estados de saúde, de acesso e uso de recursos assistenciais. Por outro lado, as 

iniquidades são caracterizadas pelas disparidades evitáveis e injustas, fruto de processos 

políticos perversos que produzem desigualdades na renda, educação e classe social 

caracterizando injustiças sociais. Algumas destas iniquidades, além de evitáveis e 

injustas, são indignas, vergonhosas, resultante de opressão social (segregação, 

discriminação, perseguição), sendo éticas e moralmente inaceitáveis, o que 

caracterizariam as iniquidades. 

 Além das desigualdades sociais e naturais, torna-se importante salientar as 

iniquidades em saúde entre grupos e indivíduos. Consideram-se iniquidades em saúde 

aquelas desigualdades de saúde que são evitáveis, injustas e desnecessárias (Whitehead, 

1992). 

2.4 Determinantes Sociais em Saúde Bucal 

 A redução das iniquidades em saúde bucal é um dos principais desafios impostos 

aos formuladores de políticas públicas em saúde (Watt, 2007), sendo a identificação dos 

determinantes sociais da saúde bucal um dos caminhos possíveis para superar tal 

dificuldade (Watt, 2002; Williams, 2008). 
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 Os fatores socioeconômicos são considerados determinantes para as condições 

de saúde nas populações (Dahlgren, 1992) e, mais recentemente, tem ocorrido um 

crescente interesse em entender como as características das sociedades e as diferentes 

formas de organizações sociais influenciam a saúde e o bem-estar de indivíduos e 

grupos (Stansfeld et al., 1998; Krieger, 2001). 

 Estudos epidemiológicos realizados no Brasil revelam que menor renda, baixa 

escolaridade, cor da pele não branca e local de moradia inadequado são determinantes 

socioeconômicos individuais da cárie dentária (Drummond et al., 2015, Roncalli et al., 

2015, Frias et al., 2007). Além disso, determinantes sociais contextuais foram 

associados com a experiência de cárie dentária. O acesso à água encanada, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Gini, que avalia desigualdade de renda, 

foram relacionados com a cárie em adolescentes e crianças (Antunes et al., 2006; 

Piovesan et al., 2010). Outros estudos associam também a cárie dentária a outras 

variáveis tais como: possuir ou não carro, tempo da última visita ao dentista, motivo da 

utilização do serviço odontológico (Peres et al., 2000; Gushi et al., 2005; Meneghim et 

al., 2007). 

 Devido a elevada carga da doença cárie que afeta, no início do século 21, entre 

60 a 90% das crianças em idade escolar e expressiva proporção da doença entre 

osadultos no mundo , porém a distribuição da doença não é igualitária entre a 

população. (Petersen et al., 2005). Nesse contexto, o estudo das desigualdades 

socioeconômicas na distribuição dos agravos bucais se configura como uma das 

prioridades de pesquisa da Organização Mundial de Saúde (OMS) no século 21 

(Drummomnd et al., 2015). 
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 A desigual distribuição da cárie dentária tem sido descrita em estudos com 

diferentes delineamentos e em diferentes países (Piovesan et al., 2011; Nicolau et al., 

2003). Porém como a maioria das pesquisas concentra-se em crianças em idade escolar, 

torna-se importante, avaliar a prevalência da doença nos adolescentes, pois se os índices 

da doença não estiverem controlados, haverá progressão da doença na idade adulta e 

nos idosos. 

2.5. Impacto das condições de saúde bucal nas atividades da vida diária (Oral 

Impacts on Daily Performances -  OIDP) – (Anexo 4) 

 Segundo Cascaes et al., 2013, as medidas clínicas de uma doença quando 

utilizadas isoladamente, não documentam todo o impacto das desordens bucais em 

pacientes e populações.  Em saúde bucal, as medidas clínicas das doenças podem ser 

verificadas com relativa facilidade, porém as medidas subjetivas apresentam maior 

dificuldade de coleta destas informações na população. 

 Assim, a OMS propôs um modelo a fim de aferir a incapacidade funcional, 

sendo parte integrante da Classificação Internacional de Deficiência, Incapacidade e 

Desvantagem Social. Nesta proposta, as doenças podem provocar deficiências e, estas 

podem levar a limitações funcionais (WHO, 1980). 

 Locker em 1989, adaptou o modelo de saúde bucal da OMS e afirmou não haver 

relação direta entre deficiência, incapacidade e desvantagem social. Neste modelo 

proposto, deficiência não gera necessariamente incapacidade e incapacidade não resulta 

obrigatoriamente em desvantagem social. Estes resultados dependem da natureza e 

gravidade dos agravos e podem ser modificados por condições psicossociais que não 

são uniformes.  
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 Estudos sobre a relação entre qualidade de vida e saúde bucal têm utilizado 

indicadores sócio-dentais, baseados na autopercepção de saúde bucal e nos impactos das 

condições de saúde bucal , cuja principal inovação é a mudança de ênfase nos aspectos 

puramente biológicos da prática clínica para seus aspectos psicológicos e sociais 

(Gomes & Abegg, 2007; Sheiham AA, 2000). Segundo Sheiham, 2000, esses 

indicadores de qualidade de vida devem ser vistos não como substitutos para os critérios 

normativos e sim como importantes complementos a eles. 

  O OIDP (Oral Impacts on Daily Performances) foi desenvolvido na Tailândia  

(Adulyanon et al., 1996), com o objetivo de avaliar o impacto da saúde bucal na 

capacidade das pessoas de realizarem suas atividades diárias. São avaliadas três 

dimensões: impactos físicos, psicológicos e sociais, compreendidas em nove itens. O 

instrumento foi validado para utilização no Brasil (Góes, 2001).  

 A literatura tem demonstrado que os impactos das desordens bucais podem 

repercutir além das esferas de atividades físicas e convívio social, podem também 

apresentar um componente de impacto econômico indicado pelo absenteísmo no 

trabalho ou escola e pelos dias de inatividade forçada (Reisine & Miller, 1985; Gift et 

al., 1992). Em estudo longitudinal realizado em adultos nos Estados Unidos, foi 

avaliado a incidência de dias de perda de trabalho associada a problemas dentários e 

tratamentos no ano I. Os resultados mostraram que 26,4% da amostra relataram um 

episódio de perda de trabalho relacionado à odontologia, com uma média de 1,26 horas 

perdidas por pessoa por ano. Neste estudo, as variáveis mais importantes que 

explicaram o total de horas de perda de trabalho foram a gravidade do tratamento, baixa 

renda e ser não branco. (Reisine & Miller, 1985). Em outro estudo realizado no ano de 

1989, foram coletados dados como parte da Pesquisa Nacional de Entrevistas de Saúde 
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de 50.000 domicílios dos EUA (117.000 indivíduos), representando 240 milhões de 

pessoas. Os resultados mostraram que à problemas dentários, 148.000 horas de trabalho 

foram perdidas por 100.000 trabalhadores, 117.000 horas de escola foram perdidas por 

100.000 crianças em idade escolar, e 17.000 dias de atividade além do tempo de 

trabalho e escolar foram restritos por 100.000 pessoas em 1989 (Gift et al., 1992). 

 Portanto, a avaliação mais complexa da saúde bucal pode ser verificada através 

da analise das condições clínicas e suas implicações pessoais e sociais. Embora o estado 

clínico seja usualmente avaliado pela presença ou ausência de doença nos indivíduos, 

conforme determinado pelo diagnóstico efetuado pelo profissional de saúde; no caso da 

saúde bucal, os problemas sociais e funcionais aos quais os indivíduos estão submetidos 

são, muitas vezes, condições mais importantes para determinar a busca de tratamento. 

(Cascaes et al., 2013). 
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3. OBJETIVOS 

• Avaliar a prevalência e severidade de cárie dentária em adolescentes entre 15 a 

19 anos de idade no Estado de São Paulo em 2015. 

• Verificar os fatores demográficos, socioeconômicos, comportamental e de con-

dições de saúde bucal que influenciaram na prevalência e severidade da cárie 

dentária. 

• Analisar os fatores associados ao impacto das condições de saúde bucal  na ati-

vidade de vida diária na faixa etária estudada. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. DELINEAMENTO 

 O delineamento do estudo foi do tipo transversal, realizado a partir dos 

resultados do levantamento epidemiológico em saúde bucal intitulado “Pesquisa 

Estadual de Saúde Bucal de São Paulo - SB”, realizada no Estado de São Paulo, em 

2015 (SB-SP, 2015).  

 Em todo o Estado de São Paulo foram examinados 17.560 indivíduos (incluídos 

adolescentes, adultos e idosos), por meio de entrevista e exame clínico odontológico 

seguindo recomendações da OMS para levantamentos em saúde bucal (WHO, 1997). O 

levantamento de dados também observou indicações metodológicas do Projeto SB 

Brasil 2010 (Brasil, 2011). Neste estudo  foram analisados dados do inquérito e exame 

bucal de 5.558 adolescentes entre 15 a 19 anos de idade que participaram do 

levantamento. 

 O índice CPOD representa a média do número total de dentes permanentes 

cariados, perdidos e obturados em um grupo populacional. Em um único indivíduo, o 

CPOD será a soma das condições encontradas em cada dente. Este índice será utilizado 

para avaliar a prevalência e severidade da cárie dentária no grupo estudado. 

4.2. PLANO AMOSTRAL 

 O delineamento da amostra foi probabilístico por conglomerados em dois 

estágios, levando em consideração o peso amostral e o efeito de desenhos nas 

respectivas etapas de sorteio. O Estado de São Paulo foi estratificado em 6 (seis) 

Macrorregiões (Macro) que serão denominados os domínios. Em cada domínio foram 

sorteados 33 municípios, denominados Unidades Primárias de Amostragem (UPA), com 
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exceção da Macro I (Região Metropolitana da Capital) onde foram sorteados 12 

municípios, além da capital. Os sorteios foram realizados com probabilidade 

proporcional ao tamanho (PPT) populacional em cada um dos municípios. Na segunda 

etapa de sorteio foram sorteados 2 Setores Censitários (Unidade Secundária de 

Amostragem – USA) em cada município sorteado, também respeitando a probabilidade 

proporcional ao número de habitantes nos setores, enquanto na cidade de SP foram 

sorteados 36 USA (correspondendo a 18 pontos de coleta) (SB-SP, 2015) 

4.3. CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 Para cálculo do tamanho da amostra para a cárie dentária foi utilizada a fórmula 

de cálculo amostral, proposto por Silva (1998), que considera os valores de média e 

desvio-padrão da variável em estudo. O cálculo detalhado encontra-se no relatório final 

do levantamento epidemiológico estadual (SB-SP, 2015). 

4.4 CALIBRAÇÃO DOS EXAMINADORES  

  Os exames foram realizados por 250 equipes de trabalho (formadas por 

cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal), totalizando 550 profissionais 

envolvidos As equipes foram treinadas em oficinas com duração de 16 horas, com 

objetivo de discutir a operacionalização das etapas do trabalho, as atribuições de cada 

participante e assegurar um grau aceitável de uniformidade nos procedimentos. 

Utilizou-se a técnica de consenso, calculando-se na rodada final o coeficiente Kappa, 

ponderado para cada examinador, grupo etário e agravo estudado, tendo o valor de 0,65 

como limite mínimo aceitável (SB-SP, 2015). 
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4.5. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

4.5.1. Desfecho 

1.Prevalência e severidade da cárie dentária verificada através do índice CPOD. 

2. Prevalência e severidade do impacto das condições de saúde bucal  nas atividades de 

vida diária verificado através do OIDP. 

4.5.2. Variáveis independentes 

Neste estudo serão considerados os seguintes grupos de variáveis independentes: 

1. Características demográficas, constituídas pelas variáveis: idade, sexo, cor de pele 

autodeclarada. 

2. Características socioeconômicas: renda familiar, n° de bens no domicílio, 

aglomerção domiciliar. 

3. Característica comportamental: atraso escolar 

4. Condições de saúde bucal: cárie dentária não tratada, presença de sangramento 

gengival, presença de cálculo dentário. 

5. Fluoretação das águas de abastecimento público: adolescentes com acesso a água de 

abastecimento fluoretada e sem acesso à água fluoretada. 

Descrição das variáveis que serão utilizadas neste estudo: 

Variáveis Descrição

Características demo-
gráficas

Idade 15 a 19 anos

Sexo
Sexo do indivíduo (fe-

minino/masculino)

Cor da pele

Cor/raça declarada pelo 
participante (preta/bran-
ca, amarela, parda, indí-

gena)
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Características socioe-
conômicas Renda familiar

Total de rendimentos de 
todos os residentes do 
domicílio no mês ante-
cedente à aplicação dos 

questionários 
(<R$1.500,00, entre 

R$1.500,00 a 
R$2.500,00 e 
>R$2.501,00)

Aglomeração domiciliar

Foi dividido o número 
de moradores pelo nú-
mero de cômodos do 
domicílio (até 2 pessoas 
por cômodo e > 2 pes-
soas por cômodo)

Número de bens no do-
micílio

Quantos bens existem 
na residência (televisão, 
geladeira, aparelho de 
som, micro-ondas, tele-
fone, telefone celular, 

máquina de lavar roupa, 
máquina de lavar louça, 
microcomputador, nú-

mero de carros) 
Até 8 bens e > 9 bens

Característica compor-
tamental Atraso escolar

Adolescentes com pelo 
menos um ano de atraso 
em relação ao número 
esperado de anos de es-
tudo para a idade cor-
respondente 
Presença ou ausência

Condições de Saúde bu-
cal Sangramento Gengival Presença ou ausência

Cálculo Dentário Presença ou ausência 
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4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Inicialmente foi realizada estatística descritiva das médias CPOD, da prevalência 

de cárie, dos livres de cárie, além de todas as outras variáveis independentes, para carac-

terização da amostra. Quando o OIDP foi considerado o desfecho, foi realizada estatísti-

ca descritiva da prevalência e severidade do OIDP, além de todas as outras variáveis in-

dependentes. 

Após a estatística descritiva das variáveis estudadas, foram estimadas as razões 

de prevalência, razões de taxa, com seus valores brutos e seus respectivos intervalos de 

confiança.  

 O estudo de associação entre o desfecho (CPOD ou OIDP) e as variáveis de ex-

posição de interesse utilizou o modelo de regressão binomial negativa inflado de zeros. 

Por meio desse modelo, foram calculadas as razões de prevalências (RP), identificando 

as variáveis associadas à manifestação do agravo, e as razões de médias  (RM), indican-

do os fatores associados com o número de dentes afetados por cárie ou com o número 

de impactos das condições de saúde bucal  nas atividades de vida diária, quando utili-

zou-se o OIDP como desfecho. 

 As analises estatísticas foram realizadas empregando-se o software Stata versão 

15.0 (College Station, Texas, 2017), no modo survey, considerando a estrutura comple-

xa do levantamento (amostra por conglomerados) e os respectivos pesos de amostra-

gem. O nível de significância adotado foi de 5%. 

Cárie Não Tratada
Presença ou ausência

Fluoretação das águas 
de abastecimento públi-

co

Municipios com água 
fluoretada e municípios 

sem água fluoretada
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4.7.ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública - USP. (Parecer: 2.078.896; CAEE:66076517.6.0000.5421). Previamente 

o levantamento das condições de saúde bucal realizado no Estado de São Paulo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da UNI-

CAMP (Parecer: 1.211.025; CAEE: 46788215.9.0000.5418). Um Termo de Consenti-

mento Livre e Esclarecido (TCLE) foi aplicado e assinado por cada pessoa examinada 

no estudo, conforme explicitado na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saú-

de (Ministério da Saúde). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Artigo 1 

 
“FATORES ASSOCIADOS À CÁRIE DENTÁRIA EM ADOLESCENTES: ES-

TADO DE SÃO PAULO, 2015” 

Lívia Litsue Gushi Corrêa, José Leopoldo Ferreira Antunes 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

RESUMO  

 A abordagem em investigar os fatores associados à cárie dentária em adolescen-

tes é importante para entender como estes fatores podem afetar os indivíduos e alterar 

situações de saúde de grupos e populações. Assim, conhecer a realidade epidemiológica 

e investigar os fatores associados à cárie dentária seria um primeiro passo para a elabo-

ração de políticas públicas voltadas a esta faixa etária, além de ampliar as medidas de 

prevenção existentes. O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre variáveis 

demográficas, socioeconômicas, comportamental e de condições de saúde bucal e pre-

valência e severidade da cárie dentária em adolescentes entre 15 a 19 anos de idade no 

Estado de São Paulo, 2015. Foram analisados dados secundários de 5.558 adolescentes 

entre 15 a 19 anos de idade, em um estudo do tipo transversal, realizado a partir dos re-

sultados do levantamento epidemiológico em saúde bucal intitulado “Pesquisa Estadual 

de Saúde Bucal de São Paulo - SB”, realizada no Estado de São Paulo, em 2015’’. Para 

as analises estatísticas utilizou-se o modo survey no software Stata versão 15.0. Como 

desfecho foi definido a prevalência e severidade de cárie dentária representada pelo ín-

dice CPOD e as variáveis independentes estudadas foram: idade, sexo, cor da pele, 

aglomeração domiciliar, renda mensal, atraso escolar, número de bens no domicílio, 

presença de sangramento gengival, presença de cálculo dentário e acesso à água fluore-

tada A associação entre as variáveis e cárie dentária foi verificada através do modelo de 

regressão binomial negativa inflada de zeros. Os resultados encontrados mostraram ín-
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dice CPOD = 3,76, enquanto que a prevalência da cárie dentária foi de 71,7% . Verifi-

cou-se que ser do sexo feminino, adolescentes com atraso escolar, possuir até 8 bens no 

domicílio, apresentar cálculo dentário e não ter acesso à água fluoretada foram fatores 

associados à maior prevalência da cárie dentária. Verificou-se também que renda famili-

ar menor que R$1.500,00, apresentar sangramento gengival e não ter acesso à água flu-

oretada foram fatores associados à maior severidade da doença. Portanto, os fatores es-

tudados: gênero, idade, renda familiar, número de bens, atraso escolar, sangramento 

gengival, cálculo dentário e acesso à água fluoretada foram associados à cárie dentária 

em adolescentes de 15 a 19 anos de idade no Estado de São Paulo, 2015. 

Palavras-Chave: Cárie dentária, adolescentes, saúde bucal, fatores socioeconômicos  

INTRODUÇÃO  

 A doença cárie ainda é o principal problema de saúde bucal no Brasil, além de 

ser a doença bucal mais estudada em todo o mundo. Apresenta uma etiologia multifato-

rial e foi descrita como uma doença social. Sua prevalência tem como determinantes 

fatores biológicos, alimentares, comportamentais e socioeconômicos, bem como fatores 

de acesso a bens de consumo e a serviços de saúde (Frias et al., 2007).  

 Assim, os levantamentos epidemiológicos podem ser um primeiro passo, para 

que através da investigação dos fatores associados às  doenças bucais, sejam elaboradas 

políticas públicas e medidas de prevenção adotadas, principalmente aquelas que abor-

dem fatores de risco comuns às doenças crônicas não transmissíveis. 

 Os inquéritos nacionais têm nos apresentado um cenário de declínio da cárie 

dentária principalmente entre os escolares (Brasil, 1988; Brasil, 1996; Brasil, 2004; 

Brasil, 2011). Neste contexto, os estudos também apontam para a polarização da cárie 

dentária, e segundo Narvai et al., 2006, polarização consiste em quando num pólo há 

ausência de doença e, no outro, um grande número de casos concentrados num pequeno 

grupo de indivíduos e cada vez mais a distribuição da cárie vai se afastando de uma dis-

tribuição uniforme, sendo notados níveis crescentes de desigualdade.  
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 A redução das iniquidades em saúde bucal é um dos principais desafios impostos 

aos formuladores de políticas públicas em saúde (Watt, 2007), sendo a identificação dos 

determinantes sociais da saúde bucal um dos caminhos possíveis para superar tal difi-

culdade (Watt, 2002; Williams, 2008). Através das informações obtidas nos estudos epi-

demiológicos das doenças bucais, pode-se avaliar se o declínio da prevalência continua 

ou estabilizou e se a desigualdade socioeconômica na distribuição dos agravos se man-

teve no período mais recente. 

 O Brasil tem cerca de 17,5 milhões de adolescentes entre 10 e 14 anos e 17 mi-

lhões entre 15 a 19 anos (IBGE, 2010). A adolescência é uma fase da vida em que as 

oportunidades para a saúde são grandes e os padrões futuros de saúde do adulto são es-

tabelecidos (Sawyer et al., 2012). 

 Nesta fase de rápido crescimento ocorre uma grande necessidade calórica, simul-

taneamente a uma maior liberdade de escolha de cardápios, surgindo assim a oportuni-

dade do alto consumo de alimentos que contêm açúcar, sendo este um fator de risco 

para a doença cárie que somado a outros fatores, como nível socioeconômico, compor-

tamento e o cuidado com a higiene oral contribuem para a instalação e progressão da 

doença cárie (Pitts et al, 2011). 

 Muitos comportamentos de risco relacionados à saúde, que geralmente começam 

na adolescência (uso de tabaco e álcool, obesidade e inatividade física), contribuem para 

a epidemia de doenças não transmissíveis em adultos, como, por exemplo, hipertensão 

arterial, colesterol elevado, diabetes (Unicef, 2011; Sawyer et al., 2012).  

 Portanto, conhecer os determinantes sociais da cárie dentária em adolescentes 

torna-se importante para entender como podem afetar os indivíduos e alterar situações 

de saúde de grupos e populações. E os estudos epidemiológicos nesta faixa etária permi-

tem avaliar os impactos da cárie dentária e assim promover o melhor controle da doença 

através de estratégias direcionadas à população estudada. 

 O objetivo deste estudo foi verificar fatores demográficos, socioeconômicos, 

comportamentais e de condições de saúde bucal que se associam com a prevalência e 
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severidade da cárie dentária, em adolescentes entre 15 a 19 anos de idade no Estado de 

São Paulo, 2015.  

METODOLOGIA 

 Neste estudo transversal foram analisados dados secundários de 5.558 adoles-

centes entre 15 a 19 anos de idade, obtidos a partir dos resultados do levantamento epi-

demiológico em saúde bucal intitulado “Pesquisa Estadual de Saúde Bucal de São Paulo 

- SB”, realizada no Estado de São Paulo, em 2015’’ (SB-SP, 2015).  

 O delineamento da amostra foi probabilístico por conglomerados em dois está-

gios, levando em consideração o peso amostral e o efeito de desenhos nas respectivas 

etapas de sorteio. Para cálculo do tamanho da amostra para a cárie dentária, foi utilizada 

a fórmula de cálculo amostral, proposto por Silva (1998), que considera os valores de 

média e desvio-padrão da variável em estudo. O cálculo detalhado encontra-se no rela-

tório final do levantamento epidemiológico estadual (SB-SP, 2015). 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública - USP. (Parecer: 2.078.896; CAEE:66076517.6.0000.5421).  

Calibração dos examinadores  

  Os exames foram realizados por 250 equipes de trabalho (formadas por 

cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal), totalizando 550 profissionais 

envolvidos As equipes foram treinadas em oficinas com duração de 16 horas, com 

objetivo de discutir a operacionalização das etapas do trabalho, as atribuições de cada 

participante e assegurar um grau aceitável de uniformidade nos procedimentos. 

Utilizou-se a técnica de consenso, calculando-se na rodada final o coeficiente Kappa, 

ponderado para cada examinador, grupo etário e agravo estudado, tendo o valor de 0,65 

como limite mínimo aceitável (SB-SP, 2015). 

Variáveis do estudo 
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 O índice CPOD foi considerado o desfecho deste estudo e representa a média do 

número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em um grupo popu-

lacional. Em um único indivíduo, o CPOD será a soma das condições encontradas em 

todos os seus dentes. Através deste índice foi avaliada a prevalência (CPOD=0 - ausên-

cia de cárie e CPOD>0 - presença de cárie) e severidade (Escores do CPOD variando de 

0 a 32) da cárie dentária no grupo estudado. 

 As variáveis consideradas a fim de verificar as associações foram: idade, gênero, 

cor da pele autodeclarada, aglomeração domiciliar, renda familiar, número de bens no 

domicílio, atraso escolar, sangramento gengival, cálculo dentário e acesso à água fluore-

tada. 

 Algumas variáveis (aglomeração domiciliar, atraso escolar e acesso à água fluo-

retada) foram criadas a partir das originais com a finalidade de aumentar a precisão da 

analise estatística. Aglomeração domiciliar foi medida em termos do número de mora-

dores por cômodo nos domicílios. Renda familiar foi avaliada em categorias de valor, 

expressas em Reais (no período de referência para a coleta de dados, cada dolar ameri-

cano correspondia a 3,10 Reais). O número de bens no domicílio foi informado por 

questionário padrão incluindo itens como geladeira, rádio, televisão e outros. 

 A variável “atraso escolar” foi construída de modo dicotômico, diferenciando os 

adolescentes com pelo menos um ano de atraso em relação ao número esperado para a 

idade correspondente (11 anos de estudo para adolescentes de 18 e 19 anos, 10 anos de 

estudo para 17 anos de idade, 9 para 16 anos de idade e 8 para 15 anos de idade). Ado-

lescentes com atraso escolar incluíram, ainda, os adolescentes que, por qualquer motivo, 

interromperam o ensino escolar formal antes de concluir o ensino médio. Esta variável 

foi também incorporada na avaliação geral do índice de desenvolvimento humano no 

Brasil. (PNUD, 2003).  

 O acesso à água fluoretada foi construída de modo dicotômico, baseada em mu-

nicípios que possuíam ou não fluoretação das águas de abastecimento público. (IBGE, 

2010). 
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 As medidas de prevalência de sangramento gengival à sondagem e cálculo den-

tário foram obtidas por meio do exame bucal realizado nos adolescentes que participa-

ram do estudo.  

Análise estatística  

 Inicialmente foi realizada estatística descritiva das médias CPOD, da prevalência 

de cárie, dos livres de cárie, além de todas as outras variáveis independentes, para carac-

terização da amostra. Após a estatística descritiva das variáveis estudadas, foram esti-

madas as razões de prevalência, razões de taxa, com seus valores brutos e seus respecti-

vos intervalos de confiança.  

 O estudo de associação entre a distribuição de cárie dentária e as variáveis de 

exposição de interesse utilizou modelo de regressão binomial negativa inflado de zeros. 

Por meio desse modelo, são calculadas as razões de prevalências (RP), identificando as 

variáveis associadas à manifestação do agravo, e as razões de médias (RM), indicando 

os fatores associados com o número de dentes afetados por cárie. 

 As analises estatísticas foram realizadas empregando-se o software Stata versão 

15.0 (College Station, Texas, 2017), no modo survey. O nível de significância adotado 

foi de 5%. 

RESULTADOS 

 O índice CPOD encontrado nos adolescentes de 15 a 19 anos de idade foi de 

3,76, e a prevalência da doença foi de 71,7%. No gráfico 01 pode-se verificar a distri-

buição do índice CPOD, com concentração elevada de indivíduos com o valor zero (li-

vres de cárie). 

 A tabela 01 apresenta a caracterização da amostra, que foi considerada represen-

tativa para a população estudada.  
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 A análise de associações não ajustadas da prevalência e severidade da cárie den-

tária foi apresentada na Tabela 02. Foi observado que o sexo feminino teve maior preva-

lência (RP=1,09 e IC95%=1,04-1,16) e severidade (RT=1,11 e IC95%=1.01-1.22) de 

cárie dentária que o sexo masculino. Foi observado a tendência de aumento na preva-

lência e severidade da cárie dentária com o aumento da idade. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas categorias da variável cor da pele. Nas ca-

racterísticas socioeconômicas verificou-se que os adolescentes que viviam em um am-

biente com maior aglomeração domiciliar tiveram prevalência de cárie dentária mais 

elevada (RP=1,09 e IC95%=1,03-1,15), porém não foi encontrada diferença na severi-

dade da doença nestes indivíduos. Os adolescentes com renda familiar menor que 

R$1500,00 tiveram maior severidade da doença, enquanto a menor quantidade de bens 

foi associada com maior prevalência e severidade da cárie dentária. 

 Quanto às características comportamentais, o atraso escolar associou-se com 

maior prevalência (RP= 1,17 e IC95%=1,09-1,25) e severidade da cárie dentária 

(RT=1,23, IC95%=1,03-1,47). 

 Em relação às condições de saúde bucal, observou-se que o sangramento gengi-

val foi associado com a severidade da doença (RT=1,24 e IC95%=1,11-1,39), enquanto 

o cálculo dentário associou-se com a prevalência (RP=1,13 e IC95%=1,06-1,21) e seve-

ridade (RT=1,09 e IC95%=1,06-1,33). Em relação ao acesso à água fluoretada, verifi-

cou-se maior prevalência e severidade da cárie dentária entre aqueles que não tinham 

acesso ao benefício (RP= 1,20 e IC95%= 0,96 - 1,49 para prevalência e RT= 1,77 

IC95%=1,51 - 2,08 para severidade). 

 Após o ajuste do modelo (Tabela 03), pode-se observar que o gênero feminino 

permaneceu com maior prevalência de cárie dentária, mas a maior severidade nesse 

grupo deixou de ser significante. Em relação à idade, houve diferença estatisticamente 

significativa para as idades de 17 e 18 anos. Nas características socioeconômicas obser-

vou-se que a aglomeração domiciliar não foi associada à prevalência e severidade da 

doença. No entanto, a renda familiar menor que R$1500,00 foi associada com maior 

severidade e a posse de menos que 8 bens no domicílio associou-se com maior preva-

lência. 
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 Na característica comportamental, o atraso escolar permaneceu associado apenas 

com maior prevalência da doença (RP=1,11 e IC95%=1,03-1,18). Nas condições de 

saúde bucal, verificou-se que o sangramento gengival permaneceu associado à severi-

dade da doença enquanto o cálculo dentário permaneceu associado apenas com a preva-

lência. O acesso à água fluoretada foi associado tanto à prevalência quanto à severidade 

da cárie dentária. 

DISCUSSÃO 

 Os resultados apontaram um declínio da cárie dentária entre os adolescentes des-

ta faixa etária, pois em um  estudo realizado em adolescentes no Estado de São Paulo 

em 2002, encontrou-se uma média CPOD de 6,44 e e prevalência da doença de 90,4% 

(Gushi et al., 2002). Assim, apesar de haver melhoras no cenário epidemiológico, as de-

sigualdades da cárie dentária entre os adolescentes permanecem uma realidade, pois os 

resultados mostraram que possuir menor renda familiar e menor número de bens no 

domicílio foi associado à maior prevalência e severidade da cárie dentária, confirmando 

os estudos anteriores que relataram as desigualdades no contexto brasileiro.  

 A distribuição do CPO marcadamente não normal, enviezada para a esquerda, 

demandou o uso de modelos de regressão inflados de zero. Tendo em vista essa apresen-

tação dos dados com uma grande concentração de indivíduos com valor zero de CPOD 

(livres de cárie), justificou-se a escolha do modelo de regressão binomial negativa infla-

do de zeros para maior precisão na analise estatística e exatidão do conhecimento gera-

do. 

 Porém, apesar desta realidade de declínio da cárie, a carga da doença permanece 

em todas as faixas etárias. A cárie dentária pode começar em idade precoce, atravessar  

a infância e adolescência e adquirir  sua maior gravidade na idade adulta, resultando em 

perdas dentárias e consequente deterioração na qualidade de vida (Peres et al, 2015). 

Neste estudo, foi encontrada diferença estatística entre as idades analisadas em relação a 

prevalência e severidade da doença, mostrando seu efeito cumulativo e que a aborda-

gem da doença na adolescência é importante, porque pode apontar fatores preditores ao 



 38

edentulismo na vida adulta. Em um estudo de coorte realizado na Suécia em 1998, país 

que possui  prevalência de cárie baixa, foram realizados exames clínicos e radiográfico 

em  536 adolescentes entre 11 a 13 anos de idade e após quinze anos, 364 indivíduos 

desta amostra foram re-examinados e foi verificado que tanto a incidência de novas le-

sões de cárie quanto a taxa de progressão da lesão foram maiores na adolescência do 

que na idade adulta jovem (Mejàre et al., 2004). Outro estudo de Hu et al, 2018, estudo 

transversal que analisou os dados de adolescentes examinados no levantamento epide-

miológico nacional em saúde bucal realizado na China em 2016, verificou um incre-

mento anual de 3% na prevalência de cárie e 0,15 no CPOD dos 12 aos 14 anos de ida-

de, portanto, sugerindo o aumento da carga da doença conforme os indivíduos se tornam 

mais velhos. Considerando o gênero, verificou-se que o sexo feminino apresentou maior 

prevalência de cárie dentária, sendo que resultados semelhantes foram descritos na lite-

ratura (Boing et al, 2014; Almasi et al., 2016 e Antunes et al., 2003). Isso poderia ser 

explicado pela erupção precoce dos dentes permanentes nas meninas, o que levaria a 

maior tempo de exposição ao ambiente cariogênico (Lukacs and Largaespada, 2006). 

Segundo a revisão sistemática escrita por Boing et al., 2014, sobre os determinantes so-

ciais da saúde e cárie dentária no Brasil no período de 1999 a 2010, foi observado nos 

estudos maior ocorrência de cárie no sexo feminino, entretanto somente 25% dessas as-

sociações foram estatisticamente significativas. 

 Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre cor da 

pele e prevalência/severidade da cárie dentária, isso poderia ser explicado pelo fato das 

variáveis sócio-econômicas estarem também fortemente associadas à cárie dentária e 

assim quando ajustadas, o peso das condições sociais e econômicas foi maior do que das 

raciais. Porém outros estudos encontraram diferenças em que os brancos possuíam me-

nores índices de cárie dentária que outros grupos raciais (Antunes et al., 2003; Wu et al., 

2011; Drummond et al., 2015).

 Boing, Kavaleski e Antunes (2006), descreveram que os níveis de instrução po-

dem afetar a saúde através do favorecimento ao acúmulo de conhecimentos e influenci-

ar a tomada de hábitos saudáveis, com isso a escolha da variável atraso escolar foi justi-
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ficada nesse estudo e encontrou-se associação estatisticamente significativamente com a 

maior prevalência de cárie dentária. 

 Pela natureza transversal deste estudo, há a limitação de que as informações se 

referem a um único recorte no tempo e não permite considerações sobre causalidade ou 

sobre o quanto de doença foi desenvolvida ao longo do tempo. Porém, por ser uma 

amostra representativa para esta faixa etária estudada, o estudo permite a extrapolação 

dos dados, garantindo a validação externa. 

 Neste estudo foi considerado o acesso ao flúor como uma variável individual, 

estimando-se que todas as crianças nos municípios com água fluoretada tinha acesso ao 

benefício, o que poderia ser considerado uma limitação do estudo. Porém segundo An-

tunes & Narvai 2010, antes mesmo de se comprovar a etiologia microbiana da cárie 

dentária e sua forte associação com o consumo frequente de açúcar, o flúor foi a primei-

ro fator exógeno reconhecido como importante para modificar o risco da doença. Nesse 

sentido, com o reconhecido impacto desta medida na prevenção da cárie dentária, é im-

portante a inclusão dessa variável no modelo estatístico.  

 Ainda em relação à água fluoretada, os resultados mostraram maior prevalência 

e severidade da cárie dentária entre os adolescentes que não tinham acesso à água fluo-

retada, sugere-se portanto que apesar deste contexto de declínio da cárie dentária e aces-

so a dentifrícios fluoretados, os benefícios apontados não justificam a descontinuidade 

ou não ampliação do método. 

 Os resultados deste estudo apontaram para a associação entre sangramento gen-

gival e severidade da cárie dentária enquanto que o cálculo dentário foi associado à 

maior prevalência da doença. Esta associação positiva poderia ser explicada pela pre-

sença de fatores de risco comuns, incluindo má higiene bucal, fatores sociais e compor-

tamentais. (Rosan & Lamont, 2000; Tervonen et al., 1991; Hobdell et al., 2003). Outra 

explicação poderia ser que a presença de cáries não tratadas poderiam aumentar a reten-

ção do biofilme e predispor a doenças periodontais (Durand et al., 2019). Em um estudo 

longitudinal de 3 anos com adolescentes, os autores encontraram que cáries tiveram um 

efeito negativo na saúde do periodonto (Albandar et al., 1995). Embora em termos de 
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etiologia, as doenças cárie e gengivite sejam consideradas mutuamente independentes, 

sacarose pode as associar. A sacarose, aumenta a formação da placa supragengival, pré-

requisito para o desenvolvimento da subgengival que induziria à doença periodontal 

(Rebelo, 1994). Como há poucos estudos na literatura sobre a associação entre sacarose, 

cárie e doença periodontal, sugere-se que mais estudos possam ser realizados a fim de 

elucidar a questão. 

 O presente estudo concluiu que as iniquidades em relação a distribuição da cárie 

dentária entre os adolescentes no Estado de São Paulo ainda persistem, e constituem um 

desafio para que medidas de proteção e prevenção sejam adotadas a fim de melhorar as 

condições de saúde bucal desta faixa etária. Também foram identificados  os fatores 

mais relevantes que se associaram com a prevalência e severidade do ataque de cárie 

dentária em adolescentes do estado de São Paulo. As informações desse estudo podem 

orientar o planejamento de programas e ações de saúde voltadas ao controle das doenças 

e à melhoria da saúde bucal. e que abordagens para evitar as doenças bucais também 

deve ser direcionadas para fatores de risco comuns. 
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Tabela 01. Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de con-

dições de saúde bucal em adolescentes de 15 a 19 anos de idade, São Paulo, 2015.


Características demográficas n Porcentagem 
na amostra 
ponderada

Prevalência 
de Cárie (%)

CPOD 
(IC95%)

Gênero Masculino 2405 43,27 67,43 3,22 (2,91-3,52)

Feminino 3153 56,73 73,79 3,84 (3,45-4,23)

Idade 15 1546 27,81 62,03 2,76 (2,47-3,05)

16 1081 19,45 67,41 2,99 (2,59-3,40)

17 908 16,34 76,07 4,21 (3,64-4,78)

18 918 16,52 73,28 3,73 (3,14-4,31)

19 1105 19,88 76,99 4,61 (4,03-5,1)

Cor da pele

Branca 3357 60,41 69,09 3,38 (3,09-3,67)

Negra 412 7,42 72,63 3,65 (3,08-4,22)

Amarela 57 1,02 80,95 6,46 
(2,41-10,52)

Parda 1722 30,98 74,20 3,83 (3,39-4,27)

Indígena 10 0,17 55,59 2,55 (0,30-4,80)

Características socioeconômicas

Aglomeração até 2 pessoas 3891 70,00 69,15 3,48 (3,17-3,79)

domiciliar 2 ou mais 1667 30,00 75,45 3,78 (3,32-4,24)

Renda fami-
liar Até R$ 1500 1964 35,34 72,47 3,90(3,54-4,26)

R$ 1501 a 
R$ 2500 1484 26,71 69,03 3,34 (2,90-3,78)

R$ 2501 ou 
mais 2110 37,95 71,12 3,43 (2,94-3,91)

Número de 
bens Até 8 bens 3157 56,81 73,97 3,92 (3,57-4,28)
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9 ou mais 2401 43,19 67,19 3,11 (2,75-3,47)

Características comportamentais

Atraso esco-
lar Não 4300 77,38 68,45 3,28 (2,96-3,59)

Sim 1258 22,62 79,90 4,58 (3,88-5,28)

Condições de Saúde Bucal

Sangramento 
gengival     Não 3696 66,51 69,25 3,25 (2,97-3,52)

Sim 1862 33,49 74,59 4,21 (3,70-4,72)

Cálculo den-
tário Não 3810 68,55 68,16 3,25 (2,94-3,56)

Sim 1748 31,45 77,31 4,27 (3,87-4,67)

Acesso a 
flúor Sim 5478 99,40 70,95 3,55 (3,24-3,86)

Não 80 0,60 85,12 7,10 (4,41-9,78)

Total 5558 100 71,04 3,57 (3,26-3,88)
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Tabela 02.  Estimativas dos valores das razões de prevalência (RP), razões de médias 
(RM) e intervalos de confiança (IC 95%) para cárie dentária, no modelo de análise de 
regressão binomial negativa inflada de zeros em adolescentes, São Paulo, 2015. 

RP(1) IC 95% (2) RM (3) IC 95% (2)

Características demográficas

Gênero Masculino 1,00 1,00

Feminino 1,09 1,04-1,16 1,11 1,01-1,22

Idade 15 1,00 1,00

16 1,04 0,92 - 1,16 1,06 0,94 - 1,18

17 1,17 1,06 - 1,29 1,37 1,20 - 1,55

18 1,13 1,02 - 1,24 1,24 1,07 - 1,43

19 1,18 1,09 - 1,28 1,49 1,34 - 1,66

Cor da pele

Branca 1,00 1,00

Negra 1,05 0,95 - 1,16 1,03 0,89 - 1,19

Amarela 1,17 0,88 - 1,55 1,74 1,19 - 2,54

Parda 1,07 0,99 - 1,16 1,06 0,98 - 1,16

Indígena 0,80 0,39 - 1,65 0,92 0,64 - 1,33

Características socioeconômi-
cas

Aglomeração até 2 1,00 1,00

domiciliar 2 ou mais 1,11 1,00 - 1,23 1,08 0,98 - 1,18

Renda familiar Até R$ 1500 1,00 1,00

R$ 1501 a R$ 2500 0,95 0,88 - 1,03 0,88 0,80 - 0,98

R$ 2501 ou mais 0,98 0,87 - 1,11 0,88 0,80 - 0,97

Número de 
bens Até 8 1,00 1,00

9 ou mais 0,91 0,85 - 0,97 0,85 0,77 - 0,94

Características comportamen-
tais

Atraso escolar Não 1,00 1,00

Sim 1,17 1,09 - 1,25 1,23 1,03 - 1,47
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1. Razão de prevalências; 2. Intervalo de confiança; 3. Razão de Médias 

Condições de saúde bucal

Sangramento gengi-
val     Não 1,00 1,00

Sim 1,08 1,00 - 1,16 1,24 1,11 - 1,39

Cálculo dentá-
rio Não 1,00 1,00

Sim 1,13 1,06 - 1,21 1,19 1,06 - 1,33

Acesso a flúor Sim 1,00 1,00

Não 1,20 0,96 - 1,49 1,77 1,51 - 2,08
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Tabela 03. Estimativas dos valores das razões de prevalências (RP), razões de médias 
(RM) e intervalos de confiança (IC 95%) para cárie dentária, no modelo ajustado de re-
gressão binomial negativa inflada de zeros em adolescentes, São Paulo, 2015. 

RP(1) IC 95% (2) RM (3) IC 95% (2)

Características demográficas

Gênero Masculino 1,00 1,00

Feminino 1,09 1,04 - 1,15 1,07 0,98 - 1,18

Idade 15 1,00 1,00

16 1,04 0,93 - 1,16 1,07 0,95 - 1,20

17 1,13 1,03 - 1,24 1,29 1,16 - 1,43

18 1,09 0,99 - 1,19 1,20 1,04 - 1,39

19 1,13 1,04 - 1,22 1,40 1,23 - 1,59

Cor da pele

Branca 1,00 1,00

Negra 1,03 0,93 - 1,14 1,00 0,86 - 1,15

Amarela 1,05 0,88 - 1,25 1,35 1,01 - 1,83

Parda 1,05 0,98 - 1,14 1,04 0,95 - 1,13

Indígena 0,83 0,41 - 1,66 1,02 0,65 - 1,60

Características socioeconômi-
cas

Aglomeração até 2 1,00 1,00

domiciliar 2 ou mais 1,07 1,00 - 1,14 1,07 0,98 - 1,17

Renda familiar Até R$ 1500 1,00 1,00

R$ 1501 a R$ 2500 0,97 0,90 - 1,05 0,91 0,82 - 0,99

R$ 2501 ou mais 1,00 0,90 - 1,12 0,89 0,78 - 0,99

Número de 
bens Até 8 1,00 1,00

9 ou mais 0,94 0,88 - 0,99 0,91 0,81 - 1,02
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1. Razão de prevalências; 2. Intervalo de confiança; 3. Razão de Médias

2. Valores ajustados por todas as variáveis incluídas no modelo


Características comportamen-
tais

Atraso escolar Não 1,00 1,00

Sim 1,11 1,03 - 1,18 1,07 0,92 - 1,24

Condições de saúde bucal

Sangramento gengi-
val       Não 1,00 1,00

Sim 1,00 0,92 - 1,09 1,15 1,02 - 1,30

Cálculo dentá-
rio Não 1,00 1,00

Sim 1,10 1,01 - 1,20 1,04 0,91 - 1,19

Acesso a flúor Sim 1,00 1,00

Não 1,21 1,01 - 1,45 1,81 1,56 - 2,09
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 Gráfico 01. Frequência do índice CPOD em adolescentes de 15 a 19 anos, São Paulo, 

2015.
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5.2 Artigo 2 

FATORES ASSOCIADOS AO IMPACTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BU-

CAL  NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA DE ADOLESCENTES ENTRE 15 A 

19 ANOS DE IDADE, ESTADO DE SÃO PAULO, 2015. 

Lívia Litsue Gushi Corrêa, José Leopoldo Ferreira Antunes 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo


RESUMO 

Objetivo: Verificar a associação entre a percepção de saúde bucal de adolescentes entre 

15 a 19 anos de idade no Estado de São Paulo e suas características demográficas, soci-

oeconômicas, comportamentais e de condições de saúde bucal. 

Métodos: Foi realizado estudo transversal com dados da “Pesquisa Estadual de Saúde 

Bucal de São Paulo - SB”, realizada em 2015. Participaram 5409 adolescentes de 15 a 

19 anos de idade. A percepção de saúde bucal foi avaliada pelo índice de impacto das 

condições de saúde bucal  nas atividades de vida diária (OIDP), em termos de prevalên-

cia (presença ou ausência de impacto) e severidade do impacto (escores do OIDP). 

Como fatores da análise, foram consideradas condições demográficas (idade, sexo, cor 

da pele), socioeconômicas (renda familiar, aglomeração domiciliar, número de bens no 

domicílio), comportamentais (atraso escolar) e de condições de saúde bucal (cárie não 

tratada, sangramento gengival, cálculo dentário). Para o estudo de associação entre o 

OIDP e as variáveis de interesse utilizou-se o modelo de regressão binomial negativa 

inflado de zeros, considerando a amostragem complexa e os pesos amostrais. 

Resultados: A prevalência de impacto nas atividades de vida diária foi de 37,4%. Após 

o ajuste do modelo, pode-se observar que o gênero feminino permaneceu com maior 

prevalência (RP=1,58 e IC95%=1,35-1,86) e severidade do impacto  nas atividades de 

vida diária (RM= 1,45 e IC95%=1,22 - 1,73). Nas características socioeconômicas, a 

renda familiar maior que R$2501,00 foi associada à menor severidade do impacto 
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(RM=0,81 e IC95%=0,67-0,98). Nas condições de saúde bucal, verificou-se que a cárie 

não tratada permaneceu associada à maior prevalência do impacto (RP=1,55 e 

IC95%=1,31-1,84), enquanto sangramento gengival e cálculo dentário não foram asso-

ciados ao impacto.  

Conclusão: Os resultados apontaram que ser do gênero feminino e possuir cárie não 

tratada foram associados à maior prevalência do impacto enquanto que renda maior que 

R$2500,00 foi associada à menor severidade do impacto nas atividades de vida diária 

em adolescentes do Estado de São Paulo. 

Palavras-Chave: Saúde bucal, qualidade de vida, adolescente, fatores socioeconômi-

cos. 

INTRODUÇÃO 

 A Organização Mundial de Saúde em 1948 definiu a saúde como “completo bem 

estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença” e neste sentido tem enfa-

tizado as condições de saúde bucal como parte importante e indissociável da saúde geral 

e da qualidade de vida das pessoas (Petersen , 2003). 

 Os problemas de saúde bucal têm sido cada vez mais reconhecidos como impor-

tantes causadores de impacto negativo no desempenho diário e na qualidade de vida dos 

indivíduos e da sociedade (Gomes & Abegg, 2007). Diante deste contexto, o enfoque 

dos estudos epidemiológicos também voltou-se à analise do impacto das doenças bucais 

na qualidade de vida da população.  

 Estudos sobre a relação entre qualidade de vida e saúde bucal têm utilizado indi-

cadores sócio-dentais, baseados na autopercepção de saúde bucal e nos impactos odon-

tológicos, cuja principal inovação é a mudança de ênfase nos aspectos puramente bioló-

gicos da prática clínica para seus aspectos psicológicos e sociais (Gomes & Abegg, 

2007; Sheiham AA, 2000). Segundo Sheiham, 2000, esses indicadores de qualidade de 

vida devem ser vistos não como substitutos para os critérios normativos e sim como im-

portante complemento a eles. 
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 O instrumento Oral Impacts on Daily Performances – OIDP é um indicador só-

cio-dental baseado no modelo conceitual International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps da Organização Mundial da Saúde e foi modificado por 

Locker para o seu uso em odontologia. Tem sido utilizado para a avaliação da freqüên-

cia e da severidade dos impactos que afetam o desempenho diário dos indivíduos 

(Adulyanon et al., 1996). 

 Com isso, tem sido observada na literatura uma forte associação entre problemas 

bucais e impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos. Agravos como presença 

de cárie e dor dentária tem causado efeitos adversos funcionais, sociais e psicológicos 

(Bulgareli et al., 2018;  Peres et al., 2013; Guiotoku et al, 2012). 

 Além da associação com os problemas bucais, os estudos têm mostrado que as-

pectos como sexo, renda, etnia e educação têm associação com o impacto das condições 

de saúde bucal  nas atividades de vida diária (Gouvêa et al., 2018; Chaffee et al., 2017; 

Sanders et al., 2009). 

 Por meio dos levantamentos epidemiológicos pode-se obter informações sobre a 

prevalência e severidade das doenças bucais e, além disso, também mensurar o impacto 

dessas doenças na qualidade de vida dos indivíduos. Com isso, a compreensão da reali-

dade e hierarquização dos problemas bucais entre os adolescentes torna-se mais abran-

gente, possibilitando o planejamento e organização dos serviços e programas de atenção 

à saúde bucal nesta faixa etária. 

Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a associação entre variáveis demo-

gráficas, socioeconômicas, comportamental e de condições de saúde bucal e o impacto 

das condições de saúde bucal  nas atividades diárias de adolescentes entre 15 a 19 anos 

de idade no Estado de São Paulo.
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METODOLOGIA 

 O delineamento do estudo foi do tipo transversal, realizado a partir dos resulta-

dos do levantamento epidemiológico em saúde bucal intitulado “Pesquisa Estadual de 

Saúde Bucal de São Paulo - SB”, realizada no Estado de São Paulo, em 2015” (SB-SP, 

2015).  A amostragem foi probabilística por conglomerados em dois estágios, levando 

em consideração o peso amostral e o efeito de desenhos nas respectivas etapas de sor-

teio. O plano amostral encontra-se detalhado no relatório final do levantamento epide-

miológico estadual (SB-SP, 2015). 

 Em todo o Estado de São Paulo foram examinados 17.560 indivíduos (incluídos 

adolescentes, adultos e idosos), por meio de entrevista e exame epidemiológico da cavi-

dade bucal e seguiram orientações da OMS para levantamentos em saúde bucal (WHO, 

1997) e metodologia do Projeto SB Brasil 2010 (Ministério da Saúde, 2012). Neste es-

tudo foram analisados dados de 5.409 adolescentes entre 15 a 19 anos de idade.  

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública - USP. (Parecer: 2.078.896; CAEE:66076517.6.0000.5421).  

Calibração dos examinadores  

  Os exames foram realizados por 250 equipes de trabalho (formadas por 

cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal), totalizando 550 profissionais 

envolvidos As equipes foram treinadas em oficinas com duração de 16 horas, com 

objetivo de discutir a operacionalização das etapas do trabalho, as atribuições de cada 

participante e assegurar um grau aceitável de uniformidade nos procedimentos. 

Utilizou-se a técnica de consenso, calculando-se na rodada final o coeficiente Kappa, 

ponderado para cada examinador, grupo etário e agravo estudado, tendo o valor de 0,65 

como limite mínimo aceitável (SB-SP, 2015). 

Variáveis do Estudo 

 O desfecho deste estudo foi a variável OIDP, analisada de duas formas: dicoto-

mizada em presença e ausência (prevalência OIDP) e de modo paramétrico, representa-

do pelo escore total do indicador de impacto  (severidade OIDP).  
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 O instrumento OIDP consiste em nove questões de performances de execução 

diária, sendo esses, comer, falar, higiene bucal, relaxamento, prática esportiva, sorriso, 

estudo e trabalho, contato social e sono. Cada item foi precedido da pergunta “Algumas 

pessoas têm problemas que podem ter sido causados pelos dentes. Das situações abaixo, 

quais se aplicam a(o) sr.(a), nos últimos seis meses?”. As opções de respostas foram: 

não (código 0), sim (código 1) e não sabe ou não quis responder (código 9). O código 9 

foi tratado como informação faltante para cada pergunta do OIDP. Para prevalência do 

OIDP a variável foi dicotomizada em com e sem impacto, sendo caracterizada a presen-

ça de impacto nas atividades diárias a partir da resposta “sim” (código 1) em pelo me-

nos uma questão. A severidade do OIDP foi verificada pela soma das respostas “sim” 

respondidas nas nove questões do instrumento. 

 As variáveis independentes consideradas a fim de verificar as associações foram: 

idade, gênero, cor da pele autodeclarada, aglomeração domiciliar, renda familiar, núme-

ro de bens no domicílio, atraso escolar, cárie não tratada, sangramento gengival e cálcu-

lo dentário. Aglomeração domiciliar foi medida em termos do número de moradores por 

cômodo nos domicílios. Renda familiar foi avaliada em categorias de valor, expressas 

em Reais (no período de referência para a coleta de dados, cada dolar americano corres-

pondia a 3,10 Reais). O número de bens no domicílio foi informado por questionário 

padrão incluindo itens como geladeira, rádio, televisão e outros. 

 A variável “atraso escolar” foi construída de modo dicotômico, diferenciando os 

adolescentes com pelo menos um ano de atraso em relação ao número esperado para a 

idade correspondente (11 anos de estudo para adolescentes de 18 e 19 anos, 10 anos de 

estudo para 17 anos de idade, 9 para 16 anos de idade e 8 para 15 anos de idade). Ado-

lescentes com atraso escolar incluíram, ainda, os adolescentes que, por qualquer motivo, 

interromperam o ensino escolar formal antes de concluir o ensino médio. Esta variável 

foi também incorporada na avaliação geral do índice de desenvolvimento humano no 

Brasil (PNUD, 2003). 

 As medidas de prevalência de cárie não tratada, sangramento gengival à sonda-

gem e cálculo dentário foram obtidas por meio do exame bucal realizado nos adolescen-

tes que participaram do estudo. 
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Analise Estatística  

 Para a caracterização da amostra foi realizada estatística descritiva da prevalên-

cia e severidade do OIDP, além de todas as outras variáveis independentes. Após a esta-

tística descritiva das variáveis estudadas, foram estimadas as razões de prevalência (RP) 

e as razões de médias (RM), com seus valores brutos e seus respectivos intervalos de 

confiança.  

 Para o estudo de associação entre  o OIDP e as variáveis de exposição de inte-

resse utilizou-se o modelo de regressão binomial negativa inflado de zeros. Esse modelo 

permite calcular as razões de prevalências (RP), identificando as variáveis associadas à 

presença de impacto das condições de saúde bucal nas atividades de vida diária, e as 

razões de médias (RM), indicando os fatores associados com a severidade do impacto, 

ou seja, o número de impactos das condições de saúde bucal nas atividades de vida diá-

ria. 

 As analises estatísticas foram realizadas empregando o software Stata versão 

15.0 (College Station, Texas, 2017), no modo survey, considerando a estrutura comple-

xa do levantamento (amostra por conglomerados) e os respectivos pesos de amostra-

gem. O nível de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS  

	 A média do OIDP encontrada entre os adolescentes de 15 a 19 anos de idade foi 

de 0,93 (0,88-0,98) e a prevalência de impacto nas atividades de vida diária foi de 

37,4%. A tabela 01 apresenta a caracterização da amostra e distribuição da frequência 

do OIDP entre as variáveis independentes. 

 A análise de associações não ajustadas da prevalência e severidade do OIDP foi 

apresentada na Tabela 02. Foi observado que o sexo feminino teve maior prevalência 

(RP=1,57 e IC95%=1,35-1,87) e severidade (RM=1,50 e IC95%=1,19-1,88) de impacto  

que o sexo masculino. Na variável idade, no geral, não se observou diferenças estatisti-

camente significantes. Em relação à cor da pele, foi verificada maior prevalência do 
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OIDP entre os participantes com cor da pele preta (RP=1,29 e  IC95%=1,05-1,57) e 

amarela (RP=1,58 e IC95%=1,25-1,99). Este último grupo também apresentou maior 

severidade do impacto  (RM=2,84 e IC95%=1,42-5,67).  

 No que diz respeito aos diferenciais segundo características socioeconômicas, 

verificou-se que os adolescentes que possuíam maior número de bens no domicílio tive-

ram menor percepção de severidade do OIDP (RM=0,76 e IC95%=0,61-0,94).  

 Com relação ao aspecto comportamental, os adolescentes com atraso escolar ti-

veram maior severidade do OIDP (RM=1,48 e IC95%=1,14-1,93). 

 Nas condições de saúde bucal, observou-se que a cárie não tratada foi associada 

à maior prevalência do impacto (RP=1,59 e IC95%=1,36-1,86); o sangramento gengival 

foi associado com maior prevalência (RP= 1,52 e IC95%= 1,28-1,80) e severidade do 

impacto (RM=1,35 e IC95%=1,08-1,67), assim como o cálculo dentário que se associou 

também com maior prevalência (RP=1,34 e IC95%=1,13-1,58) e severidade (RM=1,22 

e IC95%=1,01-1,47) de impacto. 

 Após o ajuste do modelo (Tabela 03), pode-se observar que o gênero feminino 

permaneceu com maior prevalência e severidade do impacto  nas atividades de vida diá-

ria. A variável idade não foi significantemente associada e, portanto, não foi incluída no 

modelo. Em relação à cor da pele, negros e amarelos perderam a associação estatistica-

mente significativa e os indígenas tiveram maior prevalência de impacto (RP=1,75 e 

IC95%=1,06-2,90).  

 Nas características socioeconômicas, a renda familiar maior que R$2501,00 foi 

associada  à menor severidade do impacto (RM=0,81 e IC95%=0,67-0,98). Na caracte-

rística comportamental, o atraso escolar não foi associado ao impacto  nas atividades de 

vida diária. Nas condições de saúde bucal, verificou-se que a cárie não tratada permane-

ceu associada à prevalência do impacto (RP=1,31 e IC95%=1,31-1,84), enquanto san-

gramento gengival e cálculo dentário não foram associados ao impacto . 
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DISCUSSÃO 

 A prevalência de impacto das condições de saúde bucal  nas atividades de vida 

diária encontrada foi semelhante a de outros estudos realizados nesta faixa etária. (da 

Cunha, 2017; Peres at al., 2013). Na pesquisa SBBrasil 2010, 39,4% dos adolescentes 

de 15 a 19 anos de idade apresentaram ao menos um impacto negativo em sua qualidade 

de vida devido às condições bucais.  

 Os resultados apontaram maior prevalência e severidade do impacto  nas ativi-

dades de vida diária no sexo feminino corroborando com os resultados de vários estudos 

(Peres et al, 2013; Rebouças et al., 2018; da Cunha et al., 2017; Bulgareli et al., 2018; 

Gouvêa et al., 2018). Uma possível justificativa para estes resultados seria a maior pre-

ocupação das garotas com a saúde bucal  (Kawamura et al., 2008); outros autores tam-

bém citam o fato das garotas possuírem maior autocrítica em relação a aparência dentá-

ria (Marques et al., 2006). 

 Em relação à cor da pele, no modelo não ajustado, os resultados mostraram mai-

or prevalência do impacto  entre os negros  e amarelos. Mas, no modelo ajustado, essas 

associações deixaram de ser significantes, permanecendo apenas maior prevalência de 

impacto entre os indígenas. As desigualdades raciais relacionadas à saúde bucal no Bra-

sil têm sido relatadas, com a população não branca tendo maior vulnerabilidade a pro-

blemas de saúde bucal através de fatores contextuais relacionados ao desenvolvimento 

humano, distribuição de renda e acesso a políticas de saúde (Guiotoku et al., 2012). 

Também Rebouças et al., 2018, verificou a relação entre a insatisfação com a saúde bu-

cal, etnia e presença de cárie em adolescentes que participaram do levantamento epide-

miológico nacional em saúde bucal realizado em 2010, destacando que podem ser im-

portantes indicadores das iniquidades sociais em saúde bucal. 

 O presente estudo verificou que adolescentes com menor renda familiar apresen-

taram maior severidade do impacto  nas atividades de vida diária. Corroborando com 

estes resultados, em Peres et al., 2013, considerou-se a renda familiar e a escolaridade 

do adolescente como medida proxy de condição socioeconômica. Os autores encontra-
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ram maior impacto quanto menor a renda e mais baixa a escolaridade, mesmo na pre-

sença dos agravos bucais, tais como cárie dentária, doença periodontal e perda dentária. 

 A associação entre cárie não tratada e impacto  nas atividades de vida diária en-

contrada neste estudo, também foram verificadas por da Cunha et al., 2017, Peres et al., 

2013 e Krisdapong et al., 2013. Ao investigar associações de impactos orais e cáries 

dentárias, o estudo de Krisdapong et al., 2013 mostrou que houve aumento significativo 

dos impactos quando havia maior número de dentes cariados não tratados e encontrou 

também uma associação estatisticamente significativa entre os impactos e a severidade 

da cárie dentária. Esses resultados sugerem que a cárie não tratada é um importante in-

dicador de impacto  nas atividades de vida diária e, portanto, está relacionada à qualida-

de de vida nos adolescentes. 

 O sangramento gengival à sondagem e cálculo dentário não foram associados ao 

impacto no modelo ajustado. No estudo em crianças e adolescentes tailandesas de 12 e 

15 anos de idade, foi verificado um contraste entre a alta prevalência de cálculo e/ou 

gengivite (cerca de 80%), com menos de 30% das crianças tiveram impacto na sua qua-

lidade de vida relacionada à gengivite e ao cálculo. Em outro estudo, os mesmos autores 

verificaram que a cárie dentária impactou em vários desempenhos da vida diária, en-

quanto gengivite e cálculo foram relacionados a aspectos psicossociais (Krisdapong et 

al., 2012). Estes resultados são também justificados por essas doenças em seus estágios 

iniciais não apresentarem gravidade e assim, os indivíduos tendem a considerar suas 

condições como normais ou sem importância (Gift & Redford, 1992). 

	 Como limitação do estudo, observa-se que, por sua natureza transversal, não se 

permite considerações sobre causalidade. Porém, a validação externa do estudo é garan-

tida pela amostra representativa para a faixa etária estudada. 

 No presente estudo , foram avaliados os fatores associados ao impacto nas ativi-

dades de vida diária em amostra de adolescentes representativa para o Estado de São 

Paulo. Outros estudos também abordaram esta amostra, tais como o estudo de da Cunha 

et al., 2017 e Bulgareli et al., 2018. No entanto, há diferenças importantes entre estes 

estudos: Bulgareli et al., 2018, analisaram as variáveis associadas ao impacto  não ape-
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nas na amostra de adolescentes, mas também em adultos e idosos que foram examina-

dos no mesmo levantamento estadual. O objetivo principal no estudo de da Cunha et al., 

2017 foi investigar como a vulnerabilidade social e fatores da saúde bucal afetam a qua-

lidade de vida dos adolescentes. 

 Outra diferença entre os estudos foi na analise estatística, pois com a grande 

concentração de indivíduos com valor zero de OIDP (sem impacto), justificou-se a es-

colha do modelo de regressão binomial negativa inflado de zeros para maior precisão na 

analise estatística e exatidão do conhecimento gerado. 

 Concluiu-se que os resultados deste estudo apontaram o gênero feminino, o gru-

po étnico-racial indígena, participantes com renda familiar menor que R$2500,00 e com 

cárie não tratada em ao menos um dente foram associados ao impacto nas atividades de 

vida diária em adolescentes do Estado de São Paulo. Por meio destas informações, o 

planejamento de ações e serviços voltados à faixa etária podem ser direcionados ao con-

trole das doenças bucais e consequentemente proporcionar melhor qualidade de vida aos 

adolescentes.
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Tabela 01. Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, condições 

de saúde bucal e impacto das condições de saúde bucal  nas atividades de vida diária em 

adolescentes de 15 a 19 anos de idade, São Paulo, 2015.


Características demográficas OIDP ≥ 1

n
% na amos-
tra pondera-

da

% %

Gênero Masculino 2346 43,3 656 28,04

Feminino 3063 56,7 1367 44,47

Idade 15 1514 28,0 519 35,16

16 1033 19,1 346 33,14

17 865 16,0 341 39,68

18 909 16,8 303 33,59

19 1088 20,0 465 45,70

Cor da pele

Branca 3227 60,2 1115 34,48

Preta 441 7,6 197 44,36

Amarela 54 1,0 27 54,41

Parda 1677 31,0 682 40,49

Indígena 10 0,2 5 58,54

Características socioeconômicas

Aglomeração até 2 3894 72,0 1417 36,38

domiciliar 2 ou mais 1515 28,0 606 39,83

Renda familiar Até R$ 1500 1909 35,3 736 40,45

R$ 1501 a R$ 
2500 1444 26,7 471 34,68

R$ 2501 ou mais 2056 38,0 817 36,24

Número de bens Até 8 3148 58,2 1207 38,31

9 ou mais 2261 41,8 817 35,99

Características comportamentais

Atraso escolar Não 4165 77,0 1541 37,01
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Sim 1244 23,0 476 38,47

Condições de saúde bucal

Cárie não tratada Não 3316 61,3 1006 30,39

Sim 2093 38,7 1011 48,38

Sangramento gengival Não 3640 67,3 1163 31,93

Sim 1769 32,7 860 48,52

Cálculo dentário Não 3727 68,6 1255 33,76

Sim 1682 31,4 761 45,20

Total 5409 100 2023 37,35
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Tabela 02. Estimativas dos valores das razões de prevalência (RP), razões de médias 

(RM) e intervalos de confiança (IC 95%) do OIDP no modelo de análise de regressão 

binomial negativa não ajustada (modelo inflado de zeros) em adolescentes, São Paulo, 

2015. 

RP(1) IC 95% (2) RT (3) IC 95% (2)

Características 
demográficas

Gênero Masculino 1,00 1,00

Feminino 1,57 1,35 - 1,87 1,50 1,19 - 1,88

Idade 15 1,00 1,00

16 0,94 0,79 - 1,12 0,94 0,69 - 1,29

17 1,13 0,96 - 1,33 1,02 0,74 - 1,39

18 0,95 0,79 - 1,15 1,05 0,74 - 1,50

19 1,30 1,06 - 1,58 1,19 0,87 - 1,63

Cor da pele

Branca 1,00 1,00

Negra 1,29 1,05 - 1,57 1,01 0,68 - 1,49

Amarela 1,58 1,25 - 1,99 2,84 1,42 - 5,67

Parda 1,17 1,00 - 1,38 0,97 0,80 - 1,17

Indígena 1,70 0,84 - 3,41 1,61 0,61 - 4,30

Características 
socioeconômicas

Aglomeração até 2 1,00 1,00

domiciliar 2 ou mais 1,09 0,89 - 1,35 1,13 0,90 - 1,43

Renda familiar Até R$ 1500 1,00 1,00

R$ 1501 a R$ 
2500 0,86 0,69 - 1,06 0,83 0,64 - 1,09

R$ 2501 ou 
mais 0,89 0.73 - 1.09 0,81 0,61 - 1,07

Número de bens Até 8 1,00 1,00

9 ou mais 0,94 0,82 - 1,07 0,76 0,61 - 0,94
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1. Razão de prevalências; 2. Intervalo de confiança; 3. Razão de Médias


Características 
comportamentais

Atraso escolar Não 1,00 1,00

Sim 1,04 0,89 - 1,22 1,48 1,14 - 1,93

Condições de 
saúde bucal

Cárie não tratada 1,00 1,00

Sim 1,59 1,36 - 1,86 1,26 1,00 - 1,58

Sangramento gengival Não 1,00 1,00

Sim 1,52 1,28 - 1,80 1,35 1,08 - 1,67

Cálculo dentário Não 1,00 1,00

Sim 1,34 1.13 - 1.58 1.22 1,01 - 1,47
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Tabela 03. Estimativas dos valores das razões de prevalências (RP), razões de médias 

(RM) e intervalos de confiança (IC 95%) do OIDP, no modelo ajustado de regressão 

binomial negativa ajustada (modelo inflado de zeros) em adolescentes, São Paulo, 2015. 

Prevalência 
RP(1) IC 95% (2)

Severi-
dade 

RT (3)
IC 95% (2)

Características demográ-
ficas

Gênero Masculino 1,00 1,00

Feminino 1,58 1,35 - 1,86 1,45 1,22 - 1,73

Idade 15

16

17

18

19

Cor da pele Branca 1,00 1,00

Negra 1,19 0,98 - 1,45 0,95 0,69 - 1,32

Amarela 1,29 0,88 - 1,89 2,23 0,93 - 5,39

Parda 1,12 0,96 - 1,31 0,93 0,77 - 1,10

Indígena 1,75 1,06 - 2,90 1,79 0,67 - 4,78

Características socioe-
conômicas

Aglomeração até 2 1,00 1,00

domiciliar 2 ou mais 1,04 0,85 - 1,27 1,17 0,99 - 1,39

Renda familiar Até R$ 1500 1,00 1,00

R$ 1501 a R$ 
2500 0,85 0,69 - 1,04 0,79 0,59 - 1,05

R$ 2501 ou mais 0,90 0.75 - 1.08 0,81 0,67 - 0,98

Número de 
bens Até 8 1,00 1,00

9 ou mais 1,03 0,90 - 1,17 0,86 0,70 - 1,05
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1. Razão de prevalências; 2. Intervalo de confiança; 3. Razão de Médias 

Valores ajustados por todas as variáveis incluídas no modelo 

Características comporta-
mentais

Atraso escolar Não 1,00 1,00

Sim 0,96 0,84 - 1,10 1,31 0,97 - 1,78

Condições de saúde bucal

Cárie não Tratada       Não 1,00 1,00

Sim 1,55 1,31 - 1,84 1,16 0,97 - 1,40

Sangramento 
gengival

Cálculo dentá-
rio
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6. CONCLUSÕES 

 De acordo com os objetivos propostos neste estudo, os resultados encontrados 

apontaram: 

• A prevalência de cárie dentária entre os adolescentes de 15 a 19 anos de idade no 

Estado de São Paulo foi de 71,7%, enquanto que a média do índice CPOD foi 

3,76.  

• Dentre os fatores estudados, foram significantemente associados à prevalência 

ou severidade de cárie dentária gênero, idade, renda familiar, número de bens, 

atraso escolar, sangramento gengival, cálculo dentário e acesso à água fluoreta-

da. 

• A média do OIDP encontrada entre os adolescentes de 15 a 19 anos de idade foi 

de 0,93 (0,88-0,98) e a prevalência de impacto das condições de saúde bucal  nas 

atividades de vida diária foi de 37,4%. 

• Em relação à percepção da saúde bucal, verificou-se que ser do gênero feminino, 

com renda familiar menor que R$ 2.500,00 e possuir cárie não tratada foram fa-

tores associados ao impacto  nas atividades de vida diária em adolescentes do 

Estado de São Paulo. 
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