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RESUMO 

 

A trajetória de vida percorrida pelo indivíduo determina sua forma de adoecer e manter-se 

saudável; além disso, os determinantes sociais da saúde influenciam a saúde da população ao 

longo do seu curso de vida. O objetivo deste trabalho foi investigar a saúde bucal e seus 

fatores determinantes ao longo do curso de vida dos jovens no município de Sobral, Ceará. 

Tratou-se de um estudo de coorte, com três ondas: 2000, 2006 e 2012. Foram examinados e 

entrevistados 482 indivíduos nas três ondas, atualmente, na faixa etária de 17 a 21 anos. 

Investigaram-se a cárie dentária, má oclusão, doença periodontal, edentulismo e traumatismo 

dentário. As variáveis independentes coletadas na última onda foram as características 

sociodemográficas, utilização de serviços e ações de saúde bucal, autopercepção de saúde 

bucal e hábitos e comportamentos de saúde bucal. Foi analisada a incidência de cárie de 2006 

para 2012, a trajetória da cárie dentária, a trajetória da assistência odontológica e a trajetória 

da condição socioeconômica familiar. Os dados foram analisados no programa SPSS versão 

20, no qual foram utilizados os testes t de student, ANOVA e regressão de Poisson. A 

incidência média de cárie de 2006 para 2012 foi de 2,95 dentes. As condições 

socioeconômicas apresentaram-se como fatores de risco para todos os desfechos investigados 

nas diferentes ondas.  A participação em grupos de adolescentes apresentou-se como fator de 

proteção para saúde bucal, enquanto a utilização dos serviços de saúde bucal implicou no 

aumento da recidiva de cárie e mutilação dentária. As teorias explicativas do life course 

(período crítico, mobilidade socioeconômica e acumulação de risco) foram comprovadas 

neste estudo. Aqueles que nunca foram pobres apresentaram melhores condições de saúde 

bucal, enquanto empobrecer acarretou uma piora no quadro de saúde bucal. Porém, o risco foi 

maior para aqueles que permaneceram sempre pobres e com maior experiência de pobreza ao 

longo da vida. Verificou-se a presença de iniquidades em saúde bucal e de assistência 

odontológica na população investigada. 

 

Descritores: Saúde bucal, Fatores de risco, Determinantes sociais da saúde, Desigualdade em 

saúde.    
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ABSTRACT 

 

The life pathway determines the way of getting sick and staying healthy and the social 

determinants of health influence population health throughout their life course. The aim of 

this study was to investigate the oral health and its determinants throughout the life course of 

young people in Sobral, Ceará. This was a cohort study with three waves: 2000, 2006 and 

2012. 482 individuals aged 17-21 years were examined and interviewed in the three waves. 

Were investigated tooth decay, malocclusion, periodontal disease, tooth loss and dental 

trauma. The independent variables collected in the last wave were:  sociodemographics 

factors, use of dental services and actions, self-perceived oral health and habits and oral health 

behaviors. Caries incidence from 2006 to 2012, the trend of dental caries, the trajectory of 

dental care and the trajectory of family socioeconomic status was analyzed. Data were 

analyzed using SPSS version 20, where the student t test, ANOVA and Poisson regression 

were used. The average incidence of caries from 2006 to 2012 was 2.95 teeth. Socioeconomic 

conditions presented themselves as risk factors for all outcomes investigated in different 

waves. The social capital is presented as a protective factor for oral health, while the use of 

oral health services implied an increase of recurrent caries and mutilation. Explanatory 

theories of life course (critical period, socioeconomic mobility and accumulation of risk) were 

proven in this study. Those who were never poor had better oral health conditions, while 

downwardly mobile entails a worsening in the context of oral health. However, the risk was 

higher for those who have always remained poor and have had most experienced poverty 

throughout life. There was the presence of inequalities in oral health and at the utilization of 

dental services. 

 

Key words: Oral health, Health Inequalities, Risk Factors, Social Determinants of Health. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 A saúde bucal configura-se como uma das mais difíceis áreas de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), principalmente no que se refere  à equidade do atendimento. Ao 

mesmo tempo em que experimenta uma série de avanços quanto a sua discussão no campo 

teórico, com alta produção científica na área e constituição de grupos técnicos no Ministério 

da Saúde, além da inserção da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família e do 

estabelecimento de uma Política Nacional de Saúde Buca  – o  rasi   orride te    os resultados 

são pouco perceptíveis na estruturação dos serviços de saúde, exatamente por não promover, 

segundo alguns autores, alterações significativas no modelo assistencial (SENNA, 2002; 

MARTELLI et al., 2008; SOUZA; RONCALLI, 2007). 

 Uma das principais dificuldades para o planejamento de ações que permitam avanço 

no quadro de saúde bucal da população é a falta de conhecimento sobre a realidade das 

principais doenças bucais que acometem a população. De acordo com a Lei Orgânica da 

Saúde, as ações e serviços de saúde devem ter como um de seus princípios a utilização da 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática visando à racionalidade e resolutividade do SUS (BRASIL, 1990). A Política 

Nacional de Saúde Bucal também possui como um dos seus pressupostos a utilização da 

epidemiologia para subsidiar o planejamento em saúde bucal (BRASIL, 2004a). Roncalli 

(2006a) afirma que o "enfoque epidemiológico" dos serviços de saúde deve ser uma prática 

transversal e cotidiana. 

 A Epidemiologia é a principal ciência para o diagnóstico das condições de saúde-

doença da população e de seus principais fatores causais, assim como para identificação dos 

segmentos populacionais mais vulneráveis, além de avaliar a eficácia das políticas de saúde. 

No Brasil, a utilização da Epidemiologia em saúde bucal ainda é recente, quando comparada a 

outros países que detêm bases de dados de prevalência de cárie desde o início do século XX. 

Somente em 1986 é que o Ministério da Saúde realizou o primeiro levantamento 

epidemiológico em saúde bucal de base nacional
 
(RONCALLI, 2006b).  

 Entre os problemas de saúde bucal, a cárie é aquele que apresenta o maior número dos 

estudos epidemiológicos. Apesar de sinalizações de melhoria na situação da cárie, a doença 

ainda é um dos agravos de maior prevalência, principalmente na região Nordeste do país. 

Segundo os resultados do SB Brasil 2003 e 2010, em relação à cárie, o Nordeste ainda se 
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encontra em uma situação pior que  as regiões Sul e Sudeste (BRASIL, 2004b; BRASIL, 

2011). 

 Ao estudar a relação entre condição socioeconômica e a presença da cárie dentária, 

alguns autores sugerem que novos estudos acerca dos determinantes gerais dessa doença, 

como os diferentes aspectos da vida dos indivíduos, devem ser desenvolvidos, a fim de 

contribuir com a compreensão do processo saúde-doença bucal e com a implantação de 

amplas medidas de promoção de saúde (PERES; BASTOS; LATORRE, 2000; AMARAL et 

al., 2005). Estudos também têm apontado para um novo comportamento da distribuição da 

cárie dentária na população, a polarização, em que a maior carga da doença se concentra em 

grupos mais vulneráveis socialmente , o que revela a presença de iniquidades em saúde bucal 

(NARVAI et al., 2006; PERES et al., 2008). 

 É importante ressaltar que a maioria dos estudos epidemiológicos em saúde bucal 

refere-se a estudos de prevalência. Poucos são os estudos que analisam as mudanças ao longo 

do tempo, como os estudos de coorte, principalmente no que se refere à fase adulta jovem 

(HOLST; SCHULLER, 2000; PERES et al., 2003, THOMSON et al., 2004; BROADBENT; 

THOMSON; POULTON, 2006; PERES et al. 2009; PERES et al., 2010, SHEARER et al., 

2012; PERES et al., 2011b). Esse tipo de estudo, em geral, apresenta custos elevados por sua 

logística e dificuldade de acompanhamento dos sujeitos da pesquisa ao longo do tempo. São, 

entretanto, estudos de elevado poder de evidência científica, capazes de verificar quais fatores 

durante o nascimento e ao longo da vida contribuem para o surgimento de problemas bucais 

no futuro. Dessa forma, o presente estudo visa contribuir com a discussão da Epidemiologia 

em saúde bucal, no que se refere aos estudos de coorte.  

 Estudos revelam que da infância para adolescência e desta para fase adulta ocorre um 

aumento na prevalência da cárie dentária. O SB Brasil 2010 verificou que, aos 12 anos, o 

CPOD encontrado foi de 2,07. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foi de 4,25 e, na idade adulta, 

subiu para 16,75 (BRASIL, 2011). Compreender quais fatores contribuem para o 

agravamento da condição bucal ao longo da vida foi uma das questões deste estudo.  

 Foi realizado, durante o ano 2000, um estudo transversal no município de Sobral, 

Ceará, localizado na região norte do estado, para medir a prevalência de cárie, má-oclusão e 

sangramento gengival de 1.021 crianças de 5 a 9 anos. Observou-se que o CPOD aumentou 

com a idade, passando de 0,10 aos cinco anos para 1,66 aos nove anos de idade. Já o índice 

ceo-d apontou o inverso: 3,59 aos 5 anos e 2,69 aos nove anos. Constatou-se, ainda, que 

somente 23% das crianças aos cinco anos apresentaram-se livres de cárie. Em relação às 
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alterações gengivais, em média, 32,7% das crianças apresentavam sangramento gengival e 

60,33% das crianças não apresentavam nenhum problema oclusal (NORO et al., 2008a).  

 Foi analisada, ainda, neste estudo, a utilização de serviços odontológicos pela 

população infantil de 5 a 9 anos no município de Sobral-CE, relacionando-a com fatores 

socioeconômicos e consumo de serviços. Verificou-se que 50% dessa população tiveram 

acesso a serviço dentário pelo menos uma vez na vida e que a maioria utilizou o serviço 

público; entretanto, as crianças que tiveram mais acesso aos serviços odontológicos foram 

aquelas que apresentaram melhores condições socioeconômicas, evidenciadas pela posse de 

plano de saúde, posse de escova dental, melhor escolaridade da mãe, acesso à coleta de lixo e 

tratamento de esgoto. O estudo apontou para a necessidade de ampliar o acesso ao serviço de 

saúde bucal dessa população com vistas para a equidade em saúde bucal (NORO et al., 

2008b).  

 Em 2006, dando seguimento ao primeiro estudo, um levantamento epidemiológico da 

incidência da cárie dentária foi realizado no município de Sobral-CE, com os adolescentes de 

11 a 15 anos de idade, os mesmos que participaram do estudo em 2000, no qual se verificou 

uma incidência média de 1,86 dentes cariados por adolescente e identificou-se que o acesso 

regular à unidade básica de saúde indicou menor risco à alta incidência de cárie, enquanto as 

variáveis dor de dente e o consumo da merenda escolar apresentaram maior risco para a alta 

incidência de cárie
 
(NORO et al., 2009).  

 Diante dos resultados das pesquisas realizadas no município de Sobral, surgiu a 

necessidade de investigar a situação de saúde bucal desses indivíduos, atualmente na faixa 

etária jovem de 17 a 21 anos, dando seguimento à terceira onda da coorte de saúde bucal de 

Sobral.  

 Este estudo visou também contribuir para o sistema de vigilância em saúde bucal do 

município, que é um dos maiores desafios na constante luta por universalidade das ações de 

saúde bucal, com equidade e que tenha a Epidemiologia como referencial. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Determinantes sociais da saúde 

 

 

A teoria da determinação social ganhou força nos séculos XVIII e XIX, devido às 

condições políticas e sociais que surgiram com o capitalismo, em sua fase de produção 

industrial e de urbanização, que acarretou em péssimas condições de vida e saúde da classe 

trabalhadora. Entretanto, com advento da era bacteriológica, a explicação social do processo 

saúde-doença foi adormecida e substituída pelas teorias biologicistas e multicausal, focadas 

no modelo da história natural da doença (CARVALHO; BUSS, 2012). 

Por volta da década de 60 do século XX, o tema da determinação social voltou à tona. 

Surgiu, então, um pensamento crítico sobre o modelo biologicista, e a necessidade de 

mudanças de paradigma foi instalada (CARVALHO; BUSS, 2012). O informe de Lalonde 

inspirou o modelo do campo da saúde, o qual afirmava que a saúde é resultante de quatro 

fatores determinantes: biológico, estilo de vida, serviços de saúde e ambiente (físico e social) 

(LALONDE, 1974). Apesar da crítica ao modelo do campo da saúde em considerar o estilo de 

vida dos indivíduos como responsável por 51% da determinação do processo saúde-doença, 

foi considerado um modelo abrangente, que estimulou a implementação de políticas de saúde 

pautadas na promoção da saúde (BUSS, 2000).   

Ao longo dos anos, alguns modelos explicativos da determinação social foram 

elaborados para compreender o processo saúde-doença. Dahlgren e Whitehead (1991) (Figura 

1) propuseram um modelo que tentava esquematizar em camadas as relações entre os diversos 

fatores que influenciavam no aparecimento das doenças. Segundo eles, na base do modelo 

está o indivíduo, com seus aspectos da idade, sexo e hereditariedade; logo acima, situa-se a 

camada que trata do estilo de vida; na camada seguinte, encontram-se as redes de apoio social, 

cuja coesão é fundamental para a saúde da sociedade; bem acima, estão os determinantes 

intermediários, referentes às condições de vida e trabalho, como o acesso a alimentos e 

serviços essenciais; e, finalmente, na última camada, os determinantes distais, ou 

macrodeterminantes, que dizem respeito aos fatores econômicos, sociais e culturais, que 

influenciam todas as outras camadas (BUSS; PELLEGRINE, 2007). 
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Figura 1 – Modelo de Determinantes Sociais em saúde de Dahlgren-Whitehead, 1991. 

 

 

 

 

Os determinantes sociais da saúde (DSS) incluem as condições mais gerais 

socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade, e relacionam-se com as condições 

de vida e trabalho de seus membros, como habitação, saneamento, ambiente de trabalho, 

serviços de saúde e educação, incluindo também a trama de redes sociais e comunitárias. 

Esses determinantes influenciam os estilos de vida, pois, muitas vezes, o hábito de fumar, 

praticar exercícios e hábitos dietéticos são condicionados pelos DSS. (CNDSS, 2008).  

O termo desigualdades em saúde são diferenças no estado de saúde entre grupos 

definidos por características sociais, tais como riqueza, educação, ocupação, raça e etnia, 

gênero e condição do local de moradia ou trabalho, sem atribuir juízo de valor àquilo que 

seria igual ou desigual; dessa forma, considera-se apenas a variabilidade das características 

nos diferentes grupos (BUSS; PELLIGRINE, 2007). 

Entretanto, ao se referir a situações que implicam algum grau de injustiça, ou seja, 

situações associadas a características sociais que sistematicamente colocam grupos em 

desvantagem com relação à oportunidade de ser e se manter sadio, e que são desnecessárias e 

evitáveis, fala-se das iniquidades em saúde (WHITEHEAD, 2004). Porém, alguns autores 

utilizam como sinônimo os termos desigualdades sociais em saúde e o termo iniquidades 
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sociais em saúde (BARATA, 2009). Para este trabalho, será utilizado o termo iniquidades 

sociais em saúde. 

Autores vêm trabalhando com o conceito de determinantes sociais das iniquidades em 

saúde e, inclusive, observa-se o desenvolvimento de modelos teóricos que buscam explicar a 

distribuição das iniquidades em saúde da população.  Exemplos de determinantes das 

iniquidades em saúde: a posição de classe social, a distribuição desigual da renda, o gênero e 

a raça (KRIGER, 2008; BARATA, 2009). 

Os processos (econômicos e políticos) que determinam a estruturação da sociedade 

são os mesmos que geram as desigualdades sociais e produzem os perfis epidemiológicos de 

saúde e doença. Portanto, a saúde é considerada um produto social, e algumas formas de 

organização social são mais sadias do que outras (KRIGER, 2008; BARATA, 2009). 

Evidências afirmam que a situação de saúde é influenciada pela posição social do indivíduo e 

a situação de vulnerabilidade decorrente de sua situação social, bem como pela diferença 

socioeconômica entre os estratos sociais (BUSS; PELLEGRINE, 2007; BLAS; KURUP, 

2010; MARMOT; BELL, 2011). 

A comissão sobre determinantes sociais da saúde concluiu que a combinação de 

arranjos econômicos injustos, a escassez de políticas públicas e a má governança são 

responsáveis pela maioria das iniquidades no mundo (CNDSS, 2008). Estes, por sua vez, são 

considerados as causas das causas. Barata (2009) afirma que toda e qualquer doença e sua 

distribuição populacional são produtos da organização social. Atualmente, em todas as 

sociedades, as situações de risco, os comportamentos relacionados à saúde e o estado de saúde 

físico e mental tendem a variar entre os grupos sociais, nos quais se verifica um gradiente 

entre as posições sociais e os efeitos sobre a saúde (MARMOT; BELL, 2011). 

As variáveis utilizadas como indicadoras de condições sociais e na definição de estrato 

social são as características individuais, tais como renda, escolaridade, ocupação, escala de 

prestígio e outras (BARATA, 2009). O risco de ter um bebê pequeno para a idade gestacional, 

nascimento prematuro e/ou de baixo peso está inversamente relacionado com o número de 

anos de escolaridade da mãe, renda e condições de moradia (MORAIS NETO; BARROS, 

2000; JOBIM; AERTS, 2008; VETTORE et al., 2010). 

Outra variável também utilizada para medir a posição social é o local de moradia, que 

utiliza o espaço geográfico como indicativo das condições de vida da população que nele 

reside. Permite abordar as iniquidades sociais em saúde a partir de agregados, sejam países, 

regiões, cidades, bairros, dentre outros (BARATA, 2009). 
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 É consenso que o nível de riqueza está associado à garantia de melhor qualidade de 

vida e melhores níveis de saúde, entretanto, a relação entre a riqueza de um país, medido pelo 

PIB, e a melhora nos indicadores de saúde não é linear, ou seja, a partir de certo limiar, o 

aumento de riqueza não se traduz em mais saúde. Ao se tratar de renda como determinante 

social da saúde, autores têm colocado a importância de se estudar não apenas a relação da 

riqueza total com a saúde, mas a maneira como ela se distribui na população. Os países com 

maior longevidade não são os mais ricos, mas os que apresentam maior igualdade na 

distribuição de renda (BUSS; PELLEGRINE FILHO, 2007; BARATA, 2009). 

Com relação à raça, um conjunto complexo de determinação dificulta a mensuração do 

efeito individual da raça sobre a saúde, pois a maioria dos estudos não consegue separar 

adequadamente os efeitos decorrentes da posição social e das características culturais dos 

aspectos decorrentes da discriminação e racismo. Apesar de determinados grupos raciais 

apresentarem pior inserção social, é possível observar estudos que demonstram o efeito 

independente da variável raça sobre o estado de saúde. A probabilidade de ter um recém-

nascido de baixo peso ou prematuro é significativamente maior entre mães pretas e mulatas 

quando comparada a mães brancas, mesmo após anular o efeito da renda e da escolaridade 

(SILVA et al., 2007; SCHAAF et al., 2013). O racismo e a discriminação podem funcionar 

como um agente estressor agudo ou crônico, por meio de mecanismos fisiopatológicos, sobre 

a saúde (BARATA, 2009). 

As questões de gênero também apresentam relação com as iniquidades em saúde. Por 

sua vez, resultam de uma interação complexa entre diversos determinantes, que incluem desde 

a dimensão biológica até as dimensões políticas e sociais relacionadas à divisão sexual do 

trabalho, disputa de poder nas relações de gênero, diferentes modos de vida decorrentes da 

construção social e cultural do masculino e do feminino na sociedade (BARATA, 2009). 

Estudos revelam que as mulheres geralmente apresentam maior frequência de doenças e 

agravos, além de maior morbidade referida, enquanto os homens apresentam maior 

mortalidade, com menor expectativa de vida (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005; 

THEME-FILHA; SZWARCWALD; SOUZA-JUNIOR, 2008).  

A posição social, medida por indicadores de classe social, as questões de gênero e raça 

também atuam sobre o acesso e utilização dos serviços de saúde para ações preventivas ou 

assistenciais. A probabilidade de uso de serviços de saúde no Brasil é maior entre os que 

apresentam mais anos de estudos. Já as mulheres, em todos os estratos de renda familiar, são 

as que mais utilizam os serviços de saúde, segundo pesquisa nacional por amostra de 

domicílio (IBGE, 2008). Estudo realizado no Rio de Janeiro, sobre a qualidade da assistência 
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do pré-natal e do parto, demonstrou possibilidades distintas de obter-se um cuidado pré-natal 

adequado para mulheres brancas, mulatas ou pretas (LEAL; GAMA; CUNHA, 2006). 

Entretanto, há sistemas de saúde que potencializam as desigualdades existentes na 

organização social, enquanto outros, de caráter universal e equânime, procuram compensar, 

pelo menos em parte, os resultados danosos da organização social sobre os grupos 

socialmente mais vulneráveis (BARATA, 2009). 

Além dos já citados determinantes da saúde, alguns estudos têm apontado outro fator 

capaz de influenciar no estado de saúde das pessoas: o capital social.  Este significa um 

conjunto de recursos inerente às relações sociais e familiares, bem como à organização social 

da comunidade, que são úteis para o desenvolvimento cognitivo ou social do indivíduo. É, 

portanto, um determinante em nível de comunidade, medido pelas redes sociais de apoio ou 

laços cooperativos do indivíduo (KAWACHI et al., 1997; PEARCE; SMITH, 2003; 

FURUTA et al., 2012). 

A teoria do capital social postula que o nível de confiança interpessoal e comunitária, 

normas de reciprocidade, relações de solidariedade e nível de participação comunitária, como 

participação em grupos, constituem um tipo de recurso, inerente às relações sociais coesas, e 

que o acesso a esses recursos pode facilitar e trazer benefícios, inclusive para a saúde 

(KAWACHI et al., 1997; WATT, 2002;  PEARCE; SMITH, 2003; FURUTA  et al., 2012).  

Países que apresentam iniquidades de renda são os que menos investem em capital 

humano e em redes de apoio social, fundamentais para a promoção e proteção da saúde 

individual e coletiva (BUSS; PELLEGRINE, 2007). Estudo identificou que uma pior 

autopercepção da saúde em homens idosos ocorreu naqueles que não participavam de 

atividades de grupo, enquanto a pior autopercepção na saúde das mulheres idosas foi 

observada naquelas que perceberam menor rede de apoio na comunidade (CAETANO; 

SILVA; VETTORE, 2013).  

 

 

2.2. Teoria do “Life course”: a influência da trajetória de vida na saúde 

 

 

O modelo conceitual do curso de vida ou ciclo vital (life course),  procura 

compreender a influencia de exposições precoces sobre diversas condições de saúde ao longo 

da vida. Esse modelo foi proposto, inicialmente por David Baker, na década de 1980, seus 

estudos sugeriram que exposições intrauterinas poderiam causar mudanças permanentes na 
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fisiologia e, interagindo com fatores ambientais, aumentariam o risco de doenças crônicas 

complexas, sua teoria ficou conhecida como hipótese de baker. Na década de 1990, esta linha 

de pensamento passou a ser conhecida como a hipótese da origem fetal das doenças no adulto 

(BAKER, 1990). 

A teoria do life course considera que a saúde-doença é um processo dinâmico que 

também é afetado por experiências prévias e atuais ao longo da vida. Os determinantes mais 

amplos da saúde (sociais, econômicos e condições ambientais) influenciam a saúde da 

população ao longo do seu curso de vida (KUH; BEN-SHLOMO, 2004).  

Exposições aos determinantes da saúde em diferentes estágios da vida podem 

melhorar ou piorar a saúde dos indivíduos. A deterioração das condições de moradia e de 

trabalho se acumula de forma incremental ao longo da vida, o que caracteriza um modelo de 

acumulação de risco no curso de vida. Autores afirmam, ainda, que vantagens ou 

desvantagens sociais são transferidas para gerações subsequentes, por exemplo, a saúde futura 

das crianças é influenciada pelas condições de vida de seus avós e de nascimento de seus pais 

(NICOLAU; MARCENES, 2012; KUH; BEN-SHLOMO, 2004; MODIN; FRITZELL, 2009).  

A teoria do ciclo vital é, em parte, suportada pelo fato de que a maioria das doenças 

crônicas, incluindo as doenças bucais, necessita de um longo período para se manifestar, além 

de apresentar uma complexa etiologia. O processo saúde-doença atual, bem como suas 

iniquidades, é reflexo da exposição aos diferentes fatores de risco biopsicossociais durante a 

gestação, infância, adolescência, adultos jovens e fase adulta (KUH; BEN-SHLOMO, 2004). 

A discussão desse modelo considera que os fatores biológicos e do ambiente são 

interdependentes e que as características biológicas individuais são influenciadas pela herança 

genética, desenvolvimento pré-natal e pós-neonatal, além das condições sociais no início e ao 

longo da vida (KUH; BEN-SHLOMO, 2004). 

Alguns autores tentam explicar, a partir de quatro hipóteses, de que forma a teoria do 

life course influencia a saúde. A primeira hipótese, chamada de origem social ou origem 

precoce das doenças no adulto (Developmental Origins of Health and Deasease – DOHaD), 

afirma que condições socioeconômicas no nascimento, bem como o processo de 

desenvolvimento dentro do útero e nos primeiros anos de vida, podem influenciar a saúde do 

indivíduo ao longo da vida (BEM-SHLOMO; KUH, 2002). Essa hipótese surgiu a partir de 

novas evidências, ao mostrar que não apenas exposições intrauterinas, mas também eventos 

vivenciados nos primeiros anos de vida, como o por exemplo o crescimento infantil e a 

alimentação, também teriam repercussão sobre as condições de saúde futura,  
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A hipótese do período crítico, proposta por Davey Smith, teoriza que uma exposição 

com ação durante um período específico pode ter efeitos a longo prazo ou de longa duração 

na estrutura ou no funcionamento dos órgãos, tecido e sistema corporal. Esse período é 

denominado de período crítico, portanto, exposição à privação social em determinados 

períodos no início da vida tem efeitos na saúde adulta, independente das circunstâncias da 

vida adulta (BEN-SHLOMO; KUH, 2002).  

Outra hipótese, a de acumulação de risco, indica que a duração e a intensidade da 

exposição a fatores psicossociais ao longo da vida afetam o estado de saúde do adulto, em um 

efeito de dose-resposta, medido pela quantidade de vezes que o indivíduo esteve exposto a 

determinado fator ao longo da vida, como a condição de pobreza.  

A quarta hipótese, da mobilidade socioeconômica, afirma que circunstâncias no início 

da vida determinam caminhos a serem percorridos e modelados ao longo da vida, dirigindo 

trajetórias de vida individual com consequências para a saúde, ou seja, uma ascensão social 

implica melhoria na condição de saúde, enquanto descender socialmente determina uma piora 

na saúde (KAWACHI et al., 2002; KUH; BEN-SHLOMO, 2004; CHITTLEBOROUGH et 

al., 2006; THOMSON, 2012). 

Dentro desse contexto, Kriger (2008) apresenta um novo modelo teórico para os 

determinantes sociais das iniquidades em saúde: a teoria ecossocial, que incorpora a teoria do 

life course e se contrapõe ao modelo linear de determinação de Dahlgren e Whitehead (1991). 

A teoria ecossocial procura romper com a visão linear que articula processos distais, 

intermediários e proximais, e passa a trabalhar com uma concepção complexa, a partir de uma 

incorporação ao longo da vida dos aspectos sociais e psíquicos predominantes no contexto 

nos quais vivem e trabalham os indivíduos. 

Nesse modelo, é impossível a separação entre o biológico, o social e o psíquico, e os 

determinantes proximais e distais estão conjugados. Nem sempre o caminho de interferência 

entre os níveis hierárquicos dos determinantes é o mesmo, ou seja, é possível que um 

determinado nível tenha impacto direto e com maior força em um nível não adjacente a ele. 

Os caminhos para a incorporação dos aspectos sociais e psíquicos são diferentes entre os 

indivíduos, além disso, as pessoas incorporam biologicamente suas experiências de 

desigualdade social desde a vida intrauterina até a morte (KRIGER, 2008). 

A figura 2 demonstra a teoria ecossocial proposta por Kriger (2008). Os termos: níveis 

de determinação (global, nacional, regional, comunitário, familiar e individual),  caminhos 

percorridos pelo indivíduo ao longo da vida e o poder ou força de determinação dos diferentes 

fatores que produzem iniquidades (política socioeconômica e ambiental, classe social, 
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raça/etnia e gênero) em cada nível são utilizados para compreender esse modelo (KRIGER, 

2008). 

Portanto, a determinação social implica aceitar que cada domínio da realidade 

apresenta processos mediadores que interferem com a emergência de novas características nos 

níveis de complexidade crescente, de modo que a consequência, em termos de saúde e 

doença, será sempre resultante de um processo complexo de determinação-mediação. Logo, 

abandona qualquer pretensão de identificar cadeias de causa-efeito entre características ou 

indicadores sociais e problemas de saúde (BARATA, 2009). Ao longo do caminho percorrido 

pelo indivíduo, outros fatores podem minimizar a força de determinado fator, como o acesso a 

serviços de saúde de forma equânime, bem como o acesso a laços de cooperação e coesão 

social, denominados de capital social. 

 

   Figura 2: Teoria ecossocial da determinação social da saúde de Kriger, 2008. 

 

 

 

O desenvolvimento biológico ocorre dentro de um contexto social e as adversidades na 

infância são incorporadas pelo organismo em idade precoce que podem se manifestar ao 

longo da vida. Autores afirmam que as características biológicas dos indivíduos podem 

influenciar sua trajetória de vida, da mesma forma que o ambiente (social, cultural) pode ser 

incorporado pe o orga ismo, o chamado ―embodime t‖ (KRIGER; DAVEY, 2004). 
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Dentro desse contexto de inter-relação entre os diferentes determinantes do processo 

saúde-doença ao longo da vida é que se faz fundamental a realização de estudos longitudinais, 

em especial os de coorte, para compreender as trajetórias de vida percorridas pelos indivíduos 

que influenciam seu estado de saúde atual. 

 

 

2.3. Saúde bucal e determinação social da saúde  

 

 

O processo saúde-doença bucal também segue o mesmo padrão de determinação 

social e de iniquidades em saúde descritos anteriormente. Por apresentar fatores de risco 

comuns com outros problemas de saúde, verifica-se que os determinantes sociais de outras 

doenças também têm implicações nas condições bucais (BLAS; KURUP, 2010).  

Práticas de promoção da saúde, baseadas no modelo de educação em saúde com ênfase 

nas mudanças de comportamentos de risco e de estilo de vida predominaram durante muito 

tempo entre os profissionais da área da saúde bucal. Entretanto, as limitações de tal modelo 

fizeram com que autores passassem a defender a redução das iniquidades para modificar os 

determinantes da saúde, incluindo a saúde bucal (WATT, 2002, 2012).  

 Fatores que produzem iniquidades em saúde, tais como a estratificação social, medida 

pela classe social, educação, trabalho, renda e gênero também têm impacto na saúde bucal, 

pois tornam os indivíduos socialmente mais vulneráveis a comportamentos e práticas não 

saudáveis (BLAS; KURUP, 2010; MARMOT; BEL, 2011; PITTS et al., 2011; THOMSON, 

2012).  

Os comportamentos individuais que interferem na saúde bucal, tais como: fumar, dieta 

cariogênica e higiene bucal deficiente, estão inseridos em um contexto social, no qual 

apresentam uma relação de mediação-determinação complexa entre os diferentes fatores 

(estrutura social, trabalho, etnia, agregado familiar, vizinhança, etc.) (THOMSON, 2012). 

Além disso, o estresse resultante da exclusão social e do baixo apoio social pode ter efeitos 

imunossupressores sobre o indivíduo, tornando-o mais susceptível biologicamente e passível 

de desenvolver comportamentos de risco para a saúde bucal (BLAS; KURUP, 2010). 

Autores revelaram que o gradiente social também tem impacto na saúde bucal, ou seja, 

pior condição de saúde em grupos com maior privação social. Estudos observaram maior 

prevalência de crianças livres de cárie aos cinco anos em áreas com melhores condições 

socioeconômicas, bem como uma menor perda dentária em adultos (LEVIN et al., 2009; 
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BLAS; KURUP, 2010). Outros autores ressaltaram que o efeito do gradiente social é maior na 

prevalência de cárie em áreas não fluoretadas (SLADE et al, 1996; TREASURE; DEVER, 

1994). 

Outros estudos mostraram que a renda familiar, bem como a inserção social 

apresentaram relação direta com prevalência de cárie e pior impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida (PERES; BASTOS; LATORRE, 2000; BALDANI; VASCONCELOS; 

ANTUNES, 2004; LAWRENCE et al., 2008; FREIRE et al., 2013). Autores verificaram 

relação estatisticamente significativa da cárie dentária e doença periodontal grave em adultos 

com o indicador de desigualdade de renda (Gini) (CELESTE; FRITZELL; NADANOVSKY, 

2011; VETTORE; MARQUES; PERES, 2013).   

O trabalho manual exercido pelos pais também estava associado à maior prevalência 

de cárie aos 12 anos (CYPRIANO et al., 2011). Enquanto em outros estudos, observaram-se 

diferenças na prevalência de cárie entre o sexo, raça e local de moradia, com piores resultados 

para os adolescentes do sexo masculino, negros e que residiam em área rural (GUSHI et al., 

2005; FRIAS et al., 2007). Já outro estudo verificou que quanto maior a escolaridade da mãe, 

menor a ocorrência de cárie entre adolescentes (MOREIRA; ROSENBLATT; PASSOS, 

2007). 

As iniquidades em saúde bucal e no uso de serviços odontológicos são universais, 

pois, mesmo nos países nórdicos, que apresentam políticas públicas e oferta de serviços de 

saúde bucal adequados, observam-se diferenças nas condições bucais de indivíduos de classes 

sociais diferentes (PETERSEN, 2008).  

A abordagem do curso de vida (life course) é consideravelmente aplicável à saúde 

bucal, particularmente, por se tratar em sua maioria de condições crônicas com acumulação de 

risco ao longo do tempo (NICOLAU et al., 2007; THOMSON, 2012). O processo de 

acumulação de experiências de desvantagem social e de eventos biológicos ao longo da vida 

acarreta nas iniquidades em saúde bucal na fase adulta (NICOLAU et al., 2007). 

Estudos de saúde bucal a partir de coorte de nascimento, desenvolvidos em Pelotas-

RS, verificaram que melhores condições socioeconômicas da família no nascimento da 

criança foram associadas com melhores condições bucais na adolescência e fase adulta 

(PERES et al., 2007; BASTOS et al., 2007; PERES et al., 2011; PERES et al., 2011a). 

Observou-se também que a presença de cárie e má-oclusão da dentição decídua apresentou 

forte associação com a cárie e má-oclusão na dentição permanente (PERES et al., 2009; 

PERES et al., 2010).  
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Em uma coorte de nascimento na Nova Zelândia, foi constatado que os hábitos de 

higiene oral, cárie dentária, experiência de perda dentária e doença periodontal aos 26 anos 

foram piores naqueles que apresentaram condições socioeconômicas ruins na infância 

(POULTON et al., 2002; THOMSON et al., 2004).  

Em outro estudo realizado com adolescentes, verificou-se que as condições 

socioeconômicas na infância e na adolescência, estrutura familiar, reprovação na escola e 

níveis de placa foram os principais fatores associados ao sangramento gengival na 

adolescência (NICOLAU et al., 2003a).  

O hábito de higiene bucal é sensível às condições socioeconômicas em que as pessoas 

vivem na infância (NICOLAU et al., 2007). Condições socioeconômicas precárias e retardo 

na continuidade nos estudos estão associados com a baixa frequência de escovação 

(NICOLAU et al., 2003b). 

Com relação ao traumatismo dentário aos 13 anos de idade, outro estudo observou que 

a família não nuclear, relatos de alto nível de punição paterna e baixo acompanhamento 

escolar foram os principais fatores associados (NICOLAU; MARCENES; SHEIHAM, 2003). 

Assim como o life course, a teoria do capital social também pode ser abordada dentro 

do contexto da saúde bucal. Um estudo realizado no Japão verificou a relação do capital 

social na família, na vizinhança e na escola com a autopercepção de saúde bucal. Verificou-se 

que uma pior autopercepção em saúde bucal estava associada com menores níveis de 

confiança na escola e na vizinhança (FURUTA et al., 2012).  
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3. OBJETIVOS 

 

 

GERAL 

 

Investigar a cárie dentária e seus fatores determinantes ao longo do curso de vida dos 

jovens no município de Sobral, Ceará. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a prevalência da cárie dentária, oclusopatia, uso e necessidade de prótese, 

doença periodontal e trauma dentário dos jovens no município de Sobral, Ceará; 

 Investigar a incidência de cárie entre a segunda e a terceira onda da coorte, bem como 

seus fatores determinantes; 

 Analisar a cárie dentária ao longo das três ondas e seus fatores de risco; 

 Analisar a trajetória da assistência odontológica ao longo das três ondas e seus fatores 

de risco; 

 Investigar a relação da trajetória socioeconômica familiar com a cárie dentária dos 

jovens no município de Sobral, Ceará; 

 Testar as hipóteses do life course: período crítico, mobilidade socioeconômica e 

acumulação de risco. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 Trata-se de um estudo de coorte iniciado em 2000, no município de Sobral, com ondas 

nos anos de 2006 e 2012. Esse tipo de estudo consiste em analisar um grupo de indivíduos ao 

longo do tempo para avaliar a incidência de doença ou outro desfecho de interesse, além de 

investigar diferentes fatores de exposição que se configuram como fatores de risco ou de 

proteção para o desfecho investigado
 
(ALMEIDA-FILHO; ROUQUAYROL, 2003). 

 

 

4.1. A coorte de Sobral-CE 

 

 

O município de Sobral está situado na região norte do estado do Ceará, a 235 km da 

capital, Fortaleza, e possui uma população estimada de 199.750 habitantes para o ano de 

2014. Os indicadores do município apontam índice de desenvolvimento humano (IDH) de 

0,714, acima do IDH do estado do Ceará, que é de 0,682. Já o produto interno bruto per capita 

é de R$8.699,00. Há, no município, 12 indústrias extrativistas e 355 indústrias de 

transformação (IBGE, 2014). 

 

Figura 3: Mapa do estado do Ceará com a localização do município de Sobral. 
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O modelo de atenção à saúde no Município de Sobral-CE foi organizado a partir de 

1997, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, com base em ações que não se 

limitavam à atuação do setor saúde, requerendo o exercício de práticas interdisciplinares e 

multiprofissionais, ancorado em estratégias como a saúde da família.
 
O município buscou 

adotar um modelo que trabalhasse com o conceito de saúde como qualidade de vida e o 

processo saúde-doença como fruto de uma produção social, muito mais do que, simplesmente, 

de uma história natural da doença (ANDRADE et al., 2004). 

 A inclusão do dentista na Estratégia Saúde da Família ocorreu gradualmente, a partir 

de 1998, tendo como desafio trabalhar em uma nova perspectiva de atuação, com foco na 

promoção da saúde, numa prática mais coletiva e participativa do profissional de saúde bucal
 

(TEIXEIRA; BEZERRA; PINTO, 2005). Em 2004, reorientou o processo de trabalho das 

equipes, focando nas estratégias de diagnóstico, planejamento e avaliação das ações e, em 

2009, publicou um guia de ações e serviços em saúde bucal do município
 
(SOBRAL, 2009). 

Atualmente, o município de Sobral possui 47 equipes de saúde bucal que atuam na Estratégia 

de Saúde da Família, dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), um serviço de 

urgência e de nível terciário, no hospital Santa Casa de Misericórdia, além do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que se articula com a rede de serviços do 

município. 

O referencial inicial para o desenvolvimento deste estudo foi a pesquisa ―Co dições de 

saúde das crianças no município de Sobral – Ceará‖, rea izada dura te os a os de 1999 a 2000
 

(BARRETO; GRISI, 2010). Para esta pesquisa, a amostra foi composta por sorteio, a partir do 

cadastro de domicílios elaborado por profissionais de saúde da Secretaria de Saúde e Ação 

Social de Sobral, que incluiu as crianças residentes na área urbana nascidas entre 1990 e 1994, 

estratificadas pelo ano de nascimento. Para o cálculo da amostra desse estudo, foi considerada 

uma população estimada de 18.668 crianças na faixa etária de cinco a nove anos
 
(IBGE, 

1996). Tomando-se como referência uma prevalência de 10% entre as diversas situações 

previstas no questionário e considerando uma margem de erro de 10% e um nível de 

confiança de 95%, o número final encontrado, ajustado para populações finitas, foi de 2.900 

crianças.  

 Entretanto, considerando-se a capacidade operacional disponível para a pesquisa, 

foram inicialmente sorteadas 4.400 crianças (um acréscimo de cerca de 50%), uma vez que, 

pela característica da pesquisa, era necessário prever as perdas (domicílio inexistente, idade 

errada no cadastro base, mudança de residência, viagem, negativa da família ou morte da 

criança). No total, foram realizadas, ao longo da pesquisa, 3.700 entrevistas domiciliares. 
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Destas entrevistas, 275 foram excluídas por inclusão inadequada de mais de uma criança no 

mesmo domicílio, duplicidade de questionário ou preenchimento incompleto de entrevista 

domiciliar, portanto, a amostra final foi composta por 3.425 crianças. Este tamanho, que se 

revelou superior ao inicialmente calculado, permitiu estimar uma prevalência de 10% com 

margem de erro de 9% e mesmo nível de confiança.   

 Entre essas 3.425 crianças, foram sorteadas 1.021 crianças que compuseram a amostra 

do levantamento epidemiológico de cárie, condição gengival e má oclusão realizado em 2000, 

considerada parte integrante desta pesquisa (NORO et al., 2008a). Considerando-se uma 

prevalência de má oclusão de 30%, margem de erro de 10% e nível de confiança de 95%, o 

tamanho da amostra seria de 710 crianças. Entretanto, como se previa uma continuidade da 

pesquisa na perspectiva de um estudo longitudinal, optou-se por trabalhar com a amostra de 

1.021 crianças. Investigaram-se também, nesse primeiro momento, as condições 

socioeconômicas, utilização de serviços de saúde e condições de saúde da criança. 

Em 2006, ocorreu o segundo levantamento epidemiológico em saúde bucal da coorte 

(NORO et al., 2009). Foi realizada uma busca ativa dos 1.021 indivíduos, agora na faixa 

etária de 11 a 15 anos. Foram reexaminados 688 adolescentes com taxa de resposta de 67,7%. 

A maior parte das perdas foi devido a mudanças no endereço e recusa em participar da 

pesquisa. O desfecho investigado foi a incidência de cárie, medida pela experiência de nova 

cárie por dente do indivíduo e as variáveis independentes foram as condições 

socioeconômicas, utilização de serviços e ações de saúde bucal e autopercepção da saúde 

bucal. 

A terceira onda da coorte foi realizada no ano de 2012. A população de referência para 

esse seguimento foram os 688 jovens na faixa etária de 17 a 21 anos, residentes na área 

urbana de Sobral. 

 
  

4.2. Modelo teórico explicativo para o estudo 

 

 

Para esse estudo, elaborou-se um modelo teórico que explicasse as condições de saúde 

bucal dos jovens pesquisados, baseado na teoria do life course sobre a saúde dos indivíduos e 

na teoria ecossocial (KUH; BEM-SHLOMO, 2004; KRIEGER, 2008). Esse modelo buscou 

explicar os diferentes determinantes da saúde bucal e a forma como estes se relacionam ao 

longo da vida do indivíduo. A figura 3 apresenta o modelo explicativo (framework) para a 

saúde bucal dos jovens.  



30 
 

A saúde bucal dos jovens é resultante da sua trajetória de vida, que é influenciada 

pelas políticas macrossocioeconômicas e ambientais, denominadas a causa das causas. Além 

dos condicionantes macros, observam-se, como determinantes, as políticas de saúde bucal, 

acesso aos serviços de saúde, acesso ao flúor, condições socioeconômicas da família nos 

primeiros anos de vida, na infância e na adolescência, além das condições socioeconômicas 

atuais do jovem, incluindo situação de emprego e estudo do indivíduo. Fatores individuais 

(dieta, higiene bucal e hábitos deletérios), em todo o seu curso de vida, também são 

considerados. Portanto, a saúde bucal dos jovens é o resultado da interação entre os diferentes 

determinantes, bem como dos diferentes caminhos percorridos ao longo da vida, sem 

esquecer-se da influência dos fatores demográficos, tais como raça e gênero, e o apoio social 

da família e do indivíduo ao longo da vida, que podem condicionar a diferentes caminhos. 

Percebe-se que fatores relacionados à família do indivíduo na infância têm influência na 

situação de saúde bucal na juventude. Entretanto, as condições socioeconômicas da família e 

do indivíduo são constantemente influenciadas pelos macrodeterminantes (políticas 

socioeconômicas e ambientais) que podem modificar o curso de vida. Esse modelo norteou a 

elaboração do instrumento de pesquisa, bem como a análise dos dados. 

 

Figura 4: Modelo teórico explicativo da saúde bucal de jovens no Nordeste brasileiro. 
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4.3.  Problemas pesquisados e Instrumento de pesquisa 

 

 

Utilizou-se a mesma metodologia para coleta dos dados nas três ondas, baseada nos 

critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) para levantamentos epidemiológicos em 

saúde bucal (WHO, 1997), o que garantiu a qualidade e confiabilidade dos dados ao longo da 

coorte. Investigaram–se a cárie dentária por meio do índice CPOD, a má oclusão com o Índice 

de estética Dental (DAI), o edentulismo - em que foi avaliado o uso e a necessidade de 

prótese, a condição periodontal por meio do índice periodontal comunitário (IPC) e o 

traumatismo dentário.  

Além do exame bucal, foi realizada uma entrevista com os participantes, com base em 

um roteiro estruturado, contendo 63 perguntas, divididas nas seguintes categorias: condições 

sociodemográficas (sexo, raça, escolaridade, estudante, tipo de escola, moradia, aglomeração 

domiciliar, trabalho, tipo de trabalho, renda familiar, abastecimento de água), utilização dos 

serviços e ações de saúde bucal (acesso ao dentista pelo menos uma vez na vida, tempo, local 

e motivo da última consulta odontológica, acesso negado, participação em grupo de 

adolescentes, dor de dente, morbidade referida, uso de aparelho ortodôntico, causa de 

traumatismo dentário), autopercepção de saúde bucal (classificação da saúde bucal, aparência, 

mastigação e fala, e se a saúde bucal afeta relacionamentos), além de hábitos e 

comportamentos de saúde bucal (escova dental, dentifrício, fio dental e frequência de 

escovação) (apêndice 1).  

 

 

4.4. Coleta de dados 

 

 

Para a coleta de dados, foi composta uma equipe de campo com 22 integrantes, na 

qual sete eram examinadores, sete anotadores, sete entrevistadores e um coordenador de 

campo. Os examinadores eram estudantes do último ano do curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral. Os anotadores e entrevistadores eram 

estudantes de diferentes semestres do mesmo curso.  

Todos os pesquisadores foram capacitados, por meio de uma discussão teórica sobre 

os objetivos da pesquisa, critérios de diagnóstico e aplicação da entrevista. Foi realizada, 

também, a calibração interexaminador pela técnica de consenso. O índice Kappa variou de 

0,80 a 0,93, considerado uma boa concordância. 
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 A busca ativa dos indivíduos da pesquisa ocorreu, primeiramente, por meio dos 

Centros de Saúde da Família (CSF). Foi entregue uma lista com os endereços dos jovens que 

residiam, até 2006, na área de abrangência de cada unidade. Os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) identificaram os jovens que ainda residiam no mesmo endereço e agendaram um 

dia para que estes comparecessem à unidade de saúde mais perto de casa para que fosse 

realizada a pesquisa. Para aqueles que não compareceram no dia e hora marcados no CSF, a 

equipe de campo realizou até três visitas domiciliares em horário diurno.  

Para os indivíduos que não residiam mais no mesmo endereço, com o intuito de 

minimizar as perdas dos participantes, foram utilizadas outras estratégias de busca: 

informações sobre o novo endereço relatado por vizinhos, parentes e ACS. Realizaram-se 

também visitas em escolas públicas e a uma fábrica de calçados conhecida no município por 

empregar muitos jovens na faixa etária estudada, além de uma busca ativa nas redes sociais, 

como Facebook.  

Portanto, os exames foram realizados na unidade básica de saúde, no domicílio, nas 

escolas e na fábrica calçadista. Porém, a metodologia do exame foi mantida, pois todos foram 

realizados sob luz natural, com o participante e o pesquisador sentados. Utilizaram-se ainda, 

nos exames, a sonda periodontal da OMS e espelho bucal plano, devidamente esterilizados. 

  

   

4.5. Análise dos Dados 

  

 

Para a análise dos dados, foi realizada a digitação dupla no Excel e corrigidas suas 

inconsistências.  Os dados foram analisados no programa SPSS versão 20. Realizou-se, 

inicialmente, a análise univariada, por meio de frequência simples das variáveis dependentes e 

independentes do último levantamento em saúde bucal.    

As variáveis independentes constaram das informações coletadas nas três ondas. Na 

primeira onda, em 2000, consideraram-se as características socioeconômicas (renda familiar, 

renda do chefe da família, escolaridade do chefe da família, tipo de construção, banheiro em 

casa, estrutura unifamiliar e trabalho infantil), utilização de serviços odontológicos (acesso ao 

dentista pelo menos uma vez na vida, tempo e local da última consulta odontológica, acesso 

negado) e características individuais (desnutrição infantil e consumo de merenda escolar). Na 

segunda onda, realizada em 2006, utilizaram-se as características socioeconômicas (renda 

familiar, aglomeração domiciliar, estudante, tipo de escola e moradia), utilização de serviços e 

ações de saúde bucal (acesso ao dentista pelo menos uma vez na vida, tempo, local e motivo 



33 
 

da última consulta, se recebeu informações de saúde bucal, morbidade referida, dor de dente, 

acesso negado, participação de ações coletivas em saúde bucal e se recebeu escova de dente 

na escola). E na terceira onda, em 2012, consideraram-se as características sociodemográficas 

e a utilização de serviços e ações de saúde bucal, já descritos anteriormente.  

Para o cálculo da renda familiar total, considerou-se a soma de todos os rendimentos 

da família, incluindo benefícios e aposentadoria. Para a análise dos dados, a renda foi 

categorizada em salários mínimos, considerando que em 2000 o salário mínimo correspondia 

a R$136,00, em 2006 R$300,00 e em 2012 R$540,00.  

A aglomeração domiciliar foi calculada dividindo-se o número de pessoas que 

residiam no domicílio pelo total de cômodos existentes na residência; não foram considerados 

como cômodos a garagem, o quintal e corredor. O tipo de trabalho foi categorizado em 

funcionário público/CLT e emprego informal. 

  No constructo de utilização dos serviços e ações de saúde bucal, categorizou-se a 

variável tempo da última consulta odontológica em consulta no último ano e consulta há mais 

de um ano. Na variável em que foi realizada a última consulta odontológica, trabalhou-se com 

a condição serviço público (incluindo o serviço filantrópico e público) e privado (serviço 

privado suplementar, liberal e outro). Já na variável motivo da última consulta odontológica, 

foram utilizadas a consulta de rotina e consulta por dor/tratamento (consultas por dor, 

sangramento gengival, cavidades nos dentes, ferida, rosto inchado e outros). Os dentes 

terceiros molares não foram considerados na análise deste estudo. 

Foram analisadas a incidência de cárie da onda de 2006 para 2012, a trajetória da cárie 

ao longo dos três seguimentos da coorte, a trajetória da assistência odontológica e a trajetória 

da condição socioeconômica familiar. Para cada onda foi definido um modelo que explicasse 

os determinantes para cada desfecho analisado. 

Para a incidência de cárie de 2006 para 2012 foi medida pela experiência de nova cárie 

por dente em um indivíduo entre a segunda e terceira onda, conforme proposto em estudo de 

Kallestal & Stenlund (2003) e utilizado na análise da primeira para a segunda onda dessa 

coorte (NORO et al., 2009). Assim, a incidência foi considerada positiva nas situações em que 

o dente encontrava-se hígido em 2006 e passou a aprese tar a situação ―cariado‖, 

―restaurado‖, ―restaurado com cárie‖, ou ―perdido por cárie‖ em 2012. Ou que estava 

restaurado em 2006 e apresentou-se como ―cariado‖, ―restaurado com cárie‖, ou ―perdido por 

cárie‖ em 2012. Uti izaram-se as variáveis de 2000, 2006 e 2012 na análise bivariada desse 

desfecho.  
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Para a análise da trajetória da cárie dentária das três ondas, definiram-se quatro 

desfechos de acordo com a condição dentária: condição adequada, cárie tardia, recidiva de 

cárie e mutilação. O quadro 1 define esses desfechos. 

 

   Quadro 1: Desfechos que expressam a trajetória da cárie dentária ao longo da coorte.    

   Sobral,2012. 

Desfecho Definição 

Condição adequada 
Ao longo das três ondas, o dente não apresentou 

história de cárie. 

Cárie tardia 
O dente estava hígido em 2000 e 2006 e apresentou 

cárie na última onda da coorte (2012). 

Recidiva de cárie  

 

Indivíduos que apresentaram história de recidiva de 

cárie. Foram incluídos aqueles que apresentaram 

dentes na seguinte trajetória: hígido-restaurado-

cariado, restaurado-cariado-cariado, hígido-

restaurado-restaurado com cárie, restaurado-

restaurado com cárie-restaurado com cárie/cáriado.  

Mutilação 
Dente diagnosticado como perdido por cárie em 

alguma das três ondas. 

 

 

A trajetória da assistência odontológica foi analisada a partir de dois desfechos: 

assistência odontológica imediata e sem assistência odontológica. O quadro 2 descreve cada 

um dos desfechos. O objetivo dessa análise foi compreender por que alguns indivíduos 

tiveram assistência odontológica imediata e outros permaneceram por mais de seis anos sem 

nenhuma assistência. 
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   Quadro 2: Desfechos que expressam a trajetória de assistência odontológica ao longo da    

   coorte. Sobral, 2012. 

Desfecho Definição 

Assistência odontológica 

imediata 

O dente que em alguma das ondas apresentou-se 

como restaurado e permaneceu restaurado em 

2012. Enquadraram-se as seguintes situações: 

hígido-hígido-restaurado, hígido-restaurado-

restaurado e restaurado-restaurado-restaurado. 

Sem assistência odontológica  

O dente que em 2000 estava cariado ou hígido, em 

2006 estava cariado e em 2012 permaneceu 

cariado. Enquadraram-se as seguintes situações: 

hígido-cariado-cariado e cariado-cariado-cariado. 

 

 

Na análise da trajetória socioeconômica, foram utilizados dois desfechos: a mobilidade 

da renda familiar da infância para a juventude e os episódios de pobreza ao longo da vida.  

Para definir a mobilidade da renda familiar, a renda dividida em tercil foi 

dicotomizada no terço pior (até um salário mínimo) e nos 2/3 melhores (acima de um salário 

mínimo). A partir daí, foram definidas quatro categorias que expressaram a mobilidade da 

renda de 2000 para 2012: nunca foi pobre, empobreceu, ascendeu socialmente e sempre foi 

pobre.  

Os episódios de pobreza foram definidos a partir do número de vezes que o indivíduo 

encontrou-se no terço pior da renda (até um salário mínimo). Apresentou variação de zero a 

três episódios de pobreza ao longo da vida, porém, para a análise, agruparam-se dois e três 

episódios de pobreza na mesma categoria.  

Essa análise permitiu testar as hipóteses do life course: a de mobilidade 

socioeconômica, por meio da mobilidade da renda familiar, e a de acumulação de risco, 

medida pelos episódios de pobreza. Realizou-se o ajuste com a inclusão das variáveis da onda 

de 2012 que permaneceram significantes nas análises da trajetória da cárie dentária e da 

assistência odontológica. Realizaram-se os testes t, ANOVA e Tukey para comparação das 

médias dos desfechos. Calcularam-se, ainda, o RR e seu intervalo de confiança para cada uma 

das variáveis. Em seguida, realizou-se regressão de Poisson para compor o modelo dos fatores 

de risco para a incidência de cárie de cada onda. Aquelas variáveis que apresentaram valor de 

p<0,20 compuseram a análise multivariada. No modelo final, somente foram mantidas as 
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variáveis independentes que, após a regressão, apresentaram-se estatisticamente significativa, 

ou seja, p < 0,05.  

Para testar a hipótese do período crítico, o modelo final das ondas de 2000 e 2006 foi 

ajustado por uma variável da onda de 2012 que expressasse a condição socioeconômica atual. 

Com exceção da recidiva que foi ajustada pela idade. Portanto, para o desfecho cárie tardia o 

ajuste foi feito pela renda familiar atual e para o desfecho sem assistência odontológica, a 

onda de 2006 foi ajustada pela variável desemprego.  

 

 

4.6. Aspectos Éticos 

 

  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) com protocolo de número 1019 (anexo 1). 

Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

os menores de idade tiveram sua participação na pesquisa autorizada por seus responsáveis 

(apêndice 2). Os indivíduos que apresentaram problemas odontológicos foram encaminhados 

para tratamento na clínica do curso de Odontologia da UFC-Campus Sobral ou na unidade 

básica de saúde do seu bairro. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

No terceiro seguimento da coorte, foram reexaminados 482 jovens, com perda de 30% 

da população encontrada em 2006 (figura 5). As perdas foram decorrentes de mudança de 

endereço (159), indivíduo não encontrado em casa após três visitas (24), recusa em participar 

(10), preso (8), morte (3) e morador de rua (1). 

A perda dos sujeitos da pesquisa é considerada uma característica desse tipo de estudo. 

Outras coortes brasileiras também apresentaram perdas ao longo do estudo. Em Pelotas-RS 

(coorte de 82, 93 e 2004), observaram-se taxas de acompanhamento de 70 a 99%, enquanto, 

as coortes de Ribeirão Preto-SP apresentaram taxas de acompanhamento de 30 a 60% e na 

coorte de Florianópolis-SC (Epifloripa) foi de 71% (BARROS et al., 2008; VICTORA; 

BARROS, 2006; CARDOSO  et al, 2007; PERES et al., 2014). 

 Entretanto, essa perda não foi considerada um limitador do estudo, pois, para a 

análise, utilizou-se a amostra de 482 indivíduos nos três pontos da coorte, que apresentou um 

poder de detectar um RR de até 1,2 com uma prevalência do desfecho de 60% entre os 

indivíduos não expostos. Tomou-se como referê cia va or de α=95% e poder (1-β) de 80% 

(AQUINO; BARRETO; SZKLO, 2011). 

 

Figura 5: Número de examinados nas três ondas da coorte: 2000, 2006 e 2012. Sobral, 2012. 
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Observou-se que 51,9% dos participantes eram do sexo feminino, e a faixa etária dos 

participantes era de 17 a 21 anos, distribuídos da seguinte forma: 116 possuíam 17 anos, 86 

com 18 anos, 94 com 19 anos, 90 com 20 anos e 96 com 21 anos.  

Verificou-se que 76,8% estudavam e/ou trabalhavam e 23,2% estavam 

desempregados. Dos que estudavam, a maioria estava em escola pública (81,7%), enquanto 

entre os que trabalhavam, 58,3% possuíam carteira assinada ou eram funcionários públicos. A 

renda média familiar relatada foi de R$1037,97. A grande maioria relatou residir em casa 

própria (81,7%) e 94,6% possuíam acesso à rede de abastecimento de água pública fluoretada.  

Com relação às variáveis de utilização de serviços odontológicos, verificou-se que 

uma pequena parcela dos participantes, 7,5%, nunca tinha ido ao dentista e 24,7% dos jovens 

já tiveram acesso ao serviço odontológico negado pelo menos uma vez na vida, ou seja, por 

algum motivo, não foi possível agendar ou realizar uma consulta com dentista. Em relação ao 

tempo da última consulta odontológica, 50,2% visitaram o dentista há menos de um ano, em 

sua maioria no serviço público.  Verificou-se, ainda, que 47,6% relataram que o motivo da 

última consulta odontológica foi por rotina, reparo ou manutenção, entretanto, 73% afirmaram 

já terem sentido dor de dente alguma vez na vida. Quanto ao acesso ao tratamento 

ortodôntico, observou-se que 13,3% estavam usando ou já usaram aparelho ortodôntico. 

Todos os entrevistados afirmaram utilizar escova e creme dental na higiene bucal, enquanto o 

uso do fio dental foi relatado por 31,9% dos indivíduos.   

Quanto aos desfechos investigados, verificou-se que a prevalência de cárie dentária era 

de 89,6% e o CPOD 4,81, em que 44,7% do índice corresponderam a dentes cariados, 4,8% a 

dentes restaurados e cariados, 36,4% a dentes restaurados sem cárie e 13,8% eram dentes 

perdidos por cárie dentária.  

Em relação ao uso e à necessidade de prótese, 8,7% e 24,7% dos indivíduos 

necessitavam de algum tipo de prótese dentária superior e inferior, respectivamente, enquanto 

apenas 0,6% usavam algum tipo de prótese superior, e nenhum utilizava prótese inferior. O 

tipo de prótese com maior necessidade era a prótese fixa para substituição de um elemento. 

Observou-se que 57,3% apresentaram a condição oclusal normal. Dos que 

apresentaram algum tipo de alteração oclusal, 45,3% apresentaram oclusopatias severas ou 

muito severas, com  ecessidade de tratame to a tame te desejado (DAI ≥31).  Ao analisar o 

trauma dentário em pelo menos um dente incisivo, encontrou-se uma prevalência de 13,7%, 

em que a fratura de esmalte foi a condição mais observada (78,8%). 

Investigou-se, ainda, a doença periodontal e constatou-se que 15,4% dos jovens 

investigados apresentaram todos os sextantes hígidos. O sangramento gengival foi a alteração 
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periodontal mais presente, em 72,6% dos indivíduos, seguido do cálculo (67,6%), bolsa rasa 

(13,1%) e bolsa profunda (0,4%). 

 

 

5.1. Incidência de cárie de 2006 a 2012 

 

 

A incidência média de cárie entre 2006 e 2012 foi de 2,95 dentes (DP=2,54), maior do 

que o verificado da infância para a adolescência em 2006, nesse mesmo estudo de coorte, a 

qual foi de 1,86 dentes (NORO et al., 2009). Observou-se uma variação de zero a 16 novos 

dentes cariados e a proporção de jovens que não apresentaram incidência de cárie foi de 

17,2%. Com relação à idade, não se observou diferença de incidência de cárie (p=0,81), o 

gráfico 1 apresenta a distribuição da incidência por idade. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da incidência de cárie entre 2006 e 2012, segundo a idade. Sobral, 

2012. 

 

 

A tabela 1 mostra a média de dentes com incidência de cárie segundo as características 

socioeconômicas e de utilização de serviços e ações de saúde bucal das duas ondas. Na 

infância não ter banheiro em casa e já ter tido acesso ao dentista negado se configuraram 

como fatores de risco. Durante a adolescência, maior aglomeração domiciliar e ter se 

consultado por motivo de dor ou tratamento foram fatores de risco para maior incidência de 

cárie, enquanto não participar de ações coletivas em saúde bucal e não ter consultado o 

dentista há menos de um ano foram fatores de proteção. Com relação às variáveis coletadas na 

terceira onda, observou-se que maior aglomeração domiciliar, estudar em escola pública, ter 
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se consultado com o dentista há menos de um ano e por motivo de dor ou tratamento, bem 

como ter o acesso negado ao dentista pelo menos uma vez na vida foram fatores de risco para 

maior incidência de cárie. 

 

Tabela 1: Média de dentes com incidência de cárie segundo características socioeconômicas e de 

utilização de serviços e ações de saúde bucal nas três ondas. Sobral, 2012. 
Variável N Média (DP) RR (IC) p  

Variáveis da infância (2000) 

Banheiro 

Sim 

Não 

 

 

404 

77 

 

 

2,76 

3,95 

 

 

 

1,43 (1,19-1,72) 

 

 

 

<0,0001 

Acesso negado 

Não  

Sim 

 

450 

31 

 

2,89 

3,90 

 

 

1,35 (1,07-1,70) 

 

 

0,01 

Desnutrição 

Não 

Sim 

 

343 

128 

 

2,84 

3,28 

 

 

1,15 (0,98-1,36) 

 

 

0,08 

Variáveis da adolescência (2006) 

Aglomeração domiciliar 

Até 1 

Acima de 1 

 

 

249 

233 

 

 

2,63 (2,28) 

3,29 (2,76) 

 

 

 

1,25 (1,07-1,45) 

 

 

 

0,004 

Consulta ao dentista no último ano  

Sim 

Não 

 

227 

254 

 

3,30 (2,48) 

2,65 (2,45) 

 

 

0,81 (0,69-0,94) 

 

 

0,006 

Motivo da última consulta  

Rotina 

Dor/tratamento 

 

199 

234 

 

2,61 (2,48) 

3,29 (2,46) 

 

 

1,26 (1,07-1,49) 

 

 

0,004 

Ações coletivas em saúde bucal  

Sim 

Não 

 

260 

217 

 

3,45 (2,73) 

2,36 (2,17) 

 

 

0,69 (0,59-0,80) 

 

 

<0,001 

Recebeu escova na escola  

Sim 

Não 

 

174 

304 

 

3,20 (2,47) 

2,83 (2,57) 

 

 

0,88 (0,76-1,03) 

 

 

0,12 

Variáveis da juventude (2012) 

Tipo de escola  

Privada  

Pública                   

 

 

47 

210 

 

 

2,32 

3,19 

 

 

 

1,38 (1,02-1,86) 

 

 

 

0,03 

Consulta ao dentista no último ano  

Sim 

Não 

 

224 

258 

 

3,23 (2,59) 

2,71 (2,47) 

 

 

0,83 (0,72-0,98) 

 

 

0,02 

Motivo da última consulta odontológica 

Rotina 

Dor/tratamento 

 

212 

230 

 

2,46 (2,19) 

3,44 (2,65) 

 

 

1,09 (1,00-1,18) 

 

 

0,04 

Acesso ao dentista negado  

Não  

Sim 

 

363 

119 

 

2,80 (2,52) 

3,42 (2,54) 

 

 

1,22 (1,04-1,43) 

 

 

0,01 
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Realizou-se regressão de Poisson, para se verificar um modelo para cada uma das 

ondas. Na primeira onda, permaneceram no modelo não ter banheiro em casa [RR=1,40 

(IC95% 1,16-1,70)] e acesso negado [RR=1,36 (IC95%1,08-1,72)]. Com relação à segunda 

onda, aglomeração domiciliar [RR=1,17 (IC95% 1,01-1,36)], consulta odontológica no último 

ano [RR= 0,78 (IC95%: 0,70-0,90)] e participação em ações coletivas [RR=0,67 (IC95% 

0,55-0,81)] permaneceram como fatores relacionados com a incidência de cárie na juventude. 

Enquanto nas características atuais dos jovens, continuaram no modelo a consulta 

odontológica no último ano e o acesso negado ao dentista (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Modelo explicativo das variáveis determinantes da incidência de cárie. Sobral, 2012. 

Variável RR (IC) p  RR  

ajustado (IC) 

P 

Ajustado 

Modelo 1: Variáveis da infância 

(2000) 

Não ter banheiro em casa 

 

 

1,43 (1,19-1,72) 

 

 

<0,0001 

 

 

1,40 (1,16-1,70) 

 

 

0,001 

Acesso negado 1,35 (1,07-1,70) 0,01 1,36 (1,08-1,72) 0,01 

Modelo 2: Variáveis da 

adolescência (2006) 

Aglomeração domiciliar acima de 

1 

 

 

1,25 (1,07-1,45) 

 

 

0,004 

 

 

1,17 (1,01-1,36) 

 

 

0,03 

Consultou o dentista há mais de 

um ano 

 

0,81 (0,69-0,94) 

 

0,006 

 

0,78 (0,70-0,90) 

 

0,001 

Não participou de ações coletivas 

em saúde bucal 

 

0,69 (0,59-0,80) 

 

<0,001 

 

0,67 (0,55-0,81) 

 

<0,001 

Modelo 3: Variáveis da 

juventude (2012) 

Consultou o dentista há mais de 

um ano 

 

 

0,83 (0,72-0,98) 

 

 

0,02 

 

 

0,85 (0,73-0,99) 

 

 

0,03 

Acesso ao dentista negado 1,22 (1,04-1,43) 0,01 1,20 (1,02-1,41) 0,03 

 

Verificou-se que as variáveis que expressam a situação socioeconômica do jovem ao 

longo da vida apresentaram relação estatisticamente significante com a maior incidência de 

cárie dentária. A teoria do curso de vida afirma que o processo de acumulação de experiências 

de desvantagem social ao longo da vida acarreta problemas de saúde bucal na fase adulta, 

conforme observado em outros estudos (NICOLAU et al., 2007; BLAS; KURUP, 2010; 

THOMSON, 2012), situação observada também no presente estudo.  

Não ter banheiro em casa na infância, maior aglomeração domiciliar na adolescência e 

na fase atual, bem como estudar em escola pública implicaram em maior risco para apresentar 

novas cáries. Apesar de não haver encontrado relação da renda com a incidência de cárie, tais 

variáveis são consideradas indicadores de estrato social. Piosevan et al. (2011)  afirmam, 
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inclusive, que o tipo de escola é um indicador alternativo que expressa a situação 

socioeconômica em estudos epidemiológicos em saúde bucal no Brasil. 

Estudos de saúde bucal a partir de coorte de nascimento desenvolvidos na Nova 

Zelândia e no Brasil verificaram que melhores condições socioeconômicas da família no 

nascimento da criança e ao longo da vida foram associadas com melhores condições bucais na 

adolescência e fase adulta, bem como melhor qualidade de vida relacionada com problemas 

bucais (POULTON et al., 2002; PERES et al., 2007; LAWRENCE et al., 2008; PERES et al., 

2011a; PERES et al., 2011).  

Quanto às variáveis que expressam a utilização de serviços odontológicos, observou-

se que o acesso negado na infância e na juventude, o tempo da última consulta odontológica e 

a participação de ações coletivas em saúde bucal na adolescência apresentaram associação 

com a maior incidência de cárie.  

Noro et al. (2009) também identificaram que a visita ao dentista nos últimos doze 

meses é fator de risco para maior incidência de cárie na adolescência. Outros autores 

identificaram que a visita regular ao dentista apresenta-se como fator de risco para maior 

severidade de cárie entre adultos
 
e que o percentual de indivíduos livres de cárie é maior entre 

aqueles que apresentam menor frequência de consulta ao dentista
 

(COSTA; 

VASCONCELOS; ABREU, 2013; MOYSÉS, 2000).  

Entretanto, o acesso negado ao dentista ao longo da vida foi fator de risco para 

incidência de cárie na juventude, o que pode ter levado a criança a acumular necessidades de 

saúde bucal ao longo da vida. Barreiras organizacionais de acesso aos serviços de saúde 

expressam as características de organizações de serviços, além da qualidade dos recursos 

humanos e tecnológicos disponíveis que podem dificultar a sua utilização (TRAVASSOS; 

CASTRO, 2012). 

O levantamento epidemiológico de saúde bucal de base nacional realizado no Brasil 

revelou que o principal motivo de consulta odontológica em todas as faixas etárias foi por dor 

ou tratamento, demostrando, então, que a maioria das pessoas que utilizam os serviços 

odontológicos no país são aquelas que apresentam alguma necessidade de saúde bucal 

(BRASIL, 2011), o que sugere a hipótese da visita ao dentista nos últimos doze meses ser 

realizada pelos indivíduos que apresentam maior necessidade.  

Outros estudos também identificaram maior prevalência de cárie naqueles 

adolescentes que visitaram o dentista por motivo de dor ou restauração quando comparados 

com os que visitaram o dentista por motivo de prevenção, assim como observado nesse estudo 

(NICOLAU et al., 2003b; VADIAKAS et al., 2011; CYPRIANO et al., 2011). No estudo de 
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coorte desenvolvido na Nova Zelândia, verificou-se que aqueles indivíduos que só visitam o 

dentista quando aparece algum problema dentário apresentaram pior impacto da saúde bucal 

na vida diária e qualidade de vida
 
(LAWRENCE et al., 2008).  

Com relação à participação em ações coletivas em saúde bucal na adolescência, tais 

como aplicação tópica de flúor, seja em forma de bochecho ou gel, e higiene bucal 

supervisionada, apresentou-se relacionada com a maior incidência de cárie. Esse fato deve ser 

analisado com cautela, visto a vasta literatura em relação ao efeito preventivo dos métodos de 

utilização de flúor (CDC, 2001). Entretanto, esse fator pode ser considerado como um fator de 

confusão, pois essas ações foram desenvolvidas, em sua grande maioria, em escolas públicas 

(95,4%), o que revela a condição socioeconômica dos indivíduos (PIOSEVAN et al., 2011) e 

justifica a pior condição de saúde bucal. Porém, esse resultado indica a necessidade de 

reavaliar os protocolos de ações coletivas em saúde bucal no município. Estudo identificou 

que os municípios com menores taxas de procedimentos odontológicos preventivos 

(limpeza+flúor+selante) apresentaram mais chance de ter uma cárie não restaurada quando 

comparados com os municípios com maiores taxas de procedimentos preventivos (CELESTE; 

NADANOVSKY; LEON, 2007). 

 

 

5.2. Trajetória da cárie dentária ao longo da coorte 

 

 

Com relação ao desfecho condição adequada (hígido), verificou-se associação 

significativa com as variáveis da onda de 2000 (banheiro em casa), com as variáveis da onda 

de 2006 (consulta odontológica no último ano, motivo da última consulta odontológica e 

participação em ações coletivas em saúde bucal) e com as variáveis referentes à onda de 2012 

(acesso ao dentista, motivo da última consulta odontológica, acesso ao serviço odontológico 

negado). A tabela 3 apresenta a média de dentes com condição dentária adequada segundo as 

variáveis independentes das três ondas. 
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Tabela 3: Média de dentes hígidos segundo as características socioeconômicas e de utilização de 

serviços e ações de saúde bucal nas três ondas. Sobral, 2012. 

Variável N Média (DP) RR (IC) p 

Variáveis da infância (2000) 

Banheiro                                 Não 

                                               Sim 

 

77 

404 

 

22,30 (4,02) 

23,45 (3,53) 

 

 

1,05 (1,01-1,10) 

 

 

0,02 

Consulta dentista último ano   

Sim 

Não 

 

189 

291 

 

22,83 (3,98) 

23,54 (3,38) 

 

 

1,03 (1,00-1,06) 

 

 

0,04 

Variáveis da adolescência (2006) 

Consulta ao dentista último ano 

Sim 

Não 

 

 

227 

205 

 

 

22,59 (3,61) 

23,79 (3,57) 

 

 

 

1,05 (1,02-1,08) 

 

 

 

0,001 

Motivo da última consulta  

Dor/tratamento  

Rotina 

 

234 

199 

 

22,47 (3,61) 

23,94 (3,51) 

 

 

1,07 (1,04-1,09) 

 

 

<0,001 

Ações coletivas em saúde bucal 

                                                Sim  

                                                Não 

 

260 

217 

 

22,85 (3,91) 

23,80 (3,19) 

 

 

1,04 (1,01-1,07) 

 

 

0,004 

Variáveis da juventude (2012) 

Consulta dentista no último ano                        

Sim   

                                                Não 

 

 

224 

258 

 

 

22,83 (3,58) 

23,66 (3,65) 

 

 

 

1,04 (1,01-1,07) 

 

 

 

0,01 

Motivo da última consulta  

Dor/tratamento  

Rotina 

 

233 

212 

 

22,48 (3,72) 

23,90 (3,39) 

 

 

1,02 (0,99-1,04) 

 

 

<0,001 

Acesso ao dentista negado  

Sim  

Não  

 

119 

363 

 

22,48 (3,71) 

23,53 (3,57) 

 

 

1,05 (1,02-1,08) 

 

 

0,006 

 

 

 

Após regressão de Poisson, no modelo 1, permaneceu a variável ter banheiro em casa 

[RR= 1,05 (IC95% 1,01-1,09)] e consultar dentista no último ano [RR=1,03 (IC95% 1,00-

1,07)]. Consultar o dentista há mais de um ano [RR=1,06 (IC95% 1,03-1,09)], motivo da 

consulta por rotina [RR=1,05 (IC95% 1,03-1,08)] e não participar de ações coletivas em 

saúde bucal [RR=1,04 (1,02-1,08)] na adolescência implicaram em maior número de dentes 

hígidos ao longo da vida. E na juventude a consultar o dentista a mais tempo e nunca ter tido 

o acesso negado favoreceram a maior média de dentes hígidos (Tabela 4).     
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Tabela 4: Modelos ajustados dos fatores determinantes da condição dentária adequada segundo a onda 

analisada. Sobral, 2012. 

Variável RR (IC) p  RR  

ajustado (IC) 

P 

Ajustado 

Modelo 1: Variáveis da infância 

(2000) 

Ter banheiro em casa 

 

 

1,05 (1,01-1,10) 

 

 

0,02 

 

 

1,05 (1,01-1,09) 

 

 

0,01 

Consultar dentista no último ano 1,03 (1,00-1,06) 0,04 1,03 (1,00-1,07) 0,03 

Modelo 2: Variáveis da adolescência 

(2006) 

Consultou dentista há mais de 1 ano 

 

 

1,05 (1,02-1,08) 

 

 

0,001 

 

 

1,06 (1,03-1,09) 

 

 

<0,001 

Consulta de rotina 1,07 (1,04-1,09) <0,001 1,05 (1,03-1,08) <0,001 

Não participou de ações coletivas em 

SB  

 

1,04 (1,01-1,07) 

 

0,004 

 

1,04 (1,02-1,08) 

 

0,002 

Modelo 3: Variáveis da juventude 

(2012) 

Consultou dentista há mais de 1 ano 

 

 

1,04 (1,01-1,07) 

 

 

0,01 

 

 

1,03 (1,01-1,06) 

 

 

0,02 

Nunca teve acesso negado ao dentista 1,05 (1,02-1,08) 0,006 1,04 (1,01-1,07) 0,01 

 

Na tabela 5, observam-se as variáveis com associação significativa com a cárie tardia, 

ou seja, a cárie diagnosticada no último seguimento. Na onda de 2000, o tipo de construção, o 

local da consulta odontológica e ter banheiro em casa apresentaram significância estatística 

com a cárie tardia. Nas variáveis da segunda onda (2006), verificou-se que a aglomeração 

domiciliar, o tipo de escola, a consulta de rotina, local onde foi realizada consulta 

odontológica, se recebeu informação sobre saúde bucal e a participação em ações coletivas 

estavam relacionadas com o aparecimento da cárie tardia. Já na onda de 2012, a idade, o tipo 

de escola, o tipo de trabalho, a renda familiar, a aglomeração domiciliar, motivo da última 

consulta odontológica e a participação em grupo de adolescentes associaram-se com a cárie 

tardia.  

 

Tabela 5: Média de dentes com cárie tardia segundo as características socioeconômicas e de utilização 

de serviço e ações de saúde bucal nas três ondas. Sobral, 2012. 

Variável N Média (DP) RR (IC) p  

Variáveis da infância (2000) 

Banheiro                                  Sim 

Não 

 

404 

77 

 

1,32 (1,77) 

2,40 (2,29) 

 

 

1,82 (1,42-2,33) 

 

 

<0,001 

Tipo de construção 

Alvenaria 

Taipa 

 

397 

84 

 

1,37 (1,72) 

2,08 (2,53) 

 

 

1,21 (1,07-1,38) 

 

 

0,01 

Onde consultou dentista 

Privado  

Público 

 

18 

167 

 

0,39 (0,77) 

1,40 (1,86) 

 

 

3,59 (1,43-9,01) 

 

 

0,02 

Variáveis da adolescência (2006) 

Aglomeração domiciliar 

Até um 

Acima de um 

 

 

 

249 

 

 

 

1,20 (1,59) 
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233 1,80 (2,16) 1,50 (1,20-1,87)   0,001 

Tipo de escola                

    Privada  

Pública 

 

46 

431 

 

0,74 (1,14) 

1,57 (1,95) 

 

 

2,12 (1,34-3,35) 

 

 

<0,001 

Acesso dentista                       

 Sim 

Não 

 

435 

46 

 

1,42 (1,79) 

2,20 (2,67) 

 

 

1,54 (1,07-2,23) 

 

 

0,06 

Onde consultou dentista  

Privado  

Público 

 

52 

381 

 

0,96 (1,42) 

1,49 (1,83) 

 

 

1,55 (1,02-2,35) 

 

 

0,04 

Motivo da última consulta  

Rotina 

Dor/tratamento 

 

199 

234 

 

1,22 (1,78) 

1,60 (1,79) 

 

 

1,31 (1,03-1,69) 

 

 

0,02 

Recebeu informação saúde bucal 

Sim 

Não 

 

343 

135 

 

1,34 (1,70) 

1,82 (2,11) 

 

 

1,36 (1,08-1,73) 

 

 

0,01 

Ações coletivas em saúde bucal 

Sim 

Não 

 

260 

217 

 

1,88 (2,17) 

1,04 (1,41) 

 

 

0,55 (0,44-0,70) 

 

 

<0,001 

 

 

Recebeu escova na escola  

Sim 

Não 

 

 

 

174 

304 

 

 

 

1,72 (1,89) 

1,37 (1,91) 

 

 

 

 

0,80 (0,64-1,00) 

 

 

 

 

0,05 

Variáveis da juventude (2012) 

Idade 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

116 

86 

94 

90 

86 

 

 

2,00 

1,22 

1,62 

1,19 

1,29 

 

 

 

0,61 (0,44-0,85) 

0,90 (0,77-1,05) 

0,84 (0,76-0,93) 

0,90 (0,82-0,98) 

 

 

 

 

 

 

0,008** 

Renda Familiar      

                            Acima de 1 SM*  

Até 1 SM 

 

320 

159 

 

1,28 (1,68) 

1,94 (2,25) 

 

 

1,52 (1,20-1,91) 

 

 

0,001 

Aglomeração domiciliar  

Até 1 

Acima de 1  

 

318 

164 

 

1,32 (1,80) 

1,83 (2,07) 

 

 

1,39 (1,10-1,74) 

 

 

0,008 

Tipo de escola  

Privada  

Pública 

 

47 

210 

 

0,49 (1,35) 

1,77 (2,07) 

 

 

2,24 (1,35-3,74) 

 

 

<0,001 

Tipo de trabalho  

Func. Público/CLT 

Emprego informal 

 

116 

82 

 

0,95 (1,26) 

1,49 (1,82) 

 

 

1,58 (1,10-2,25) 

 

 

0,02 

Acesso dentista  

Sim 

Não 

 

446 

36 

 

1,42 (1,80) 

2,36 (2,76) 

 

 

1,66 (1,12-2,46) 

 

 

0,05 

Motivo da última consulta  

Rotina 

Dor/tratamento 

 

212 

233 

 

1,09 (1,57) 

1,71 (1,94) 

 

 

1,22 (1,01-1,24) 

 

 

<0,001 

Grupo de adolescente              

Sim 

Não 

 

215 

267 

 

1,25 (1,67) 

1,69 (2,05) 

 

 

1,35 (1,07-1,70) 

 

 

0,01 
* Salário mínimo. ** ANOVA 
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Após regressão de Poisson para o desfecho de cárie tardia, permaneceram no modelo 

como fatores de risco não ter banheiro em casa [RR=1,91 (IC95% 1,17-3,11] e consultar o 

dentista no serviço público [RR=3,52 IC95% 1,45-8,55)] durante a infância, independente da 

renda familiar atual. No segundo modelo, não participar de ações coletivas em saúde bucal 

[RR=0,62 (IC95% 0,50-0,78)] foi fator de proteção, enquanto não receber informações de 

saúde bucal [RR=1,34 (IC95% 1,07-1,68)] fator de risco, independente da renda atual. Com 

relação às características atuais, permaneceram no modelo menor renda [RR=1,46 (IC95% 

1,17-1,82)], aglomeração familiar [RR=1,28 (IC95% 1,03-1,60)] e não participação em 

grupos de adolescentes [RR=1,31 (IC 95% 1,05-1,65)] (Tabela 6).  

 

 

Tabela 6: Modelos ajustados dos fatores determinantes da cárie tardia em jovens segundo a onda 

analisada. Sobral, 2012. 

Variável RR (IC) p  RR  

ajustado (IC) 

P 

 Ajustado 

Modelo 1: Variáveis da infância 

(2000)* 

Não ter banheiro em casa 

 

 

1,82 (1,42-2,33) 

 

 

<0,001 

 

 

1,91 (1,17-3,11) 

 

 

0,01 

Consulta dentista serviço público 3,59 (1,43-9,01) 0,02 3,52 (1,45-8,55) 0,005 

Modelo 2: Variáveis da 

adolescência (2006)* 
Não participar de ações coletivas 

em saúde bucal 

 

 

 

0,55 (0,44-0,70) 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

0,62 (0,50-0,78) 

 

 

 

<0,001 

Não receber informação de saúde 

bucal 

 

1,36 (1,08-1,73) 

 

0,01 

 

1,34 (1,07-1,68) 

 

0,01 

Modelo 3: Variáveis da 

juventude (2012) 

Renda familiar até 1 SM 

 

 

1,52 (1,20-1,91) 

 

 

0,001 

 

 

1,46 (1,17-1,82) 

 

 

0,001 

Aglomeração familiar acima de 1 1,39 (1,10-1,74) 0,008 1,28 (1,03-1,60) 0,02 

Não participa(ou) de grupo de 

adolescente 

 

1,35 (1,07-1,70) 

 

0,01 

 

1,31 (1,05-1,65) 

 

0,01 
*Ajustado pela renda atual 

 

Com relação ao desfecho de recidiva de cárie, observou-se que casa construída de 

alvenaria, maior renda familiar e ter consultado o dentista há mais de um ano foram fatores de 

risco durante a infância, já na adolescência ter consultado dentista há mais de um ano foi fator 

de risco, enquanto na juventude já ter tido o acesso negado ao serviço odontológico estava 

relacionado com a recidiva de cárie (Tabela 7). Após a regressão de Poisson com as variáveis 

da infância, nenhuma permaneceu como fator de risco. 
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Tabela 7: Recidiva de cárie segundo as características socioeconômicas e de utilização de serviço 

odontológico nas três ondas. Sobral, 2012. 

Variável Recidiva 

Não             Sim    

N         %        N          %    

 

RR (IC) 

 

P 

Variáveis da infância (2000) 

Tipo de construção        Taipa 

Alvenaria 

 

72       85,7 

297     74,8 

 

  12         14,3 

100        25,2 

 

 

1,76 (1,02-3,06) 

 

 

0,03 

Renda familiar 

Até 1 SM 

+ 1 SM 

 

110     83,3 

260     74,3 

 

22       16,7 

90       25,7 

 

 

1,54 (1,01-2,35) 

 

 

0,04 

Consulta dentista último ano 

Não  

Sim 

 

232      79,7 

136      72,0 

 

59        20,3 

53        28,0 

 

 

1,38 (1,00-1,91) 

 

 

0,04 

Variáveis da adolescência 

(2006) 

Consulta dentista último ano   

          Não 

Sim 

 

 

 

216     85,0 

153     67,4 

 

 

 

38         15,0 

74         32,6 

 

 

 

 

 

2,17 (1,54-3,09) 

 

 

 

 

<0,001 

Variáveis da juventude 

(20011) 

Acesso ao dentista negado 

Não 

Sim 

 

 

 

287      79,1 

83       69,7 

 

 

 

76       20,9 

36       30,3 

 

 

 

 

1,13 (1,00-1,29) 

 

 

 

 

0,03 

 

 

Já para o desfecho de mutilação dentária ao longo da coorte, a tabela 8 mostra as 

variáveis que se comportaram como fatores de risco. Na onda de 2000, as seguintes variáveis 

apresentaram-se como fatore de risco: composição familiar e desnutrição infantil. Na onda de 

2006, tipo de escola e tempo de visita ao dentista, e, na onda de 2012, as variáveis idade, estar 

estudando, tempo de consulta ao dentista e participar de grupo de adolescente apresentaram 

relação com a história de mutilação.  

O modelo 1, ajustado para a história de mutilação dentária, demonstrou que a 

composição multifamiliar [RR=1,35 (IC95% 1,05-1,75)] e a desnutrição infantil [RR=1,37 

(IC95% 1,07-1,75)] permaneceram no modelo para as variáveis da adolescência, 

permaneceram estudar em escola pública [RR=2,36 (IC95%1,22-4,57)] e consulta ao dentista 

no último ano [RR=1,31 (IC95% 1,13-1,46). Quanto às variáveis atuais, a idade de 21 anos e 

não participar de grupos de adolescentes permaneceram como fatores de risco para a 

mutilação dentária (Tabela 9). 
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Tabela 8: História de mutilação segundo as características socioeconômicas e de utilização de serviço 

odontológico nas três ondas. Sobral, 2012. 

Variável Mutilação 

   Não                   Sim 

N       %              N       % 

 

RR (IC) 

 

P 

Variáveis da infância (2000) 

Composição familiar                         

Unifamiliar 

Multifamiliar 

 

 

245     66,8 

54     53,5 

 

 

126    33,2 

47     46,5 

 

 

 

1,25 (1,03-1,52) 

 

 

 

0,01 

Desnutrição infantil                  

Não  

Sim 

 

231    67,3 

70     54,7 

 

   112     32,7 

 58     45,3 

 

 

1,23 (1,04-1,47) 

 

 

0,01 

Variáveis da adolescência 

(2006) 

Tipo de escola              Privada  

Pública 

 

 

38       82,6 

267     61,9 

 

 

  8       17,4 

164      38,1 

 

 

 

1,33 (1,15-1,55) 

 

 

 

0,006 

Consulta dentista último ano                

 Não 

Sim 

 

177      69,7 

131      57,7 

 

77        30,3 

96        42,3 

 

 

1,39 (1,10-1,77) 

 

 

0,006 

Variáveis da juventude (2012) 

Idade  

                                       17 

18 

19 

20 

21 

 

 

87       75,0 

58        67,4 

59       62,8 

60       66,7 

45        46,9 

 

 

 29         25,0 

 28         32,6 

 35         37,2 

 30         33,3 

 51         53,1 

 

 

1 

1,11 (0,93-1,33) 

1,20 (0,99-1,44) 

1,13 (0,94-1,35) 

1,60 (1,26-2,04) 

 

 

 

0,24 

0,06 

0,19 

<0,001 

Estuda                                 

Sim 

Não 

 

180      70,3 

129      57,1 

 

 76         29,7 

97        42,9 

 

 

1,23 (1,07-1,41) 

 

 

0,003 

Consulta dentista no último 

ano 

Não 

Sim 

 

 

180      69,8 

129     57,6 

 

 

78          30,2 

95          42,4 

 

 

 

1,40 (1,10-1,78) 

 

 

 

0,005 

Grupo de adolescente                

Sim 

Não 

 

158     73,5 

151      56,6 

 

 57          26,5 

116          43,4 

 

 

1,30 (1,14-1,48) 

 

 

<0,001 

 

Tabela 9: Modelos ajustados para os fatores determinantes da mutilação dentária ao longo da vida 

segundo a onda analisada. Sobral, 2012. 

Variável RR (IC) p  RR  

ajustado (IC) 

P 

Ajustado 

Modelo 1: Variáveis da infância 

(2000) 

Composição multifamiliar 

 

 

1,25 (1,03-1,52) 

 

 

0,01 

 

 

1,35 (1,05-1,75) 

 

 

0,02 

Desnutrição infantil  1,23 (1,04-1,47) 0,01 1,37 (1,07-1,75) 0,01 

Modelo 2: Variáveis da adolescência 

(2006) 

Estudou em escola pública 

 

 

1,33 (1,15-1,55) 

 

 

0,006 

 

 

2,36 (1,22-4,57) 

 

 

0,01 

Consulta dentista último ano 1,39 (1,10-1,77) 0,006 1,31 (1,13-1,46) 0,01 

Modelo 3: Variáveis da juventude 

(2012) 

Idade 21 anos 

 

 

1,29 (1,15-1,44) 

 

 

<0,001 

 

 

1,16 (1,04-1,29) 

 

 

0,009 

Não participa(ou) de grupo de 

adolescentes 

 

1,30 (1,14-1,48) 

 

<0,001 

 

1,49 (1,03-2,13) 

 

0,03 
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Os resultados apontaram que a trajetória da cárie é socialmente determinada, visto que 

aqueles que apresentaram piores desfechos foram os com maior privação socioeconômica, 

efeito denominado de gradiente social (FRIAS et al., 2007; BLAS; KURUP, 2010; 

MARMOT; BEL, 2011; PITTS et al., 2011; THOMSON, 2012).  

Apenas a recidiva de cárie, a casa construída de alvenaria foi fator de risco para a 

maior recidiva de cárie, porém, esse resultado pode ser compreendido como um determinante 

social, pois ao considerar o tipo de construção como um indicador socioeconômico 

(CHITTLEBOROUGH et al., 2006), conclui-se que aqueles em pior condição 

socioeconômica (casa de taipa) utilizaram menos o serviço odontológico e, 

consequentemente, tiveram menos dentes restaurados, portanto, com menor recidiva de cárie. 

Fato confirmado no próprio estudo, no qual quem realizou consulta odontológica há mais 

tempo teve menos recidiva de cárie.  

Considerando a hipótese do período crítico, para explicar a teoria do life course, 

observou-se que a pior condição de saúde bucal estava relacionada não só com a situação 

socioeconômica atual dos indivíduos investigados, mas com as condições de vida em 

diferentes fases da vida (infância, adolescência e juventude). Portanto, constataram-se, nesse 

estudo, que a infância (cinco aos nove anos) e a adolescência (11 a 15 anos) foram períodos 

críticos para a condição bucal na fase adulta jovem, inclusive, no desfecho condição adequada 

nenhuma variável da última onda permaneceu significante após a regressão. 

Segundo a literatura, alguns períodos são considerados críticos para o 

desenvolvimento humano e têm implicação na situação de saúde do indivíduo, bem como nos 

níveis de iniquidades em saúde da população. São eles: transição da escola primária para a 

secundária, exames escolares, entrada no mercado de trabalho, deixar a casa dos pais, 

estabelecer a própria residência, a paternidade, insegurança no emprego, mudança ou perda e 

saída do mercado de trabalho (WATT, 2002). Importante, portanto, identificar "janelas de 

oportunidade", considerado o período da vida no qual o risco para a doença é mais alto, pois é 

quando as intervenções podem ter maiores benefícios a longo prazo para a promoção da saúde 

bucal e redução das desigualdades (WATT, 2002; BROADBENT; THOMSON; POULTON, 

2006). Proteger as crianças contra os efeitos da adversidade socioeconômica poderia reduzir o 

impacto da doença experimentada por adultos (POULTON, 2002). Para este estudo, além das 

crianças, é preciso proteger também os adolescentes das adversidades socioeconômicas. 

Estudo de coorte desenvolvido em Dunedin, Nova Zelândia, observou que piores 

condições socioeconômicas na infância e no nascimento determinaram um maior número de 

superfícies dentárias cariadas e restauradas, placa dental e maior perda dentária dos jovens aos 
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26 anos, independente das condições socioeconômicas atuais e da situação de saúde bucal aos 

cinco anos. Ao mesmo tempo, o estudo mostrou que a pior situação social atual dos jovens 

também esteva relacionada com a pior condição bucal (POULTON et al., 2002; THOMSON 

et al., 2004).   

Nos estudos de Pelotas-RS, Brasil, foi observada a teoria da origem social, na qual 

piores condições socioeconômicas da família no nascimento estavam relacionadas com pior 

situação bucal na adolescência e na fase adulta jovem (PERES et al., 2007; BASTOS et al., 

2007; PERES et al., 2011; PERES et al., 2011a). 

A desnutrição infantil apresentou-se como fator de risco para a mutilação dentária, 

resultado semelhante ao encontrado por Oliveira et al (2008), onde as crianças que 

apresentaram pior condição nutricional apresentaram mais chance de ter cárie. É possível que 

a desnutrição ocorrida na fase precoce da vida tenha efeito deletério no desenvolvimento do 

esmalte dentário.  

Ao se verificar o constructo de utilização de serviços e ações de saúde bucal ao longo 

da vida, variáveis que mediram o acesso ao serviço, o tempo da última consulta odontológica, 

o tipo de serviço utilizado, o motivo da consulta, a participação em ações coletivas e receber 

informações em saúde bucal apresentaram relação com as condições bucais. Os resultados 

apontaram que o uso do serviço odontológico ao longo da vida está associado com pior 

condição dentária (cárie tardia, recidiva de cárie e mutilação) na juventude. Resultados 

semelhantes a outros estudos, nos quais o maior uso de serviço odontológico e por motivo de 

dor implicaram em pior condição dentária (COSTA; VASCONCELOS; ABREU, 2013; 

MOYSÉS, 2000; NICOLAU et al., 2003b; VADIAKAS et al., 2011; CYPRIANO et al., 

2011; LAWRENCE et al., 2008).  

Autores afirmam que pessoas em condições sociais desvantajosas procuram o serviço 

quando o seu estado de saúde é mais grave e consequentemente recebem cuidados em 

serviços menos adequados a suas necessidades (TRAVASSOS; CASTRO, 2012), o que pode 

justificar o fato da pior condição dentária está associada ao uso do serviço.  Já o estudo de 

Palmier et al. (2012) identificou que a maior proporção de exodontias foi observada nos 

municípios com menor cobertura da Estratégia Saúde da Família.  

O uso do serviço público na infância foi fator de risco para a cárie tardia. Essa variável 

pode também ser considerada um indicador social, o que explica apresentar-se como fator de 

risco. Estudo aponta que a população atendida nos serviços odontológicos públicos é 

socioeconomicamente desfavorecida (PINTO; MATOS; LOYOLA FILHO, 2012).  



52 
 

Assim como para a incidência de cárie discutida no item anterior, a participação em 

ações coletivas pode ser considerada um fator de confusão para os desfechos condição 

adequada e cárie tardia, devido à maioria dessas ações serem realizadas em escolas públicas. 

Entretanto, não receber informação em saúde bucal apresentou-se como fator de risco para o 

aparecimento da cárie tardia na juventude, revelando a importância do empoderamento em 

relação à saúde bucal. 

Outro resultado relevante desse estudo diz respeito a participação em grupos de 

adolescentes. Verificou-se que os jovens que nunca participaram de grupos de adolescentes, 

sejam grupos de esporte, dança, na escola, igreja ou associações, ou mesmo vinculados à 

unidade básica de saúde, apresentaram maior média de dentes com cárie tardia e perda 

dentária, independente da condição socioeconômica atual. 

A teoria do Capital Social postula que o nível de confiança interpessoal e comunitária, 

normas de reciprocidade, relações de solidariedade e nível de participação comunitária, como 

participação em grupos, constituem um tipo de recurso que pode facilitar e trazer benefícios, 

inclusive para a saúde (KAWACHI et al., 1997; WATT, 2002; PEARCE; SMITH, 2003; 

FURUTA et al., 2012; PATUSSI et al., 2006). 

Borges et al. (2014) demo straram que adu tos perte ce tes ao grupo de ―baixo capita  

socia ‖ (pessoas i seguras ou mais ou me os seguras em casa e que não participavam de 

nenhum grupo social – formal ou informal) perderam mais dentes do que os adultos do grupo 

com ―a to capita  socia ‖. Afirmaram, ai da, que o a to capita  socia  pode ter ate uado a 

influência da renda e da escolaridade na distribuição das perdas dentárias nos adultos 

independentemente da idade. Outro estudo identificou que melhor capital social apresentou 

relação com melhor saúde bucal de adolescentes (PATTUSSI; HARD; SHEIHAM, 2006b).  

Estudos demonstraram que aqueles que apresentaram menor autopercepção da saúde 

foram os que não participavam de grupos ou que não tinham relações de confiança nas suas 

redes de apoio, como escola e vizinhança (FURUTA et al., 2012; CAETANO; SILVA; 

VETTORE, 2013). Outro estudo mediu o grau de empoderamento, como uma dimensão do 

capital social, e verificou que jovens com maior nível de empoderamento apresentaram menor 

prevalência de cárie (PATTUSSI; HARD; SHEIHAM, 2006a). Já o estudo de Bezerra; Goes 

(2014) não encontrou relação do capital social em adolescentes e a utilização de serviços 

odontológicos. 

A participação em grupos tem sido utilizada como indicador para medir capital social. 

Acredita-se que, ao fazer parte destes, a possibilidade de confiança entre os participantes e o 

empoderamento aumentam, o que favorece o desenvolvimento de comportamentos saudáveis 
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à saúde. É possível também estimular a autoestima, bem como melhorar a autopercepção da 

saúde e o acesso ao serviço (PATTUSSI et al., 2006).  

A limitação para esse resultado foi a utilização apenas de um indicador para medir 

capital social, visto que se trata de um conceito amplo de interação comunitária e interpessoal, 

que apresenta diferentes formas de mensuração. A literatura sugere que os constructos mais 

comuns utilizados na aferição do capital social são: participação social, nível de 

empoderamento, percepção da comunidade, rede de apoio social e confiança social 

(PATTUSSI et al., 2006). Não foi possível também aprofundar como se deu a inserção do 

indivíduo dentro desse grupo de adolescentes. Porém, esse estudo sinalizou que a não 

participação de adolescentes em grupos apresentou-se como fator de risco para a cárie tardia e 

mutilação dentária.   

Contudo, autores alertam que, apesar de as redes sociais contribuírem para minimizar 

as dificuldades decorrentes dos status socioeconômico, deve haver o cuidado para não 

transferir a solução das iniquidades em saúde para o capital social em detrimento dos fatores 

macrodeterminantes, como as políticas econômicas e sociais (PATTUSSI et al., 2006). 

 

 

5.3. Trajetória da assistência odontológica 

 

 

A trajetória da assistência odontológica foi analisada a partir de dois desfechos: 

assistência odontológica imediata e sem assistência odontológica. Quanto aos indivíduos com 

história de dente sem assistência odontológica, ou seja, que apresentaram cárie no início ou no 

meio da coorte e permaneceram com cárie, encontrou-se associação estatística com as 

seguintes variáveis: renda familiar, renda do chefe da família, local de consulta odontológica e 

desnutrição infantil na onda de 2000; aglomerado domiciliar, tipo de escola, local de consulta 

odontológica e se recebeu informação de saúde bucal na onda de 2006; e desemprego, 

aglomeração domiciliar, consulta odontológica no último ano, local da última consulta 

odontológica e participação em grupo de adolescente referente à onda de 2012 (Tabela 10). 

Após a regressão, apena a desnutrição infantil permaneceu no modelo para a história 

de dentes sem assistência odontológica, independente de o indivíduo estar desempregado 

atualmente. Já com relação à adolescência, estudar em escola pública apresentou 4,08 (IC95% 

1,59-10,44) vezes mais risco de não ter assistência odontológica ao longo da vida, enquanto 
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não receber informação de saúde bucal indicou um risco de 1,71 (IC95% 1,14-2,58) vezes, 

mesmo quando ajustado pelo fator desemprego atual. Já as variáveis atuais, constatou-se que 

estar desempregado [RR=1,87 (IC95% 1,26-2,77)], aglomeração domiciliar maior que um 

[RR=1,61 (IC95% 1,09-2,39)], realizar consulta odontológica há mais de um ano [RR= 2,47 

(IC95%1,71-3,58)] e não ter participado de grupos de adolescentes [RR=1,58 (1,09-2,29)] 

permaneceram como fatores de risco para um maior número de dentes sem assistência 

odontológica (Tabela 11). 

 

Tabela 10: Média de dentes sem assistência odontológica segundo características socioeconômicas 

 e de utilização de serviços e ações de saúde bucal nas três ondas. Sobral, 2012. 

Variável N Média (DP) RR (IC) P 

Variáveis da infância (2000) 

Renda Familiar        

Acima de 1 SM* 

Até 1 SM 

 

 

350 

132 

 

 

0,38 (0,91) 

0,67 (1,28) 

 

 

 

1,79 (1,19-2,69) 

 

 

 

0,01 

Renda do chefe da família 

Acima de 1SM  

Até 1 SM 

 

241 

228 

 

0,34 (0,70) 

0,58 (1,28) 

 

 

1,69 (1,15-2,49) 

 

 

0,01 

Desnutrição infantil                    

 Não  

Sim 

 

343 

128 

 

0,36 (0,92) 

0,72 (1,25) 

 

 

1,99 (1,33-2,98) 

 

 

0,004 

Variáveis da adolescência (2006) 

Aglomeração domiciliar       

     Até 1 

Acima de 1 

 

 

249 

233 

 

 

0,35 (0,81) 

0,57 (1,21) 

 

 

 

1,62 (1,09-2,39) 

 

 

 

0,02 

Tipo de escola                      

Privado  

Público 

 

46 

431 

 

0,09 (0,28) 

0,50 (1,07) 

 

 

5,79 (2,22-15,09) 

 

 

<0,001 

Onde consultou dentista       

Privado  

Público  

 

52 

381 

 

0,15 (0,46) 

0,47 (1,01) 

 

 

3,07 (1,34-7,06) 

 

 

<0,001 

Recebeu informação de SB        

Sim 

Não  

 

343 

135 

 

0,38 (0,85) 

0,64 (1,31) 

 

 

1,69 (1,11-2,58) 

 

 

0,03 

Variáveis da juventude (2012) 

Desempregado                          Não  

Sim 

 

370 

112 

 

0,36 (0,95) 

0,78 (1,21) 

 

 

2,15 (1,45-3,18) 

 

 

0,001 

Aglomeração domiciliar            

Até 1 

Acima de 1 

 

318 

164 

 

0,35 (0,86) 

0,67 (1,27) 

 

 

1,92 (1,29-2,86) 

 

 

0,004 

Consultou dentista último ano  

Sim 

Não 

 

224 

258 

 

0,24 (0,52) 

0,65 (1,29) 

 

 

2,75 (1,88-4,01) 

 

 

<0,001 

Onde consultou dentista      

 Privado  

Público 

 

172 

274 

 

0,27 (0,75) 

0,58 (1,18) 

 

 

2,11 (1,31-3,41) 

 

 

0,001 

Grupo de Adolescente   

Sim 

Não 

 

215 

267 

 

0,30 (0,64) 

0,58 (1,24) 

 

 

1,93 (1,32-2,83) 

 

 

0,001 
*Salário Mínimo. 
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Tabela 11: Modelo ajustado dos fatores determinantes da história de dentes sem assistência 

odontológica segundo a onda analisada. Sobral, 2012. 

Variável RR (IC) P RR 

ajustado (IC) 

p  

ajustado 

Modelo 1: variáveis da infância 

(2000)* 

Desnutrição infantil 

 

 

1,99 (1,33-2,98) 

 

 

0,004 

 

 

1,76 (1,17-2,66) 

 

 

0,007 

Modelo 1: Variáveis da adolescência 

(2006)* 

Estudar em escola pública 

 

 

5,79 (2,22-15,09) 

 

 

<0,001 

 

 

4,08 (1,59-10,44) 

 

 

0,003 

Não recebeu informação saúde bucal 1,69 (1,11-2,58) 0,03 1,71 (1,14-2,58) 0,01 

Modelo 2: Variáveis da juventude  

(2012) 

Estar desempregado 

 

 

2,15 (1,45-3,18) 

 

 

0,001 

 

 

1,87 (1,26-2,77) 

 

 

0,002 

Aglomeração domiciliar acima de 1 1,92 (1,29-2,86) 0,004 1,61 (1,09-2,39) 0,01 

Consultou dentista há mais de 1 ano  2,75 (1,88-4,01) <0,001 2,47 (1,71-3,58) <0,001 

Não participa(ou) de grupo de 

adolescente  

 

1,93 (1,32-2,83) 

 

0,001 

 

1,58 (1,09-2,29) 

 

0,01 
*Ajustado pelo desemprego 

 

Na tabela 12, descreveu-se a média de dentes com assistência odontológica imediata, 

ou seja, aqueles que foram diagnosticados como restaurados ao longo da coorte e 

permaneceram na situação de restaurados. Dentre as variáveis investigadas na primeira onda, 

constatou-se que uma melhor renda familiar, melhor renda e escolaridade do chefe da família, 

morar em casa de alvenaria, já ter tido acesso odontológico pelo menos uma vez na vida e se 

consultar no serviço privado na infância foram fatores que influenciaram o acesso 

odontológico imediato. Já na adolescência, uma melhor renda familiar, estudar em escola 

privada, menor aglomeração domiciliar, ter acesso ao dentista pelo menos uma vez na vida, 

ter se consultado há menos de um ano e realizado consulta no serviço privado favoreceram o 

acesso odontológico imediato. E na juventude, as variáveis relacionadas com o acesso 

imediato foram: melhor renda familiar, estar trabalhando, menor aglomeração domiciliar, 

estudar em escola privada, ter se consultado com dentista no último ano e em serviço privado, 

bem como participar de grupos de adolescentes. 
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Tabela 12: Média de dentes com assistência odontológica imediata segundo características 

socioeconômicas e de utilização de serviços e ações de saúde bucal nas três ondas. Sobral, 2012. 

Variável N Média (DP) RR (IC) P 

Variáveis da infância (2000) 

Renda Familiar                  

    Até 1 SM* 

                                     Acima de 1 SM 

 

 

132 

350 

 

 

1,01 (1,88) 

1,42 (2,07) 

 

 

 

1,41 (0,99-2,00) 

 

 

 

0,03 

Renda do chefe da família 

Até 1 SM  

Acima de 1SM  

 

228 

241 

 

0,95 (1,67) 

1,64 (2,30) 

 

 

1,73 (1,29-2,30) 

 

 

<0,001 

Escolaridade chefe da família  

Até 7 anos  

8 anos ou mais  

 

391 

89 

 

1,17 (1,89) 

1,94 (2,51)  

 

 

1,66 (1,22-2,27) 

 

 

0,007 

Tipo de construção                     

  Taipa  

Alvenaria 

 

84 

397 

 

0,83 (1,61) 

1,41 (2,09) 

 

 

1,69 (1,09-2,62) 

 

 

0,006 

Consultou dentista último ano                              

 Não    

 Sim 

 

200 

280 

 

1,06 (1,84) 

1,69 (2,26) 

 

 

1,37 (1,18-1,52) 

 

 

0,001 

Onde consultou dentista            

Público  

Privado  

 

167 

18 

 

1,57 (2,20) 

2,72 (2,60) 

 

 

1,73 (1,07-2,79) 

 

 

0,04 

Variáveis da adolescência (2006) 

Renda Familiar                        

Até 1 SM  

Acima de 1 SM 

 

 

252 

230 

 

 

1,08 (1,90) 

1,56 (2,14) 

 

 

 

1,45 (1,10-1,92) 

 

 

 

0,009 

Tipo de escola                           

 Pública  

Privada  

 

431 

46 

 

1,18 (1,92) 

2,43 (2,17) 

 

 

2,06 (1,46-2,91) 

 

 

0,003 

Aglomerado domiciliar         

Acima de 1 

Até 1 

 

233 

249 

 

1,08 (1,80) 

1,52 (2,21) 

 

 

1,40 (1,06-1,86) 

 

 

0,01 

Consulta dentista no último ano  

Não  

Sim 

 

254 

227 

 

0,93 (1,75) 

1,74 (2,23) 

 

 

1,47 (1,29-1,60) 

 

 

<0,001 

Onde consultou dentista           Público 

  Privado  

381 

52 

1,28 (1,98) 

2,50 (2,47) 

 

1,96 (1,44-2,67) 

 

0,001 

Variáveis da juventude (2012) 

Renda familiar                       Até 1 SM  

Acima de 1 SM 

 

159 

320 

 

0,89 (1,59) 

1,52 (2,20) 

 

 

1,72 (1,25-2,36) 

 

 

<0,001 

Tipo de escola                           

 Pública  

Privada  

 

210 

47 

 

1,28 (2,04) 

2,11 (2,70) 

 

 

1,65 (1,08-2,52) 

 

 

0,05 

Aglomeração domiciliar 

Acima de 1 

Até 1 

 

164 

318 

 

0,94 (1,67)  

1,50 (2,18) 

 

 

1,59 (1,16-2,18) 

 

 

0,002 

Consulta dentista no último ano  

Não  

Sim 

 

258 

224 

 

0,91 (1,85) 

1,77 (2,13) 

 

 

1,49 (1,31-1,62) 

 

 

<0,001 

Onde consultou dentista            

Público  

Privado  

 

274 

172 

 

0,97 (1,58) 

2,09 (2,54) 

 

 

2,15 (1,65-2,80) 

 

 

<0,001 

Grupo de adolescente                     Não  

Sim 

267 

215 

1,08 (1,79) 

1,59 (2,26) 

 

1,47 (1,11-1,93) 

 

0,008 
* Salário mínimo 
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No modelo ajustado para os fatores determinantes da assistência odontológica 

imediata (Tabela 13), constatou-se que maior renda do chefe da família [RR=1,33 (IC95% 

1,08-1,51) na infância e ter consultado dentista no último ano [RR=1,31 (IC95% 1,09-1,48)] 

determinaram uma maior assistência odontológica. Estudar em escola privada [RR=1,33 

(IC95% 1,01-1,54)] e ter ido ao dentista no último ano [RR=1,43 (IC95 1,24-1,58)] na 

adolescência determinam um maior número de dentes com assistência na juventude. Essas 

variáveis foram ajustadas pela renda familiar atual. Já no modelo para as variáveis da 

juventude, permaneceram no modelo a melhor renda familiar, menor aglomeração domiciliar, 

consultar o dentista no último ano e participar de grupo de adolescentes. 

 
Tabela 13: Modelo ajustado dos fatores determinantes da assistência odontológica imediata. 

 Sobral, 2012. 

Variável RR (IC) p  RR  

ajustado (IC) 

P 

 Ajustado 

Modelo 1: Variáveis da 

infância (2000)* 

Renda do chefe da família                            

acima 1 SM 

 

 

 

1,73 (1,29-2,30) 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

1,33 (1,08-1,51) 

 

 

 

0,01 

Consultou dentista no último 

ano 

 

1,47 (1,29-1,60) 

 

<0,001 

 

1,31 (1,09-1,48) 

 

0,008 

Modelo 2: Variáveis da 

adolescência (2006)* 

Estudar em escola privada       

 

 

2,06 (1,46-2,91) 

 

 

0,003 

 

 

1,33 (1,01-1,54) 

 

 

0,04 

Consultou dentista no último 

ano 

 

1,47 (1,29-1,60) 

 

<0,001 

 

1,43 (1,24-1,58) 

 

<0,001 

Modelo 3: Variáveis da 

juventude (2012) 

Renda familiar acima de 1 SM 

 

 

1,72 (1,25-2,36) 

 

 

<0,001 

 

 

1,35 (1,11-1,52) 

 

 

0,007 

Aglomeração domiciliar até 1 1,59 (1,16-2,18) 0,002 1,29 (1,04-1,48) 0,02 

Consulta dentista no último ano 1,49 (1,31-1,62) <0,001 1,43 (1,24-1,57) <0,001 

Participa de grupo de 

adolescentes 

 

1,47 (1,11-1,93) 

 

0,008 

 

1,28 (1,05-1,45) 

 

0,02 

*Ajustado pela renda familiar atual 

 

Esses resultados revelaram também a presença de iniquidades na assistência 

odontológica, visto que os jovens com melhores condições socioeconômicas (melhor renda do 

chefe da família, escola privada, família com menor aglomeração domiciliar) ao longo da vida 

apresentaram maior possibilidade de receber assistência odontológica imediata, enquanto os 

que apresentaram pior condição socioeconômica (escola pública, desemprego, maior 

aglomeração familiar) apresentaram maior média de dentes sem assistência odontológica. 

Travassos; Castro (2012) afirmam que iniquidades no acesso e utilização de serviços de saúde 

expressam oportunidades diferenciadas em função da posição social do indivíduo. 
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Outro estudo revelou também a desigualdade na presença de cárie não tratada 

(ARDENGHI; PIOSEVAN; ANTUNES, 2013), e outros autores indicaram a influência de 

condições socioeconômicas, tais como renda e escolaridade dos pais, além do tipo de serviço 

na utilização dos serviços odontológicos (NORO et al., 2008b; MARIÑO et al., 2014; BADRI 

et al., 2014; CLARO et al., 2006; CAMARGO et al., 2009; BALDANI; ANTUNES, 2011, 

CAMARGO et al., 2012; FERREIRA; ANTUNES; ANDRADE, 2013; VERA; LAVÍN; 

PARAJE, 2014). 

 Junqueira et al. (2012) verificaram que a dificuldade de acesso aos serviços 

odontológicos foi maior em crianças que apresentaram maior índice de necessidades em saúde 

bucal. Estudo afirmou que houve redução das desigualdades no acesso e aumento na 

utilização de serviços odontológicos no Brasil entre 2003 e 2008, embora as iniquidades entre 

os grupos sociais ainda existissem (PERES et al., 2012).  

Apesar de não ter utilizado como desfecho o uso de serviços, e sim a assistência 

odontológica, o presente estudo permitiu, tal análise, pois, para avaliar a assistência 

odontológica recebida ao longo do curso de vida, pressupõe-se utilizar o serviço, 

caracterizado como acesso realizado. Autores afirmam que variáveis que medem o acesso e 

utilização de serviços de saúde devem ser ajustadas pela necessidade de saúde 

(TRAVASSOS; CASTRO, 2012), entretanto, as variáveis utilizadas nesse estudo (assistência 

odontológica imediata e sem assistência odontológica) já refletem a necessidade de saúde 

bucal do indivíduo, a partir da média de dentes restaurados ou não restaurados ao longo do 

tempo. 

Condições socioeconômicas analisadas em diferentes estágios da vida (infância, 

adolescência e juventude) apresentaram relação com a trajetória da assistência odontológica, 

confirmando a teoria do life course (NICOLAU et al., 2007; THOMSON, 2012). Para a 

assistência odontológica imediata, a infância e a adolescência se configuraram como períodos 

críticos, pois uma maior renda do chefe da família na infância e estudar em escola privada na 

adolescência favoreceram maior média de dentes com assistência odontológica imediata. 

Enquanto para a ausência de assistência, o período crítico para esse desfecho foi a 

adolescência, visto que estudar em escola pública configurou-se como fator de risco, 

independente de estar desempregado atualmente.   

Travassos e Castro (2012) afirmaram que as desigualdades na utilização dos serviços 

de saúde são expressão direta das características do sistema de saúde. A disponibilidade de 

serviço, equipamentos, a distribuição geográfica, o financiamento e a organização do sistema 

podem facilitar ou dificultar o acesso aos serviços de saúde. Entretanto, também podem ser 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Badri%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25082930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Badri%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25082930
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explicadas pela variação social na procura de serviços de saúde, onde as pessoas em maior 

desvantagem social buscam menos os serviços de saúde quando necessitam. 

Estudo afirma que há sistemas de saúde que potencializam as desigualdades existentes 

na organização social, enquanto outros, aqueles de caráter universal e equânime, procuram 

compensar, pelo menos em parte, os resultados danosos da organização social sobre os grupos 

socialmente mais vulneráveis (BARATA, 2009), fato este não observado neste estudo. 

Autores afirmam que o acesso universal na Nova Zelândia tem efeito protetor sob as 

adversidades socioeconômicas até os 18 anos, visto que após essa idade, quando a assistência 

odontológica deixa de ser universal, observa-se um aumento na perda dentária (THOMSON et 

al., 2004).  

Vale salientar que o município de Sobral-CE (TEIXEIRA; BEZERRA; PINTO, 2005) 

reorientou seu modelo de saúde bucal com a inserção do dentista na Estratégia de Saúde da 

Família antes da implantação da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente 

(BRASIL, 2004a), porém, observaram-se iniquidades na assistência odontológica nesse 

município. Portanto, concorda-se com outros autores (MARTELLI et al., 2008; SOUZA; 

RONCALLI, 2007) ao afirmar que ainda se observam poucas mudanças no modelo 

assistencial em saúde bucal, principalmente no que se refere à equidade dos serviços, mesmo 

com a expansão da atual política de saúde bucal - Brasil Sorridente.  

Estudo aponta, ainda, que os municípios que apresentaram um modelo de saúde bucal 

mais bem estruturado eram aqueles que também apresentaram melhores condições 

socioeconômicas e políticas públicas mais definidas (educação, emprego, renda, moradia) 

(SOUZA; RONCALLI, 2007).  

Entretanto, Nadanosvsky; Sheiham (1995) verificaram que os serviços odontológicos 

contribuíram apenas com 3% na redução da cárie dentária aos 12 anos, enquanto as condições 

socioeconômicas explicaram 65% das mudanças no CPOD. Afirmaram, ainda, que uma das 

contribuições do serviço seriam as mudanças de diagnóstico e tratamento. Peres et al. (2003) 

não encontraram relação entre o acesso ao dentista e a cárie dentária de crianças e afirmaram, 

também, que o acesso ao dentista resultou em diminuição e alívio de dor e sofrimento, com 

consequente aumento da qualidade de vida, mas com um papel pequeno na redução da cárie 

dentária. 

Autores afirmam que modificações nas características do sistema de saúde alteram 

diretamente as iniquidades na utilização dos serviços de saúde, mas não é capaz de modificar 

as iniquidades em saúde, visto que estas apresentam outros determinantes (TRAVESSOS; 
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CASTRO, 2012). Entretanto, Starfield (2007) afirma que serviços adequados de atenção 

primária podem contribuir com a redução das iniquidades em saúde.  

Outro resultado relevante para o desfecho sem assistência odontológica foi a não 

participação em grupos de adolescentes que se apresentou como fator de risco para ausência 

de assistência odontológica, enquanto a participação nesses grupos foi determinante para a 

assistência odontológica imediata independente da condição socioeconômica do jovem. Esse 

fato pode estar relacionado com maior empoderamento do jovem ao participar desse grupos, 

dimensão também avaliada no capital social. Estudos demonstraram que aqueles com baixo 

capital social apresentaram pior condição de saúde bucal (FURUTA et al., 2012; CAETANO; 

SILVA; VETTORE, 2013; PATTUSSI; HARD; SHEIHAM, 2006a). Já o estudo de Bezerra; 

Goes (2014) não encontrou relação do capital social em adolescentes e a utilização de 

serviços odontológicos. 

 

 

5.4. Trajetória da condição socioeconômica familiar 

 

 

A renda familiar é considerada um indicador de posição socioeconômica que pode 

mudar ao longo do tempo mais facilmente que os outros indicadores, daí a importância de se 

avaliar a mobilidade da renda, em especial da renda familiar, ao longo do curso de vida do 

indivíduo e assim verificar seu impacto na saúde (CHITTLEBOROUGH et al., 2006; 

GALOBARDES et al., 2007). Para a análise da trajetória socioeconômica, foram utilizados 

dois desfechos: a mobilidade da renda familiar da infância para a juventude e os episódios de 

pobreza ao longo da vida.  

Observou–se que 13,2% dos indivíduos sempre foram pobres, 14% ascenderam 

socialmente ao longo da coorte, 20% empobreceram e 52,8% nunca foram pobres. 

Semelhante ao encontrado na coorte de Pelotas, na qual 22,6% sempre foram pobres, 13,1% 

ascenderam, 18,2% empobreceram e 46,1% nunca foram pobres (PERES et al., 2011a).  

A tabela 14 descreve os desfechos dentários segundo a mobilidade da renda familiar. 

Observaram-se diferenças na média de dentes com cárie tardia, sem assistência odontológica e 

assistência odontológica imediata de acordo com a mobilidade social. Quem nunca foi pobre 

apresentou a melhor situação de saúde bucal, enquanto os que sempre foram pobres 

apresentaram a pior condição. Não se observaram diferenças entre os estratos empobreceu e 

ascendeu em nenhum dos desfechos, como também do nunca pobre para o ascendeu. Esses 
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resultados mostraram que empobrecer indica uma piora na condição dentária, expressa pelo 

aumento da cárie tardia e redução da média de dentes com assistência odontológica imediata. 

Os desfechos mutilação e recidiva de cárie não apresentaram diferenças de médias entre os 

estratos de mobilidade de renda.  

 

Tabela 14: Média de dentes segundo o desfecho dentário e a mobilidade da renda familiar. Sobral, 

2012. 

 Nunca foi pobre  

Média (DP) 

Empobreceu 

Média (DP) 

Ascendeu  

Média (DP) 

Sempre pobre 

Média (DP) 

 

P 

Cárie Tardia 1,23 (1,53) 1,81 (2,12) 1,46 (2,15) 2,13 (2,45) 0,002* 

Recidiva de cárie 0,33 (0,65) 0,39 (0,70) 0,39 (0,80) 0,13 (0,55) 0,08 

Mutilação 0,70 (1,31) 0,58 (0,87) 0,67 (1,21) 0,63 (1,02) 0,85 

Sem assistência 

odontológica 

 

0,37 (0,98) 

 

0,38 (0,65) 

 

0,66 (1,34) 

 

0,71 (1,24) 

 

0,03
**

 

Assistência 

odontológica 

imediata 

1,62 (2,27) 0,90 (1,33) 1,13 (1,87) 0,87 (1,93) 0,004
*
 

*Sempre pobre ≠  u ca pobre, empobreceu ≠ u ca pobre  

** empre pobre ≠ nunca pobre, sempre pobre ≠ empobreceu  

 

 

 

A tabela 15 apresenta o risco de cada categoria da mobilidade socioeconômica, tendo 

como referência o estrato nunca foi pobre.  Para a cárie tardia, o risco é maior para os que 

sempre foram pobres [RR=1,73 (IC95%1,26-2,38)], seguido dos que empobreceram [RR= 

1,47 (IC95%1,12-1,95)]. Após o ajuste, as categorias empobreceu e sempre ser pobre 

permaneceram como fatores de risco, independente da idade, sexo, aglomeração domiciliar e 

participação em grupo de adolescentes. Para a recidiva de cárie, aqueles que sempre foram 

pobres apresentaram menor chance de apresentar tal desfecho, mesmo quando ajustado pelo 

sexo, idade e acesso negado ao dentista.  

Para o desfecho sem assistência odontológica, sempre ser pobre apresentou um risco 

de 1,92 vezes (IC95% 1,13-3,28) comparado com nunca foi pobre, entretanto, após o ajuste 

com as variáveis desemprego, aglomeração domiciliar, consulta ao dentista há mais de um 

ano e participação em grupo de adolescente, sexo e idade, não permaneceu como fator de 

risco. 

Enquanto, na assistência odontológica imediata, sempre ser pobre e empobrecer 

apresentaram menor chance de ter assistência odontológica imediata quando comparada com 
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quem nunca foi pobre. Além disso, quem empobreceu apresentou menor chance de receber 

assistência odontológica imediata independente do sexo, idade, aglomeração familiar, tempo 

da última consulta odontológica e participação em grupo de adolescentes. 

 

 
Tabela 15: Modelo ajustado e não ajustado da mobilidade da renda segundo o desfecho dentário. 

Sobral, 2012. 

*Ajustado pelo sexo, idade, aglomeração domiciliar e participação em grupo de adolescente. ** Ajustado pelo 

sexo, idade e acesso negado ao dentista. *** Ajustado pelo sexo, idade, desemprego, aglomeração domiciliar, 

tempo da última consulta odontológica, participação em grupo de adolescente. **** Ajustado pelo sexo, idade, 

aglomeração domiciliar, tempo da última consulta odontológica, participação em grupo de adolescente. 

 

 

 

 

Desfecho Mobilidade de 

renda 

Não ajustado Ajustado 

P RR (IC95%) P RR (IC95%) 

Cárie tardia Nunca Pobre 

Ascendeu 

Empobreceu 

Sempre pobre 

 

0,37 

0,006 

0,001 

1 

1,19 (0,81-1,74) 

1,47 (1,12-1,95) 

1,73 (1,26-2,38) 

 

- 

0,02 

0,001 

1 

- 

1,37 (1,04-1,82)* 

1,68 (1,23-2,29)* 

Mutilação Nunca Pobre 

Ascendeu 

Empobreceu 

Sempre pobre 

 

0,76 

0,71 

0,65 

 

1,07 (0,69-1,68) 

1,03 (0,90-1,18) 

1,11 (0,70-1,78) 

 

 

 

Recidiva de 

cárie 

Nunca Pobre 

Ascendeu 

Empobreceu 

Sempre pobre 

 

0,88 

0,37 

0,004 

1 

0,96 (0,59-1,57) 

0,84 (0,58-1,22) 

0,83 (0,75-0,91) 

 

 

 

0,008 

1 

- 

- 

0,32 (0,14-0,75)** 

Sem 

assistência 

odontológica 

Nunca Pobre 

Ascendeu 

Empobreceu 

Sempre pobre 

 

0,05 

0,97 

0,02 

1 

1,77 (0,99-3,17) 

1,01 (0,63-1,62) 

1,92 (1,13-3,28) 

 

- 

- 

0,26 

1 

- 

- 

1,35 (0,80-2,26)*** 

Assistência 

odontológica 

imediata 

Nunca Pobre 

Ascendeu 

Empobreceu 

Sempre pobre 

 

0,10 

0,001 

0,03 

1 

0,70 (0,46-1,72) 

0,55 (0,39-0,77) 

0,54 (0,30-0,95) 

 

- 

0,005 

0,10 

1 

- 

0,61 (0,43-0,86)**** 

0,64 (0,37-1,10)**** 
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Quanto aos episódios de pobreza, 30,9% não tiveram nenhum episódio de pobreza ao 

longo da vida, 33,6% tiveram um episódio de pobreza, 27,4% apresentaram dois episódios de 

pobreza e 8,1% apresentaram três episódios de pobreza. No estudo de Pelotas, foi observada a 

seguinte distribuição: 54,3%, 25,5%, 17,5%, 11,8% apresentaram nenhum, um, dois e três 

episódios de pobreza, respectivamente (PERES et al., 2011a). 

 A tabela 16 apresenta a diferença de média de dentes segundo o desfecho dentário e 

número de episódios de pobreza. Observou-se que a condição dentária piora à medida que se 

acumulam os episódios de pobreza ao longo da vida. A pior condição de saúde bucal foi 

encontrada naqueles que tiveram duas ou mais experiências de pobreza e a melhor naqueles 

com nenhum episódio de pobreza. 

 

 

Tabela 16: Média de dentes segundo o desfecho dentário e os episódios de pobreza. Sobral, 2012. 

 Nenhum episódio 

de pobreza 

Média (DP) 

1 episódio de 

pobreza 

Média (DP) 

2 ou + episódios 

de pobreza 

Média (DP) 

 

P 

Cárie Tardia 1,23 (1,64) 1,28 (1,54) 1,93 (2,32) 0,001* 

Recidiva de cárie 0,37 (0,70) 0,33 (0,71) 0,26 (0,61) 0,36 

Mutilação 0,65 (1,26) 0,67 (1,19) 0,66 (1,09) 0,98 

Sem assistência 

odontológica 

 

0,32 (0,86) 

 

0,43 (1,04) 

 

0,60 (1,14) 

 

0,04** 

Assistência 

odontológica imediata 

 

1,77 (2,23) 

 

1,39 (2,21) 

 

0,82 (1,50) 

 

<0,001* 

*2 ou mais episódios de pobreza ≠  e hum episódio de pobreza e 1 episódio de pobreza 

**2 ou mais episódios de pobreza ≠  e hum episódio de pobreza 

 

 

Ao analisar o risco dos episódios de pobreza para cada desfecho dentário (Tabela 17), 

verificou-se que apresentar dois ou mais episódios de pobreza implicou em maior risco para o 

desenvolvimento de cárie tardia, aumento na média de dentes sem assistência odontológica e 

na redução de dentes com assistência odontológica imediata. Sempre ser pobre permaneceu 

como fator de risco para a cárie tardia e menor assistência odontológica, mesmo após ajustado 

pelas variáveis da onda de 2012. Para os desfechos de mutilação dentária e recidiva de cárie, 

os episódios de pobreza não se apresentaram como fatores de risco.  
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Tabela 17: Modelo ajustado e não ajustado de episódios de pobreza segundo o desfecho dentário. 

Sobral, 2012. 

*Ajustado pelo sexo, idade, aglomeração domiciliar e participação em grupo de adolescente. ** Ajustado pelo 

sexo, idade, desemprego, aglomeração domiciliar, tempo da última consulta odontológica, participação em grupo 

de adolescente. *** Ajustado pelo sexo, idade, aglomeração domiciliar, tempo da última consulta odontológica, 

participação em grupo de adolescente. 

  

 

Peres et al. (2011), na coorte de Pelotas, confirmaram as três hipóteses que explicam a 

teoria do life course, ou seja, indivíduos que eram pobres no início da vida apresentaram 

maior proporção de dentes doentes (soma de cariados, restaurados com cárie e perdidos por 

cárie) independente da renda familiar na adolescência e na idade adulta, bem como menor 

frequência de escovação. O grupo que sempre foi pobre teve a pior situação de saúde bucal 

aos 24 anos, os que apresentaram mobilidade social independente da direção apresentaram 

situação parecida, mas pior do que os que nunca foram pobres. Observou-se também que 

quanto maior o número de episódios de pobreza pior a situação de saúde bucal, resultados 

semelhantes a este estudo. 

Nos estudos de Dunedin, Nova Zelândia, verificou-se menor média de superfícies 

dentárias cariadas e menor perda dentária no grupo de trajetória socioeconômica alta-alta, 

seguido do grupo baixa-alta, depois alta-baixa e, por último, com a pior situação de saúde 

Desfecho Episódios de 

pobreza 

Não ajustado Ajustado 

p RR (IC95%) P RR (IC95%) 

Cárie tardia Nenhum 

1 episódio 

2 ou + episódios 

 

0,78 

0,002 

1 

1,04 (0,78-1,38) 

1,25 (1,09-1,44) 

 

- 

0,007 

1 

- 

1,22 (1,06-1,41)* 

Mutilação Nenhum 

1 episódio 

2 ou + episódios 

 

0,50 

0,87 

1 

1,09 (0,86-1,40) 

1,02 (0,80-1,31) 

  

Recidiva de 

cárie 

Nenhum 

1 episódio 

2 ou + episódios 

 

0,49 

0,14 

1 

0,91 (0,71-1,18) 

0,82 (0,64-1,06) 

  

Sem 

assistência 

odontológica 

Nenhum 

1 episódio 

2 ou + episódios 

 

0,31 

0,01 

1 

1,34 (0,76-2,36) 

1,37 (1,06-1,77) 

 

- 

0,31 

1 

- 

1,15 (0,88-1,50)** 

Assistência 

odontológica 

imediata 

Nenhum 

1 episódio 

2 ou + episódios 

 

0,13 

<0,0001 

1 

0,78 (0,57-1,08) 

0,68 (0,58-0,81) 

 

- 

0,001 

1 

- 

0,75 (0,64-0,89)*** 
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bucal o grupo baixa-baixa. O estudo confirmou a teoria da mobilidade ascendente, na qual 

aqueles que mudaram de estrato social da infância para a fase adulta apresentaram melhores 

condições de saúde bucal do que aqueles que permaneceram no baixo estrato social por toda a 

vida, assim como, verificou-se, também, a teoria da mobilidade descendente, na qual aqueles 

que pioraram de vida aumentaram o número de cáries e perda dentária quando comparado 

com aqueles que permaneceram com alta condição socioeconômica (POULTON et al., 2002; 

THOMSON, 2004).  

Thonson (2004) afimou que do ponto de vista da saúde bucal, é melhor nascer em 

melhor condição socioeconômica, mas, se não for possível, subir na hierarquia social tende a 

amenizar a maioria das desvantagens expostas ao pior estrato social. Nesse estudo, não foi 

verificada diferença na situação de saúde bucal entre o grupo que nunca foi pobre e o que 

ascendeu socialmente, indicando também que melhorar de vida tem impacto positivo na saúde 

bucal. Entretanto, esse resultado pode sugerir que ser pobre na infância não faz diferença com 

quem não teve experiência de pobreza na infância, o que gera uma contradição com a hipótese 

do período crítico. Porém, vale salientar, que somente a renda familiar foi usada para medir 

ascensão socioeconômica, enquanto na análise do período crítico outras variáveis marcadoras 

de classe social durante a infância foram utilizadas e apresentaram-se como fatores de risco 

(ausência de banheiro em casa, casa de taipa e aglomeração familiar). Portanto, o resultado da 

mobilidade renda não invalida o resultado do período crítico,  

Thomson (2012) observou, ainda, que a perda dentária aos 38 anos foi três vezes 

maior no grupo de trajetória socioeconômica baixa-baixa do que no grupo alta-alta, enquanto 

alta-baixa e baixa-alta apresentaram situações intermediárias, em que baixa-alta perdeu menos 

dentes que alta-baixa. O grupo que permaneceu pobre também apresentou pior impacto da 

saúde bucal na vida diária aos 38 anos, diferente desse estudo onde não foi observada 

diferença na perda dentária entre as diferentes classes sociais. Entretanto, o uso do serviço 

odontológico impactou muito mais na mutilação dentária, conforme descrito na análise do 

período crítico, do que a trajetória socioeconômica, já que a mutilação dentária está 

relacionada com o modelo de atenção à saúde bucal ofertado. Vale salientar, que 90% dos 

indivíduos apresentaram renda familiar de até três salários mínimos, o que torna essa amostra 

homogênea do ponto de vista da renda familiar atual. Portanto, ascender de uma renda 

familiar de um salário mínimo para dois salários mínimos pode estar relacionado com maior 

poder de compra das famílias, mas não necessariamente com o melhor acesso aos serviços 

básicos, como saúde, emprego, transporte e educação.  
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Porém, empobrecer apresentou-se como fator de risco para a cárie tardia e para uma 

menor assistência odontológica imediata, entretanto, com uma situação melhor do que aqueles 

que sempre foram pobres. Autores justificam as diferenças do impacto da mobilidade 

socioeconômica na saúde bucal por meio de algumas hipóteses: os cuidados de saúde 

duvidosos durante a formação da criança, existência de diferentes práticas de promoção da 

saúde entre as classes socioeconômicas, e a presença de agentes estressores decorrentes da 

condição social que podem alterar biologicamente a criança e, consequentemente, a saúde na 

fase adulta (POULTON et al., 2002).  

Segundo Thomson (2012), os comportamentos e práticas das iniquidades em saúde 

bucal estão embutidos nos padrões da vida cotidiana, além de serem socialmente 

determinados, assumindo padrões diferentes de acordo com a hierarquia social. Alguns 

indivíduos conseguiram mudar de posição social, seja para melhor ou pior, mas a maioria 

permaneceu com seus costumes, crenças, comportamento e meio ambiente em que nasceram. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo permitiu uma abordagem diferenciada sobre a cárie dentária em estudos de 

coorte, pois foi possível avaliar a incidência de cárie entre as ondas de 2006 e 2012, bem 

como a trajetória dentária ao longo das três ondas. 

 Alguns estudos de coorte em saúde bucal utilizaram a média dos índices CPOD e/ou 

CPOS como desfechos para medir a progressão da cárie, independente da quantidade de 

superfícies consideradas no dente extraído no somatório do CPOS (CP3OS, CP5OS) (PERES 

et al., 2009; BROADBENT; THOMSON; POULTON, 2006; LAWRENCE et al., 2008; 

PAGE; THOMSON, 2011; SHEARER et al., 2012). Outros estudos utilizaram a combinação 

dos componentes do índice CPOD/CPOS, tais como a média de dentes/superfície cariados e 

restaurados (THOMSON et al., 2004; BROADBENT; THOMSON; POULTON, 2006) ou a 

média de dentes cariados, restaurados com cárie e perdidos, denominados dentes não sadios 

por Peres et al. (2011a).  

Entretanto, o uso apenas desses índices enquanto desfecho em estudos de coorte 

implicou na perda de sensibilidade para detectar novas cáries, visto que, uma vez que um 

dente restaurado apresenta recidiva de cárie ao longo da coorte, não acarretará no aumento do 

índice CPOD e não necessariamente no índice CPOS. Além disso, considerar indivíduos com 

mesmo valor do índice, mas que apresentaram comportamentos diferentes na trajetória dos 

seus componentes significa colocar indivíduos com história dentária distinta no mesmo 

patamar de análise. Da mesma forma, usar os componentes do índice agrupados, sejam 

cariados e restaurados juntos ou cariados e perdidos, quando cada um deles implica em 

condições de análises diferentes.  

Portanto, este estudo contribuiu com a discussão sobre novos desfechos para a análise 

de cárie em estudos de coorte, para além do CPOD, conforme proposto por Broadbent; 

Thomson (2005), pois permitiu identificar o percurso da cárie dentária do indivíduo, e não só 

a condição de saúde bucal geral atual, medida pelo CPOD/CPOS. Autores sugerem o uso de 

novos índices a partir do CPOS, como o incremento de cárie bruto, líquido e ajustado, 

entretanto, são indicados para regiões com baixa prevalência de cárie, o que não é o caso do 

Brasil, particularmente do Nordeste brasileiro. Esses autores afirmam, ainda, que o estudo da 

incidência é de grande importância para estudos longitudinais de cárie dentária 

(BROADBENT; THOMSON, 2005).  
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O uso da incidência de cárie adotado neste estudo permitiu medir e compreender o 

comportamento da cárie da adolescência para a fase adulta jovem de forma mais confiável. 

Quanto aos desfechos que mediram a trajetória dentária ao longo das três ondas, a cárie tardia 

possibilitou a compreensão dos fatores relacionados com o surgimento da cárie apenas na fase 

adulta jovem. A recidiva de cárie permitiu compreender o reaparecimento de novas cáries em 

dentes já tratados ao longo da coorte. A mutilação, considerada por Thomson et al. (2012) o 

desfecho que expressa a maior iniquidade, analisou a história de perda dentária no curso de 

vida. Já a assistência odontológica imediata e sem assistência permitiram compreender por 

que alguns indivíduos tiveram acesso à assistência de forma mais rápida ao longo da vida, 

enquanto outros permaneceram sem assistência por mais de seis anos.   

Verificou-se que as variáveis que expressaram a situação socioeconômica, em algum 

momento da vida do jovem, apresentaram-se como fatores de risco para todos os desfechos 

analisados. Este resultado comprovou a teoria da determinação social, bem como a presença 

de iniquidades em saúde bucal (FRIAS et al., 2007; BLAS; KURUP, 2010; MARMOT; BEL, 

2011; PITTS et al., 2011; THOMSON, 2012).  

Analisar a relação das condições socioeconômicas ao longo do curso de vida com a 

saúde é considerado difícil, devido à complexidade dos fatores socioeconômicos serem 

reduzidos em indicadores que, muitas vezes, apenas se aproximam dessa relação. Entretanto, 

os indicadores de renda, ocupação e escolaridade medem as condições socioeconômicas de 

forma mais direta que outros e são usados para avaliar iniquidades em saúde 

(CHITTLEBOROUGH et al., 2006; GALOBARDES et al., 2007).  

A escolaridade de um indivíduo indica as oportunidades sociais, as escolhas e 

restrições às quais está submetido. O nível de escolaridade dos pais pode influenciar as 

circunstâncias socioeconômicas dos seus filhos, de forma que será um forte determinante do 

seu futuro emprego e renda. Psicologicamente, pais com níveis de escolaridade mais elevados 

são mais propensos a incutir fortes valores educativos e normas em seus filhos. 

Biologicamente, a capacidade intelectual e a realização educacional, portanto, podem ser, pelo 

menos parcialmente, herdadas (CHITTLEBOROUGH et al., 2006; GALOBARDES et al., 

2007). Verificou-se, nesse estudo, que escolaridade do chefe da família com oito anos ou mais 

implicou em maior assistência odontológica imediata ao longo da vida, porém, ao ser ajustado 

pelas outras variáveis não permaneceu no modelo final. 

Piosevan et al. afirmam que o tipo de escola é um indicador alternativo que expressa a 

situação socioeconômica em estudos epidemiológicos em saúde bucal no Brasil. Estudar em 
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escola pública ao longo da vida determinou um maior risco para incidência de cárie, 

mutilação dentária, falta de assistência odontológica e assistência odontológica imediata. 

A renda está relacionada com a posse de bens materiais e é inversamente 

correlacionada com as condições ambientais como qualidade do ar, alimentação, condições de 

moradia, aglomeração domiciliar, escola, ambiente de trabalho e vizinhança, além de acesso 

aos serviços de saúde. Uma maior renda também está relacionada com maior autoestima e 

participação na sociedade (EVANS; KANTROWITZ, 2002; CHITTLEBOROUGH et al., 

2006; GALOBARDES et al., 2007). No presente estudo, a pior renda familiar apresenta-se 

como fator de risco para a cárie tardia e a melhor renda do chefe da família implica em maior 

assistência odontológica imediata. 

Condições de ocupação e emprego refletem o ambiente físico e psicossocial em que o 

indivíduo está inserido e apresenta uma relação direta com a renda e escolaridade. Melhores 

condições de trabalho implicam em maior e melhor acesso aos cuidados de saúde, 

escolaridade e melhores condições de moradia (CHITTLEBOROUGH et al., 2006; 

GALOBARDES et al., 2007). Constatou-se que o desemprego está relacionado com a falta de 

assistência odontológica e o emprego informal com o aparecimento da cárie tardia.  

A aglomeração domiciliar, apesar de estar mais relacionada como um fator de risco 

para as doenças infecciosas, porque indica nível de higiene e facilidade de transmissão de 

doenças dentro do domicílio, pode também ser considerada relevante na vigilância de doenças 

crônicas, pois indica uma medida indireta de desvantagem socioeconômica associada com o 

aumento do risco das doenças crônicas (CHITTLEBOROUGH et al., 2006). A aglomeração 

domiciliar permanece como fator de risco para a incidência de cárie e a falta de assistência 

odontológica.  

Medir a posição socioeconômica apenas em um estágio da vida é considerado por 

alguns autores como insuficiente para explicar totalmente o impacto dos fatores 

socioeconômicos na situação de saúde e como se modifica ao longo da vida (DAVEY; 

SMITH et al., 1997). Já a teoria do life course é considerada o melhor modelo para se 

investigar a relação das condições socioeconômicas e a saúde, bem como monitorar as 

iniquidades, compreender a etiologia e controlar fatores de confundimento (GALOBARDES 

et al., 2007). 

Foram comprovadas, neste estudo, as três hipóteses explicativas para o life course: o 

período crítico, o qual a situação socioeconômica e a utilização de ações e serviços de saúde 

durante a infância e a adolescência influenciaram a saúde bucal dos jovens; a mobilidade 

socioeconômica, em que empobrecer implica na piora da condição de saúde bucal, enquanto o 
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nunca ser pobre apresenta a melhor situação de saúde bucal; e, por fim, a teoria da 

acumulação de risco, pois quanto maior o número de episódios de pobreza ao longo da vida 

pior a situação de saúde bucal no futuro.  

É importante ressaltar que a teoria do life course deve ser compreendida não sob a 

perspectiva determinista ou programada de fatores no início da vida, mas deve ser, em parte, 

explicada pelo que aconteceu no início da vida e, em parte, explicada pelos fatores 

determinantes atuais ou próximos ao desfecho, visto que variáveis relacionadas com a fase 

atual dos jovens apresentaram-se como fatores de risco para os problemas bucais, bem como 

empobrecer implica em mudanças no quadro de saúde bucal. Portanto, a saúde bucal é 

resultante de um conjunto de fatores que se relacionam entre si ao longo da vida.  

Tradicionalmente, as intervenções de saúde são baseadas na ideia de que os indivíduos 

podem se beneficiar igualmente de programas de intervenção independentes de seu passado, 

entretanto, políticas complementares devem quebrar cadeias de adversidades e reparar os 

danos causados pelas desvantagens do passado, fato chamado de trampolim. Isso pode 

aumentar a chance de um melhor desfecho de saúde (NICOLAU; MARCENES, 2012). 

A teoria salutogênese afirma que fatores estressores que afetam a saúde do indivíduo 

fazem parte da vida humana e que a capacidade de lidar com esses fatores farão a pessoa mais 

ou menos saudável. Watt (2002) afirma que o nível de educação, segurança no trabalho, 

condições de moradia e políticas de apoio social são fatores populacionais salutares, que terão 

influência no estado de saúde do indivíduo, incluindo a saúde bucal. Autores concluem que as 

políticas públicas são a principal explicação para o efeito da desigualdade de renda na saúde 

bucal no Brasil (CELESTE; NADANOVSKY, 2010). 

Vale ressaltar, que a equidade em saúde não visa igualar o status de saúde entre os 

indivíduos, mas, sim, as oportunidades de saúde, para que cada indivíduo tenha as mesmas 

possibilidades de levar uma vida longa e saudável, respeitando a liberdade do indivíduo em 

escolher o tipo de vida que compromete sua saúde (SOLAR; IRWIN, 2005). 

A literatura tem apontado como solução para a redução das iniquidades em saúde 

bucal intervenções nos determinantes sociais, tais como: o desenvolvimento de políticas 

públicas que aumentem o nível de educação; que garantam oportunidades iguais de emprego e 

renda; que melhorem os benefícios sociais e reduzam a pobreza; que promovam a habitação a 

preços acessíveis; que protejam as minorias e grupos vulneráveis da discriminação e exclusão 

social; incentivem intervenções que adotem uma abordagem de fator de risco comum, como 

políticas que favoreçam a segurança alimentar e nutricional, redução do estresse, álcool e 

tabaco. Políticas que favoreçam, também, o aumento do acesso ao flúor, que superem as 
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barreiras para os serviços de saúde e que estes sejam reorientados para garantir o acesso e 

equidade da atenção à saúde bucal e que, além disso, desenvolvam ações de promoção de 

saúde bucal e educação em saúde em parceria com comunidades locais, de forma a garantir o 

empoderamento de grupos mais vulneráveis (THOMSON et al., 2004; CNDSS, 2008; BLAS; 

KURUP, 2010; NICOLAU; MARCENES, 2012; WATT, 2012).    

Os serviços de saúde, embora insuficientes por si só para melhorar a saúde bucal da 

população, são importantes para aliviar o impacto da doença na qualidade de vida, como, 

também, essenciais para proporcionar às crianças cuidados de saúde de qualidade no início e 

ao longo da vida (NICOLAU; MARCENES, 2012), e, dessa forma, contribuir com a redução 

das iniquidades em saúde.  

Segundo Thomson et al. (2004), um estudo abrangente sobre as iniquidades em saúde 

bucal sob a perspectiva do ciclo vital deve utilizar um desenho de estudo do tipo coorte, ter 

uma amostra representativa, acompanhar o início da vida dos sujeitos da pesquisa e 

acompanhá-los por um maior tempo possível, além de coletar dados socioeconômicos, 

características físicas e sociais, para que se possa determinar a história natural dessas 

iniquidades. 

Apesar de apresentar um desenho de estudo de coorte, o que torna esta pesquisa 

relevante, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista da escassez de estudos de 

coorte em saúde bucal, este estudo apresentou algumas limitações. Uma delas foi não se tratar 

de uma coorte de nascimento, o que não permitiu coletar informações do nascimento dos 

sujeitos, consequentemente, não foi possível investigar a teoria da origem social do life 

course. Não foi realizada também a calibração intraexaminador, visto que a logística da coleta 

de dados não permitiu, fato também observado em outros estudos de coorte em Pelotas e 

Dunedin (PERES et al., 2011b).  

Outra limitação do estudo se refere ao intervalo muito grande entre as ondas, de seis 

anos, onde outros eventos relacionados com a saúde bucal e com a trajetória socioeconômica 

podem ter ocorrido e não foram identificadas nas ondas da coorte, além de dificultar o 

acompanhamento dos indivíduos, o que pode gerar vieses de seleção. 

Para a análise da trajetória das condições socioeconômicas, foi apenas considerada a 

renda familiar, seguindo a metodologia utilizada em Pelotas (PERES et al., 2011a), não 

considerando a ocupação como ocorreu nos estudos de coorte de Dunedin, Nova Zelândia 

(POULTON et al., 2002; THOMSON, 2004; THOMSON, 2012). Por fim, recomendam-se, 

ainda, novas análises estatísticas para melhor compreender os fatores de confundimento, bem 

como o efeito de uma onda sobre a outra.   
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo demonstrou a existência de iniquidades em saúde bucal e na assistência 

odontológica no município de Sobral-CE. Além disso, identificou períodos críticos, a infância 

e a adolescência, os quais interferiram na saúde bucal dos jovens. Verificou, ainda, que os 

indivíduos que nunca foram pobres ao longo da vida apresentaram uma melhor condição 

bucal, enquanto empobrecer acarretou numa piora no quadro de saúde bucal. Porém, o risco 

foi maior para aqueles que permaneceram sempre pobres e com maior número de experiência 

de pobreza ao longo da vida. Observou-se, também, que os serviços odontológicos não 

causaram impacto na saúde bucal, visto que os que utilizaram o serviço ao longo da vida 

apresentaram pior saúde bucal. Além disso, a participação em grupos de adolescentes  

apresentou efeito positivo sobre a saúde bucal dos jovens. Dessa forma, a saúde bucal dos 

jovens é resultante da sua trajetória de vida.   

Portanto, sugere-se que os gestores reorientem o modelo de atenção, de forma a 

reduzir as iniquidades na assistência odontológica, com vistas a um modelo real de vigilância 

à saúde, com garantia da equidade e integralidade da atenção. Ressalta-se, ainda, a 

necessidade de desenvolver ações educativas voltadas para a promoção da saúde e 

empoderamento do adolescente sobre sua saúde. Além disso, é fundamental o 

desenvolvimento de políticas sociais e econômicas mais justas, capazes de reduzir as 

desigualdades sociais, com garantia da inserção do jovem no mercado de trabalho e o 

fortalecimento de redes e grupos de apoio social na comunidade.  
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nome:_______________________________________________ Idade:__________ 

Endereço continua o mesmo: (   ) Sim   (   ) Não                    

Se não, qual o novo endereço:___________________________________________ 

Condições socioeconômicas: 

1. Nº de pessoas no domicílio__________   2. Escolaridade em anos__________ 

3. Estudante: ( 0 ) Não  ( 1 ) Sim 

4. Tipo de escola: ( 0 ) Não é estudante (1) Pública (2) Privada (3) Outras 

5. Moradia: (1 ) Própria. (2 ) Própria em aquisição. (3) Alugada. (4) Cedida. (5 ) Outras 

6. Número de cômodos__________   7 . Renda familiar (R$)___________________ 

8. Está trabalhando: ( 0 ) Não  ( 1 ) Sim 

9.Tipo de atividade: (0) Não está trabalhando atualmente (1) Funcionário público, concursado  

(2) Funcionário público, comissionado (3) Emprego formal, com carteira assinada (4 ) Emprego informal 

10. Abastecimento de água (uso para beber): (1) Rede pública com canalização interna (2) Rede pública sem 

canalização interna (3) Água de poço com canalização interna (4) Água de poço sem canalização interna (5) Água 

mineral (6) Chafariz   (7 ) Fonte natural (bica)   (8) Outros_____________ 

Utilização de serviços e ações de saúde bucal 

11. Já foi ao dentista alguma vez na vida:  (0) Não (1) Sim   

12. Há quanto tempo: (0) Nunca foi ao dentista (1) Menos de um ano  (2) De um a dois anos (3) Há três ou + anos 

13. Onde: (0) Nunca foi ao dentista (1) Serviço Público (2) Serviço Privado Liberal 

  (3) Serviço Privado Suplementar (Planos e Convênios). (4) Serviço Filantrópico (5) Outros_________ 

14. Por quê: (0) Nunca foi ao dentista. (1) Consulta de rotina/reparos/manutenção. (2) Dor  

(3) Sangramento gengival (4) Cavidades nos dentes. (5) Ferida, caroço ou manchas na boca   

(6) Rosto inchado (7) Outros______________ 

15. Como avalia o atendimento:  

(0) Nunca foi ao dentista. (1) Péssimo (2) Ruim (3) Regular (4) Bom (5) Ótimo 

16. Já procurou dentista e não foi atendido: (1) Sim (2) Não  

17. Onde procurou e não foi atendido: (1) Público (2) Privado (9) Não se aplica 

18. Participa ou já participou de algum grupo de adolescente: (1) Sim (2) Não  

19. Alguma vez na vida teve dor de dente: (1) Sim (2) Não  

20. O quanto de dor seus dentes e gengivas causaram nos últimos seis meses:    
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(0) Nenhuma dor  (1) Pouca dor (2 ) Média dor (3 ) Muita dor 

21. Qual o primeiro procedimento que realiza quando tem dor de dente:  

(0) Nunca teve dor de dente (1) Auto-medicação  (2) Procura farmácia  (3) Procura um dentista  

(4) Procura um médico (5) Procura um pronto-socorro (6) Procura um serviço odontológico  

(7) Procura benzedeira, rezadeira  (8) Outros__________________________________ 

22. Qual o procedimento realizado para tratar a dor de dente: (0) Nunca teve dor de dente  

 (1) Extração (2) Restauração (3) Tratamento endodôntico (4) Outros_________________________ 

23. O que faria se tivesse dor de dente (para os que nunca tiveram): 

 (1) Auto-medicação  (2) Procura farmácia (3) Procura um dentista  (4) Procura um médico  

(5) Procura pronto-socorro (6) Procura um serviço odontológico (7) Procura rezadeira/benzedeira  

(8) Outros_____________  (9) Não se aplica 

24. Se tivesse dor de dente, qual o procedimento esperaria fazer (para os que nunca tiveram):  

(1) Extração  (2) Tratamento endodôntico (3) Alívio da dor (4) Restauração (5) Outros___________  

(9) Não se aplica 

25. Já teve algum traumatismo dentário: (1) Sim  (2) Não   

26. Qual o motivo do traumatismo: (0) Não teve traumatismo (1) Acidente de automóvel  

(2) Acidente de moto (3) Acidente de bicicleta (4) Esporte (5) Soco (briga) (6) Queda (7) Objeto  

(8) Outros__________________________________________ 

27. Qual o tratamento realizado: (0) Não teve traumatismo (1) Nenhum (2) Extração  

(3) Tratamento endodôntico + coroa protética (4) Tratamento endodôntico + restauração (5) Restauração  

(6) Outros____________________________________________  

28. Usa aparelho ortodôntico atualmente: (1) Sim  (2) Não   

29. Já usou aparelho ortodôntico: (1) Sim  (2) Não   

30. Que estabelecimento colocou aparelho ortodôntico: (0) Nunca utilizou (1) Serviço Público  

(2) Serviço Privado Liberal (3) Serviço Privado Suplementar (Planos e Convênios)  

(4) Serviço Filantrópico (5) Outros__________________ 

31. Considera que necessita de tratamento odontológico atualmente: (1) Sim  (2) Não   
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Autopercepção de saúde bucal  

32. Como classificaria sua saúde bucal:  

(0) Não sabe / Não informou (1) Péssima (2) Ruim (3) Regular (4) Boa (5) Ótima 

33. Como classificaria a aparência de seus dentes e gengivas:  

(0) Não sabe / Não informou (1) Péssima (2) Ruim (3) Regular (4) Boa (5) Ótima 

34. Como classificaria sua mastigação:  

(0) Não sabe / Não informou (1) Péssima (2) Ruim (3) Regular (4) Boa (5) Ótima 

35. Como classificaria sua fala devido aos dentes e gengivas:  

(0) Não sabe / Não informou (1) Péssima (2) Ruim (3) Regular (4) Boa (5) Ótima 

36. De que forma a sua saúde bucal afeta o seu relacionamento com outras pessoas:  

(0) Não sabe / Não informou (1) Não afeta (2) Afeta pouco (3) Afeta mais ou menos (4) Afeta muito 

Hábitos e comportamentos de saúde bucal 

37. Qual a condição da escova de dentes ? (1) Não tem escova (2) Insatisfatório (3) Satisfatório 

38. Usa dentifrício: (1) Sim  (2) Não     46. Usa fio dental: (1) Sim  (2) Não   

39. Qual a frequência no uso de escova por dia: (1) mais de cinco vezes/dia (2) três a quatro vezes/dia  

(3) uma a duas vezes/dia (4) não escova 

Fumo: 

Uso: (1) Sim (2) Não 

Frequência: (1) Diário (2) duas a três vezes/semana (3) uma vez/semana (4) Menos de uma vez/semana  

Quantidade: (1) Até uma unid./dia (2) duas a cinco unid./dia (3) Mais de cinco unid./dia  

Início: Ano de início do uso 

Fumo Uso Frequência Quantidade Início 

40. Cigarro     

41. Cachimbo     

42. Charuto     

43. Outros___________     

 

Dieta Líquidos:  

Consumo: (1) Sim (2) Não 

Frequência: (1) Diário (2) duas a três vezes/semana (3) uma vez/semana (4 ) Menos de uma vez/ semana (esporádico)  
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Quantidade: (1) Até um copo (250 ml) /dia (2) dois a três copos /dia (3) Mais de quatro copos /dia 

Forma: (1) Açúcar (2) Adoçante (3) Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieta sólidos: 

Consumo: (1) Sim (2) Não 

Frequência: (1) Diário (2) duas a três vezes/semana (3) uma vez/ semana (4) Menos de uma vez/semana (esporádico) 

Quantidade: (1) Até uma unidade (porção / fatia) por dia (2) duas a três unidades (porção / fatia) por dia  

(3) Mais de quatro unidades (porção / fatia) por dia 

Sólido Consumo Frequência Quantidade 

55. Frutas    

56. Chocolate/brigadeiro    

56. Doce compota (caseiro)    

58. Doce industrializado     

Líquidos Consumo Frequência Quantidade Forma 

44. Suco natural     

45. Suco artificial     

46. Refrigerante     

47. Café     

48. Leite     

49. Café com leite     

50. Achocolatado  

(pronto ou em pó) 

    

51. Cerveja     

52. Aguardente     

53. Vinho     

54. Outra alcoólica     
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59. Bombom/bala    

60. Chiclete    

61. Biscoito doce (recheado)    

62. Bolo    

63. Sorvete/picolé    
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Este é um convite para você participar da pesquisa Condições de saúde bucal de 

adolescentes e seus fatores determinantes: uma coorte em um município do Nordeste brasileiro. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Esta pesquisa procura 

analisar a condição de saúde bucal em adolescentes em Sobral e relacioná-la com os principais fatores 

causais para os problemas bucais. Essa pesquisa visa, ainda, buscar mecanismos que aperfeiçoem o 

sistema de saúde na perspectiva de saúde bucal de qualidade para todos. Caso decida aceitar o convite, 

você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: exame bucal e preenchimento de questionário. A 

pesquisa não representa qualquer risco envolvido com sua participação. Você terá o seguinte benefício 

ao participar da pesquisa: inclusão em ações de assistência odontológica a serem disponibilizadas pelo 

Centro de Especialidades Odontológicas de Sobral. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu 

nome não será identificado em nenhum momento.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo e todas as dúvidas que tiver a respeito desta pesquisa 

poderá perguntar diretamente à profª. Ana Karine Macedo Teixeira, no Curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará, na Praça Senador Figueira, Rua Anahid Andrade, 471 ou pelo telefone 

(85) 87533356. 

 Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UVA, Av. Dr. Guarany, 317 – Campus Cidão, CEP: 62040-730, Sobral-CE. Tel: 

(88)36774255 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Condições de saúde bucal de 

adolescentes e seus fatores determinantes: uma coorte em um município do Nordeste brasileiro. 

Sobral, ___ de ___________________________ de _____ 

 

__________________________________                            ______________________________ 

                   Participante                                                Pesquisador  


