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RESUMO 

Este trabalho buscou identificar a prevalência do uso e o padrão de consumo de insumos preventivos 

em saúde bucal pela população de duas cidades com características demográficas similares e quadros 

de saúde bucal distintos, bem como os fatores associadas ao uso dos mesmos. O estudo foi 

individuado, observacional e seccional analítico com grupo de comparação. A pesquisa foi realizada 

nas cidades do Natal/RN e Florianópolis/SC. A amostra foi composta por 963 indivíduos, divididos 

entre ambas cidades, com idade igual ou maior que 20 anos. A amostragem foi por cotas e a coleta se 

deu através de questionários estruturados, com informações das características socioeconômico-

demográficas, hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em saúde bucal e possíveis fatores 

associados. As entrevistas ocorreram em pontos de grande movimento em ambas cidades. Os dados 

foram submetidos ao teste estatístico qui-quadrado e regressão logística do tipo stepwise forward. 

Para todos os testes foi adotado um nível de significância de 5%. O uso de escova dentária e dentifrício 

foi feito por 100% da amostra e cerca de 70,0% os utilizam 3 ou mais vezes ao dia. O uso de fio 

dentário foi de 66,0% para Natal/RN e 81,5% para Florianópolis/SC. Já o uso de enxaguante bucal foi 

52,9% e 59,3% para Natal/RN e Florianópolis/SC, respectivamente. A frequência predominante de 

uso em ambos os casos foi uma vez ao dia. Os resultados de Florianópolis/SC foram melhores nos 

quesitos condição socioeconômica e hábitos de higiene. Observou-se associação entre o uso de fio 

dentário e o fato dos indivíduos residirem em Florianópolis/SC, serem do sexo feminino, estado civil 

casado, estarem na faixa etária de 40-49 anos, possuírem maior nível de escolaridade, frequentarem o 

serviço odontológico privado, realizarem higienização bucal mais vezes diariamente e não relatarem 

dor de dentes nos últimos seis meses. As variáveis que se associaram ao uso de enxaguante foram 

predominantemente aquelas que representavam a condição socioeconômica do indivíduo, sendo 

aqueles com melhor situação, os que mais utilizavam esse insumo. Conclui-se nesta pesquisa que a 

condição socioeconômica dos indivíduos, representadas pelo acesso a serviços de saúde e a 

escolaridade, foram os principais determinantes sobre os hábitos de higiene bucal da amostra 

estudada.  

 

Palavras chave: Saúde Bucal, Saúde Pública, Higiene Bucal, Dispositivos para o cuidado bucal 

domiciliar 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aimed to identify the prevalence of the use and the consumption pattern of oral health 

preventive supplies by the population of two cities with similar demographic characteristics and 

different oral health status, as well as factors associated with their use. The study was individual, 

observational and analytical sectional with comparison group. The survey took place in the cities of 

Natal/RN and Florianópolis/SC. The sample consisted of 963 individuals, divided between both cities, 

from the age of 20 and up. The sampling was by quotas and the collection was through questionnaires 

structured with information of socioeconomic and demographic characteristics, usage habits and 

consumption of oral health preventive supplies and possible associated factors. The interviews took 

place in busy locations in both cities. The data were submitted to chi-square statistical test and logistic 

regression type stepwise forward. For all tests it was adopted a 5% significance level. The use of 

toothbrush and dentifrice was made by 100% of the sample and about 70.0% use them 3 or more times 

daily. The use of dental floss was 66.0% for Natal/RN and 81.5% for Florianópolis/SC. And the use 

of mouthwash was 52.9% and 59.3% for Natal/RN and Florianópolis/SC, respectively. The 

predominant frequency of use in both cases was once a day. The results of Florianópolis/SC were 

better in the categories socioeconomic status and hygiene habits. There was an association between 

the use of dental floss and the fact that individuals resided in Florianópolis/SC, were female, were 

married, were in the age group of 40-49 years, had a higher level of education, attended private dental 

service, performed oral hygiene more times daily and did not report toothache in the previous six 

months. The variables associated with the use of mouthwash were predominantly those representing 

the socio-economic condition of the individual, those in better condition were the ones who most used 

this product. In conclusion, the socioeconomic status represented by yhe access to health services and 

the education level, were the main determinants of the oral hygiene habits of the sample.  
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1. INTRODUÇÃO 

O acúmulo de biofilme dentário, associado a fatores determinantes e modificadores, é 

considerado elemento-chave para o desenvolvimento das principais doenças bucais, quais sejam, a 

cárie dentária e as doenças periodontais (SANTOS et al., 2008). Embora essas duas doenças sejam 

preveníveis e passíveis de controle mediante procedimentos básicos de cuidado e higiene bucal 

(escovação dentária, controle da frequência do consumo de açúcares e visitas periódicas ao dentista) 

(CASCAES et al, 2014), o objetivo de uma boa saúde bucal ainda não é alcançado em nível 

populacional (MANFREDINI, 2006). A população adulta brasileira (35 a 44 anos) apresenta um CPO-

D médio de 16,75; metade dessa população apresenta sangramento gengival; e cerca de 64% dos 

mesmos apresentam cálculo dentário (BRASIL, 2011). 

Para que esse quadro seja revertido, trabalhar para tratar o indivíduo com a doença já instalada 

é importante, mas não é suficiente. Deve-se buscar evitar o aparecimento dessas doenças, atuando 

preventivamente. Esse pensamento segue as diretrizes traçadas pela Política Nacional Brasil 

Sorridente, lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde e que tem como um dos objetivos garantir além 

de ações de promoção e recuperação, a prevenção das doenças bucais dos brasileiros, entendendo que 

esta é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população (BRASIL, 2013).  

Nesse sentido, a higiene bucal é enfatizada pela Odontologia moderna como um método 

preventivo econômico e eficaz de se evitar o aparecimento e desenvolvimento dos principais agravos 

à saúde bucal (CFO, 2015). Portanto, é essencial o uso habitual e correto das tecnologias preventivas 

que permitem remoção e/ou desorganização do biofilme. Em termos de saúde bucal, a American 

Dental Association (ADA) preconiza a higiene bucal mecânica por meio da escovação duas vezes 

diariamente e limpeza interdentária (por exemplo, uso de fio dentário) uma vez ao dia (ADA, 2013).  

O uso pela população brasileira de insumos preventivos direcionados à 

remoção/desorganização mecânica e química do acúmulo de biofilme dentário vem aumentando nas 

últimas décadas. O processo de globalização, juntamente com a evolução e disseminação dos 

conhecimentos das áreas da saúde, políticas de saúde, mudança de foco da sociedade para uma vida 

mais saudável e grande apelo da mídia, podem ser os motivos que levaram os brasileiros a buscarem, 

cada vez mais, o uso do dentifrício, escova, fio dentário e enxaguatório para a manutenção da saúde 

bucal. No Brasil, observa-se que houve crescimento no consumo médio per capita dos quatro produtos 

estudados, comparando-se 1992 e 2002. Os aumentos foram de 38,3% para o consumo médio 

dentifrício, de 138,3% para o de escova dentária, de 615,9% para o de enxaguatório bucal, e de 177,2% 

para o consumo médio de fio dentário (MANFREDINI, 2006). 
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Apesar do reconhecimento e da comprovação científica da importância das tecnologias 

preventivas na manutenção da saúde bucal, os produtos de higiene bucal são considerados produtos 

de higiene pessoal, ao lado dos cosméticos e perfumes, de acordo com a Resolução RDC nº4, de 30 

janeiro de 2014 e da Portaria nº 97, de 1996. No entanto, em razão do seu grau de importância, 

deveriam ser reconhecidos e regulamentados pelos gestores públicos como método prioritário no 

controle das doenças cárie e periodontal (SANTOS et al., 2008; BRASIL, 2014 e BRASIL, 2015).  

No Brasil, 39,5% dos indivíduos relataram haver impacto das condições de saúde bucal no 

desempenho das atividades diárias dos indivíduos (Oral Impacts on Daily Performances – OIDP) 

(BRASIL, 2011), confirmando a importância que a saúde bucal tem sobre o bem-estar físico, mental 

e social. Assim, estudar os hábitos de higiene bucal, buscando-se conhecer os fatores associados a 

esses hábitos, se torna fundamental ao se analisar o cenário em que a prevenção em Odontologia se 

encontra e sua relevância na manutenção da saúde. 

Dessa forma, estudos epidemiológicos acerca dos métodos preventivos de saúde bucal 

contribuem para a concretização da principal meta da Política Nacional de Saúde Bucal, qual seja, a 

de reorganizar a prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo ações em saúde 

bucal voltadas para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento 

odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) (PINTO, et al. 

2008). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Para fundamentar a discussão acerca do tema apresentado nesta pesquisa, realizou-se uma 

revisão de literatura que aponta os principais tópicos concernentes aos insumos preventivos em saúde 

bucal. Iniciou-se a revisão partindo da origem e historicidade dos insumos preventivos aqui 

abordados, quais sejam as escovas dentárias, dentifrícios, fio/fitas dentárias e enxaguatórios bucais. 

Em seguida, foi realizada uma breve explanação acerca dos fatores biológicos associados à 

necessidade de higienização bucal, seguido da caracterização atual dos insumos preventivos 

estudados. Analisou-se, também, as evidências de uso e consumo de insumos preventivos em saúde 

bucal. Encerrando essa revisão, buscou-se apresentar as políticas de saúde bucal em vigência no 

Brasil, associando as mesmas ao tema estudado. 

2.1 ORIGEM E ASPECTOS HISTÓRICOS DOS INSUMOS PREVENTIVOS EM SAÚDE 

BUCAL 

Muito antes do avanço nos conhecimentos científicos sobre a etiologia e dinâmica do 

desenvolvimento de doenças bucais que conhecemos hoje, o homem tem tentado encontrar maneiras 

de limpar os dentes. Uma variedade de dispositivos rudimentares e produtos foram elaborados com 

objetivo de manter o hálito fresco e a boca saudável, o que levou a vasta gama de produtos de cuidados 

domiciliares que observamos hoje (JARDIM et al, 2009). 

2.1.1 Escova dentária 

As primeiras tentativas para a melhora na higiene bucal se deram no combate ao mau hálito, o 

que foi observado durante milhares de anos, tendo relatos inclusive no livro sagrado dos judeus, o 

Talmud, escrito em torno de 200 a.C., e sendo tema tratado por escritores gregos e romanos da 

antiguidade (ROSENBERG, 1996). O uso de uma vara de madeira especial conhecido como 

"miswak" ou "siwak" para a limpeza dos dentes e prevenção do mau hálito foi uma das orientações 

deixadas por Maomé no Alcorão em 632 d.C., há 14 séculos. 

Há ainda os diversos “remédios” populares, dos quais muitos ainda estão em uso, como a 

aroeira, que tem sido utilizada em países do Mediterrâneo para refrescar o hálito há milhares de anos 

e, por ser apresentada como uma resina, pode ainda ser a origem de goma de mascar. Outros produtos 

populares incluem salsa (Itália), cravo (Iraque), cascas de goiabeira (Tailândia) e cascas de ovo 

(China) (FISCHMAN, 1997. JARDIM et al, 2009). 

O “miswak” ou palito de mascar tornou-se então o primeiro esboço de uma escova de dentes, 

porém, a primeira verdadeira escova de dentes se originou na China por volta de 1498 d.C. e era feito 

de cerdas de pelos de suínos e hastes de bambu ou osso. No final do século XVIII e início do século 
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XIX, a escova de cerdas foi repaginada, tendo a primeira patente creditada a HN Wadsworth, em 

1857. No entanto, eram caras e mofavam com facilidade. Por isso, não se tornou amplamente utilizada 

até o final do século XIX e, mesmo no início do século XX, era comum nos EUA que uma escova de 

dentes fosse compartilhada por grupo de pessoas (FISCHMAN, 1997. JARDIM et al, 2009, 

PEDRAZZI, 2009). 

Em 1938, filamentos de nylon que eram mais baratos começaram a substituir as cerdas naturais 

e o plástico substituiu o cabo de osso e madeira. Já em 1939, na Escócia, surgiu a primeira escova 

elétrica, que simulava os movimentos das escovas manuais na escovação, muito embora tenha 

aparecido no mercado apenas em 1960 (FISCHMAN, 1997).  

2.1.2 Dentifrícios 

Dentifrícios foram utilizados ao longo dos séculos para fins estéticos, para remoção de odores, 

reforço dos dentes, para aliviar a dor dentária e como profilático contra doenças epidêmicas. Escritos 

com receitas para preparações de soluções são datadas de até 1500 a.C., como o Papiro de Ebers, um 

manual egípicio de médicos. Porém, foi Hipócrates (460-377 a.C.) o primeiro a recomendar a 

utilização de um dentifrício. Nesse período, era comum a utilização de várias partes do corpo da lebre, 

de roedores e chifres do veado, pois acreditava-se que os animais que tinha dentes fortes e que 

cresciam continuamente, continham alguma substância que poderia transmitir este atributo para o 

humano (FISCHMAN, 1997). Nos anos subsequentes, pós dentários foram desenvolvidos, 

apresentando abrasivos como carvão em pó, casca e conchas em pó e sal, acrescido de alguns agentes 

aromatizantes (JARDIM et al, 2009). 

Os precursores dos cremes dentários como vemos atualmente foram desenvolvidos em 1800 

e, com o passar do tempo, novos componentes foram adicionados às suas formulações, como o sabão 

e o giz. A pasta de dentes foi produzida em massa em 1873 e devido aos avanços no desenvolvimento 

dos detergentes sintéticos após a Segunda Guerra Mundial, o sabão foi substituído por agentes 

emulsionantes tais como lauril sulfato de sódio e ricinoleato de sódio. O flúor foi adicionado 

inicialmente em 1914 e até hoje a formulação dos dentifrícios continuam em constante 

desenvolvimento (JARDIM et al, 2009). 

2.1.3 Palito dentário e Fio/fita dentária 

 A limpeza interdentária aparece originalmente com o uso de palitos dentários. A intenção não 

era limpar os dentes, mas simplesmente proporcionar alívio da impactação alimentar persistente. O 

primeiro kit higiênico foi encontrado no túmulo de um rei da Mesopotâmia em 3000 a.C. e um palito 

de ouro desenhado por artesãos fazia parte desse kit (FISCHMAN, 1997). 
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Em Roma, palitos dentários eram oferecidos para os hóspedes, juntamente com colheres e 

facas. Já antigos chineses produziram pingentes de bronze fundido para utilização como palitos, 

prática que se tornou popular na Europa do século XV ao XIX. Cidadãos ricos muitas vezes 

carregavam seus palitos de ouro ou prata em estojos extravagantes e os usavam ostensivamente nas 

refeições, costume que não se repetia na maioria das sociedades, já que os mesmos não tinham 

condições de manter esse caro hábito (FISCHMAN, 1997). 

Levi Parmly (1790-1859) inventou o fio dentário que conhecemos atualmente, sendo 

originalmente feito de seda. Posteriormente, o fio de nylon foi disponibilizado no mercado, logo após 

a Segunda Guerra Mundial. Outros dispositivos de limpeza interdentária foram desenvolvidos, tais 

como estimuladores de ponta de borracha e escovas interdentárias (JARDIM et al, 2009). 

2.1.4 Enxaguatórios bucais 

A primeira referência conhecida de enxaguatórios bucais é encontrada na Medicina chinesa, 

em torno de 2700 a.C. como uma forma de combater o mau hálito e no tratamento de doenças 

gengivais. Posteriormente, na Grécia e Roma, o enxágue da boca após a limpeza mecânica tornou-se 

comum entre a classe alta. Hipócrates recomendava uma mistura de sal, alúmen e vinagre, enquanto 

Pitágoras reconheceu o efeito refrescante do anis. Uma grande variedade de produtos foi utilizada ao 

longo dos séculos como enxaguatório bucal, incluindo uma mistura de mel, óleo e cerveja, uma 

combinação de endro, sementes de anis, mirra e vinho branco puro e até urina. Por volta de 1890, o 

uso de óleos essenciais foi introduzido, sendo estes considerado refrescantes (FISCHMAN, 1997, 

JARDIM et al, 2009). 

 Em 1530 foi publicado na Alemanha o primeiro trabalho impresso devotado exclusivamente 

à terapêutica dentária, o Zene Artzney (medicamentos para os dentes) e continha uma seção sobre 

"Como salvar os dentes”.  A última sugestão foi a de, sempre depois de comer, assear a boca com 

vinho ou cerveja, com o intuito de lavar tudo o que podia aderir aos dentes e produzir cáries e mau 

cheiro. Este livro foi muito popular e passou por 15 edições entre 1530 e 1576 (FISCHMAN, 1997). 

 Além dessa finalidade estética, enxaguantes bucais com funções terapêuticas e acréscimos de 

agentes antissépticos começaram a ser estudados. No entanto, foi considerado que muitos 

antissépticos não poderiam ser usados na cavidade bucal, por possuírem cheiro desagradável e 

apresentarem gosto ruim, ou por serem prejudiciais à saúde, podendo ferir a mucosa e dentes. 

 Dentro desse quadro, surgiu o Listerine®, um produto com mais de 115 anos e que continua a 

ser um antisséptico bucal popular. Foi utilizado inicialmente como um antisséptico multi-propósito e, 

em seguida, se descobriu sua função antisséptica bucal. Como resultado, em 1895, a venda desse 
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produto se estendeu a dentistas e em 1914, o Listerine® se tornou tão popular que foi um dos primeiros 

produtos prescritos a ser comercializado nas estantes de estabelecimentos comerciais e, praticamente 

criou a categoria contemporânea de enxaguatórios (FISCHMAN, 1997).  

2.2 FATORES BIOLÓGICOS ASSOCIADOS À NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO 

BUCAL 

Vários são os determinantes biológicos associados às condições de saúde bucal e a necessidade 

da realização de higiene bucal, sendo um deles o acúmulo e permanência de biofilme na superfície 

dentária (WATT, 2012). 

O biofilme não é algo incomum ao ser humano, que convive com inúmeras bactérias que estão 

na maior parte do tempo, em equilíbrio com este hospedeiro, porém, se o ambiente bucal for favorável, 

há o estabelecimento de um biofilme microbiano na superfície dentária. Este biofilme é composto por 

diversos micro-organismos permeados por uma matriz intermicrobiana. O acúmulo organizado das 

mesmas pode proporcionar uma sucessão bacteriana no biofilme, resultando no aumento da população 

de bactérias mais patogênicas e a consequente formação de um biofilme patogênico, podendo 

acarretar um desequilíbrio no processo saúde-doença nos tecidos moles e duros da boca (ZANATTA, 

et al, 2008). Se medidas mecânicas e químicas com o auxílio de vários instrumentos de higiene bucal 

forem empregadas corretamente, o acúmulo e a organização destes micro-organismos na superfície 

dentária será impedido, como também a desorganização/remoção deste biofilme será atingida e 

haverá, consequentemente, prevenção da cárie dentária e da inflamação gengival e periodontal, que 

são as duas principais causas de perda de dentes em todo o mundo e duas das doenças crônicas mais 

comuns (FISCHMAN, 1997, JARDIM et al, 2009). 

Alguns estudos clássicos demonstram a progressão da doença periodontal e da cárie, além do 

diferencial na preservação da saúde bucal que a higienização proporciona. Löe et al, (1965), 

conduziram uma pesquisa experimental em humanos em que os participantes da pesquisa 

permaneceram sem qualquer tipo de higienização bucal, desenvolvendo gengivite entre 7 e 21 dias. 

A remoção diária do biofilme levou a completa recuperação de todos os indivíduos em 7 dias (LÖE 

et al, 1965). Von der Fehr et al, (1970), realizaram uma pesquisa em que estudantes de Odontologia 

interromperam a higienização bucal por 23 dias, sendo observado o surgimento de lesões 

esbranquiçadas, opacas e não cavitadas nas superfícies dentárias. Em seguida, 30 dias de higiene bucal 

associada a bochecho diário de fluoreto de sódio fez com que a aparência clínica do esmalte retornasse 

quase aos padrões pré-experimentais. Em ambos os estudos, a higienização bucal cuidadosa foi fator 

determinante para que a saúde bucal fosse reestabelecida (VON DER FEHR et al, 1970). 
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Porém, o uso de insumos preventivos como escova dentária, dentifrício e outros não é 

sinônimo de elevado padrão de higiene bucal. Ao longo do tempo, tem se comprovado que a maioria 

dos indivíduos removem uma média de 50% do biofilme acumulado nos dentes. De La Rosa et al, 

1979, observaram por 28 dias o padrão de acúmulo e remoção do biofilme dentário, e constataram 

que 60% do mesmo não foi removido. Posteriormente, em 1998, Van Der Weijden, et al, observaram 

que após um minuto de escovação, aproximadamente 39% do biofilme acumulado foi removido. Em 

2001, Morris et al, demonstraram que a proporção média de dentes com biofilme era de 30% no grupo 

de 25-34 anos e 44% no grupo de 65 anos ou mais. Esses dados demonstram que a melhora da higiene 

bucal não depende tanto da técnica ou elevada frequência de escovação dentária, mas sim do 

desempenho do indivíduo durante a escovação. 

Mesmo tendo sido demonstrado que os indivíduos tendem a remover o biofilme de forma 

parcial, um estudo longitudinal de 26 anos de acompanhamento, realizado por Kressin et al, (2003), 

avaliou o efeito da prática de higiene bucal na manutenção da dentição, e foi observado que a 

escovação pelo menos uma vez ao dia resultou em 49% de redução do risco de perda de dentes.  

Um preceito básico para ações preventivas é que o efeito é maior onde o risco é maior. Então, 

se o risco de desenvolver doenças periodontais e cárie aumenta com o acúmulo persistente de biofilme 

dentário, esse risco pode ser reduzido quando há a compreensão por parte da população, de que é 

possível ter saúde bucal com hábitos básicos de higienização bucal, porém com qualidade. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO ATUAL DOS INSUMOS PREVENTIVOS EM SAÚDE BUCAL 

Os produtos de higiene bucal possuem regulamentação própria pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

Os dentifrícios e os enxaguantes bucais são regulamentados por meio da Resolução - RDC 

nº4, de 30 janeiro de 2014, como produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, os quais são 

definidos da seguinte forma: 

I – Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes: são preparações constituídas por 

substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, 

sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da 

cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua 

aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado 

(BRASIL, 2014). 

 De acordo com essa mesma resolução, os dentifrícios e os enxaguantes bucais são ainda 

classificados como Grau 1 ou Grau 2. Se enquadram na categoria Grau 1 os produtos que se 

caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja 
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inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas 

restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto. São eles os dentifrícios (exceto os 

com flúor, os com ação antibiofilme, anticárie, anticálculo, com indicação para dentes sensíveis e os 

clareadores químicos) e os enxaguatórios bucais aromatizantes (exceto os com flúor, ação anti-séptica 

e antibiofilme) (BRASIL, 2014). 

São considerados Grau 2, os dentifrícios com ação antibiofilme, anticárie, anticálculo, com 

indicação para dentes sensíveis, com clareadores químicos, infantil e com fluoretos. São também Grau 

2 os enxaguatórios bucais com fluoretos, ação anti-séptica, antibiofilme e infantil. Esses produtos 

possuem indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, 

bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso (BRASIL, 2014). 

Já os fios/fitas dentárias e escovas dentárias são classificadas como produtos de higiene pessoal 

descartáveis. A regulamentação sobre esses produtos é antiga, seguindo especificações da Portaria nº 

97, de 1996, que versa sobre as Normas e Requisitos Técnicos, a que ficam sujeitos as escovas 

dentárias, com ou sem pigmentos ou corantes nas cerdas; e a RDC nº 10, de 1999; que dispõe sobre a 

dispensa de registro e a obrigatoriedade de comunicação prévia dos absorventes higiênicos 

descartáveis de uso externo e intravaginal, as hastes flexíveis e as escovas dentárias (BRASIL, 2015). 

Atualmente, devido a necessidade de revisão da legislação vigente sobre os produtos 

descartáveis, corre em trâmites legais uma proposta de Resolução da Diretoria Colegiada – RDC, que 

dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis, 

que compreendem as escovas dentárias, fios e fitas dentárias, absorventes higiênicos descartáveis 

destinados ao asseio corporal, hastes flexíveis e além de outras providências (BRASIL, 2015).  

De acordo com a Agenda Regulatória da ANVISA para o biênio 2015-2016, a justificativa da 

atuação regulatória é a que segue: 

As legislações atualmente vigentes sobre produtos descartáveis encontram-se desatualizadas. 

O banco de dados utilizado não é seguro e ainda não permite a consulta externa de 

informações sobre os produtos regularizados. A proposta de revisão tem como objetivo 

atualizar os requisitos técnicos e de segurança importantes para esta categoria de produtos, 

bem como aprimorar o controle sanitário, proporcionando respostas mais ágeis à sociedade e 

o acesso às informações necessárias (BRASIL, 2015). 

Uma correta regulamentação dos produtos de higiene bucal, assim como sua fiscalização é de 

suma importância, não apenas por sua extrema relevância na manutenção da saúde bucal, que reflete 

no bem-estar psicossocial dos indivíduos, mas também pelo fato desses produtos serem amplamente 

utilizados pela população. 
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As escovas dentárias têm importante papel não só na remoção/desorganização do biofilme 

dentário, mas também na remoção das manchas extrínsecas que se formam sobre a superfície dos 

dentes, na remoção de restos alimentares, na liberação dos princípios ativos que estão contidos nos 

dentifrícios, atuando como veículos para levar os agentes terapêuticos dos dentifrícios para a cavidade 

bucal, ajudando na promoção do “hálito refrescante” e estimulam a circulação sanguínea gengival e a 

queratinização do epitélio (FEITOSA et al, 2008; WEIJDEN, et al, 2011). 

Alguns dos requisitos das escovas dentárias preconizados pela ADA são: tufos com o mesmo 

comprimento, cabeças e hastes situadas em um mesmo eixo, peso leve, impermeável à umidade, fácil 

limpeza, cabeça com tufos 3×6 mm, cerdas de náilon, fácil manipulação, durável e eficiente, baixo 

custo e esteticamente agradável (KUNERT, 1992). 

 Apesar de não haver um consenso sobre qual tipo de escova seria mais efetiva, a maioria dos 

profissionais concorda que a escova dentária é um recurso único e valioso de higienização bucal. 

Porém, há uma grande variedade de tipos de escovas no mercado, havendo diferenças funcionais, 

estéticas e de composição. Essas variações são refletidas nos preços das mesmas, podendo variar de 

R$1,00 até valores superiores a R$30,00, de acordo com pesquisa realizada em 2008 por Feitosa 

(FEITOSA et al, 2008). Havendo tamanha variação de tipos de escova, o que leva o indivíduo escolher 

uma em detrimento a outra?  

Pesquisas apontam que a escolha de uma escova dentária se baseia principalmente no preço. 

Tanto a escova manual (simples ou sofisticada) como a escova elétrica, que são substancialmente mais 

caras, podem ser igualmente eficientes. Além disso, parece não haver diferença de redução de biofilme 

utilizando-se uma escova de baixo custo ou uma escova comercial convencional, indicando que a 

disseminação de técnicas preventivas de baixo custo e educação em saúde são fundamentais para a 

saúde pública no Brasil (PARIZOTTO, 2003; WEIJDEN, et al, 2011). 

Em relação à informação sobre o tempo de uso, a maioria das embalagens contêm 

recomendação de troca da escova a cada 3 meses. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 

realizada em 2013, dos brasileiros de 18 anos ou mais de idade, 46,8% seguem essa orientação, 

trocando a escova de dente por uma nova com menos de três meses de uso. Esse hábito foi mais 

frequente entre os mais jovens que entre os mais velhos, assim como entre as pessoas com maior nível 

de instrução. A maioria dos profissionais também recomenda a troca da escova dentária a cada três 

meses, embora a durabilidade de uma escova permaneça um tema controverso dado os diferentes 

tipos, formas, tamanhos das escovas e hábitos de escovação, além da interação com o dentifrício 

utilizado e com a frequência de escovação (FEITOSA et al, 2008; IBGE, 2013). 
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Estudos apontam que as escovas macias são menos irritantes ao tecido gengival e que as 

médias são mais eficientes, se bem utilizadas, do que as duras ou macias (FEITOSA et al, 2008; 

WEIJDEN, et al, 2011). 

Sabe-se que a escovação dentária, invariavelmente, inclui o uso do dentifrício. Atualmente, o 

dentifrício pode ser conceituado como tudo aquilo que é usado com uma escova sobre os dentes. Eles 

foram até pouco tempo considerados essencialmente cosméticos, sendo utilizados após as refeições 

para remover restos de alimentos e conferir um bom hálito ao usuário. No presente, eles têm tido um 

papel terapêutico importante, sendo apontada como um dos fatores responsáveis pelo declínio da cárie 

dentária nos países de alta e média renda, como o Brasil. Isto tem sido atribuído ao fluoreto agregado 

às formulações (CURY et al, 2015). 

O dentifrício fluoretado apresenta uma ação favorável à prevenção das cáries porque sua 

utilização frequente associa a remoção de biofilme pela escova dentária a um aumento nos níveis de 

flúor no ambiente bucal, interferindo beneficamente no processo de desmineralização e 

remineralização dentária (BRASIL, 2009). 

Com o intuito de garantir eficácia anticárie, as formulações de dentifrícios devem conter uma 

concentração de pelo menos 1.000 ppm de flúor e, além disso, essa concentração deve estar em forma 

quimicamente solúvel para que o fluoreto possa interferir no processo de desenvolvimento da cárie 

(CURY et al, 2015). 

Idealmente, os dentifrícios deveriam ser capazes de manter, até o final de seu prazo de 

validade, a concentração mínima de flúor solúvel necessária para o máximo efeito anticárie, porém, a 

norma que regulamenta os dentifrícios (Resolução nº 79 de 28 de agosto de 2000) (BRASIL, 2000), 

não requer que esse flúor esteja potencialmente ativo contra a cárie, ou seja, na forma solúvel de íon 

flúor (fluoreto) ou íon monofluorfosfato (FPO3-), condição que tem importância para a prevenção. A 

legislação apenas estabelece que a concentração total de flúor (F) em dentifrícios não deve ser superior 

a 0,15% (1.500 ppm F). Assim, como a resolução vigente apenas prioriza a segurança do uso de 

dentifrício, é possível agregar fluoreto de cálcio ao creme dentário e vendê-lo como fluoretado, mesmo 

que não haja liberação do fluoreto durante a escovação e, portanto, o benefício anticárie do flúor é 

perdido e sua ação preventiva é comprometida, tendo implicações para a efetividade da medida em 

termos de saúde pública (CURY et al, 2015; BRASIL, 2009). 

Em acréscimo, outras substâncias têm sido adicionadas aos dentifrícios para melhorar a saúde 

bucal, tais como os abrasivos que estão relacionados ao desgaste dentário (abrasão) e que é essencial 

para garantir a limpeza e polimento dos dentes, propiciando a quem escova com dentifrícios ter dentes 
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“mais brancos”. Estes estão muito presentes em pastas ditas “clareadoras” (WEIJDEN, et al, 2011; 

MAGALHÃES, 2011). 

Já os flavorizantes, são utilizados para conferir um sabor diferencial ao dentifrício, procurando 

atrair a preferência do usuário, sendo também os responsáveis pelo “bom hálito” que perdura por 

algum tempo após a escovação. Quanto aos detergentes, sua função é facilitar a limpeza mecânica dos 

dentes, ressuspendendo os resíduos removidos da superfície dentária (MAGALHÃES, 2011). 

Para a limpeza interdentária, utiliza-se mais comumente o fio ou fita dentária, possuindo as 

mais variadas espessuras. Alguns apresentam cera em sua superfície, com a finalidade de ser usado 

pelos indivíduos que possuem dentes muito apinhados. Outros possuem o acréscimo de sabores como 

menta ou até bacon. A recomendação é que se utilize 50 cm de fio/fita dentária por higienização pelo 

menos uma vez ao dia (SANTOS, 2008).  

Estudos demonstram que as áreas interdentárias apresentam maiores médias de acúmulo de 

biofilme e consequente gengivite, maiores perdas de inserções e profundidade à sondagem, além de 

índices mais elevados de lesões de cárie, mesmo em pacientes bem motivados e recebendo 

complementação profissional (PARIZOTTO, et al, 2009). Isso pode ser explicado pelo fato de que 

essas áreas têm acesso limitado, necessitando de recursos adicionais à escovação convencional, como 

a utilização de fio dentário. (WEIJDEN, et al, 2011). 

A remoção mecânica do biofilme interproximal pode ser realizada através da utilização de 

diferentes dispositivos como fio ou fita dentária, escova interdentária e palito (ZANATTA, 2008). 

Sobre o palito dentário, não há estudos representativos no Brasil acerca da utilização deste 

instrumento, entretanto, Chiapinotto et al. (2001) demonstraram numa população de uma clínica 

privada que 45% dos pacientes eram usuários dos palitos de madeira.  

Estudos comparativos da eficácia destes recursos foram realizados ao longo dos últimos anos. 

Os resultados desses estudos demostram que o fio dentário é o mais eficaz na desorganização do 

biofilme e controle da gengivite em áreas com ameias pequenas, e para as ameias amplas, a melhor 

opção é a escova interdentária (ZANATTA, 2008; WEIJDEN, et al, 2011). 

Embora o fio dentário mostre bons resultados na desorganização do biofilme e prevenção da 

gengivite, a utilização do mesmo é limitada na população. Esta observação pode ser justificada pela 

dificuldade da prática do seu uso, que requer habilidade, destreza manual, tempo e motivação 

individual. Bem como seu custo elevado, limitando o seu uso a classes sociais economicamente mais 

favorecidas (ZANATTA, 2008; CHIAPINOTTO et al, 2001; DEBORAH, 2011). Já o palito dentário 

é bastante utilizado devido ao baixo custo, fácil acesso ao produto e modo de uso. 
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O fio dentário, à semelhança dos dentifrícios e das escovas dentárias, vem sofrendo, ao longo 

dos anos, sensíveis melhoras e alterações das matérias-primas com as quais são preparados, a fim de 

alcançar maior efetividade na remoção do biofilme da área interdentária (PEDRAZZI et al, 2009). 

Segundo a ADA, nas dentições relativamente normais, em que o espaço interdentário é preenchido 

com a papila dentária, o fio é efetivo na remoção de 80% do biofilme (DEBORAH, 2011). 

Por último, no que se diz respeito aos enxaguantes bucais, tem-se observado um número cada 

vez mais expressivo de pessoas que estão fazendo o uso dos mesmos. As promessas dos enxaguatórios 

baseiam-se no controle do biofilme (SEMENOFF et al, 2008; NIELSEN, 2004), dessa forma, os 

indivíduos procuram complementar a escovação, buscando uma melhora no hálito, além de dentes 

mais brancos. O fato dos antissépticos bucais encontrarem-se cada vez mais acessíveis, tornam-nos 

ainda mais disseminados (CHARLES et al, 2004). 

Houve um aumento de 7,6% no consumo anual médio de enxaguatórios bucais no período 

entre 1997 e 2001, acarretando um aumento total de 89,7% no consumo de enxaguatórios até 2002, o 

que representa um salto no consumo de 3.560 toneladas em 1997 a 6.773 toneladas em 2002 de 

enxaguantes, segundo informações da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) em 2002 (MANFREDINI, 2006).  

É comprovado que os principais compostos presentes nos enxaguatórios (clorexidina, óleos 

essenciais, cloreto de cetilpiridínio, triclosan e malva) demonstram eficácia na redução do biofilme 

(WEIJDEN, et al, 2011). Entretanto, seu uso diário apresenta efeitos colaterais indesejáveis, quais 

sejam, manchas no esmalte e na língua, alteração do paladar, sensação de queimação na mucosa bucal 

e sabor desagradável. Para os enxaguantes contendo álcool, os efeitos adversos são caracterizados 

pela sensação de queimação, hiperqueratinização da mucosa bucal, bem como sua descamação. A 

associação entre o câncer bucal e a presença de álcool nos produtos cosméticos vem sendo apontada 

nos dias hodiernos, porém sem comprovação científica (MARINHO, 2007; ARAÚJO, SOUSA, 

LIMA, 2015).  

Com isso, entende-se que os antissépticos bucais podem ser usados como métodos 

complementares aos mecânicos, nunca substituindo estes, ou quando recomendados pelos cirurgiões 

dentistas. Por esses motivos, torna-se de grande valia a intervenção do cirurgião-dentista na 

recomendação ou restrição do uso dos antissépticos bucais, de acordo com as necessidades dos 

pacientes.  
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2.4 FUNDAMENTAÇÃO E DADOS DE USO E CONSUMO DE INSUMOS PREVENTIVOS 

PARA SAÚDE BUCAL 

Desde a infância, ensina-se o hábito da limpeza da boca após as refeições e principalmente 

antes de deitar, para um adequado controle do biofilme depositado sobre a superfície dos dentes. Em 

verdade, essa limpeza pode ser realizada a qualquer hora do dia, em momentos de maior tranquilidade 

e disponibilidade de tempo. Há evidências de que apenas uma limpeza diária dos dentes, desde que 

meticulosa, seja eficaz. Sendo assim, a qualidade da limpeza importa mais que sua frequência 

(WEIJDEN, et al, 2011).   

Porém, essa escovação deve ser realmente atenta e de qualidade, devendo o indivíduo 

empregar habilidade e olho clínico capaz de perceber possíveis falhas. É fato que a maior parte da 

população não possui esse “olho clínico” e nem técnica meticulosa, incluindo aqui, os dentistas. 

Portanto, a ADA preconiza a higiene bucal mecânica por meio da escovação duas vezes diariamente 

e limpeza interdentária (por exemplo, uso de fio dentário) uma vez ao dia (ADA, 2013). Essa é a 

orientação que deve ser repassada à população de forma clara, salientando a necessidade de qualidade 

no processo de higiene bucal.  

Entretanto, para que seja realizada uma orientação adequada para a população, é necessário 

também que se conheça quais são os atuais hábitos de uso e de consumo de insumos preventivos pela 

população. Há a necessidade de se compreender a prática de higiene bucal dos indivíduos, para que 

medidas sejam formuladas a partir dos possíveis erros cometidos e, assim, ações mais eficazes 

poderão ser estabelecidas, pois estas serão direcionadas aos pontos de maior carência.  

Observa-se que medidas no sentido de melhorar as condições de saúde bucal dos indivíduos 

devem ser tomadas, pois de acordo com dados do SB Brasil 2010 para a população adulta e idosa, 

foram observadas a necessidade autoreferida de tratamento dentário igual a 75,2% e 46,6%, 

respectivamente. A prevalência de dor de dente foi de 27,5% e 10,8% nos seis meses anteriores à 

avaliação para esses mesmos grupos etários.  

A população adulta brasileira apresenta um CPO-D médio de 16,75, metade dessa população 

apresenta sangramento gengival e cerca de 64% dos mesmos apresentam cálculo dentário. Destes 

indivíduos, 3,1% nunca foram ao dentista e 32,2% dos mesmos descreveram a própria saúde bucal 

como insatisfatória, o que indica que a própria população percebe que há necessidade de intervenção 

na área de saúde bucal (BRASIL, 2011). Já em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada 

pelo IBGE em convênio com o Ministério da Saúde, estimou que 11,0% das pessoas de 18 anos ou 

mais de idade perderam todos os dentes, correspondendo a 16,0 milhões de pessoas; 23,0% perderam 

13 ou mais dentes e 33,3% usam algum tipo de prótese dentária. Nos indivíduos com 60 anos ou mais 
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de idade, aproximadamente 41,5% perderam todos os dentes. Ainda assim, mesmo com esses 

resultados, 67,4% das pessoas de 18 anos ou mais de idade avaliaram a sua saúde bucal como boa ou 

muito boa (IBGE, 2013). 

Em 2014, foi realizada uma pesquisa de Saúde Bucal pelo Conselho Federal de Odontologia 

e Datafolha, em 133 municípios brasileiros, com 2.085 entrevistados, apresentando resultados mais 

otimistas. Quando questionados sobre o modo que o indivíduo avalia o seu estado de saúde bucal e 

como classifica a aparência dos seus dentes e gengiva, 58% responderam ótimo/bom, 31% regular e 

10% péssimo, sendo os jovens e indivíduos de classes mais elevadas aqueles que mais responderam 

que estão satisfeitos com a saúde bucal. Já em relação à presença de algum problema bucal, 23% dos 

indivíduos afirmaram possuir alguma alteração bucal, sendo a maioria desses problemas relacionados 

à cárie e doenças periodontais (39% e 12%, respectivamente) (CFO, 2014). 

Em nível populacional, hábitos de higiene bucal estão vinculados ao estilo de vida e ao gênero 

(LISBÔA et al, 2006). Uma pesquisa realizada na Dinamarca avaliou o nível das práticas de higiene 

bucal e verificou que dois terços dos adultos e adolescentes pesquisados faziam essa escovação duas 

vezes ao dia. Hábito do uso da escova e do creme dentário foi relatado, praticamente, pela totalidade 

dos entrevistados. Mais da metade deles, entretanto, não utilizava o fio dentário, especialmente os do 

sexo masculino (CHRISTENSEN, 2003). Essa mesma pesquisa também constatou serem os mais 

jovens aqueles que mais frequentemente realizam a higiene bucal, quando comparados às pessoas de 

maior idade.  

No Brasil, a PNS apontou que 89,1% das pessoas de 18 anos ou mais de idade escovam os 

dentes pelo menos duas vezes por dia, sendo as mulheres mais representativas (91,5%) que os homens 

(86,5%) na manutenção desse hábito. Observaram-se decréscimos dos percentuais com o aumento da 

idade. Em relação aos indivíduos que usavam escova dentária, dentifrício e fio dentário, o percentual 

foi de 53,0%. As mulheres continuaram com maior representatividade que os homens (57,1% e 48,4% 

respectivamente) e a proporção diminuiu com o aumento da idade. O percentual foi mais expressivo 

quanto maior o nível de instrução, 83,2% entre as pessoas com nível superior completo e 29,2% das 

pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto (IBGE, 2013). 

Já a pesquisa conduzida pelo CFO, indica que a média de escovação diária na população 

brasileira é 3 vezes, o uso de fio dentário é realizado por 57% dos indivíduos e 51% utiliza enxaguante 

bucal de uma a mais vezes ao dia. Os jovens foram aqueles mais frequentes nos cuidados de higiene 

bucal. Isso é devido ao fato de que uma boa higiene bucal está associada à boa aparência ou bom 

aspecto exterior (CFO, 2014). 



29 
 

Quanto ao consumo de insumos preventivos em saúde bucal, em 2004, a Cia. Nielsen estudou 

as vendas de produtos de higiene e beleza em 56 países que compõem 95% do Produto Interno Bruto 

(PIB) mundial e 75% da população mundial e identificou que houve um aumento de 12% no consumo 

de produtos de higiene bucal entre 2002 e 2003 (NIELSEN, 2004). Nesse mesmo ano, a empresa de 

consultoria Kline & Company estudou as vendas de produtos de higiene bucal em 16 países. De 

acordo com este estudo, o Brasil ocupava em 2004 a 10ª posição em vendas de produtos de higiene 

bucal e estava à frente de países com maior poder econômico, como Canadá e Espanha. O consumo 

de dentifrícios e escova de dentes por habitante por ano é, respectivamente, 90% e 110% superior no 

Brasil em comparação com a Argentina (CFO, 2014). 

Na Pesquisa de Orçamento Familiar – POFs, realizada pelo IBGE em 2008-2009, são 

disponibilizadas informações sobre a composição orçamentária doméstica e, de acordo com essa 

pesquisa, no Brasil, a participação dos gastos com higiene e cuidados pessoais no total das despesas 

de consumo corresponde a 2,4%, que é equivalente a R$51,00. Essa categoria é dividida ainda em 

perfumes, produtos para cabelo, sabonete e instrumentos e produtos de uso pessoal.  Os insumos 

preventivos em saúde bucal se enquadram nesse último quesito, representando 45,72% dos gastos 

com higiene e cuidados pessoais, ou seja R$ 23,33 (IBGE, 2010). 

Em um levantamento baseado em informações da Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), observou-se um crescimento no consumo 

médio per capita dos quatro produtos de higiene bucal aqui estudados, comparando-se 1992 e 2002. 

Os aumentos foram de 38,3% para o consumo médio de creme dentário, de 138,3% para o de escova 

dentária, de 615,9% para o de enxaguatório bucal, e de 177,2% para o consumo médio de fio dentário 

(MANFREDINI, 2006).  

Dados mais recentes do Caderno de Tendências 2014-2015 da ABIHPEC, indicam que a 

Indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou crescimento médio 

deflacionado de 10% ao ano nos últimos 17 anos, onde, ao se considerar o preço de fábrica, o 

faturamento passou de R$ 4,9 bilhões em 1996 para 34 bilhões em 2012. Destes 34 bilhões, 6,6 bilhões 

(19,4%) foram provenientes da venda de produtos de higiene bucal, com uma tendência de aumento 

para 11,9 bilhões em 2017 (ABIHPEC, 2015). 

Dentro da categoria dos produtos de higiene bucal, em 2012, o maior consumo foi de 

dentifrícios (48,1%), seguido pelas escovas dentárias (27,9%), enxaguatórios bucais (14,5%), fio 

dentário (7,6%) e produtos de cuidado com a dentadura (1,8%). Ao se comparar os números do 

mercado nacional ao mundial, o Brasil ocupa a 3º colocação de 2008 a 2012 no ranking mundial de 

consumo na categoria de dentifrícios, perdendo apenas para China e EUA (ABIHPEC, 2015). 
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Quatro são as razões apontadas pela ABIHPEC para este aumento de vendas de produtos de 

higiene bucal no Brasil: 1) Aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, que 

aumentaram o poder aquisitivo familiar e também contribuiu para o aumento de venda de produtos 

mais práticos. 2) Investimentos tecnológicos pela indústria, o que resultou na diminuição dos custos 

dos produtos e consequente queda nos preços. 3) Lançamentos constantes de produtos que buscam 

atender melhor às exigências do mercado consumidor. 4) Aumento da expectativa de vida, que 

resultou em aumento de consumidores idosos que buscam manter uma vida saudável e aparência mais 

jovem (ABIHPEC, 2014). 

2.5 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE BUCAL NO BRASIL E SUA RELAÇÃO 

COM INSUMOS PREVENTIVOS  

Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da saúde bucal e das práticas odontológicas, deu-

se de forma paralela e afastada do processo de organização dos demais serviços de saúde, tendo uma 

abordagem individual e que não buscava realizar um diagnóstico de situação em termos populacionais 

(NARVAI, 2006). 

Esse cenário se alterou nas décadas de 1950 e 1960, com o modelo assistencial da Odontologia 

Sanitária e seu Sistema Incremental, que possuía enfoque curativo-reparador e foi um marco da 

programação do serviço público odontológico, já que buscou quebrar a hegemonia da livre demanda 

dos consultórios, propondo a prestação de serviços odontológicos de forma diferencial, programada e 

sistemática. Buscou assim tratar as necessidades acumuladas da população, até o completo tratamento, 

para posterior controle. Embora desenvolvido para atender a qualquer população, sua abrangência 

predominou a escolares de 6-14 anos, tida como epidemiologicamente mais vulnerável e, ao mesmo 

tempo, a mais sensível às intervenções de saúde pública (NARVAI, 2006; NICKEL et al, 2008; 

BRASIL, 2008).  

A Odontologia Sanitária teve a tarefa histórica de produzir uma prática odontológica que 

rompesse com a Odontologia de mercado, porém, seu Sistema Incremental foi um programa intensivo 

e curativo, amparado em pobre metodologia preventiva-educativa, não apresentando preocupação 

quanto aos fatores de risco de desenvolvimento da cárie. Seus recursos preventivos restringiram-se à 

fluoretação da água de abastecimento ou aplicação tópica de flúor. Dessa forma, esse modelo 

fracassou ao enfatizar a ação restauradora e secundarizar as ações educativas e preventivas. (NICKEL 

et al, 2008) 

Na década de 1970, a Odontologia Simplificada e a Odontologia Integral foram instituídas e 

suas principais características foram a promoção e prevenção com ênfase coletiva e educacional; 

abordagem e participação comunitária; simplificação e racionalização da prática odontológica e 
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desmonopolização do saber com incorporação de pessoal auxiliar (BRASIL, 2008; FERREIRA et al, 

2011). 

O acréscimo do pessoal auxiliar no momento do atendimento foi uma característica marcante 

da Odontologia Simplificada e fez com que houvesse aproveitamento racional do tempo do dentista. 

O número de consultas necessárias para terminar o tratamento diminuiu, ao mesmo tempo em que 

aumentava o número de usuários atendidos em função do aumento dos tratamentos concluídos. 

Embora essa Odontologia discursasse sobre a importância da prevenção, sua prática priorizava as 

ações curativas (BRASIL, 2008; FERREIRA et al, 2011). 

A prevenção fez parte da Odontologia Simplificada, porém, apenas no plano teórico. Percebeu-

se, então, que a mesma não deveria ser mais uma prática complementar à Odontologia científica, mas 

uma nova forma de pensar e fazer Odontologia. Surge, nesse contexto, a Odontologia Integral, a qual 

preconizava a mudança dos espaços de trabalho. Dessa forma, visando uma ação mais integrada com 

as outras áreas da saúde e uma assistência universal, os consultórios odontológicos foram transferidos 

para as Unidades Básicas de Saúde, o que aumentou a capacidade do sistema. Porém, se baseava ainda 

no Sistema Incremental com certas modificações (FERREIRA et al, 2011). 

Na década de 1980, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que propôs um 

conceito de saúde ampliado, resultante das condições de vida, alimentação, lazer, transporte, moradia, 

emprego, acesso e posse de terra, sendo este “um direito de todos e dever do Estado”. Nesse contexto, 

criou-se o novo modelo assistencial de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS), inserido 

numa proposta de seguridade social e que visava a redução das distâncias entre os direitos sociais 

garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de serviços de saúde à população (RONCALLI, 

2003). 

Um dos desdobramentos da 8ª CNS foi a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, em que a 

pauta de saúde bucal foi alinhada às diretrizes estabelecidas pelo SUS. Foi nesse cenário que o 

programa Inversão da Atenção – PIA foi implantado, sendo a sua principal característica intervir antes 

e controlar depois. Buscou-se então adaptar-se ao SUS, porém, sem preocupação com a participação 

comunitária (NICKEL et al, 2008; BRASIL, 2008).  

Seu modelo era centrado em três fases: estabilização, reabilitação e declínio, realizando ações 

de controle epidemiológico da cárie, uso de tecnologias preventivas modernas, mudança da “cura” 

para “controle” e ênfase no auto-controle, em ações de caráter preventivo-promocional (BRASIL, 

2008).  Aqui também se notou a predominância dos escolares no desenvolvimento das ações 

programática em saúde, consequentemente, os princípios de universalidade, integralidade e equidade 
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preconizados teoricamente pelo SUS não foram seguidos (NICKEL et al, 2008; FERREIRA et al, 

2011). 

Posteriormente, na busca do aprimoramento do modelo assistencial de saúde bucal, observou-

se o esforço para promover uma maior integração da saúde bucal aos serviços de saúde, a partir da 

conjugação de saberes e práticas que apontassem para a promoção e vigilância em saúde, para revisão 

das práticas assistenciais que incorporam a abordagem familiar e a defesa da vida (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2013). 

Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente”. Estas diretrizes apontam para uma reorganização da 

atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção e para o desenvolvimento de ações 

intersetoriais, tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma 

concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção 

da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, incorporando ações 

programáticas de uma forma mais abrangente. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2013). 

Com tal política, a saúde bucal passou a ser ofertada de forma integral. Houve a inserção de 

procedimentos mais complexos na Atenção Básica e a criação de uma rede de serviços de atenção em 

saúde bucal no SUS, resgatando a cidadania da população brasileira. O “Brasil Sorridente” teve como 

embasamento epidemiológico a conclusão do “Projeto SB Brasil 2003 – Condições da Saúde Bucal 

da População Brasileira”. Entre os pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) estão 

os seguintes: (a) utilizar a Epidemiologia e as informações sobre o território para subsidiar o 

planejamento; e (b) centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de 

avaliação e acompanhamento dos danos, dos riscos e dos determinantes do processo saúde-doença 

(BRASIL, 2008; BRASIL, 2011). 

As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a reorganização da atenção básica em 

saúde bucal (principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal ESB na Estratégia Saúde 

da Família), a ampliação e qualificação da atenção especializada (especialmente com a implantação 

de Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - 

LRPD) e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento 

público (BRASIL, 2008; BRASIL, 2011). 

Outra ação do Brasil Sorridente foi a orientação e a distribuição de kits com pasta e escovas 

de dente pelas equipes da saúde bucal para as famílias mais carentes. Entre 2008 e 2010, foram 

distribuídos 72,6 milhões de kits que se destinaram às Equipes de Saúde Bucal, presentes em 4.597 

municípios e para escolas públicas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
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Esse projeto intensificou a realização de atividades preventivas, realizadas pelas Auxiliares e Técnicos 

em Saúde Bucal das ESB nas Unidades Básicas de Saúde, em visitas domiciliares e nas escolas. Além 

disso, demonstrou a valorização dos hábitos de higiene bucal nessa nova política de saúde em que a 

saúde bucal da população tem reflexos na saúde integral e na qualidade de vida de toda a sociedade. 

Contudo, esse programa foi descontinuado em 2010 e o efeito positivo inicial se perdeu (NARVAI, 

2011; BRASIL, 2010). 

Em pesquisa de Saúde Bucal realizada pelo Conselho Federal de Odontologia e Datafolha em 

2014, pode-se observar a visão da população brasileira acerca dos seus direitos à saúde bucal e 

conhecimento da PNSB - Brasil Sorridente. Os resultados mostraram que dois terços dos brasileiros 

adultos (68%) não sabem que a legislação brasileira garante o atendimento a urgências odontológicas, 

à prevenção, à assistência e à reabilitação da saúde bucal. Entre os mais jovens, esse índice alcança 

77%. Dentre aqueles que conhecem seus direitos à saúde bucal, 53% considera que não têm seus 

direitos com relação à saúde bucal efetivamente atendidos e apenas 11% consideram que esse direito 

é totalmente atendido (CFO, 2014). 

É também interessante observar que quanto maior a renda mensal familiar, o grau de instrução 

e o porte do município do entrevistado, pior é a percepção da efetividade dos direitos à saúde bucal. 

A percepção negativa é mais alta entre os que têm ensino superior do que entre os menos instruídos 

(66% ante 43%); é maior entre os mais ricos do que entre os mais pobres (64% ante 45%); entre os 

moradores de municípios com mais de 500 mil habitantes do que entre moradores de municípios com 

até 50 mil habitantes (66% ante 44%); entre os que utilizaram o serviço particular odontológico do 

que entre os que utilizaram o serviço público (61% ante 35%); e entre os moradores da região Sudeste 

e de capitais (respectivamente, 60% e 64%) (CFO, 2014). 

Sobre a Política Nacional Brasil Sorridente, 56% da população entrevistada não a conhece. 

Entre os mais jovens e entre os moradores da região Sul, a taxa de desconhecimento chega, 

respectivamente, a 66% e 69%. Entre os moradores da região Nordeste (54%) e entre os mais 

instruídos (52%) são observadas as taxas de conhecimento mais altas (CFO, 2014). 

Dos entrevistados que conhecem o programa Brasil Sorridente, 85% declararam que nunca 

utilizaram nenhum dos serviços oferecidos. Dos que utilizaram (15%), 81% avaliaram como ótimo 

ou bom o tratamento recebido, 11% avaliaram como regular, 6% como ruim ou péssimo e 3% não 

souberam responder (CFO, 2014). 

Por mais que se observe que o alcance dos objetivos da Política Brasil Sorridente ainda não 

seja o esperado e que a maioria da população ainda não tenha acesso a esses serviços, isso não significa 
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que não foram feitos progressos. As metas não foram cumpridas em sua totalidade, mas estão em 

andamento.  

Umas das metas indicadas nas Diretrizes da PNSB é a de Educação em Saúde e a de Escovação 

Bucal Supervisionada. A primeira compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento 

sobre o processo saúde-doença, incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, assim como 

possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o na conquista de sua autonomia. Nesse sentido, a 

atenção à saúde bucal deve considerar tanto as diferenças sociais quanto às peculiaridades culturais, 

ao discutir alimentação saudável, manutenção da higiene e autocuidado do corpo, considerando que a 

boca é órgão de absorção de nutrientes, expressão de sentimentos e defesa. Já a segunda aponta que a 

higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas, mas realizá-la 

adequadamente requer aprendizado. Recomenda-se cautela na definição de técnicas “corretas” e 

“erradas”, evitando-se estigmatizações. Sua finalidade é a busca da autonomia com vistas ao 

autocuidado (BRASIL, 2004). 

Os conteúdos de educação em saúde bucal devem ser pedagogicamente trabalhados, 

preferencialmente de forma integrada com as demais áreas. Poderão ser desenvolvidos na forma de 

debates, oficinas de saúde, vídeos, teatro, conversas em grupo, cartazes, folhetos e outros meios 

(BRASIL, 2004). 

Um exemplo desses materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde é um panfleto 

intitulado “Mantenha seu sorriso saudável fazendo a higienização bucal corretamente”. Esse material 

indica a posição do Ministério da Saúde acerca dos bons hábitos de higiene bucal, quais sejam a 

necessidade de se escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e também uma última vez antes 

de dormir, utilizando uma escova de dente de tamanho adequado, com cerdas macias e creme dentário 

com flúor e complementar a escovação passando o fio dentário entre todos os dentes. É também 

necessário manter uma alimentação saudável, controlando a frequência da ingestão de alimentos 

doces, principalmente entre as refeições. Por último, se aconselha a visita ao dentista regularmente 

(ALMEIDA et al, 2010). 

Por mais interessante que seja essa abordagem na educação em saúde bucal, estudos apontam 

que ainda há um direcionamento dos estudos preventivos e intervenções para grupos específicos, 

principalmente escolares, seguida da atenção ao idoso. A regularidade e frequência do procedimento 

preventivo e as ações voltadas aos diferentes problemas bucais e a outras faixas etárias ainda são 

informações escassas (WATT et al, 2006; ALMEIDA et al, 2010). 

Em relação ao envolvimento dos cirurgiões-dentistas, Botazzo (2008) afirma que os mesmos 

agem principalmente dentro dos consultórios, o que é influenciado fortemente pela formação 
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tradicional em Odontologia, que foi fundamentada pelo modelo biomédico, pautado na atenção 

individual e na doença, em práticas curativas e de natureza biológica, na tecnificação do ato 

odontológico, bem como na pouca atenção voltada para as ações de prevenção e promoção em Saúde. 

Outro quesito apontado pela literatura como obstáculo no desenvolvimento de ações preventivas é a 

falta de apoio dos órgãos de saúde e gestão, assim como a falta de instrumental ou capacitação pelo 

governo, realidade ainda presente nos dias atuais (ALMEIDA et al, 2010). 

Assim, normalmente, a maioria das intervenções educativas para a prevenção de doenças 

bucais são as mais simples e tradicionais, com uma abordagem curativa reparadora através de palestras 

e da distribuição de panfletos. Por mais que sejam importantes e possuam um objetivo específico, 

estratégias de comunicação em massa não são suficientes por não considerar o contexto sociocultural 

e determinantes comportamentais dos indivíduos, sendo essas estratégias apontadas por estudos como 

ineficazes. Esses mesmos estudos apontam a entrevista motivacional como mais eficaz no sentido de 

gerar mudança de comportamento duradoura com consequentes melhorias nas condições de saúde 

bucal (CASCAES et al, 2008). 

Após análise de cada um dos insumos preventivos aqui estudados e do contexto social e 

político em que a saúde bucal está inserida, e levando em conta o princípio fundamental para as ações 

preventivas, qual seja, o efeito é maior onde o risco é maior, procuramos aqui compreender quais 

então são os hábitos de uso e consumos de tais insumos por parte da população. Essa caracterização 

possibilita o conhecimento de onde o “risco” envolvendo os hábitos de higiene bucal está sendo maior, 

possibilitando então o desenvolvimento de estratégias e ações embasadas em dados representativos 

da realidade e direcionadas para onde há mais necessidade de atenção, aumentando assim o efeito das 

ações preventivas em saúde bucal.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Identificar os fatores associadas ao uso e consumo de insumos preventivos em saúde bucal pela 

população de duas cidades com características demográficas similares e quadros de saúde bucal 

distintos. 

 

3.1 ESPECÍFICOS 

1. Identificar a frequência de uso de insumos preventivos em saúde bucal por parte da 

população estudada, o objetivo que a mesmas deseja alcançar com o uso, o que a leva a 

comprar tais produtos, bem como tipificar os insumos preventivos aqui estudados de 

acordo com suas características físicas e marcas comerciais preferidas. 

2. Comparar os hábitos de uso e consumo de insumos preventivos entre a população das duas 

cidades, analisando suas semelhanças e discrepâncias. 

3. Verificar se fatores socioeconomicodemográficos, hábitos e cuidados com a higiene bucal 

influenciam a população quanto ao uso de insumos preventivo. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O estudo caracteriza-se por ser do tipo individuado. Com relação à posição do investigador, é 

observacional. Por fim, no que diz respeito à dimensão temporal, caracteriza-se como seccional 

analítico com grupo de comparação (HOCHMAN et al, 2005). 

4.2 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS GRUPOS POPULACIONAIS ESTUDADOS E 

CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS 

 A pesquisa tomou como ponto de partida a análise dos hábitos de uso e consumo de insumos 

preventivos em saúde bucal da cidade do Natal/RN. Definiu-se, em seguida, uma cidade para fins 

comparativos, sendo o critério para tal ser uma cidade que obtivesse comprovadamente maior sucesso 

no que tange à esfera de saúde bucal e que possuísse características demográficas similares. O Prêmio 

Nacional de Saúde Bucal – Prêmio Brasil Sorridente, foi a primeira fonte de busca definida, seguido 

pela análise dos dados do SB Brasil 2010 em relação ao índice CPO-D e dados provenientes do 

módulo de Saúde Bucal da PNS. 

 O Prêmio Brasil Sorridente foi instituído em 2005 pelos Conselhos de Odontologia em parceria 

com o Ministério da Saúde e é concedido anualmente a municípios brasileiros que se destacam na 

implantação e efetivação das políticas públicas de saúde bucal (CFO, 2015). Os critérios utilizados 

para a seleção do vencedor são os que seguem: financiamento em saúde, controle social, coordenação 

municipal de saúde bucal, assistência odontológica básica, assistência odontológica especializada, 

promoção de saúde, vigilância em saúde, desprecarização, remuneração e educação permanente. A 

pontuação de cada critério possui valor máximo de 10 pontos, sendo o somatório total de 100 pontos. 

Florianópolis/SC concorreu na categoria de cidade acima de 300 mil habitantes e apareceu nos 

últimos quatro anos entre os cinco primeiros colocados na premiação supracitada, tendo ficado em 

quinto lugar em 2012, segundo lugar em 2013, segundo lugar em 2014 e quarto lugar em 2015, sendo 

o município que aparece com maior regularidade na premiação (CFO, 2015).  

Na tabela 1 pode-se observar que Florianópolis/SC também apresenta bons resultados no que 

tange ao índice CPO-D, obtendo médias menores do que Natal/RN e Brasil em todas as faixas etárias 

analisadas. Destaque para o CPO-D da faixa etária de 12 anos, que é quase três vezes menor do que a 

de Natal/RN. 
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Tabela 1: Média do Índice CPO-D segundo o grupo etário em Natal/RN, Florianópolis/SC e Brasil, 

2010 

Idade Local CPO-D Média 

12 anos Natal/RN 2,08 

Florianópolis/SC 0,77 

Brasil 2,07 

35-44 anos Natal/RN 19,09 

Florianópolis/SC 16,15 

Brasil 16,75 

65-74 anos Natal/RN 27,04 

Florianópolis/SC 25,98 

Brasil 27,53 

                          Fonte: Dados do SB Brasil 2010 (BRASIL, 2010) 

 

Resultados igualmente superiores foram encontrados no módulo de Saúde Bucal da PNS 2013, 

em que a população de Florianópolis/SC possui mais hábito de escovar os dentes duas vezes ao dia 

do que a de Natal/RN e do que a média nacional. Além disso, a população florianopolitana que usa 

escova de dentes, dentifrício e fio dentário para a limpeza dos dentes e trocam a escova de dentes em 

menos de três meses é cerca de 20% e 10% maior quando comparados os mesmos hábitos na 

população natalense, respectivamente (Gráfico 1). 

Ainda observando dados da PNS 2013, esse maior cuidado no quesito higienização bucal pode 

ter reflexos inclusive na autopercepção de saúde, sendo percentualmente maior em Florianópolis/SC 

o número de pessoas que consideram a saúde bucal como boa ou muito boa (Gráfico 2). 
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013 

 

Gráfico 2: Proporção de pessoas que consideravam sua saúde bucal como boa ou muito boa, na 

população de 18 anos ou mais de idade em Natal/RN, Florianópolis/SC e Brasil, 2013. 

 

           Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013 

  

Quanto ao quadro de saúde bucal, aqui representado por perda dentária, edentulismo e uso de 

prótese dentária, Natal/RN ultrapassa Florianópolis/SC em termos de porcentagem, sendo a cidade 

que apresenta os piores índices em todos esses quesitos, inclusive piores do que a média nacional 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 1: Proporção de pessoas que escovavam os dentes pelo menos duas vezes por dia; que 

usavam escova de dente, pasta de dente e fio dentário para a limpeza dos dentes e que trocavam 

a escova de dente por uma nova com menos de 3 meses de uso na população de 18 anos ou 

mais de idade em Natal/RN, Florianópolis/SC e Brasil, 2013. 
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Gráfico 3: Proporção de pessoas que perderam todos os dentes, proporção de pessoas que perderam 

13 ou mais dentes e proporção de pessoas que usavam algum tipo de prótese dentária, na população 

de 18 anos ou mais de idade em Natal/RN, Florianópolis/SC e Brasil, 2013. 

Fonte: 

IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013 

 

O quadro 1 apresenta alguns indicadores que refletem o cenário atual dos serviços e políticas 

em saúde bucal em ambas cidades. Mesmo Florianópolis/SC possuindo menos equipes de saúde bucal 

inseridas na Estratégia Saúde da Família, seus serviços e políticas de saúde são mais eficazes do que 

em Natal/RN, apresentando maior cobertura da população, maior alcance populacional em relação a 

medidas coletivas de escovação supervisionada e menos tratamentos exodônticos. Além disso, possui 

Centros de Especialidade Odontológicas e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária com maior 

capacidade de atendimento, o que corrobora os resultados positivos no Prêmio Brasil Sorridente. 
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Quadro 1: Dados relativos à situação de saúde bucal dos municípios Natal/RN e Florianópolis/SC, 

2014 e 2015 

 Natal/RN Florianópolis/SC 

Cobertura equipes de 

atenção básica 64,05% 96,50% 

Cobertura equipes de 

saúde bucal 53,98% 58,18% 

Equipes de saúde bucal 

inseridas na ESF1 
Modalidade I Modalidade II Modalidade I Modalidade II 

83 0 61 2 

CEO implantados no 

município2 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Total Tipo 

I 

Tipo 

II 

Tipo 

III 

Total 

1 2 - 3 - 2 1 3 

Laboratórios Regionais 

de Prótese dentária 1 

(20 – 50 próteses/mês) 
1 

(81-120 próteses/mês) 

Média da ação coletiva 

de escovação dental 

supervisionada3 
0,32 0,46 

Proporção de 

exodontias em relação 

aos procedimentos4 
5,35 3,94 

Fonte: Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde/IBGE, 2015 

1: Equipes de saúde bucal inseridos no ESF Modalidade I: cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal. Modalidade II: 

cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e técnico em saúde bucal. 

2: CEO Tipo I (com 3 cadeiras odontológicas), CEO Tipo II (de 4 a 6 cadeiras odontológicas), CEO Tipo III (acima de 7 

cadeiras odontológicas 

3: Numerador: Nº de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada em determinado 

local 12 meses. Denominador População no mesmo local e período. Unidade: 100 

4: Numerador: Quantidade apresentada de extrações dentárias, por local de atendimento e ano do atendimento. 

Denominador: Quantidade apresentada de procedimentos clínicos individuais preventivos e curativos selecionados, por 

local de atendimento e ano de atendimento. Unidade: 100 

 

 

 

 

 

Portanto, a população estudada são os indivíduos que residem na cidade do Natal/RN e de 

Florianópolis/SC, com idade igual ou maior que 20 anos, idade selecionada por critério de 

conveniência. 
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4.3 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

O cálculo do tamanho da amostra foi baseado no estudo realizado pela ACNielsen, o qual 

obteve uma prevalência de uso de antissépticos bucais de 30% (MARINHO et al, 2007).  

A fórmula utilizada para o cálculo do tamanho da amostra foi a que se segue: 

 

 

onde n representa o tamanho da amostra; z representa o nível de confiança , o qual foi adotado de 

95%, ou seja, 1,96, “P” representa prevalência estimada do uso de antissépticos bucais e ε representa 

a margem de erro do estudo. Portanto, obteve-se que:  

                                                                                

                                                                       --»        n = 398,38 

 Ao resultado encontrado foi acrescido 20%, para melhorar a estimativa das associações. Dessa 

forma, o tamanho final da amostra foi de 478 indivíduos para cada cidade e 956 no total. 

4.4 AMOSTRAGEM 

A amostragem desse estudo foi aquela que denominamos amostragem por cotas, utilizada 

quando não existe um cadastro da população que possibilite a realização do sorteio necessário à 

amostragem aleatória, mas, ao mesmo tempo, existe informação suficiente sobre o perfil populacional 

das variáveis de controle da pesquisa (idade, sexo e região administrativa em que reside). 

Como o próprio nome sugere, a amostra por cotas é subdivida em estratos, um para cada 

cruzamento entre as categorias das variáveis de controle. A cota de cada estrato nada mais é que o 

tamanho da amostra no estrato. A cota foi proporcional ao tamanho do estrato o que significa a 

proporção do estrato em relação à população total.  

Procedendo-se assim, o perfil amostral diante das variáveis de controle foi idêntico (ou muito 

semelhante) ao perfil populacional. Esse fato permite afirmar que a margem de erro não será muito 

maior que do a de uma amostra aleatória de mesmo tamanho, nem o nível de confiança muito menor. 

Portanto, a partir do censo 2010, a representatividade de homens e mulheres nas faixas etárias 

de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e de 60 a 79 anos para Florianópolis/SC é respectivamente de 

14,6 e 14,4%; 11,8 e 12,3%; 9,7 e 11,0%; 7,6 e 9,0% e 4,3 e 4,8%. Logo, foram entrevistados, dentre 
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os 478 indivíduos, 70 homens e 69 mulheres na primeira faixa etária, 57 homens e 59 mulheres na 

segunda faixa etária, 47 homens e 53 mulheres na terceira faixa etária, 36 homens e 43 mulheres na 

quarta faixa etária e 21 homens e 23 mulheres na última faixa etária. A população de Florianópolis/SC 

se distribui entre as regiões administrativas da cidade da seguinte maneira:  Centro (20%), Continente 

(21,7%), Zona Leste (16,7%), Zona Norte (21,2%) e Zona Sul (20,3%). Portanto, os valores 

encontrados na faixa etária foram redistribuídos proporcionalmente entre as regiões administrativas e 

dos 478 indivíduos, 94 residiam no Centro, 104 no Continente, 79 na Zona Leste, 103 na Zona Norte 

e 98 na Zona Sul (Quadro 2) 

Quadro 2: Distribuição da amostra de acordo com a idade, sexo e região administrativa de 

Florianópolis/SC. 

 Idade % Total Central Continente Leste Norte Sul 

M
u
lh
er
es

 20-29 14,4% 69 14 15 11 15 14 

30-39 12,3% 59 12 13 9 13 12 

40-49 11,0% 53 10 12 8 12 11 

50-59 9,0% 43 9 9 7 9 9 

60-79 4,8% 23 4 5 4 5 5 

H
o
m
en
s 

20-29 14,6% 70 14 15 12 15 14 

30-39 11,8% 57 11 12 10 12 12 

40-49 9,7% 47 9 10 8 10 10 

50-59 7,6% 36 7 8 6 8 7 

60-79 4,3% 21 4 5 4 4 4 

 Total - 478 94 104 79 103 98 
Fonte: Própria 

Para Natal/RN, a partir do censo 2010, a proporção de homens e mulheres nas faixas etárias 

de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e de 60 a 79 anos é de, respectivamente de 7,7 e 8,6%, 6,4 e 

7,6%, 4,5 e 5,5%, 2,8 e 3,5% e 2,3 e 3,6%.  Logo, foram entrevistados, dentre os 478 indivíduos, 71 

homens e 80 mulheres na primeira faixa etária, 59 homens e 69 mulheres na segunda faixa etária, 42 

homens e 50 mulheres na terceira faixa etária, 25 homens e 32 mulheres na quarta faixa etária e 21 

homens e 32 mulheres na última faixa etária. A população de Natal/RN se distribui entre as regiões 

administrativas da cidade da seguinte maneira: Zona Oeste (27,2%), Zona Sul (20,0%), Zona Leste 

(15,2%) e Zona Norte (37,6%). Da mesma maneira, os valores encontrados na faixa etária foram 

redistribuídos proporcionalmente entre as regiões administrativas e dos 478 indivíduos, 131 residiam 

na Zona Oeste, 96 na Zona Sul, 73 na Zona Leste e 181 na Zona Norte (Quadro 3). 
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Quadro 3: Distribuição da amostra de acordo com a idade, sexo e região administrativa de Natal/RN. 

 Idade % Total Oeste Leste Norte Sul 

M
u
lh
er
es

 20-29 8,6% 80 22 12 30 16 

30-39 7,6% 69 19 10 26 14 

40-49 5,5% 50 13 8 19 10 

50-59 3,5% 32 9 5 12 6 

60-79 3,6% 32 9 5 12 6 

H
o
m
en
s 

20-29 7,7% 71 22 11 27 14 

30-39 6,4% 59 19 9 22 14 

40-49 4,5% 42 13 6 16 10 

50-59 2,8 % 25 9 4 9 6 

60-79 2,3 % 21 9 3 8 6 

 Total - 478 131 73 181 96 
Fonte: Própria 

As entrevistas ocorreram em pontos de grande movimento situados nas zonas administrativas 

que compõem os municípios de Florianópolis/SC e Natal/RN. 

Todos os indivíduos correspondentes à idade e ao sexo abordados que concordaram em 

participar do estudo e se adequaram aos critérios de inclusão e exclusão, abaixo especificados, foram 

entrevistados. 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo transeuntes com idade igual ou superior a 20 anos de idade, 

residentes e domiciliados na cidade do Natal/RN ou Florianópolis/SC. Excluídos foram aqueles que 

não se enquadraram nos critérios de inclusão ou que demonstrassem dificuldade de compreensão para 

o entendimento da pesquisa. 
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4.6 VARIÁVEIS E CRITÉRIOS ADOTADOS 

4.6.1 Variáveis do Estudo 

Foram utilizadas variáveis representativas dos hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em 

saúde bucal, características socioeconomicodemográficas, auto percepção de saúde bucal e histórico 

odontológico que são detalhadas no quadro a seguir. 

Quadro 4: Descrição, tipo e categoria das variáveis estudadas. Natal-RN, 2016 

Variáveis Dependentes Tipo Categoria 

Uso de escovas dentárias Categórica nominal Sim 

Não  

Uso de dentifrício Categórica nominal Sim 

Não  

Uso de fio/fita dentária Categórica nominal Sim 

Não  

Uso de antissépticos bucais Categórica nominal Sim 

Não  

Variáveis Independentes Tipo Categoria 

Características socioeconomicodemográficas 

Cidade Categórica nominal Natal/RN 

Florianópolis/SC 

Gênero 

 

Categórica nominal Feminino 

Masculino 

Raça auto referida Categórica nominal Branco 

Não Branco 

Idade Categórica ordinal 20-29 anos 

30-39 anos 

40-49 anos 

50 anos ou mais 

Estado civil Categórica nominal Não casado 

Casado 

Escolaridade Categórica ordinal Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior 

Plano de saúde  Categórica nominal Sim 

Não 

Automóvel em casa Categórica nominal Sim 

Não 

Tipo de assistência médica  Categórica nominal Pública 

Privada 

Tipo de assistência odontológica  Categórica nominal Pública 
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Privada 

Histórico odontológico 

Tempo da última visita ao 

dentista 

Categórica nominal No último ano 

Mais de um ano 

Motivo da visita ao dentista Categórica nominal Dor de dente 

Cárie/Necessidade de restauração 

Defeito na restauração-canal-

prótese/Fazer-trocar prótese 

Manutenção do aparelho 

ortodôntico 

Profilaxia/Limpeza 

Exame de rotina 

Outro 

Tratamento realizado na última 

visita ao dentista 

Categórica nominal Extração 

Canal ou Prótese 

Restauração 

Limpeza/Raspagem 

Manutenção do aparelho 

ortodôntico 

Outro 

Uso de dispositivos protéticos, 

ortodônticos e/ou implantes 

Categórica nominal Prótese  

Aparelho ortodôntico 

Implante 

Nenhum 

Serviço utilizado na última visita 

ao dentista 

Categórica nominal Público 

Privado 

Fumo Categórica nominal Sim 

Não 

Bebidas alcoólicas Categórica nominal Sim 

Não 

Hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em saúde bucal 

Frequência de higienização 

bucal 

Categórica nominal Até 2 vezes ao dia 

3 ou mais vezes ao dia 

Gasto aproximado nos últimos 

dois meses com produtos para 

higiene bucal 

Categórica nominal Até 30 reais 

Acima de 30 reais 

Troca de escova de dentes Categórica nominal Até 3 meses 

4 a 6 meses 

Acima de 7 meses 

Tipo de escova dentária 

preferida 

Categórica nominal Tradicional 

Outra 

Tipo de cabeça da escova 

dentária 

Categórica nominal Grande 

Média 
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Pequena 

Tipo de cerdas da escova 

dentária 

Categórica nominal Macias 

Médias 

Duras 

Preferência por marca de escova 

dentária 

Categórica nominal Sim 

Não 

Marca preferida Categórica nominal Colgate® 

Oral B® 

Outro 

Critério de escolha para comprar 

a escova dentária 

Categórica nominal Aparência 

Menor preço 

Apresenta bons resultados 

Outros 

Tipo de dentifrício utilizado Categórica nominal Gel 

Creme 

Critério de escolha para comprar 

o dentifrício 

Categórica nominal Menor preço 

Propaganda 

Sabor 

Apresenta bons resultados 

Outros 

Marca preferida de dentifrício Categórica nominal Colgate® 

Oral B® 

Não tem preferência 

Outros 

O indivíduo utiliza sempre o 

mesmo dentifrício 

Categórica nominal Sim 

Não 

Frequência de uso do fio 

dentário 

Categórica nominal 1 vez ao dia 

2 vezes ao dia 

Sempre ao escovar os dentes 

1 a 2 vezes na semana 

2 a 4 vezes na semana 

Outro 

Os indivíduos que utilizam 

enxaguantes bucais receberam 

recomendação para isso 

Categórica nominal Sim 

Não 

Quem recomendou o uso de 

enxaguantes 

Categórica nominal Dentista 

Outro 

Frequência de uso do 

enxaguante bucal 

Categórica nominal 1 vez ao dia 

2 vezes ao dia 

Sempre ao escovar os dentes 

1 a 2 vezes na semana 

2 a 4 vezes na semana 

Outro 
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Principal objetivo com o uso do 

enxaguante bucal 

Categórica nominal Evitar acúmulo de bactérias 

Combater mau hálito/Hálito fresco 

Limpeza/ Complementar a 

escovação 

Outro 

Critério de escolha para comprar 

o enxaguante bucal 

Categórica nominal Menor preço 

Não ter álcool 

Recomendação do dentista 

Sabor/Cheiro 

Propaganda 

Não tem critério 

Outro 

Autopercepção em saúde bucal 

Necessidade de tratamento 

dentário atualmente 

Categórica nominal Sim 

Não 

Satisfação com dentes/boca Categórica ordinal Muito satisfeito 

Satisfeito 

Nem satisfeito nem insatisfeito 

Insatisfeito 

Muito insatisfeito 

Problemas que podem ser 

causados pelos dentes 

Categórica nominal 

exaustiva 

Dificuldade para comer por causa 

dos dentes ou dor nos dentes ao 

tomar líquidos gelados ou quentes. 

Deixar de praticar esportes por 

causa dos dentes. 

Dentes incomodam ao escovar. 

Dificuldade para falar por causa dos 

dentes. 

Vergonha de sorrir ou falar por 

causa dos dentes. 

Ficar nervoso (a) ou irritado (a) por 

causa dos dentes. 

Dentes atrapalham para estudar 

/trabalhar ou fazer tarefas da escola 

/ trabalho. 

Deixou de sair, se divertir, ir a 

festas, passeios por causa dos seus 

dentes. 

Deixou de dormir ou dormiu mal 

por causa dos dentes. 

Não teve nenhum problema. 

Problemas relacionados aos 

dentes, boca ou face 

Categórica nominal 

exaustiva 

Dor de dente 

Falta de dente 

Dente com mobilidade, mole 

Cor dos dentes 

Posição dos dentes (dentes tortos ou 

muito para frente ou com espaços 

Forma ou tamanho dos dentes 

Deformidades da boca ou da face 
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Aftas 

Sensação de boca seca 

Mau hálito 

Alteração no paladar 

Gosto ruim na boca 

Sangramento nas gengivas 

Abscesso gengival (pus) 

Barulho ao abrir a boca 

Dificuldade para abrir a boca 

Restauração mal feita 

Dentadura ou prótese mal adaptada 

Aparelho ortodôntico 

Outro motivo 

 

4.6.2 Treinamento dos Examinadores  

Para a realização da coleta de dados, foram convidados alunos de graduação em Odontologia 

da UFRN e da UFSC. Aqueles que responderam positivamente ao convite participaram de uma 

reunião onde o projeto foi apresentado, seguido da seleção dos voluntários que permaneceriam na 

pesquisa. O período do curso não foi relevante no momento da escolha, sendo considerado o nível de 

interesse, comprometimento e disponibilidade. Em Natal/RN, 18 alunos foram selecionados e em 

Florianópolis/SC foram 13, sendo 2 deles dentistas formados e pós-graduandos em Saúde Coletiva da 

UFSC. 

Em uma segunda reunião com os alunos selecionados, foi realizado um treinamento do 

instrumento de pesquisa com o intuito de assegurar uniformidade de interpretação e entendimento 

para a realização das entrevistas. Após a apresentação do questionário, os alunos foram instruídos a 

entrevistar uns aos outros. Nesse momento todas, as dúvidas foram esclarecidas e estavam prontos 

para a coleta de dados. 

4.6.3 Coleta de Dados 

A coleta de dados se deu através de questionário, o qual contém informações de características 

sócio-demográficas e outros possíveis fatores que estejam associados ao uso de insumos preventivos 

em saúde bucal (Anexo) 

O instrumento utilizado foi um questionário baseado naquele utilizado no SB Brasil 2010, que 

contém informações das características sócio-demográficas e outros possíveis fatores associados ao 

uso de insumos preventivos em saúde bucal. A validação do questionário foi a de conteúdo, com a 

fase de validação bibliográfica, por profissionais da área com expertise, que avaliaram as questões e 

fizeram sugestões, a partir das quais, readequamos o instrumento.  
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4.6.4 Análise dos dados 

Na análise dos dados buscou-se compreender quais são os hábitos de uso e consumo de 

insumos preventivos em saúde bucal e se há relação entre as condições socioeconômico-demográfico 

e autopercepção de saúde bucal e o uso desses insumos. Para identificar os hábitos de uso, foi 

investigado a prevalência, a frequência e os tipos de insumos preventivos em saúde bucal utilizados, 

assim como as características preferidas de cada um dos insumos. Já em relação ao consumo, 

identificou-se a prevalência, as marcas preferidas e os motivos que levaram o indivíduo a comprar um 

produto em detrimento a outro, identificando assim, as influências em torno desse hábito (Figura 1). 

A saber a importância e relevância dos determinantes sociais sobre os hábitos dos indivíduos, 

buscou-se estabelecer relação entre as condições socioeconômico-demográfico e autopercepção de 

saúde bucal e o uso desses insumos através da análise da classe social, gênero e raça, influências 

midiáticas, educação e questões econômicas. Cada ponto desse está imbuído de valores, indicação de 

nível de conhecimento, influências e estilo de vida que podem interferir nos hábitos de higiene bucal 

e que foram analisadas (Figura 1).  

  

Fonte: Própria 

Figura 1: Determinantes sociais e comportamentais sobre os hábitos de uso e consumo de 

insumos preventivos em saúde bucal. 
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A diferença entre o uso e o consumo de insumos preventivos se deu pelo fato de que foi 

considerado uso as características diretamente relacionadas aos hábitos de higiene bucal, tais como a 

frequência de higienização e os tipos de insumos utilizados. Já o consumo trata das características 

inerentes aos produtos escolhidos para realização da higienização, analisando-se as marcas preferidas, 

os modelos e quais os motivos relacionados à escolha desses produtos. 

A prevalência e frequência de uso dos insumos preventivos em saúde bucal foi determinada 

após a realização de todas as entrevistas. Na segunda fase da análise, onde se buscou a associação 

entre o uso/não uso de insumos preventivos em saúde bucal e os possíveis fatores que determinam tal 

uso, foram realizados os testes do qui-quadrado ou exato de Fisher, sendo verificada a magnitude da 

associação através da razão de prevalência (RP). Em seguida, uma regressão logística do tipo stepwise 

forward foi realizada, considerando o desfecho “uso do fio dentário”. Para todos os testes foi adotado 

um nível de significância de 5%. 

4.6.5 Considerações éticas  

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes sob o N° do parecer 1.144.390 (em anexo). O consentimento livre e 

esclarecido firmado por cada participante foi elaborado com base em resolução 466/12 adotado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa (em anexo). 
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5. RESULTADOS 

Com o intuito de facilitar a análise dos resultados aqui apresentados, essa seção foi dividida 

em duas partes. A primeira diz respeito à caracterização da amostra, realizando-se uma descrição 

comparativa das características socioeconômicas, dos cuidados e condições de saúde bucal e dos 

hábitos de higiene bucal das duas cidades estudadas, ressaltando aqui suas principais semelhanças e 

diferença. Também buscou-se responder o seguinte questionamento: Os cenários são estatisticamente 

diferentes? 

Na segunda parte, analisou-se as associações existentes entre o uso de insumos preventivos e 

as condições socioeconômicas e demográficas, os cuidados e condições de saúde relacionados à saúde 

bucal e a autopercepção referente à saúde bucal. Nesse último tópico, a análise foi independente da 

cidade de origem dos indivíduos estudados. 

Os dados aqui apresentados se referem à amostra composta por 963 indivíduos, sendo 478 

(49,6%) residentes em Natal/RN e 485 (50,4%) em Florianópolis/SC. 

A maioria das questões incluía a alternativa “Não sabe”, “Não respondeu e “Não se aplica”, 

porém, as mesmas foram retiradas da análise de dados pelo não interesse desses quesitos sobre o 

desfecho, justificando as perdas observadas em algumas questões. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

5.1.1 Características socioeconômicas e demográficas 

 Dentre as variáveis indicativas das caraterísticas demográficas e de escolaridade da amostra 

temos que em ambas cidades os indivíduos do sexo feminino e os indivíduos casados foram 

predominantes. Já a amostra descrita como não branca e com escolaridade igual a ensino médio foi 

maioria em Natal/RN, enquanto que os indivíduos descritos como brancos e com escolaridade igual a 

ensino superior foi predominante em Florianópolis/SC (Tabela 2). 

 Em relação às variáveis indicadoras das condições econômicas, os resultados são os mesmos 

para as duas cidades, sendo estes que a maioria da população relata posse de automóvel em casa e que 

em caso de urgência médica e odontológica, procuram principalmente o serviço privado. Em ambas 

cidades, a maioria dos indivíduos não possui plano de saúde, porém, enquanto em Natal/RN a 

diferença entre a posse não posse é de 21,4%, em Florianópolis/SC, essa mesma diferença é de apenas 

0,2% (Tabela 2). 

No que concerne a diferença estatística entre as cidades, com relação às condições 

socioeconômicas e demográficas, as cidades de Natal/RN e de Florianópolis/SC diferem 
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estatisticamente de forma significativa quanto à etnia/raça, escolaridade, posse de automóvel em casa, 

posse de plano de saúde e serviço utilizado em caso de urgência odontológica. Portanto, Natal/RN 

possui 54% menos brancos do que Florianópolis/SC, e dos indivíduos que foram entrevistados, 

Natal/RN tem 27% menos pessoas que possuem carro, 20% menos pessoas que possuem plano de 

saúde, 33% mais pessoas buscam o serviço público do que o privado e 62% a mais de pessoas que 

possuem o ensino fundamental (completo ou incompleto), com relação ao ensino superior, quando 

comparado a Florianópolis/SC (Tabela 2). 

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) das 

cidades de Natal/RN e Florianópolis/SC em relação as condições socioeconômicas e demográficas. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

Variável Natal/RN 

(%) 

Florianópolis/SC (%) p RP IC (95%) 

Sexo      

Masculino 215(45,0) 232(47,8) 0,410 0,94 0,83-1,07 

Feminino 263(55,0) 253(52,2)    

Raça      

Branco 144(30,8) 318(66,5) <0,001 0,46 0,40-0,54 

Não Branco 323(69,2) 160(33,5)    

Estado civil      

Não Casado 281(59,2) 283(58,5) 0,844 1,01 0,89-1,15 

Casado 194(49,1) 201(41,5)    

Escolaridade      

Ensino fundamental 108(23,2) 67(14,1) <0,001 1,62 1,36-1,93 

Ensino médio 218(46,8) 179(37,8)  1,44 1,23-1,69 

Ensino superior 140(30,0) 228(48,1)  1 - 

Possui Automóvel em casa      

Sim 188(39,3) 242(49,9) <0,001 0,73 0,64-0,82 

Não 290(60,7) 243(50,1)    

Possui Plano de Saúde      

Sim 296(61,9) 368(75,9) 0,001 0,80 0,70-0,91 

Não 182(38,1) 117(24,1)    

Em caso de urgência 

médica, o serviço utilizado 

é: 

     

Público 232(49,0) 226(48,1) 0,817 1,01 0,89-1,15 

Privado 241(51,0) 244(51,9)    
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Em caso de urgência 

odontológica, o serviço 

utilizado é: 

 

     

Público 141(29,7) 89(18,5) <0,001 1,33 1,17-1,51 

Privado 333(70,3) 391(81,5)    

RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de Confiança 

 

5.1.2 Características de hábitos e cuidado em saúde bucal 

 A maioria dos indivíduos declarou que a última visita ao dentista ocorreu no último ano, 

todavia, vale destacar que a visita ao dentista realizada há mais de um ano foi quase três vezes maior 

entre os natalenses quando comparados aos florianopolitanos (Tabela 3). 

O serviço privado foi o preferido nas duas cidades, entretanto, ao se analisar aqueles que 

procuraram o serviço público na última visita ao dentista, nota-se que em Natal/RN, um quarto da 

população utilizou o serviço público (Tabela 3). 

O principal motivo para a consulta odontológica foi o exame de rotina, seguido de perto pela 

dor de dente em Natal/RN e pela profilaxia/limpeza em Florianópolis/SC. Dessa forma, os dois 

principais motivos que levam os florianopolitanos ao dentista estão relacionados à prevenção. Quanto 

ao tratamento realizado na última visita ao dentista, o mais prevalente foi o procedimento de 

restauração em Natal/RN, com valores muito próximos a limpeza/raspagem, o que não se repete em 

Florianópolis/SC, em que a limpeza/raspagem aparece em primeiro lugar com cerca de 15% de 

diferença ao segundo colocado, que é a restauração. É interessante ressaltar que o procedimento de 

extração esteve presente quase duas vezes mais entre os indivíduos que vão ao dentista em Natal/RN 

dos que aqueles que vão ao dentista em Florianópolis/SC (Tabela 3). 

 Quando questionados acerca dos gastos nos últimos dois meses com produtos de higiene bucal, 

os resultados demonstram que a parcela da amostra que desconhece os valores dispendidos com 

insumos preventivos é maioria, assim como são maioria os indivíduos que não usam prótese, não 

usam aparelho ortodôntico e não possuem implante, sendo que nesse último quesito, se destaca o 

número de pessoas que possuem implantes em Florianópolis/SC, que é cinco vezes maior do que em 

Natal/RN (Tabela 3). 

Diferenças significativas apareceram ao se analisar as características de cuidado em saúde 

bucal, em que os indivíduos residentes em Natal/RN, foram 42% menos ao dentista no último ano, 

quando comparados aos florianopolitanos, e nessa visita ao dentista, o principal motivo da consulta 

para os natalenses foi a dor de dente, sendo a profilaxia/limpeza, o que mais impulsionou os residentes 
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de Florianópolis/SC a realizarem consultas odontológicas. Em porcentagem, observa-se que os 

natalenses foram ao dentista 151% a mais por dor de dente e 126% a mais por cárie/necessidade de 

restauração em relação à profilaxia/limpeza, quando comparado com Florianópolis/SC (Tabela 3). 

Outras variáveis foram estatisticamente significativas, como o tratamento realizado na última 

visita ao dentista, tipo de serviço utilizado na última visita ao dentista, uso de prótese e implante. 

Quanto ao tratamento realizado na última visita ao dentista, em Natal/RN, houve 54% mais extrações 

do que em Florianópolis, em relação à limpeza/raspagem, e os primeiros são também os que mais 

usam próteses dentárias (26% mais uso de prótese) e procuram 30% a mais o serviço público, seguindo 

a mesma linha de comparação. Em contrapartida, 69% menos natalenses possuem implantes em 

comparação com os florianopolitanos (Tabela 3). 

Tabela 3: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) das 

cidades de Natal/RN e Florianópolis/SC em relação as características de cuidado e saúde bucal da amostra. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

Variável Natal/RN 

(%) 

Florianópolis/SC (%) p RP IC (95%) 

Última visita ao dentista      

No último ano 255(80,7) 400(93,0) <0,001 0,58 0,48-0,69 

Mais de um ano 61(19,3) 30(7,0)    

Motivo de visita ao dentista      

Dor de dente 133(25,3) 64(13,6) <0,001 2,51 1,84-3,43 

Cárie/Necessidade de 

restauração 

69(15,4) 51(10,8)  2,26 1,63-3,14 

Defeito na restauração-canal-

prótese/Fazer-trocar prótese 

42(9,4) 50(10,6)  1,79 1,24-2,59 

Manutenção do aparelho 

ortodôntico 

43(9,6) 36(7,6)  2,14 1,50-3,05 

Profilaxia/Limpeza 34(7,6) 100(21,2)  1 - 

Exame de rotina 124(27,7) 109(23,1)  0,47 0,34-0,65 

Outro 22(4,9) 61(13,0)  0,95 0,60-1,51 

Tratamento realizado na 

última visita ao dentista 

     

Extração 77(17,3) 47(10,3) <0,001 1,54 1,26-1,88 

Canal ou Prótese 67(15,1) 60(13,2)  1,31 1,05-1,63 

Restauração 120(27,0) 96(21,1)  1,38 1,14-1,66 

Limpeza/Raspagem 112(25,2) 167(36,7)  1 - 
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Manutenção do aparelho 

ortodôntico 

39(8,8) 33(7,3)  0,74 0,57-0,95 

Outro 29(6,5) 52(11,4)  1,12 0,81-1,55 

Tipo de serviço utilizado na 

última visita ao dentista 

     

Público 119(25,5) 78(16,3) 0,001 1,30 1,13-1,49 

Privado 348(74,5) 401(83,7)    

Gastos nos últimos 2 meses 

com produtos de higiene 

bucal 

     

Até 30 reais 43(9,0) 81(16,9) 0,124 0,76 0,56-1,05 

Acima de 30 reais 55(11,6) 67(14,0)    

Indivíduo usa prótese      

Sim 139(29,4) 98(20,2) 0,001 1,26 1,10-1,44 

Não 334(70,6) 387(79,8)    

Indivíduo possui implante      

Sim 11(2,3) 57(11,8) <0,001 0,31 0,18-0,53 

Não 462(97,7) 428(88,2)    

Indivíduo usa aparelho 

ortodôntico 

     

Sim 35(7,4) 23(4,7) 0,112 1,24 0,99-1,54 

Não 438(92,6) 462(95,3)    

RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de Confiança 

 

5.1.3 Hábitos de higiene bucal 

 Acerca dos hábitos de higiene bucal, encontramos que a maioria dos indivíduos estudados 

realizam a higienização bucal três ou mais vezes ao dia, sendo 100% estabelecido na amostra o uso 

de escova dentária e dentifrício. Já o uso do fio dentário não possui a aceitação dos insumos 

preventivos citados anteriormente, contudo, ainda assim, a maioria dos indivíduos declarou fazer uso 

do mesmo, principalmente em Florianópolis/SC, em que a diferença entre os indivíduos que usam fio 

dentário nesta cidade em comparação com Natal/RN é de 15,5%. A maioria dos indivíduos também 

relatou usar enxaguante bucal, porém esse resultado não se repetiu ao se analisar o uso de palito de 

madeira, em que a maior parte da amostra não o utiliza (Tabela 4). 
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Tabela 4: Hábitos de higiene bucal da amostra. Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

Variáveis Total Natal/RN Florianópolis/SC 

n (%) n (%) n (%) 

Frequência de higienização 

bucal por dia 

   

Até 2 vezes/dia 251(26,1) 141(29,5) 110(22,7) 

3 ou mais vezes/dia 712(73,9) 337(70,5) 375(77,3) 

Utiliza fio dentário    

Sim 694(73,8) 307(66,0) 387(81,5) 

Não 246(26,2) 158(34,0) 88(18,5) 

Utiliza enxaguante bucal    

Sim 540(56,1) 253(52,9) 287(59,3) 

Não 422(43,9) 225(47,1) 197(40,7) 

Utiliza palito de madeira    

Sim 394(42,3) 217(47,2) 177(37,5) 

Não 537(57,7) 243(52,8) 294(62,4) 

 

O uso da escova dentária tradicional é predominante nas cidades estudadas, assim como a troca 

das escovas em um período de até três meses (Tabela 5). 

Na tipificação das escovas dentárias, encontramos que a cabeça média e cerdas macias são as 

preferidas por parte da amostra de ambas cidades, porém, sem marca específica, sendo a característica 

física (aparência), o principal critério de escolha no momento da aquisição da escova em Natal/RN e 

em Florianópolis/SC. Entre aqueles que possuem preferência entre marcas de escovas dentárias, a 

Colgate® foi a preferida em Natal/RN e a Oral B® aparece em primeiro em Florianópolis/SC (Tabela 

5). 
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Tabela 5: Hábitos de higiene bucal, tipificação e características de uso e consumo de escova dentária. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

Variáveis Total Natal/RN Florianópolis/SC 

n (%) n (%) n (%) 

Frequência que o indivíduo 

troca de escova de dentes 

   

Até 3 meses 666(76,1) 326(73,9) 340(78,3) 

4 a 6 meses 182(20,8) 99(22,4) 83(19,1) 

Acima de 7 meses 27(3,1) 16(3,6) 11(2,5) 

Tipo de escova dentária 

preferida 

   

Tradicional 958(99,6) 475(99,6) 483(99,6) 

Outro1 4(0,4) 2(0,4) 2(0,4) 

Tipo de cabeça da escova 

dentária 

   

Grande 174(18,9) 87(18,8) 87(19,1) 

Média 614(66,7) 310(66,8) 304(66,5) 

Pequena 133(14,4) 67(14,4) 66(14,4) 

Tipo de cerdas da escova 

dentária 

   

Macias 706(74,2) 364(77,1) 342(71,4) 

Médias 100(10,5) 35(7,4) 65(65,0) 

Duras 145(15,2) 73(15,5) 72(15,0) 

Possui preferência por marca 

de escova dentária 

   

Sim 343(36,2) 177(37,7) 166(34,8) 

Não 604(63,8) 293(62,3) 311(65,2) 

Caso possua preferência, qual 

a marca preferida? 

   

Colgate® 133(39,5) 84(47,7) 49(30,4) 

Oral B® 146(43,3) 72(40,9) 74(46,0) 

Outros2 58(17,2) 20(11,4) 38(23,6) 

Critério de escolha para 

comprar a escova dentária 

   

Aparência 438(49,0) 216(49,4) 222(48,7) 

Menor preço 185(20,7) 85(19,5) 100(21,9) 
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Apresenta bons resultados 188(21,1) 102(23,3) 86(18,9) 

Outros3 82(9,2) 34(7,8) 48(10,5) 

Outros1: Escovas elétricas, tufo único e interdentária 

Outros2: Jonhson®, Condor®, Curaprox® e outros. 

Outros3: Recomendação, maior preço e outros. 

 

Dentre os dentifrícios, destaca-se o tipo de apresentação em creme como o preferido em ambas 

cidades estudadas. Além disso, no momento da escolha, a qualidade do produto refletido em seus bons 

resultados é o que leva os indivíduos a adquirirem um dentifrício específico em detrimento ao outro. 

No entanto, em Florianópolis/SC, essa característica é associada também ao melhor custo benefício, 

já que o quesito menor preço possui valores muito próximos aos bons resultados (Tabela 6).  

A Colgate® é a marca que mais agrada, sendo a escolhida por mais da metade dos indivíduos 

nas duas cidades. Após a escolha da marca preferida, observamos que em Natal/RN, essa escolha é 

mantida, enquanto que em Florianópolis, os indivíduos variam de marca no momento da compra 

(Tabela 6). 

Tabela 6: Hábitos de higiene bucal, tipificação e características de uso e consumo de dentifrícios. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

Variáveis Total Natal/RN Florianópolis/SC 

n (%) n (%) n (%) 

Tipo de dentifrício mais 

utilizado 

   

Gel 104(11,3) 36(7,8) 68(14,9) 

Creme 817(88,7) 428(92,2) 389(85,1) 

Critério de escolha para 

comprar o dentifrício 

   

Menor preço 177(20,2) 57(13,0) 120(27,5) 

Propaganda 117(13,4) 71(16,1) 46(10,6) 

Sabor 134(15,3) 77(17,5) 57(13,1) 

Apresenta bons resultados 288(32,9) 158(35,9) 130(29,8) 

Outros1 160(18,3) 77(17,5) 83(19,0) 

Marca preferida de 

dentifrício 

   

Colgate® 577(61,9) 336(71,3) 241(52,3) 

Oral B® 108(11,6) 52(11,0) 56(12,1) 

Não tem preferência 86(9,2) 30(6,4) 56(12,1) 

Outro2 161(17,3) 53(11,3) 108(23,4) 
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O indivíduo utiliza sempre a 

mesma pasta de dentes 

   

Sim 546(57,4) 318(67,5) 228(47,5) 

Não 405(42,6) 153(37,8) 252(62,2) 

Outros1: Maior preço, aparência e outros 

Outro2: Close up®. Sensodyne®, Sorriso® e outros 

 

 Observa-se na tabela 7 que dentre aqueles que utilizam fio dentário, a maioria o faz pelo 

menos uma vez ao dia nas duas cidades. 

Tabela 7: Frequência de higiene bucal em relação ao uso de fio dentário. Natal/RN, Florianópolis/SC, 

2016 

Variáveis Total Natal/RN Florianópolis/SC 

  n (%) n (%) n (%) 

Frequência de uso do fio 

dentário 

   

1 ou mais vezes ao dia 573(82,1) 239(77,3) 334(85,9) 

1 a 4 vezes na semana 110(15,8) 59(19,1) 51(13,1) 

Outro 15(2,1) 11(3,6) 4(1,0) 

 

Sobre os enxaguantes bucais, observa-se que o uso dos mesmos em Florianópolis/SC é mais 

recorrente entre aqueles que receberam recomendação para isto, diferentemente de Natal/RN, em que 

a maioria dos indivíduos o utilizam sem que haja nenhum tipo de recomendação. Porém, nas duas 

cidades, aqueles que utilizam enxaguantes por recomendação, o fazem principalmente seguindo 

orientação do dentista. 

A frequência de uso em sua maioria é uma vez ao dia em ambas cidades. Essa similaridade 

não se repete ao se analisar o principal objetivo de uso dos enxaguantes, em que para os indivíduos 

residentes em Natal/RN, foi prevalente aqueles que acreditam que utilizar o enxaguante possibilita 

melhora no mau hálito, já a maioria dos florianopolitanos acreditam que o uso de enxaguante confere 

maior limpeza à escovação dentária, complementando a escovação.  

No momento da compra, a propaganda é o fator mais atrativo tanto aos natalenses quanto aos 

florianopolitanos (Tabela 8). 
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Tabela 8: Hábitos de higiene bucal, tipificação e características de uso e consumo de enxaguantes bucais. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

Variáveis Total Natal/RN Florianópolis/SC 

n (%) n (%) n (%) 

Aqueles que utilizam enxaguantes bucais 

receberam recomendação para o uso? 

   

Sim 251(46,7) 97(38,6) 154(53,8) 

Não 286(53,3) 154(61,4) 132(46,2) 

Caso tenha recebido recomendação, quem 

recomendou 

   

Dentista 226(90,4) 83(86,5) 143(92,9) 

Outro1 24(9,6) 13(13,5) 11(7,1) 

Frequência de uso do enxaguante bucal    

1 ou mais vezes ao dia 446(83,3) 210(83,7) 236(82,7) 

1 a 4 vezes na semana 80(14,9) 35(14,0) 45(15,8) 

Outro 10(1,9) 6(2,4) 4(1,4) 

Principal objetivo com o uso de enxaguante 

bucal 

   

Evitar acúmulo de bactérias 89(17,0) 40(16,5) 49(17,4) 

Combater mau hálito/Hálito fresco 168(32,1) 94(38,7) 74(26,3) 

Limpeza/ Complementar a escovação 206(39,3) 87(35,8) 119(42,3) 

Outro 61(11,6) 22(9,1) 39(13,9) 

Critério de escolha para comprar o 

enxaguante bucal 

   

Menor preço 84(16,8) 26(11,2) 58(21,6) 

Não ter álcool 54(10,8) 27(11,6) 27(10,1) 

Recomendação do dentista 65(13,0) 22(9,5) 43(16,0) 

Sabor/Cheiro 60(12,0) 36(15,5) 24(9,0) 

Propaganda 133(26,6) 64(27,6) 69(25,7) 

Não tem critério 88(17,6) 53(22,8) 35(13,1) 

Outro 16(3,2) 4(1,7) 12(4,5) 

Outro1: Amigo, familiar e outro 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DO USO E CONSUMO DE INSUMOS PREVENTIVOS EM 

SAÚDE BUCAL 

A análise bivariada do uso dos insumos preventivos com os possíveis fatores associados ao 

seu uso foi realizada apenas para as variáveis dependentes “Uso de fio dentário” e “Uso de 

enxaguantes bucais”, uma vez que as outras não tiveram variação de uso, sendo as escovas dentárias 

e dentifrícios utilizadas por 100% da população estudada.  

Já a análise multivariada foi realizada somente para a variável dependente “Uso de fio 

dentário”, isso por que o modelo não se ajustou às variáveis testadas quanto ao uso de enxaguante 

bucal. 

5.2.1 Fio dentário 

Foi encontrada associação significativa entre o uso de fio dentário e a cidade em que o 

indivíduo reside, sendo aqueles residentes em Natal/RN os que menos utilizam fio dentário (Tabela 

9). 

Tabela 9: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do 

uso de fio dentário em relação às condições demográficas. Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 

 

Dentre as variáveis socioeconômicas, apenas uma não apresentou associação estatisticamente 

significativa, a variável “sexo”. Portanto, os indivíduos descritos como brancos, casados, dentro da 

faixa etária de 30 a 39 anos, com escolaridade igual a ensino superior, que possuem automóvel e plano 

de saúde, e que procuram o serviço privado em casos de emergência médica e odontológica, são os 

que mais utilizam fio dentário (Tabela 10). 

É interessante salientar que os indivíduos que possuem o ensino fundamental (completo ou 

incompleto) usam 48% menos fio dentário em relação aos indivíduos que possuem o ensino superior 

(completo ou incompleto). Da mesma maneira, as pessoas que procuram o serviço público em caso 

de urgência odontológica utilizam 29% menos esse insumo preventivo. Por outro lado, observa-se que 

25% mais pessoas que possuem automóvel e 19% mais pessoas que possuem plano de saúde, fazem 

uso de fio dentário (Tabela 10). 

Variável Uso de fio dentário p RP IC (95%) 

Sim (%) Não (%) 

Cidade      

Natal/RN 307(66,0) 158(34,0) <0,001 0,81 0,75-0,87 

Florianópolis/SC 387(81,5) 88(18,5)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança 
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Tabela 10: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do uso 

de fio dentário em relação às condições socioeconômicas. Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 Uso de fio dentário    

Variável Sim(%) Não(%) p RP IC (95%) 

Sexo      

Masculino 312(71,2) 126(28,8) 0,106 0,93 0,86-1,01 

Feminino 382(76,1) 120(23,9)    

Idade      

20-29 anos 208(72,2) 80(27,8) 0,001 0,90 0,82-0,99 

30-39 anos 193(79,8) 49(20,2)  1 - 

40-49 anos 151(78,6) 41(21,4)  1,01 0,92-1,11 

50 anos ou mais 142(65,1) 76(34,9)  1,22 1,09-1,37 

Raça      

Branco 370(81,7) 83(18,3) <0,001 1,23 1,13-1,33 

Não Branco 311(66,3) 158(33,7)    

Estado civil      

Não Casado 382(69,2) 170(30,8) <0,001 0,85 0,79-0,92 

Casado 310(80,7) 74(19,3)    

Escolaridade      

Ensino fundamental 72(44,7) 89(55,3) <0,001 0,52 0,43--,62 

Ensino médio 288(74,2) 100(25,8)  0,87 0,80-0,93 

Ensino superior 314(85,3) 54(14,7)  1 - 

Possui Automóvel em casa      

Sim 512(78,8) 138(21,2) <0,001 1,25 1,13-1,38 

Não 182(62,8) 108(37,2)    

Possui Plano de Saúde      

Sim 343(81,1) 80(18,9) <0,001 1,19 1,10-1,28 

Não 351(67,9) 166(32,1)    

Em caso de urgência 

médica, o serviço utilizado 

é: 

     

Público 296(66,7) 148(33,3) <0,001 0,82 0,76-0,89 

Privado 384(80,5) 93(19,5)    
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Em caso de urgência 

odontológica, o serviço 

utilizado é: 

 

     

Público 126(57,0) 95(43,0) <0,001 0,71 0,63-0,81 

Privado 563(79,3) 147(20,7)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 

 

 Quanto às variáveis representativas das características de hábitos e cuidado em saúde bucal, 

temos que utilizam 26% menos fio dentário aqueles que realizam higiene bucal até duas vezes ao dia 

e aqueles que visitaram o dentista no último ano usam 27% mais fio dentário. Dos indivíduos que 

foram ao dentista, aqueles que se consultaram para realizar exame de rotina ou ainda para realizar 

limpeza/raspagem são também aqueles que mais usam fio dentário, ao contrário daqueles que se 

consultaram por motivo de dor de dentes e realizaram exodontia na última visita ao dentista, que usam 

23% e 28% menos esse insumo preventivo, respectivamente. Todas as variáveis citadas acima foram 

estatisticamente significativas (Tabela 11). 

Tabela 11: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do uso 

de fio dentário em relação as características de hábitos e cuidado em saúde bucal da amostra. Natal/RN, 

Florianópolis/SC, 2016 

 Uso de fio dentário    

Variável Sim(%) Não (%) p RP IC (95%) 

Frequência de higienização bucal 

por dia 

     

Até 2 vezes/dia 138(58,5) 9(41,5) <0,001 0,74 0,66-0,83 

3 ou mais vezes/dia 556(79,0) 148(21,0)    

Última visita ao dentista      

No último ano 535(82,1) 117(17,9) <0,001 1,27 1,08-1,49 

Mais de um ano 56(64,4) 31(35,6)    

Gastos nos últimos 2 meses com 

produtos de higiene bucal 

     

Até 30 reais 98(79,7) 25(20,3) 0,668 0,96 0,85-1,08 

Acima de 30 reais 100(82,6) 21(17,4)    

Dor de dente foi o motivo da 

última visita ao dentista 

     

Sim 104(60,5) 68(39,5) <0,001 0,77 0,68-0,87 

Não 569(78,2) 159(21,8)    
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Cárie/Necessidade de restauração 

foi o motivo da última visita ao 

dentista 

     

Sim 83(69,7) 36(30,3) 0,360 0,94 0,83-1,06 

Não 598(74,2) 208(26,4)    

Profilaxia/Limpeza foi o motivo 

da última visita ao dentista 

     

Sim 114(85,7) 19(14,3) 0,001 1,19 1,10-1,30 

Não 567(71,6) 225(28,4)    

Exame de rotina foi o motivo da 

última visita ao dentista 

     

Sim 187(80,3) 46(19,7) 0,010 1,12 1,03-1,21 

Não 494(71,4) 198(28,6)    

Extração foi o tratamento na 

última visita ao dentista 

     

Sim 65(55,6) 52(44,4) <0,001 0,72 0,61-0,86 

Não 605(76,2) 189(23,8)    

Restauração foi o tratamento na 

última visita ao dentista 

     

Sim 165(76,7) 50(23,3) 0,259 1,05 0,97-1,15 

Não 505(72,6) 191(27,4)    

Limpeza/Raspagem foi o 

tratamento na última visita ao 

dentista 

     

Sim 229(82,4) 49(17,6) <0,001 1,18 1,09-1,27 

Não 441(69,7) 192(30,3)    

Tabagismo      

Sim 68(66,7) 34(33,3) 0,130 0,89 0,77-1,03 

Não 611(74,2) 212(25,8)    

Consumo de bebidas alcoólicas      

Sim 335(78,3) 93(21,7) 0,004 1,12 1,04-1,21 

Não 353(69,8) 153(30,2)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 

 

Ao se analisar as questões referentes à autopercepção da população sobre a saúde bucal e 

condições de saúde bucal, encontrou-se associação estatisticamente significativa em algumas 

variáveis ao relacioná-las ao uso de fio dentário. Aqueles indivíduos que possuem o hábito de utilizar 

fio dentário são também aqueles que mais estão satisfeitos com a boca/dentes, que não acham que 

necessitam de tratamento dentário atualmente, que não sentiram dor nos dentes nos últimos seis meses 
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ou não tiverem nenhuma dificuldade que pudesse ser relacionada a problemas dentários nos últimos 

seis meses. Esses são também os que possuem 15% menos elementos dentários ausentes, possuem 

26% menos mobilidade dentária e 11% menos mau hálito. Porém, ao contrário do que foi apresentado 

até então, observou-se associação significativa entre o uso de fio dentário e sensibilidade dentária, 

sendo, portanto, a única associação em que esse hábito pode ter sido causador, e não protetor, de um 

problema bucal (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do uso 

de fio dentário em relação a autopercepção da população sobre a saúde bucal e condições de saúde bucal. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 Uso de fio dentário    

Variável Sim(%) Não (%) p RP IC (95%) 

Satisfação com a boca/dentes      

Satisfeito 384(79,8) 97(20,2) <0,001 1,18 1,09-1,27 

Insatisfeito 310(67,5) 149(32,5)    

Necessidade de tratamento dentário      

Sim 404(71,0) 165(29,0) 0,010 0,90 0,83-0,97 

Não 289(78,7) 78(21,3)    

Dor nos últimos 6 meses      

Sim 116(62,4) 79(37,6) <0,001 0,81 0,72-0,91 

Não 575(76,7) 175(23,3)    

Dificuldades relacionadas a 

problemas dentários nos últimos 6 

meses 

     

Sim 370(70,1) 158(29,9) 0,004 0,89 0,82-0,96 

Não 323(78,6) 88(21,4)    

Um ou mais elemento dentários 

ausentes 

     

Sim 243(67,9) 115(32,1) <0,001 0,85 0,78-0,92 

Não 365(79,5) 94(20,5)    

Mobilidade dentária      

Sim 31(56,4) 24(43,6) 0,003 0,74 0,58-0,94 

Não 577(75,7) 185(24,3)    

Mau hálito      

Sim 148(68,5) 68(31,5) 0,026 0,89 0,80-0,99 

Não 460(76,5) 141(23,5)    

Sangramento gengival      
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Sim 208(72,2) 80(27,8) 0,328 0,95 0,87-1,04 

Não 400(75,2) 129(24,4)    

Sensibilidade      

Sim 69(86,3) 11(13,8) 0,016 1,17 1,06-1,30 

Não 539(73,1) 198(26,9)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 

 

 Na análise múltipla, os resultados demonstram que independente das outras variáveis, a cidade 

de origem, o sexo, estado civil, idade, escolaridade, serviço odontológico utilizado em caso de 

urgência, frequência de higienização bucal e dor nos últimos seis meses, interferem no desfecho, qual 

seja o uso de fio dentário (Tabela 13).  

Dessa forma, percebe-se que os indivíduos que residem em Natal/RN usam 23% menos fio 

dentário e os indivíduos do sexo masculino usam 13% menos esse mesmo insumo, inclusive, a 

variável “Sexo” passou a ter significância estatística nesse modelo, o que não ocorreu na análise 

bivariada. 

Os indivíduos entrevistados que possuem estado civil diferente de casado, usam 19% menos 

fio dentário, assim como as pessoas que possuem o ensino fundamental completo ou incompleto, que 

usam 59% menos fio dentário. Foi também significativo o uso de fio dentário pelos indivíduos de 40 

a 49 anos de idade. 

 Já aqueles que utilizam o serviço público em caso de urgência odontológica, utilizam 26% 

menos fio dentário. Da mesma maneira, aquelas pessoas que realizam a higienização bucal 2 vezes ao 

dia ou menos, utilizam 30% menos esse insumo preventivo. O que se repete também quanto aos 

indivíduos que tiveram dor de dente nos últimos seis meses, em que aqueles que relataram dor, usam 

25% menos fio dentário (Tabela 13). 

Tabela 13: Frequência absoluta e relativa, significância estatística, razão de prevalência (IC 95%) e 

razão de prevalência ajustada (IC95%) do uso de fio dentário em relação às variáveis contextuais das 

condições socioeconômicas, demográficas e de saúde bucal. Na 

Variável Uso de fio dentário p RP IC (95%) RPaj IC (95%) p 

Sim (%) Não (%)    

Cidade         

Natal/RN 307(66,0) 158(34,0) <0,001 0,81 0,75-0,87 0,77 0,67-0,88 <0,001 

Florianópolis/SC 387(81,5) 88(18,5)       

Sexo         
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Masculino 312(71,2) 126(28,8) 0,106 0,93 0,86-1,01 0,87 0,78-0,97 0,012 

Feminino 382(76,1) 120(23,9)       

Estado civil         

Não Casado 382(69,2) 170(30,8) <0,001 0,85 0,79-0,92 0,81 0,71-0,93 0,002 

Casado 310(80,7) 74(19,3)       

40-49 anos de idade         

Sim 151(78,6) 41(21,4) 0,001 1,01 0,92-1,11 1,09 1,01-1,19 0,025 

Não 543(72,6) 205(27,4)       

Ensino fundamental         

Sim 72(44,7) 89(55,3) <0,001 0,52 0,43--,62 0,41 0,31-0,55 <0,001 

Não 602(79,6) 154(20,4)       

Em caso de urgência 

odontológica, o serviço 

utilizado é: 

 

        

Público 126(57,0) 95(43,0) <0,001 0,71 0,63-0,81 0,74 0,62-0,90 0,002 

Privado 563(79,3) 147(20,7)       

Frequência de 

higienização bucal por 

dia 

        

Até 2 vezes/dia 138(58,5) 9(41,5) <0,001 0,74 0,66-0,83 0,70 0,58-0,83 <0,001 

3 ou mais vezes/dia 556(79,0) 148(21,0)       

Satisfação com a 

boca/dentes 

        

Satisfeito 384(79,8) 97(20,2) <0,001 1,18 1,09-1,27 1,05 0,99-1,12 0,083 

Insatisfeito 310(67,5) 149(32,5)       

Dor nos últimos 6 

meses 

        

Sim 116(62,4) 79(37,6) <0,001 0,81 0,72-0,91 0,75 0,63-0,90 0,001 

Não 575(76,7) 175(23,3)       

RP: Razão de Prevalência; RPaj: Razão de Prevalência Ajustada; IC: Intervalo de Confiança 
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5.2.2 Enxaguatório bucal 

 A associação entre o uso de enxaguante bucal e a cidade em que o indivíduo reside se 

encontrou no limiar de significância, de modo que os indivíduos de Natal/RN usam 11% menos 

enxaguante bucal do que aqueles residentes em Florianópolis/SC (Tabela 14). 

Tabela 14: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do 

uso de enxaguante bucal em relação às condições demográficas. Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 Das variáveis que se referem à situação demográfica e social dos indivíduos (sexo, idade, raça, 

estado civil e escolaridade), apenas escolaridade apresentou associação significativa com o uso de 

enxaguante bucal, sendo aqueles que possuem ou estão cursando nível superior os que mais utilizam 

esse produto de higiene bucal. Por outro lado, os indivíduos que têm o ensino fundamental completo 

ou incompleto, usam 26% menos colutórios bucais em relação ao ensino superior (Tabela 15). 

 Em contrapartida, todas as variáveis representativas da situação econômica do indivíduo foram 

significativas estatisticamente. Dessa forma, utilizam mais enxaguatórios bucais aqueles que possuem 

automóvel, possuem plano de saúde e que procuram o serviço privado em casos de emergência médica 

e odontológica (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do uso 

de enxaguante bucal em relação às condições socioeconômicas . Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 Uso de enxaguante bucal    

Variável Sim(%) Não(%) p RP IC (95%) 

Sexo      

Masculino 239(53,5) 208(46,5) 0,137 0,91 0,81-1,02 

Feminino 301(58,4) 214(41,6)    

Idade      

20-29 anos 162(56,4) 125(43,6) 0,974 1,00 0,86-1,17 

30-39 anos 136(56,0) 107(44,0)  1 - 

40-49 anos 111(57,2) 83(42,8)  0,97 0,82-1,15 

Variável Uso de enxaguante p RP IC (95%) 

Sim (%) Não (%) 

Cidade      

Natal/RN 253(52,9) 225(47,1) 0,054 0,89 0,79-0,99 

Florianópolis/SC 287(59,3) 197(40,7)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 
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50 anos ou mais 131(55,0) 107(45,0)  1,01 0,86-1,19 

Raça      

Branco 261(56,6) 200(43,3) 0,927 1,00 0,90-1,12 

Não Branco 271(56,1) 212(43,9)    

Estado civil      

Não Casado 312(55,4) 251(44,6) 0,627 0,96 0,86-1,08 

Casado 226(57,2) 169(42,8)    

Escolaridade      

Ensino fundamental 77(44,0) 98(56,0) 0,002 0,74 0,61-0,89 

Ensino médio 227(57,2) 170(42,8)  0,96 0,85-1,08 

Ensino superior 218(59,4) 149(40,6)  1 - 

Possui Automóvel em casa      

Sim 392(59,1) 271(40,9) 0,007 1,19 1,04-1,36 

Não 148(49,5) 151(50,5)    

Possui Plano de Saúde      

Sim 267(62,2) 162(37,8) 0,001 1,21 1,08-1,35 

Não 273(51,2) 260(48,8)    

Em caso de urgência 

médica, o serviço utilizado 

é: 

     

Público 238(52,2) 219(47,8) 0,020 0,87 0,77-0,97 

Privado 290(59,9) 194(40,1)    

Em caso de urgência 

odontológica, o serviço 

utilizado é: 

 

     

Público 105(45,9) 124(54,1) <0,001 0,77 0,66-0,90 

Privado 429(59,3) 295(40,7)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 

 

Quanto às variáveis representativas das características de hábitos e cuidado em saúde bucal, 

temos que utilizam mais enxaguante aqueles que realizam higiene bucal mais vezes ao dia e gastaram 

mais de trinta reais nos últimos dois meses com produtos de higiene bucal. Aqueles que gastam até 

trinta reais, usam 31% menos colutórios bucais. Dos indivíduos que foram ao dentista, aqueles que 
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realizaram exodontia na última consulta, são também os que menos usam esse insumo preventivo em 

21%. Todas as variáveis citadas acima foram estatisticamente significativas (Tabela 16). 

 

Tabela 16: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do uso 

de enxaguante bucal em relação as características de hábitos e cuidado em saúde bucal da amostra. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 Uso de enxaguante bucal    

Variável Sim(%) Não (%) p RP IC (95%) 

Frequência de higienização 

bucal por dia 

     

Até 2 vezes/dia 117(46,6) 134(53,4) 0,001 0,78 0,67-0,90 

3 ou mais vezes/dia 423(59,5) 288(40,5)    

Gastos nos últimos 2 meses com 

produtos de higiene bucal 

     

Até 30 reais 63(50,8) 61(49,2) <0,001 0,69 0,56-0,84 

Acima de 30 reais 89(73,6) 32(26,4)    

Última visita ao dentista      

No último ano 386(59,0) 268(41,0) 0,820 1,03 0,85-1,24 

Mais de um ano 52(57,1) 39(42,9)    

Extração foi o tratamento 

realizado na última visita ao 

dentista 

     

Sim 57(46,0) 67(54,0) 0,017 0,79 0,65-0,97 

Não 468(57,8) 341(42,2)    

Tabagismo      

Sim 64(61,5) 40(38,5) 0,283 1,11 0,94-1,30 

Não 467(55,5) 375(44,5)    

Consumo de bebidas alcoólicas      

Sim 258(59,7) 174(40,3) 0,052 1,12 1,00-1,25 

Não 279(53,2) 245(46,8)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 

 

Ao se analisar as questões referentes à autopercepção da população sobre a saúde bucal e 

condições de saúde bucal, encontrou-se associação estatisticamente significativa apenas em duas 

variáveis ao relacioná-las ao uso de enxaguante, quais sejam “Necessidade de usar ou trocar prótese 

total” e “Prótese mal adaptada”, em que aqueles que precisam usar ou trocar prótese total e os que 
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possuem má adaptação na prótese utilizam 30% e 40% menos enxaguante bucal, respectivamente 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17: Frequência absoluta e relativa, significância estatística e razão de prevalência (IC 95%) do uso 

de enxaguante bucal em relação auto percepção de saúde bucal da população e condições de saúde. 

Natal/RN, Florianópolis/SC, 2016 

 Uso de enxaguante bucal    

Variável Sim(%) Não (%) p RP IC (95%) 

Satisfação com a boca/dentes      

Satisfeito 277(56,3) 215(43,7) 0,966 1,00 0,90-1,12 

Insatisfeito 263(56,0) 207(44,0)    

Necessidade de tratamento 

dentário 

     

Sim 318(54,8) 262(42,5) 0,297 0,93 0,83-1,05 

Não 221(58,5) 157(41,5)    

Dor nos últimos 6 meses      

Sim 95(51,1) 91(48,9) 0,113 0,88 0,75-1,02 

Não 435(47,8) 317(42,2)    

Dificuldades relacionadas a 

problemas dentários nos últimos 

6 meses 

     

Sim 304(56,4) 235(43,6) 0,876 1,01 0,90-1,13 

Não 235(55,7) 187(44,3)    

Necessidade de usar ou trocar 

prótese total 

     

Sim 42(51,9) 39(48,1) 0,011 0,70 0,54-0,90 

Não 48(73,8) 17(26,2)    

Prótese mal adaptada      

Sim 26(34,7) 49(65,3) <0,001 0,60 0,44-0,83 

Não 436(57,3) 325(42,7)    

Mau hálito      

Sim 117(52,9) 104(47,1) 0,465 0,94 0,81-1,08 

Não 345(56,1) 270(43,9)    

Sangramento gengival      

Sim 149(51,6) 140(48,4) 0,135 0,90 0,78-1,02 

Não 313(57,2) 234(42,8)    

RP: Razão de Prevalência, IC: Intervalo de Confiança. 
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6. DISCUSSÃO 

A Odontologia Preventiva está inserida em um contexto muito maior, qual seja a Promoção da 

Saúde. Neste caso, o olhar sobre a saúde bucal é ampliado e se torna relevante a análise dos 

determinantes associados a esse constructo. Este trabalho buscou, portanto, não só identificar os 

hábitos de higiene bucal das pessoas, mas também analisar fatores distais e proximais que possam se 

relacionar com estes hábitos. Levantamentos epidemiológicos como este, são importantes 

instrumentos para determinar como se daria a alocação de recursos e as medidas preventivas aos 

agravos, principalmente os de caráter reversível, o que fundamenta a prática de ações em nível de 

atenção básica em saúde. 

Os resultados do presente estudo demonstram que a higienização bucal com uso de escova de 

dentes e dentifrício é um hábito totalmente estabelecido na população das duas cidades analisadas, 

obtendo valores muito próximo daquele apresentado na PNS 2013, em que 95,8% da população de 

Natal/RN e 99,5% dos indivíduos residentes em Florianópolis/SC relataram utilizar escova de dentes, 

acompanhando também o resultado nacional de 97,5% (IBGE, 2013).  

Esse resultado positivo é relevante ao se considerar que a higienização bucal é um dos meios 

fundamentais para prevenção das principais doenças bucais, quais sejam a cárie e as doenças 

periodontais (KAUER et al, 2016; COLUSSI et al, 2012; ADDY, 2008). e que esse cenário não é uma 

constante. Ainda há regiões em que o costume de escovar os dentes regularmente não foi alcançado, 

como no Irã em que 32,5% da população não possui o hábito de escovar os dentes todos os dias 

(ASGARI et al, 2015). 

Sendo o uso de insumos preventivos em saúde bucal tão popular no Brasil e nos municípios 

aqui estudados, vale então analisar as características desse uso. Mesmo que a orientação da ADA seja 

a higienização bucal mecânica por meio da escovação duas vezes diariamente e limpeza interdentária 

uma vez ao dia (ADA, 2013), os dentistas ainda orientam que essa higienização seja feita três vezes 

ao dia e após as refeições. Assim, aumentam as chances de que a população alcance melhor saúde 

através da higienização bucal. Esta pesquisa demonstrou que a maioria dos indivíduos de ambas 

cidades seguem essa recomendação dos dentistas. Tal frequência é semelhante em outros estudos 

feitos no Brasil (CRUZ et al, 2015; COLUSSI et al, 2012; BOTTAN et al, 2010; CFO, 2014) e 

diferente dos estudos realizados em outros países, onde a frequência preponderante é uma ou duas 

vezes ao dia (ASGARI et al, 2015; VAN DER WEIJDEN, SLOT, 2011; CLAYDON, 2008; 

CHRISTENSEN, 2003). 

Vale salientar que há diferença estatisticamente significativa quanto à higienização bucal entre 

as cidades aqui estudadas. Em Florianópolis/SC, mais pessoas escovam os dentes três vezes ao dia ou 
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mais. É provável que isso se deva ao fato de que os florionapolitanos também são aqueles que mais 

foram ao dentista no último ano, e com os principais motivos de realizar exame de rotina e profilaxia 

profissional. Ambos resultados se repetem nos dados da PNS, em que 57,8% dos florianopolitanos 

visitaram o dentista nos últimos 12 meses, sendo 10% a mais que os natalenses, e 40,59% dos 

indivíduos de Florianópolis/SC vão ao dentista por motivos de limpeza, revisão, manutenção ou 

prevenção, contra os 26,22% dos residentes em Natal/RN. Dessa forma, é de se esperar que os 

florianopolitanos estejam sob maior influência dos profissionais de saúde bucal, que têm oportunidade 

anual de reiterar as orientações para uma correta higienização bucal. (IBGE, 2013; CLAYDON, 2008; 

CHAPPLE et al, 2015). 

Dentre essas orientações, estão aquelas relacionadas aos modelos mais adequados de escovas 

de dentes e o período para a substituição das mesmas. As de cerdas macias são consideradas aquelas 

que têm rigidez suficiente para prover a remoção do biofilme e, ao mesmo tempo, possuem menor 

potencial para traumatizar os dentes e as gengivas. Já a cabeça pequena facilita o acesso aos dentes 

posteriores. Dessa forma, escovas com cerdas macias e cabeça pequena são as mais indicadas pelos 

dentistas, sem perder de vista, no entanto que, mais importante que as características da escova 

dentária utilizada, é a adaptação dos indivíduos à mesma (BARROS, PERNAMBUCO, TOMITA, 

2001; FEITOSA et al, 2008; CLAYDON, 2008; ABIHPEC, 2015). 

Tendo isso em vista, observou-se que nos dois municípios o critério de escolha no momento 

da compra foram as características físicas associadas ao produto, sendo então as escovas com cerdas 

macias e cabeça média as preferidas em ambos os casos. Isso indica que existe preocupação com o 

tipo de produto que está sendo adquirido por parte da população, porém as orientações seguidas não 

parecem ser as do dentista, já que o tipo de escova com cabeça pequena foi aquela utilizada pela menor 

parte da amostra. Dessa forma, ou os indivíduos não estão recebendo orientação por parte dos 

profissionais da saúde bucal, ou estão recebendo orientação de outras fontes.  

Estudo realizado por Bottan et al em 2010 com 409 indivíduos em Florianópolis/SC, aponta 

para o fato de que 75% da amostra não foi orientada pelo dentista sobre critérios que devem ser 

observados quanto a aquisição da escova e, aqueles que receberam orientação, foi principalmente 

devido ao uso de aparelho ortodôntico ou doença periodontal. Resultado semelhante foi encontrado 

por Cruz et al, 2015, que observou grande parcela dos cirurgiões dentistas não orientam seus pacientes 

quanto aos tipos de produtos de higiene bucal indicados (BOTTAN et al, 2010, CRUZ et al, 2015).  

Em contrapartida, o principal fator descrito na literatura como promovedor do aumento do 

consumo de produtos de higiene bucal é a propaganda. A ABIHPEC afirma que no mercado brasileiro, 

a categoria de higiene bucal é aquela que necessita de divulgação constante para a importância do uso. 
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Assim, as propagandas desses produtos são principalmente informativas, aliando essas informações 

ao marketing dos produtos e têm sido eficazes no seu objetivo, tanto que na pesquisa de Bottan et al, 

43,1% dos participantes informaram que se pautam na marca ou na propaganda para definir o tipo de 

escova a ser adquirida (ABIHPEC, 2015; BOTTAN et al, 2010). 

Sobre a substituição das escovas dentárias, a recomendação dos dentistas é que a troca seja 

realizada a cada três meses. Essa informação também está presente nos invólucros das escovas 

dentárias e é uma orientação seguida pela maior parte da população de ambas cidades, assim como 

por 52% dos indivíduos do estudo de Bottan et al, e 81% dos indivíduos do estudo de Cruz et al 

(BOTTAN et al, 2010, CRUZ et al, 2015, BARROS, PERNAMBUCO, TOMITA, 2001). 

O uso de escovas dentárias é invariavelmente acompanhado pelo uso de dentifrício e, no 

Brasil, assim como nesta pesquisa, essa prática já pode ser considerada universal (IBGE, 2013; 

COLUSSI et al, 2012).  É considerado dentifrício tudo aquilo que é usado com uma escova nos dentes, 

existindo a mais ampla gama de formulações no mercado. De todos os componentes dos dentifrícios, 

destacam-se aqueles com funções preventivas-terapêuticas. Neste caso, os dentifrícios têm sido 

utilizados para levar substâncias ao meio ambiente bucal e melhorar a saúde dos indivíduos, tais como 

substâncias anti-biofilme, anti-cálculo e anti-cárie. Dentre todos esses benefícios, se destaca o efeito 

anti-cárie conseguido após a inserção de flúor na composição dos mesmos, que foi a primeira 

substância usada nos dentifrícios que mostrou efeito em termos de saúde bucal (CURY, 2002). 

A disseminação do consumo de dentifrícios fluoretados, conjuntamente à expansão da 

fluoretação das águas de consumo humano e os diversos tipos de programas preventivos existentes, 

tem sido associada à diminuição nos índices de cárie em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Porém, o que destaca a importância do uso de dentifrícios fluoretados é o fato de que o mesmo é 

considerado o ponto em comum às diferentes populações analisadas em relação ao declínio da cárie. 

O que fez inclusive que, dentre as principais recomendações da Organização Mundial da Saúde para 

melhoria da saúde bucal na população mundial, esteja o uso efetivo do flúor (PETERSEN, 2009; 

COLUSSI et al, 2011). 

O Brasil ocupa a 3ª colocação de 2008 a 2012 no ranking mundial de consumo de dentifrícios, 

sendo este insumo o responsável por 48,1% do consumo total de produtos de higiene bucal no Brasil 

em 2012 (ABIHPEC, 2015). Em pesquisa realizada por Colussi et al, em 2011, foi observado que 

61,2% dos domicílios estudados apresentavam alto consumo de dentifrício, caracterizado por um tubo 

durar menos que um mês (COLUSSI et al, 2011). 

O fato é que os dados referentes a práticas de higiene bucal sugerem que os indivíduos estão 

fazendo esforços para melhorar sua saúde bucal. Isso pode ser identificado, inclusive, quando se 
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observa que o principal critério de escolha para a compra de dentifrícios referido pela amostra desse 

trabalho foi a apresentação de bons resultados ao se usar o creme dentário, oposto à propaganda, que 

foi o critério menos relatado.  

Por maior que seja a importância de se utilizar escova de dentes e dentifrício, esses não são 

suficientes para realização completa da higiene bucal. Tanto que limpeza interdentária uma vez ao dia 

faz parte da orientação oficial da ADA (ADA, 2013). A escova dentária é utilizada para a limpeza das 

faces livres dos dentes, sendo necessária uma complementação para a limpeza das faces interdentárias, 

onde a escova não alcança (CLAYDON, 2008). Tendo isso em vista, ao analisarmos o uso de fio 

dentário, percebemos que mais da metade da amostra estudada faz uso do mesmo, chegando a 66,0% 

em Natal/RN e 81,5% em Florianópolis/SC, com a maioria seguindo a recomendação de utilizá-lo 

uma vez ao dia. Esses resultados são superiores aos resultados encontrados na PNS 2013, em que 

declararam utilizar fio dentário 49,55% da população de Natal/RN e 68,30% da de Florianópolis/SC, 

sendo superior ainda à média nacional (53,03%) (IBGE, 2013). 

Pode-se afirmar, portanto, que a popularização da escovação dentária não é acompanhada pelo 

do uso de fio dentário. No entanto, podemos considerar alto o uso do mesmo pela população brasileira 

e na nossa amostra, quando comparado a outras regiões, como na pesquisa realizada no Irã, em que 

apenas 16,8% da população usa fio dentário, assim como 11,0% dos indivíduos da pesquisa realizada 

na Dinamarca e 9,3% de estudantes universitários de Berlim. Na Espanha, em pesquisa realizada com 

pacientes com doença periodontal, 21,9% afirmaram utilizar fio dentário e na Suécia foi possível 

perceber que o uso de palito dentário é quase quatro vezes maior que o de fio dentário, 46% e 12%, 

respectivamente (ASGARI et al, 2015; CHRISTENSEN et al, 2003; SCHÜZ, 2006; SANTOS et al, 

2015; CLAYDON, 2008). 

Mesmo em face dos resultados positivos em relação a outras localidades, o melhor resultado 

não foi observado na nossa pesquisa, e ao contrário do uso universal das escovas de dentes e 

dentifrício, pôde-se perceber que o uso de fio dentário associou-se ao fato dos indivíduos residirem 

em Florianópolis/SC, serem do sexo feminino, estado civil casado, estarem na faixa etária de 40-49 

anos, possuírem maior nível de escolaridade, frequentarem o serviço odontológico privado, realizarem 

higienização bucal mais vezes diariamente e não relatarem dor de dentes nos últimos seis meses. 

Problemas bucais e hábitos de cuidado em saúde bucal são determinados por fatores 

demográficos, socioeconômicos e de utilização de serviços de saúde (LUCHI et al, 2013). Nesta 

pesquisa, essa associação ficou clara, confirmando inclusive a hipótese de que a cidade em que o 

indivíduo reside influenciaria nos hábitos de higiene bucal, sendo representado aqui pelo uso de fio 

dentário. 
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Florianópolis/SC possui melhores condições sociais e econômicas do que a média nacional 

(MIRANDA, PERES, 2013). Pôde-se constatar essa realidade nesta pesquisa em que diferenças 

significativas foram observadas ao se comparar a cidade do Natal/RN a de Florianópolis/SC, quanto 

a condições socioeconômicas e cuidado em saúde bucal, sendo o último município aquele com os 

melhores resultados. 

Além dessa superioridade socioeconômica, que é comprovadamente um dos principais 

determinantes sobre saúde e hábitos de saúde bucal (LUCHI et al, 2013; KAUER et al, 2016; ASGARI 

et al, 2015), Florianópolis/SC ainda apresenta o diferencial de possuir 96,5% de cobertura das equipes 

de atenção básica, contra os 64,5% de Natal/RN e maior cobertura também de equipes de saúde bucal 

(58,18% para Florianópolis/SC e 53,98% para Natal/RN). Além disso, a média da ação coletiva de 

escovação dentária supervisionada de Florianópolis/SC também é superior à de Natal/RN (0,46 e 0,31 

respectivamente), um aspecto mais diretamente ligado à educação voltada aos hábitos de higiene bucal 

(IBGE, 2015). Dessa forma, observa-se que o maior investimento em saúde, e um melhor quadro 

socioeconômico faz diferença inclusive nos hábitos pessoais de higienização bucal dos indivíduos. 

Para além da localização geográfica, esta pesquisa constatou que os homens usam 13% menos 

fio dentário que as mulheres. Resultado similar foi encontrado na pesquisa realizada no Irã, em que o 

uso de fio dentário por homens foi de 13,9% e por mulheres 19,9% (ASGARI et al, 2015). O dado de 

que as mulheres apresentam hábitos de higiene bucal mais adequados se comparadas aos homens é 

um fato amplamente observado. Um estudo realizado em Florianópolis demonstrou que as mulheres 

utilizam mais os serviços odontológicos do que os homens, resultado semelhante aos encontrados na 

Suécia. Em Ribeirão Preto/SP, foi observado que que as mulheres buscaram os serviços de saúde 1,9 

vezes mais em relação aos homens (MIRANDA, PERES, 2013; NORDENRAM, 2012; LEVORATO 

et al, 2014).  

Seguindo essa mesma linha, as mulheres também são aquelas que mais frequentemente 

realizam higiene bucal. No caso do Irã, as chances de mulheres possuirem melhores hábitos de higiene 

bucal foi duas vezes maior do que as dos homens e essa superioridade foi mantida em qualquer faixa 

etária, nível de instrução e situação econômica (COLUSSI et al, 2011; ASGARI et al, 2015). Portanto, 

a inferência que as mulheres utilizam mais fio dentário por possuírem maior preocupação com as 

saúde e aparência, independentemente de qualquer outra variável, é possível. 

Ampliando esse raciocínio, o dado de que o estado civil casado foi significativo e interferiu 

no desfecho uso de fio dentário pode estar associado ao fato de que o relacionamento estável faz com 

que os hábitos das mulheres em relação ao cuidado em saúde se estendam ao resto da família, tais 

como filhos e marido (GREMBOWSKI et al, 2009). Dessa forma, homens casados podem se apropriar 
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dos hábitos comprovadamente mais saudáveis das mulheres, elevando a importância do estado civil 

nesta análise. Estudos relacionando o estado civil aos cuidados em saúde não são comuns. Todavia, 

em pesquisa realizada em Ribeirão Preto/SP, buscou-se relacionar o estado civil e a procura de 

serviços de saúde e não houve nenhuma associação (LEVORATO et al, 2014). 

Já em relação à idade, ainda é controversa uma definição de faixa etária em que o cuidado em 

saúde seja mais relevante, variando bastante entre as pesquisas. Neste trabalho, os indivíduos entre 40 

e 49 anos usam 9% mais fio dentário do que aqueles em idade diferente a essa. Um resultado nessa 

mesma linha foi encontrado em pesquisa acerca do uso de dentifrícios e fatores associados, em que a 

faixa etária de 35-49 anos da mãe estava associada a maiores níveis de consumo de dentifrícios e, por 

conseguinte, maior frequência de higienização bucal (COLUSSI et al, 2012). Resultado diferente do 

encontrado na pesquisa realizada em Passo Fundo/RS, em que foi constatado que a menor idade da 

mãe, associado à alta renda familiar e maior nível educacional, resultou num aumento de 

aproximadamente 11% no uso auto-relatado de fio dentário (KAUER et al, 2016). Da mesma maneira, 

foi encontrado no Irã que a faixa etária com maior tendência de melhores hábitos de higiene bucal foi 

a de 25-34 anos (ASGARI et al, 2015).  

Essas duas pesquisas explicam esse fenômeno por considerarem que essas faixas etárias são 

também aquelas com mais indivíduos com maior nível educacional, o que influenciaria positivamente 

nos hábitos de higiene bucal. Porém, em pesquisa realizada em Berlim com universitários, foi 

constatado que embora o desempenho no auto-cuidado bucal fosse melhor entre as pessoas de maior 

nível educacional, como estudantes universitários, apenas 9,3% deles colocavam em prática os 

conhecimentos que possuiam e utilizavam o fio dentário diariamente (SCHÜZ et al, 2006). Já em 

pesquisa realizada na Suécia, foi constatado que a procura por serviços odontológicos tem diminuído 

entre os mais jovens, e aumentado entre os adultos mais velhos, que buscam cada vez mais chegar à 

velhice mantendo todos os dentes na boca, com qualidade funcional e estética (NORDENRAM, 2012; 

CELESTE, NADANOVSKY, FRITZELL, 2011).  

Essa é provavelmente a hipótese que melhor explique o porquê de encontrarmos significância 

no fato de indivíduos de 40-49 anos usarem mais fio dentário em nossa pesquisa, qual seja a maior 

busca por serviço de saúde bucal, representando o maior acesso a orientação e incentivo por parte dos 

dentistas para a manutenção da saúde e o despertar dessa geração da preocupação na manutenção da 

saúde bucal com a proximidade da velhice. 

Outro fator amplamente associado à qualidade do cuidado em saúde é a escolaridade, e esta 

pesquisa confirmou essa associação. A diferença de uso de fio dentário entre indivíduos que possuem 

o ensino fundamental completo ou incompleto e aqueles que possuem ensino superior completo ou 
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incompleto foi de 59%. E como já citado nesse trabalho, a menor idade da mãe, a alta renda familiar 

e o maior nível educacional, aumentou aproximadamente 11% o auto-relato do uso de fio dentário em 

Passo Fundo/RS (KAUER et al, 2016). 

No Irã, a chance de se ter melhores hábitos de higiene bucal saudável foi nove vezes maior 

entre os graduados universitários do que aqueles com menor grau de graduação, verificando inclusive 

que o impacto da educação sobre a higiene bucal foi muito mais forte do que a capacidade financeira 

(ASGARI et al, 2015). Esse mesmo efeito foi verificado em estudo realizado em Florianópolis/SC, 

em que foi observado um gradiente segundo o qual o uso dos serviços odontológicos aumentou 

gradativamente a cada categoria da escolaridade, da menor até a maior, apontando que quanto maior 

a escolaridade, maior a utilização dos serviços, mesmo ao se estratificar o tipo de serviço utilizado, se 

privado ou público (MIRANDA, PERES, 2013). Dessa forma, o acesso e a capacidade de processar 

informações é um dos fatores mais influentes sobre os hábitos de higiene bucal das pessoas. 

Conjuntamente com a escolaridade, a condição socioeconômica é um forte determinante sobre 

a saúde da população. Neste modelo de estudo, essa condição foi representada pelo acesso ao serviço 

de saúde odontológico, em que aqueles que utilizam o serviço público em caso de urgência, utilizam 

26% menos fio dentário. A importância do acesso e uso de serviços odontológicos se dá pelo fato de 

que a utilização dos mesmos ameniza condições de saúde desfavoráveis, pois são reduzidos os riscos 

de doença por meio dos cuidados, prevenção e tratamento das doenças bucais (LUCHI et al, 2013). 

Uma questão interessante que pode explicar a associação negativa entre o uso de fio dentário 

e o uso de serviços odontológicos é o fato definido na literatura de que em relação aos serviços 

odontológicos, os pobres são quem geralmente mais precisam deles, porém, são os que menos o 

utilizam, e se o fazem, a qualidade do tratamento que recebem é inferior (CELESTE, 

NADANOVSKY, FRITZELL, 2011). Essa afirmação foi confirmada em pesquisa realizada em 

Florianópolis/SC, em que a auto avaliação negativa da saúde bucal foi significativamente maior entre 

os que apresentaram menor renda, menor escolaridade, que realizaram a última consulta ao dentista 

há três anos ou mais e em consultório público (LUCHI et al, 2013). Foi confirmada também em outra 

pesquisa no mesmo município, em que as mulheres, os indivíduos de maior renda e escolaridade, de 

idade adulta e que possuíam plano de saúde utilizaram mais o serviço odontológico (MIRANDA, 

PERES, 2013). 

A frequência de higienização bucal, diferentemente do aspecto socioeconômico, é um 

determinante proximal quanto aos cuidados em saúde bucal, e também apresentou significância no 

desfecho uso de fio dentário. Neste trabalho, não foi avaliada a qualidade da higienização bucal, 

portanto, não nos é possível inferir que um indivíduo que realiza higienização menos que duas vezes 
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ao dia tenha necessariamente pior condição de saúde que aquele que escova três ou mais vezes ao dia. 

Em realidade, foi demonstrado que os indivíduos de maneira geral tendem a remover apenas 60% do 

biofilme acumulado nas superfícies dentárias em cada escovação, e essa porcentagem não muda ao se 

aumentar a quantidade de escovações diárias (CLAYDON, 2008). Porém, o que podemos afirmar em 

nossa pesquisa é que quem realiza higiene bucal duas vezes ou menos ao dia utiliza 30% menos fio 

dentário, o que nos leva a crer que se um indivíduo já demonstra menor compromisso em escovar os 

dentes, a preocupação em passar fio dentário será ainda menor. Dessa forma, aqueles que escovam os 

dentes mais vezes ao dia, são também aqueles com maior preocupação em realizar a higienização de 

maneira completa.  

Outra variável que se associou significamente com o uso de fio dentário foi a dor auto referida 

nos últimos seis meses. Aqueles que relataram dor, usam 25% menos fio dentário. Dados 

epidemiológicos demonstram que a região interproximal é aquela em que a prevalência de cárie, 

gengivite e periodontite é maior, com maior profundidade de sondagem e, com frequência, maior 

prevalência e gravidade da perda de inserção periodontal (DEMIRCI, TUNCER, YUCEOKUR, 2010; 

WATT, PETERSEN, 2012; KAUER et al, 2016). A literatura também indica que a prevalência de 

autopercepção negativa de saúde bucal é maior entre aqueles que apresentam doença periodontal e 

que indivíduos que relatam mais sintomas bucais, disfunções e incapacidades apresentam pior saúde 

bucal autorrelatada (LUCHI et al, 2013). Deste modo, o não uso de fio dentário predispõem à 

ocorrência de doenças bucais e seus sintomas, como a dor. 

O último insumo preventivo em saúde bucal analisado neste trabalho foi o enxaguante bucal. 

A análise dos dados foi apenas de modo bivariado, pois o modelo multvariado não se ajustou às 

variáveis testadas, indicando que ou as variáveis aqui analisadas não são as ideais para a compreensão 

dos fatores envolvidos no uso deste produto, ou, o que é mais provável, esse evento não é facilmente 

explicado. 

Contudo, os resultados aqui encontrados oferecem uma visão sobre o padrão de uso deste 

insumo preventivo pelas populações de Natal/RN e Florianópolis/SC, o que facilita a compreensão do 

público que mais está em contato com esse produto. 

Pouco mais de 50,0% dos indivíduos analisados neste trabalho utilizam enxaguatório bucal 

em ambas cidades e a maioria o faz pelo menos uma vez ao dia. Resultado muito similar ao encontrado 

na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Odontologia em parceria com o Datafolha, em que 

51,0% dos brasileiros possuem esse mesmo hábito (CFO, 2014). Esse valor é expressivo quando 

comparamos a outros estudos, como o realizado em Passo Fundo/RS, em que 20,4% da amostra 

estudada utilizavam este produto e os 16,6% de um estudo realizado na Espanha com pacientes com 
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doenças periodontais, dos quais apenas 8,6% o faziam todos os dias (SANTOS et al, 2015; 

MONTENEGRO et al, 2014). 

A associação entre o uso de colutórios e o município em que o indivíduo reside se encontrou 

no limiar de significância, tornando possível afirmar que os indivíduos que residem em Natal/RN 

utilizam 11% menos esse insumo preventivo, o que suscita as mesmas questões identificadas no uso 

de fio dentário sobre a influência socioeconômica e cultural que um território tem em detrimento ao 

outro. Em realidade, os resultados demonstraram que a maior influência quanto ao uso de 

enxaguatórios são, de fato, as questões socioeconômicas.  

Em um estudo realizado com os pacientes da Faculdade de Odontologia da UFRGS, observou-

se que a principal função que os indivíduos buscavam nos colutórios eram em ordem de preferência, 

proporcionar bom hálito, melhorar a limpeza dos dentes, prevenir inflamação gengival, prevenção de 

cárie e deixar um gosto bom na boca (CANTARELLI et al, 2011). No presente estudo, os principais 

objetivos com o uso de enxaguantes foram a limpeza/complementar a escovação e o combate ao mau 

hálito/hálito fresco. 

Aparentemente, todas as respostas envolveram a saúde bucal. Por isso, na tentativa de 

confirmar se o uso dos enxaguantes se associa à tentativa dos indivíduos de ter uma boca “mais 

saudável”, cruzamos a variável “uso de enxaguante” com a as variáveis representativas das condições 

de saúde bucal, com ênfase nas que se seguem: dificuldades relacionada a problemas dentários nos 

últimos seis meses, sangramento na gengiva, mau hálito, satisfação com a boca/dentes, necessidade 

de tratamento dentário, dor nos últimos seis meses, necessidade de usar ou trocar prótese total e 

prótese mal adaptada. Foi encontrada associação apenas com as duas últimas variáveis, nos levando 

ao raciocínio que as pessoas não usam os antissépticos na tentativa de resolução da doença periodontal 

e melhora da condição de saúde bucal. 

Isso não acontece quando procuramos associação entre o uso dos enxaguantes e as variáveis 

indicativas das condições socioeconômicas. É clara a relação entre o uso de antissépticos pela 

população mais estável financeiramente, pois, utilizam mais enxaguantes bucais aqueles com nível 

superior de escolaridade, posse de automóvel e plano de saúde, frequentadores dos serviços privados 

médico e odontológico e aqueles que gastam mais que 30 R$ com produtos de higiene bucal em dois 

meses.  

Esses resultados são muito próximos aos observados em Passo Fundo/RS, em que o principal 

resultado foi que o rendimento mais elevado da família e a maior escolaridade por parte da mãe foram 

associados ao aumento no uso autorelatado de bochechos durante um período de 13 anos, passando 

de 10,8% de uso em 1996 para 24,4% de uso em 2009 (MONTENEGRO et al, 2014). 
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Nesta pesquisa, até as variáveis mais relacionadas à saúde e cuidado em saúde bucal que se 

associaram ao uso de enxaguantes remetem às condições socioeconômicas. Aqueles indivíduos que 

realizam higiene bucal menos vezes ao dia, usam 22,0% menos enxaguante e aqueles que extraíram 

o dente na última visita ao dentista usam 21,0% menos enxaguante. Os indivíduos que relataram 

necessitar usar ou trocar prótese total ou possuem prótese mal adaptada, utilizam 30,0% e 40,0% 

menos exanguatórios, respectivamente. 

Resumindo, indivíduos que realizam menos higienização bucal, sujeitos com maior 

necessidade de extração dentária e pessoas que necessitam trocar ou fazer prótese são aquelas que 

menos utilizam colutórios bucais. Essa é uma descrição que se enquadra com pessoas com condições 

socioeconômicas precárias, com pior condição de saúde bucal e menos meios para reverter a situação, 

como comprovado em pesquisa realizada no município de Guarulhos/SP, em que populações de baixa 

renda econômica e com pouca escolaridade são mais expostas a desenvolver agravos periodontais 

devido ao baixo acesso aos bens de higiene pessoal e bucal e acesso esporádico aos serviços de saúde, 

tanto público como privado (FRIAS et al, 2011). 

Como já explicitado neste trabalho, esse é um determinante importante quanto à saúde e 

hábitos de cuidado em saúde bucal. (LUCHI et al, 2013; MIRANDA, PERES, 2013; CELESTE, 

NADANOVSKY, FRITZELL, 2011). E no caso do uso de enxaguantes desta pesquisa, foi o 

predominante.  

Em uma análise sistemática se buscou analisar, em nível global, o fardo ou carga das condições 

deletérias de saúde (GBD - Global Burden of Diseases). Foi encontrado que condições bucais afetam 

coletivamente 3,9 bilhões de pessoas. Entre todas as 291 condições de saúde analisadas, cárie não 

tratada na dentição permanente foi a condição mais prevalente, com representação global de 35% para 

todas as idades combinadas, ao passo que periodontite severa e cárie não tratada na dentição decídua 

foram a 6º e 10º condições mais prevalentes, atingindo, respectivamente, 11% e 9% da população 

mundial. Já a perda dentária severa foi a 36º condição mais prevalente, com uma estimativa global de 

2%. Essa pesquisa concluiu que a carga relativa a condições bucais aumentou nos últimos 20 anos, 

implicando em uma perda média de saúde de 224 anos por 100.000 pessoas (MARCENES et al, 2013). 

Em contrapartida, há uma clara evidência que os programas que visam remoção e 

desorganização do biofilme dentário supragengival, incluindo os métodos de higiene bucal domiciliar, 

são capazes de modificar os padrões de cáries e doenças periodontais, promovendo uma melhor saúde 

bucal e menores taxas de perda dentária (KAUER et al, 2016). Dessa forma, o uso correto dos insumos 

preventivos aqui analisados é capaz de, sem altos custos, reverter o quadro citado acima. 
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No Brasil, a promoção da Saúde Bucal, nas diretrizes da PNSB, está especialmente atrelada à 

fluoretação das águas de abastecimento público, considerando-se que o acesso à água tratada e 

fluoretada é fundamental para melhorar as condições de saúde da população, sendo especialmente 

eficaz ao se lidar com a saúde bucal de maneira coletiva. Porém, as ações de proteção à saúde devem 

ser desenvolvidas tanto no nível individual como no nível coletivo (BRASIL, 2004). 

As principais doenças bucais são biofilme dependentes e as melhoras provenientes do 

acréscimo de fluoretos no ambiente bucal deve ser acompanhado pela desorganização do biofilme. 

Ou seja, os benefícios provenientes da ação coletiva de fluoretação das águas deve vir acompanhado 

necessariamente de educação em saúde em nível individual. Dessa forma, para alcançar os dois níveis 

de ação, o plano original da PNSB incluía a garantia do acesso a escovas e pastas fluoretadas. Durante 

o período de 2008 a 2010 foram distribuídos kits com pasta e escovas de dente pelas equipes da saúde 

bucal para as famílias mais carentes. Esse projeto intensificou a realização de atividades preventivas, 

realizadas pelos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal das ESB nas Unidades Básicas de Saúde, em 

visitas domiciliares e nas escolas, cumprindo assim outras duas metas da PNSB, quais sejam a 

Educação em Saúde e a Escovação Bucal Supervisionada (BRASIL, 2010; BRASIL, 2004).  

Contudo, esse programa foi descontinuado em 2010. O efeito positivo inicial se perdeu e a 

Educação em Saúde passou a consistir de intervenções educativas mais simples e tradicionais, através 

de palestras e da distribuição de panfletos voltadas principalmente para grupos específicos, como 

escolares e idosos. Porém, esses tipos de intervenções são limitados. Estudos apontam que estratégias 

de comunicação em massa são ineficaz por não considerar o contexto sociocultural e determinantes 

comportamentais dos indivíduos e que para gerar mudança de comportamento duradoura com 

consequentes melhorias nas condições de saúde bucal, as entrevistas motivacionais são mais eficazes 

(CASCAES et al, 2008; NARVAI, 2011; BRASIL, 2010; WATT et al, 2006; ALMEIDA et al, 2010). 

Isso é confirmado nesta pesquisa, em que foi demonstrado que o acesso a informação e o 

acesso a serviços de saúde são fundamentais para a manutenção de melhores hábitos de higiene. 

Aparentemente, além da garantia de acesso a insumos preventivos e intervenções educativo-

preventivas, centradas em higiene bucal supervisionada, palestras e aplicações de fluoretos, há a 

necessidade de que as pessoas tenham contato individual e periódico com os profissionais da saúde 

bucal. Isso facilita o estabelecimento de hábitos de higiene em que são consideradas as necessidades 

relacionadas a cada paciente, garantindo assim, que eles estejam bem motivados, bem informados e 

bem instruídos (CLAYDON, 2008). 
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Desta forma, observa-se a importância de considerar a saúde bucal nas estratégias mais amplas 

de promoção da saúde, que vai muito além do tecnicismo do setor odontológico. Para que haja 

mudança, deve-se investir tanto no indivíduo, quanto no meio em que este indivíduo está inserido. 

Uma limitação digna de referência desta pesquisa, proveniente do seu caráter seccional, é a 

questão da direção das relações observadas, em que o nosso modelo define a existência de relação 

entre as variáveis, porém não necessariamente estabelece relação de causa-efeito. Para inibir essa 

limitação, a literatura foi amplamente analisada na tentativa de se estabelecer corretamente a direção 

da associação e seu efeito, e para aquelas situações com pouco material literário, hipóteses foram 

formuladas.  

Por fim, resta acrescentar a existência escassa de trabalhos que visem a análise de uso e 

consumo de insumos e seus fatores associados, que é extremamente importante para descrever e 

compreender as práticas e padrões de consumo relacionados com um dos núcleos da promoção da 

saúde bucal. 
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7. CONCLUSÃO 

O uso de escovas dentárias e dentifrícios se apresentou universal nesta pesquisa, 

diferentemente do uso de fio dentário e enxaguatórios. Quanto ao fio dentário, observou-se que o seu 

uso está aquém do ideal, pois, para a realização completa da higienização bucal, deveria ser utilizado 

por todos e uma vez ao dia. Já em relação aos enxaguatórios bucais, seu uso está além do esperado, 

sendo amplamente utilizado sem a correta indicação ou orientação do dentista.  

Esse uso dentifrício e escovas dentárias por toda população, não torna desnecessária a 

orientação sobre os mesmos. Este estudo demonstrou que os indivíduos possuem preocupação com a 

saúde bucal, mas podem estar baseando suas decisões em fontes que não as orientações dos dentistas, 

o que pode ser devido à falta dessas orientações ou devido à dificuldade de acesso aos dentistas. Em 

ambos os casos, a conclusão é a mesma, é necessário que haja esforços para que informações de 

cuidado em saúde bucal com ênfase na prevenção alcance as pessoas, haja vista que mudanças simples 

de atitude possuem o potencial resolutivo sobre as principais doenças bucais. 

De todos os fatores associados ao uso de fio dentário e de enxaguante bucal, aqueles em 

comum foram a alta escolaridade, acesso ao serviço odontológico privado e o hábito de realizar a 

higienização bucal mais vezes ao dia. Com exceção da higienização, os outros fatores são relativos às 

condições socioeconômicas dos indivíduos, o que explica inclusive os resultados superiores 

encontrados em Florianópolis/SC, município mais desenvolvido do que Natal/RN.  

Os aspectos socioeconômicos foram então, os principais aspectos condicionantes sobre os 

hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em saúde bucal, demonstrando que políticas 

públicas precisam ser formuladas no sentido de garantir a equidade entre os indivíduos, de forma que, 

independente da condição socioeconômica, as informações sobre os cuidados de saúde bucal 

alcancem a população, para que o efeito preventivo dos mesmos seja alcançado. 

Por fim, baseando-se em pesquisas como esta, é possível realizar um diagnóstico dos 

problemas que afetam a comunidade, com a identificação dos grupos mais vulneráveis e expostos aos 

riscos de adoecer, tornando-se, portanto, uma importante ferramenta para o planejamento das 

estratégias de políticas públicas e planos de ação em promoção de saúde. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

FICHA-QUESTIONÁRIO 

“Hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em Saúde Bucal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações Socioeconômicas: 

Possui plano de saúde?                   1-(   ) Sim       2-(   ) Não 

Possui automóvel em casa?            1-(   ) Sim       2-(   ) Não 

Estudou até que série? 

Quando você necessita de cuidados 

médicos de urgência, você procura 

serviço: 

1-(   ) Público 

2-(   ) Privado 

Com relação aos serviços odontológicos, 

você procura serviço: 

1-(   ) Público 

2-(   ) Privado 

 

História Odontológica 

Data da última visita ao dentista (més/ano):  (    ) NS (    ) NR 

Motivo:  

Tratamento:  

Serviço 
Utilizado: 

1-(   ) Público           2-(   ) Privado 

Utiliza: 1-(   ) Prótese 

2-(   ) Implante 

3-(   ) Aparelho Ortodôntico 

4-(   ) Nenhum 

Recebeu recomendação do 

dentista para  o uso  de algum 

bochecho (anti-séptico)? 

1-(   ) Sim 

2-(   ) Não 

Se sim, qual foi a marca comercial do 

produto? 

_____________________________ 

 

 

Dados Gerais: 

Nome (somente iniciais)  

Sexo 1-(    ) Masculino   2-(    ) Feminino 

Data de Nascimento  Idade  (    ) NS (    ) NR 

Qual dessas opções 

o(a) descreve melhor 

sua cor/ raça? 

1-(    ) Branco 

2-(    ) Amarelo 

   (    ) NS 

3-(    ) Negro 

4-(    ) Indígena 

   (    ) NR 

5-(    ) Pardo     

6-(    ) Outra 

 

Estado civil 
1-(    ) Solteiro 

2-(    ) Viúvo 

3-(    ) Casado 

4-(    ) Separado 

5-(    ) Divorciado 

   (    ) NS 

(    ) NR 

Profissão:  

Bairro em que reside:  



92 
 

Hábitos: 

Tabagismo 1-(    ) SIM             2-(    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Se SIM, qual(is)? 
1-(    ) Cigarro 

2-(    ) Fumo de rolo 

3-(    ) Cachimbo 

4-(    ) Mascar fumo 

5-(    ) Charuto 

6-(    ) Outros: 

___________________ 

Frequência 

1-(    ) Pelo menos 1 vez/ dia 

2-(    ) 2 a 3 vezes/ dia 

3-(    ) 4 a 10 vezes/ dia 

4-(    ) 11 a 20 vezes/ dia 

5-(    ) > de 20 vezes/ dia 

6-(    ) ________ vezes por semana 

7-(    ) Outros:_________________ 

Ex-fumante 1-(    ) SIM             2-(    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Quanto tempo deixou de fumar? (meses): ________________________ 

Consumo de álcool  1-(    ) SIM             2-(    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Há quanto tempo? 

(meses) 
 (    ) NS (    ) NR 

Tipo 1-(    ) Cerveja       2-(    ) Vinho 3-(    ) Destilada 4-(    ) Mais de uma opção 

Frequência 

1-(    ) Diariamente  

2-(    ) Pelo menos uma vez por semana 

3-(    ) Duas ou três vezes na semana 

4-(    ) Mais de três vezes na semana 

5-(   ) Outro: _______________ 

 

Ex-alcoolista 1-(    ) SIM             2-(    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Quanto tempo deixou de beber? (meses): ________________________ 

 

Informações de Saúde Bucal: 

Com que freqüência realiza 

higiene bucal? 

1-(    ) 1 vez/dia 

2-(    ) 2 vezes/dia 

3-(    ) 3 vezes/dia 

4-(    ) 4 vezes ou mais/dia 

5-(    ) Outro:__________ 

   (    ) NS 

   (    ) NR 
 

Quanto o Sr(a) gastou nos últimos 

dois meses com produtos para sua 

higiene bucal? 

 
   (   ) NS 

   (   ) NR 

O que utiliza para Higiene bucal: 

1-(   ) Escova 

2-(   ) Creme dental 

3-(   ) Fio dental 

4-(   ) Outro: 

__________________ 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

Com que frequência troca de escova 
dental? (meses) 

 

Tem preferência por alguma marca de 
escova dental? 

1-(    ) SIM        

2-(    ) NÃO      

Se sim, qual? 

___________________ 

Sua escova: 

Tipo de escova 

1-(   ) Tradicional 

2-(   ) Elétrica 

3-(   )Tufo Único 

4-(   ) Interdental 

5-(   )Não usa 

    

   (   ) NS 

   (   ) NR 

 

Critério de escolha 

1-(   ) É adquirida por 
sua aparência 
2-(   ) Menor preço 
3-(   ) Maior preço 
4-(   ) Recomendação 
 

5-(   )Apresenta bons 

resultados 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

 

Sua escova: Cabeça 1-(   ) Grande    
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2-(   ) Média 
3-(   ) Pequena 
4-(   ) Usa a infantil 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

 

Cerdas 
1-(   ) Macias 
2-(   ) Extra-macias 
3-(   ) Duras 

 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

 

Qual a marca de pasta de dente você 

prefere: 
 

Você sempre utiliza a mesma pasta de dente? 1-(    ) SIM             2-(    ) NÃO 

Você utiliza a pasta de dente na forma de: 

1-(   ) Gel 

2-(   ) Creme 

3-(   ) Outro: 

_______________ 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

 

O que leva você a escolher tal pasta de dente: 

1-(  ) Menor preço     
2-(  ) Maior preço    
3-(  ) Aparência 
4-(  ) Sabor 
5-(  ) Propaganda      

6-(   ) Apresenta 

bons resultados  

7-(   ) Outro: 

_______________  

   (   ) NS 

   (   ) NR 

    

Faz uso de fio dental? 

1-(    ) Sim    

2-(    ) Não     

(   ) NS 

(   ) NR 

Se sim, em qual 

frequência? 

1-(   ) 1 vez/dia; 

2-(   ) 2 vezes/dia 

3-(   ) Sempre ao escovar dentes 

4-(   ) 1 a 2 vezes/semana 

5-(   ) 2 a 4 vezes/semana 

6-(   ) Outro:________________ 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

Você costuma usar palitos de madeira? 

1-(  ) Sim, após refeições 

2-(  )  Sim,  raramente 

3-(  ) Não 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

 

Faz uso de enxaguantes bucais 
(soluções para bochecho)? 

1-(    ) Sim        

2-(    ) Não 

  (   ) NS 

  (   ) NR 

Se sim, em qual 

frequência? 

1-(   ) 1 vez/dia; 

2-(   ) 2 vezes/dia 

3-(   ) Sempre após escovar os dentes 

4-(   ) 1 a 2 vezes/semana 

5-(   ) 2 a 4 vezes/semana 

6-(   ) Outro:________________ 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

Qual o seu objetivo com o uso dos enxaguantes 

bucais (soluções para bochecho)? 

 

 

 

 

Alguém recomendou? 

 

1-(    ) Sim        

2-(    ) Não 
Se SIM, Quem?   

 

1-(    ) Amigo 

2-(    ) Familiar 

3-(    ) Dentista 
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4-(    ) Outro: _______________ 

Qual o critério da 

escolha? 

1-(    ) Preço  - mais caro 
2-(    ) Preço  - mais barato 
3-(    ) Não ter álcool 
4-(    ) Recomendação do 
Dentista 
5-(    ) Sabor 
6-(    ) Propaganda 
7-(    ) Cheiro 
8-(    ) Benefícios 

9-(    ) Opinião própria 
10-(    ) Maior Refrescância 
11-(    ) Aparência 
12-(    ) Não tem critério 
13-(    ) Outro:_______________ 
     (    ) NS 

     (    ) NR 

     (    ) NA 

Você conhece a composição do enxaguante 

bucal (solução para bochecho)? 
1-(    ) Sim        2-(    ) Não 

Observa alguma alteração bucal devido ao uso 

do enxaguante bucal (solução para bochecho)? 
1-(    ) Sim        2-(    ) Não 

Se sim, Qual?  

O sr(a) acha que necessita de 

tratamento dentário atualmente? 

1-(    ) Sim        

2-(    ) Não 

  (   ) NS 

  (   ) NR 

Nos últimos 6 meses o sr(a) teve dor de 

dente? 

1-(    ) Sim        

2-(    ) Não 

  (   ) NS 

  (   ) NR 

  (   ) NA 

Aponte na escala o quanto foi esta dor 1 

(um) significa pouca dor e 5 (cinco) uma 

dor muito forte 

1-(   ) 

2-(   ) 

3-(   ) 

4-(   ) 

5-(   ) 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

   (   ) NA 

Com relação aos seus dentes/boca o 

sr(a) está: 

1-(   ) Muito satisfeito 

2-(   ) Satisfeito 

3-(   ) Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

4-(   )  Insatisfeito 

5-(   ) Muito insatisfeito 

   (   ) NS 

   (   ) NR 

   (   ) NA 

O Sr(a) considera que necessita usar 

prótese total (dentadura) ou trocar a que 

está usando atualmente? 

1-(    ) Sim        

2-(    ) Não 

  (   ) NS 

  (   ) NR 

  (   ) NA 

Algumas pessoas têm problemas que 

podem ter sido causados pelos dentes. 

Das situações listadas, quais se aplicam 

a(o) sr(a), nos últimos seis meses 

(PODE MARCAR MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA) 

1-(   ) Teve dificuldade para comer por causa dos 
dentes ou sentiu dor nos dentes ao tomar 
líquidos gelados ou quentes? 

2-(   ) Deixou de praticar esportes por causa dos 
seus dentes? 

3-(   ) Os seus dentes o incomodaram ao 

escovar? 

4-(   ) Teve dificuldade para falar por causa dos 

seus dentes? 

5-(   )  Os seus dentes o fizeram sentir vergonha 

de sorrir ou falar? 

6-(   )  Os seus dentes o deixaram nervoso (a) ou 

irritado (a)? 

7-(   )  Os seus dentes atrapalharam para estudar 

/trabalhar ou fazer tarefas da escola / trabalho? 
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NS – Não Sabe NR – Não Respondeu NA – Não se Aplica 

 

 

 

 

  

8-(   )  Deixou de sair, se divertir, ir a festas, 
passeios por causa dos seus dentes? 

9-(   )  Deixou de dormir ou dormiu mal por causa 

dos seus dentes? 

10-(   ) Não teve nenhum problema 

(   ) NS            (   ) NR        (   ) NA 

Caso tenha tido alguma dificuldade, qual ou quais das opções listadas você considera a 
condições específicas da sua dificuldade: 

1-(   )  Dor de dente; 8-(   )  Aftas; 
15-(   )  Barulho ao abrir a 
boca 

2-(   )  Falta de dente; 
9-(   )  Sensação de boca 
seca; 

16-(   )  Dificuldade para abrir 
a boca; 

3-(   )  Dente com mobilidade, 
mole 

10-(   ) Mau hálito; 17-(   )  Restauração mal feita 

4-(   )  Cor dos dentes 11-(   )  Alteração no paladar; 
18-(   )  Dentadura ou prótese 
mal adaptada 

5-(   ) Posição dos dentes 
(dentes tortos ou muito para 
frente ou com espaços); 

12-(   )  Gosto ruim na boca 19-(   )  Aparelho ortodôntico 

6-(   )  Forma ou tamanho dos 
dentes 

13-(   )  Sangramento nas 
gengivas 

20-(   )  Outro motivo 

7-(   )  Deformidades da boca 
ou da face; 

14-(   )  Abscesso gengival 
(pus) 

 (   ) NS             (   ) NR         (   ) NA 
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ANEXOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
“Hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em saúde bucal” 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Hábitos de uso e consumo de insumos 

preventivos em saúde bucal” que é coordenada pelo professor Dr. Kenio Costa de Lima e tem como 

pesquisador responsável Meily de Mello Sousa. 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.  

Essa pesquisa procura verificar qual a prevalência, ou melhor, qual a distribuição do uso de 

insumos preventivos pela população de Natal-RN e de Florianópolis-SC. A partir de seus resultados 

será possível traçar um perfil da higiene bucal dos habitantes da população de diversas regiões de 

Natal-RN e de Florianópolis-SC. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte(s) procedimentos: 

preenchimento de uma ficha-questionário que aborda dados pessoais e ocupacionais. 

A pesquisa não traz riscos considerando que os dados serão obtidos através de uma ficha-

questionário, onde todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Kenio Costa de Lima ou Meily de Mello Sousa, 

Departamento de Odontologia – UFRN, endereço: Av. Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, Natal, RN 

ou pelo telefone (84) 3215-4100. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da HUOL, no endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – 

Petrópolis – CEP 59.012-300 Nata/Rn, E-mail: cep_huol@yahoo.com.br, telefone: 3342-5003 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 

nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente 

de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Hábitos de uso e consumo de 

insumos preventivos em saúde bucal” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Participante da pesquisa: 

Data:____/____/____ 

Nome:__________________________________________________________ 

Assinatura 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Hábitos de uso e consumo de insumos preventivos em 

saúde bucal”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Data:____/____/____ 

Pesquisador responsável:  

Meily de Mello Sousa 

Comitê de Ética em Pesquisa da HUOL, no endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – CEP 59.012-300 

Nata/Rn, E-mail: cep_huol@yahoo.com.br, telefone: 3342-5003 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

   ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 

 

  

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:HÁBITOS DE USO E CONSUMO DE INSUMOS PREVENTIVOS EM SAÚDE BUCAL 
 
Pesquisador:  Meily de Mello Sousa 
 
Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 46043815.8.0000.5292 
 
Instituição Proponente: Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.144.390 
 
Data da Relatoria: 26/06/2015 

 
Apresentação do Projeto: 
 
O acúmulo de biofilme dental, associado a fatores determinantes e modificadores, é considerado peça-chave 

para o desenvolvimento das principais doenças bucais (cárie dentária e as doenças periodontais). A população 

adulta brasileira apresenta um CPO-D médio de 16.75, metade dessa população apresenta sangramento 

gengival e cerca de 64% dos mesmos apresentam cálculo dentário. Uma das possíveis explicações para a 

alta prevalência e incidência des¬sas patologias é uma higienização bucal inadequada, seja esta associada a 

fatores proximais (hábitos de higiene) e/ou a fatores distais (socioeconômicos demográficos). Participarão do 

estudo indivíduos que residam ou estejam temporariamente na cidade do Natal/RN e de Florianópolis/SC com 

idade igual ou maior que 20 anos e menor ou igual a 79 anos. 
 
Participarão do estudo 956 individuos no total, sendo a amostragem aquela que denominada amostragem por 

cotas, utilizada quando não existe um cadastro da população que possibilite a realização do sorteio necessário 

à amostragem aleatória, mas, ao mesmo tempo, existe informação suficiente sobre o perfil populacional das 

variáveis de controle da pesquisa (idade e sexo). 

 
 
 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo Geral 
 
 

 

Endereço:   Avenida Nilo Peçanha, 620 - 3º subsolo  
Bairro:  Petrópolis CEP: 59.012-300 
UF: RN Município: NATAL  

Telefone: (84)3342-5003 Fax:  (84)3202-3941 E-mail:  cep_huol@yahoo.com.br 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 
 
Continuação do Parecer: 1.144.390 
 
 
Identificar a prevalência do uso de insumos preventivos pela população de Natal-RN e de Florianópolis-SC, 

bem como, a frequência de uso dos mesmos, os tipos de tecnologias mais utilizados, o que leva os indivíduos 

a comprarem tais produtos e quais os principais fatores associados que levam estas pessoas a fazerem uso 

desses. 
 
ESPECÍFICOS 
 
Verificar se fatores socioeconomicodemográficos, hábitos, história odontológica e cuidados com a higiene 

bucal influenciam à população quanto ao uso de insumos preventivos; 

 
Identificar os motivos pelos quais a população faz uso de insumos preventivos, freqüência de uso, o objetivo 

que os mesmos desejam alcançar com o uso, bem como o que os leva a comprar tais produtos. 

 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: 
 
A pesquisa não traz riscos a população e nem aos pesquisadores envolvidos, considerando que os dados 

serão obtidos através de uma ficha-questionário, onde todas as informações obtidas serão sigilosas e seu 

nome não será identificado em nenhum momento. 
 
Benefícios: 
 
Os insumos preventivos são comumente usados de maneira errônea pela população. O conhecimento acerca 

da prevalência do uso dos mesmos,bem como a frequência de uso, os tipos de tecnologias mais utilizados, o 

que leva os indivíduos a comprarem tais produtos e quais os principais fatores associados que levam estas 

pessoas a fazerem uso desses insumos são extremamente úteis, pois, permite ao profissional da saúde bucal 
 
direcionar ações preventivas e promoção de saúde bucal de acordo com a necessidade da população. Com 

esse trabalho, buscamos iniciar um projeto que possibilite que a população seja influenciada de maneira 

correta, tendo como consequência melhoria na saúde bucal, refletindo na saúde geral. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Pesquisa bem delineada com objetivos claros e de relevancia para a saúde bucal e geral da população. 
 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Foram devidamente apresentados. 
 

 

Endereço:   Avenida Nilo Peçanha, 620 - 3º subsolo  
Bairro:  Petrópolis CEP: 59.012-300 
UF: RN Município: NATAL  

Telefone: (84)3342-5003 Fax:  (84)3202-3941 E-mail:  cep_huol@yahoo.com.br 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 
 
Continuação do Parecer: 1.144.390 
 
 
Recomendações: 
 
Não há recomendações. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Sem pendências 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

NATAL, 09 de Julho de 2015 
 

 
Assinado por: 

HELIO ROBERTO HEKIS  
(Coordenador) 
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