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"A família é base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela  

primeira vez os valores que lhes guiam durante toda sua vida."

Papa João Paulo II

4



DEDICATÓRIA

À toda a minha família, pais, Silvio e Conceição, irmãos, Mirela e Lucas,  

esposo e filha, Marcelo e Clarisse, a base de tudo.

5



AGRADECIMENTOS

A Deus, presente em todos os momentos da minha vida, que me amparou e 

continua  amparando  em  todos  os  instantes,  que  me  ilumina  em  todas  as 

escolhas que aparecem no meu caminho.

Aos meus pais, Silvio e Conceição, pelo amor, orações, dedicação e torcida de 

sempre. Aos meus irmãos, Mirela e Lucas, pelo carinho e interesse que sempre 

tiveram  durante  o  desenvolvimento  deste  estudo.  A  Marcelo,  pelo 

companheirismo e paciência em todas as etapas desta pesquisa, o meu maior 

incentivador  para  a  realização  do  Doutorado.  A  Clarisse,  nossa  pequena 

grande florzinha, uma bênção de Deus em nossas vidas.

À Profa. Maria Isabel P. Vianna, quem desde o início me apoiou na realização 

deste  desafio,  pela  presença  efetiva  na  minha  formação  profissional  nos 

últimos anos, pelos ensinamentos e competência no processo de orientação da 

tese.

Aos professores Isaac Suzart, Eduardo Mota e Darci Neves pelas contribuições 

e  sugestões  preciosas  durante  o  Exame  de  Qualificação.  Aos  demais 

professores  e  funcionários  do  ISC,  em  especial  aos  Professores  Vilma 

Santana, Inês Dourado, Maurício Barreto, Ana Cecília Bastos, Jorge Iriart, Leny 

Trad,  Mônica  Nunes  e  Ceci  Noronha,  que  através  de  abordagens  distintas 

colaboraram para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos  Professores  do  Departamento  de  Odontologia  Social  e  Pediátrica  da 

Faculdade  de  Odontologia  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (FOUFBA), 

principalmente às Professoras Maria Cristina T. Cangussu e Maria Beatriz B. S. 

Cabral,  que pela  proximidade com o tema e com o projeto  desta pesquisa 

foram fundamentais em diversas das suas etapas. 

6



Aos  Professores  e  funcionários  da  Escola  Bahiana  de  Medicina  e  Saúde 

Pública, pelo apoio e confiança no meu trabalho nos últimos quatro anos. 

A  todos  os  colegas  do  curso,  pelos  questionamentos  sobre  a  pesquisa  e 

discussões enriquecedoras durante os Seminários. À Fabiana Raynal, colega 

que colaborou na realização do projeto e coleta dos dados.

Ao Grupo PET da FOUFBA, em especial à Professora Silvia Reis e a todos os 

seus bolsistas  que participaram ativamente  da coleta  de  dados em 2007 e 

2008. Aos alunos da FOUFBA, bolsistas e voluntários, especialmente Bruna 

Alves, Milena Couto e Mônica Oliveira, que também foram fundamentais para o 

cumprimento desta etapa da pesquisa.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), CNPq, 

SECTI e SESAB pelo apoio e financiamento do projeto de pesquisa através do 

Edital PPSUS 2006.

A todos os profissionais das Unidades de Saúde da Família de Salvador que 

participaram  desta  investigação,  sobretudo  aos  Agentes  Comunitários  de 

Saúde, e às famílias que nos receberam em suas casas, permitindo que este 

estudo fosse concretizado.

 

 

7



APRESENTAÇÃO

Esta investigação surgiu a partir da necessidade de se avançar do ponto 

de vista teórico e também metodológico no conhecimento produzido sobre a 

relação entre aspectos psicossociais do contexto familiar e as condições de 

saúde bucal de pré-escolares a partir de uma abordagem epidemiológica. No 

início do desenvolvimento deste projeto, mais precisamente em 2006, alguns 

estudos internacionais e nacionais apontavam para uma associação positiva 

entre  tais  aspectos  e  problemas  bucais  infantis.  No  entanto,  era  preciso 

aprofundar os possíveis mecanismos causais e superar lacunas metodológicas. 

Dessa  forma,  o  grupo  de  Pesquisa  em  Saúde  Bucal  Coletiva  da 

FOUFBA,  que  já  havia  analisado  tal  associação  em  estudo  anterior,  e  a 

pesquisadora responsável por esta tese, interessada em investigar este tema, 

com o qual convivia na sua prática clínica como cirurgiã-dentista do serviço 

público,  aceitaram  o  desafio  de  realizar  um  projeto  de  pesquisa  que 

possibilitasse ampliar  o  entendimento  da  plausibilidade desta  associação,  e 

também superar limites dos estudos empíricos realizados, como por exemplo, 

utilizar-se  do  desenho  de  coorte,  estratégia  mais  apropriada  para  a 

investigação  da  causalidade  das  doenças,  por  garantir  a  antecedência  da 

exposição em relação ao efeito. 

O projeto de pesquisa foi elaborado em 2006 e submetido à avaliação da 

FAPESB conforme as normas do Edital PPSUS deste mesmo ano. O projeto 

recebeu  o  apoio  e  financiamento  da  FAPESB,  CNPq,  SECTI  e  SESAB  e 

iniciou-se efetivamente em 2007. 

No decorrer do curso de Doutorado da pesquisadora no ISC, iniciado em 

2007,  cuja  área  de  concentração  é  a  Epidemiologia,  a  mesma  sentiu  a 

necessidade de uma abordagem qualitativa sobre o tema, a fim de explorar de 

forma complementar  aspectos  culturais  que  a  metodologia  quantitativa  não 

conseguiria  dimensionar.  Incentivada  pela  sua  orientadora,  ela  cursou  as 

disciplinas  básicas  da  área  das  Ciências  Sociais  em  Saúde,  quando  foi 

desenvolvido  um projeto  de  estudo qualitativo  sobre o  tema.  Os resultados 

deste  projeto,  que foi  submetido  ao  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  do  ISC, 

fizeram parte de um dos artigos desta tese.
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Os produtos  finais  desta  tese  são aqui  apresentados em formato  de 

quatro artigos científicos, que representam parte dos requisitos exigidos para 

obtenção do  grau  de Doutor  em Saúde Pública,  área  de  concentração  em 

Epidemiologia,  conforme  as  recomendações  do  Regimento  Interno  do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

No primeiro artigo, cujo título é “Contexto familiar e saúde bucal de 
pré-escolares:  uma  revisão  sistemática  com  ênfase  nos  fatores 
psicossociais”  analisou-se  os  resultados  das  principais  publicações 

epidemiológicas  sobre  o  tema  nos  últimos  anos  e  foram  apresentados 

referenciais  teóricos  que  podem  contribuir  para  o  entendimento  da 

plausibilidade desta associação. 

No segundo artigo intitulado “Contexto familiar e saúde bucal de pré-
escolares: uma abordagem quali-quantitativa em Salvador, Bahia, Brasil”, 

o  objeto  desta  investigação  foi  abordado  de  acordo  com  as  metodologias 

quantitativa e qualitativa, que atuaram de forma complementar na descrição da 

relação entre contexto familiar e saúde bucal infantil. 

O  terceiro  artigo,  de  caráter  confirmatório,  denominado  “Contexto 
familiar  e  incidência  de cárie  dentária  em pré-escolares residentes  em 
áreas  da  Estratégia  Saúde  da  Família  em  Salvador,  Bahia,  Brasil” 
representa  o  estudo  de  coorte  que  investigou  a  relação  entre  aspectos 

psicossociais  do  contexto  familiar,  especificamente  os  transtornos  mentais 

comuns maternos, e a incidência de cárie precoce.

No  quarto  artigo  também  de  caráter  confirmatório  analisou-se  a 

associação  entre  transtornos  mentais  comuns  maternos  e  a  ocorrência  de 

hábitos  bucais  deletérios,  através  de  um estudo  de  corte  transversal.  Este 

artigo tem o título de “Contexto familiar, má oclusão e hábitos bucais em 
pré-escolares  residentes  em áreas  da  Estratégia  Saúde da  Família  em 
Salvador, Bahia, Brasil”.

Ao  final,  apresenta-se  o  projeto  da  pesquisa  em  questão,  que  já 

incorporou as alterações sugeridas pela Banca Examinadora durante o Exame 

de  Qualificação,  assim  como  o  projeto  do  estudo  qualitativo,  referido 

anteriormente. 

9



LISTA DE TABELAS, QUADROS E DIAGRAMA

Artigo 1

Quadro  1. Características  dos  estudos  epidemiológicos  que  avaliaram  a 

relação entre aspectos psicossociais do contexto familiar e saúde 

bucal  de  pré-escolares,  no  período  de  1999  a 

2010..............................................................................................41

10



Artigo 2

Quadro 1.    Descrição das variáveis empregadas para construção do indicador 

agregado.......................................................................................82

Diagrama 1.   Desenho amostral do estudo......................................................83 

Tabela 1.    Condições de vida (características demográficas, socioeconômicas 

e ambientais), estilo de vida (características relacionais familiares) 

e prevalência de cárie dentária em pré-escolares, Salvador-BA, 

2007 (n=528)................................................................................84

Tabela 2.    Estilo de vida (características comportamentais e acesso a atenção 

odontológica)  de  pré-escolares  e  alterações  psicossociais 

maternas,  Salvador-BA,  2007 

(n=528).........................................................................................85

Tabela 3.   Associações brutas,  Razões de Prevalência e seus respectivos 

Intervalos  de  Confiança  a  95%,  entre  condições  de  vida 

(características  demográficas,  socioeconômicas  e  ambientais), 

estilo  de  vida  (características  relacionais  familiares)  e  cárie 

dentária  em  pré-escolares,  Salvador-BA,  2007 

(n=528).........................................................................................86

Tabela  4.  Associações  brutas,  Razões  de  Prevalência  e  seus  respectivos 

Intervalos  de  Confiança  a  95%,  entre  estilo  de  vida 

(características  comportamentais  e  acesso  a  atenção 

odontológica), alterações psicossociais maternas e cárie dentária 

em  pré-escolares,  Salvador-BA,  2007 

(n=528).........................................................................................87

11



Artigo 3

Tabela 1.    Características da população do estudo de acordo com presença 

de  transtornos  mentais  comuns  maternos,  Salvador-BA, 

2007-2008 

(n=472)..............................................................................113

Tabela  2.  Riscos  Relativos  bruto  e  estrato-específicos,  conforme  as 

covariáveis analisadas, entre transtorno mental comum materno e 

incidência de cárie em 1 dente ou mais em pré-escolares e os 

respectivos  Intervalos  de  Confiança  a  95%,  Salvador-BA, 

2007-2008 

(n=472)..............................................................................114 

Tabela  3.  Riscos  Relativos  bruto  e  estrato-específicos,  conforme  as 

covariáveis analisadas, entre transtorno mental comum materno e 

incidência de cárie em 3 dentes ou mais em pré-escolares e os 

respectivos  Intervalos  de  Confiança  a  95%,  Salvador-BA, 

2007-2008 

(n=472)..............................................................................115 

Tabela 4.    Riscos Relativos brutos e ajustados e os respectivos Intervalos de 

Confiança  a  95%,  para  a  associação  entre  transtorno  mental 

comum materno e incidência de cárie em 1 dente ou mais em pré-

escolares,  de  acordo  com  o  total  de  eletrodomésticos  no 

domicílio, obtidos pela regressão de Poisson robusta, Salvador-

BA, 2007-2008 (n=472)..............................................................116 

Tabela 5.    Riscos Relativos brutos e ajustados e os respectivos Intervalos de 

Confiança  a  95%,  para  a  associação  entre  transtorno  mental 

comum materno e incidência de cárie em 3 dentes ou mais em 

pré-escolares,  de  acordo  com  o  total  de  eletrodomésticos  no 

domicílio, obtidos pela regressão de Poisson robusta, Salvador-

BA, 2007-2008 (n=472)..............................................................116 

12



Tabela 6.    Riscos Relativos brutos e ajustados e os respectivos Intervalos de 

Confiança  a  95%,  para  a  associação  entre  transtorno  mental 

comum materno e incidência de cárie em 3 dentes ou mais em 

pré-escolares, de acordo com a freqüência diária de escovação, 

obtidos  pela  regressão  de  Poisson  robusta,  Salvador-BA, 

2007-2008 

(n=472)..............................................................................117

13



Artigo 4

Tabela 1.     Razões de Prevalência e seus respectivos Intervalos de Confiança a 

95% entre  as  condições  de  vida  (demográficas  e  socioeconômicas), 

estilo de vida (atitudes comportamentais, relacionais e acesso a atenção 

odontológica),  alteração  psicossocial  materna  e  presença  de  má 

oclusão  em  pré-escolares,  Salvador-BA,  2007 

(n=528).................................................................................................145

Tabela 2.    Características da população do estudo de acordo com presença 

de  transtornos  mentais  comuns  maternos,  Salvador-BA,  2007 

(n=528).......................................................................................146

Tabela 3.   Razões de Prevalência bruta e estrato-específicas, conforme as 

covariáveis analisadas, entre transtorno mental comum materno e 

presença  de  hábitos  bucais  e  os  respectivos  Intervalos  de 

Confiança a 95%, Salvador-BA, 2007 (n=528)...........................147

Tabela  4.  Razões  de  Prevalência  brutas  e  ajustadas  e  os  respectivos 

Intervalos  de  Confiança  a  95%,  para  a  associação  entre 

transtorno mental comum materno e presença de hábitos bucais, 

de acordo o número de filhos maternos, obtidos pela regressão de 

Poisson robusta, Salvador-BA, 2007 (n=528)............................148 

14



SUMÁRIO

Artigo 1: Contexto familiar e saúde bucal de pré-escolares: uma revisão 
sistemática com ênfase nos fatores psicossociais.
Resumo..............................................................................................................18

Abstract..............................................................................................................20

Introdução..........................................................................................................21

Métodos.............................................................................................................27

Resultados.........................................................................................................28

Discussão..........................................................................................................31

Referências........................................................................................................36

Artigo  2:  Contexto  familiar  e  saúde  bucal  de  pré-escolares:  uma 
abordagem quali-quantitativa em Salvador, Bahia, Brasil. 
Resumo..............................................................................................................45

Abstract..............................................................................................................47

Introdução..........................................................................................................49

Métodos.............................................................................................................50

Resultados e Discussão....................................................................................56

Considerações finais..........................................................................................75

Referências........................................................................................................78

Artigo 3:  Contexto familiar e incidência de cárie dentária em pré-escolares 
residentes em áreas da Estratégia Saúde da Família em Salvador, Bahia, 
Brasil.
Resumo..............................................................................................................89

Abstract..............................................................................................................90

Introdução..........................................................................................................91

Métodos.............................................................................................................93

Resultados.......................................................................................................100

15



Discussão........................................................................................................103

Considerações finais........................................................................................109

Referências......................................................................................................109

Artigo 4:  Contexto familiar, má oclusão e hábitos bucais em pré-escolares 
residentes em áreas da Estratégia Saúde da Família em Salvador, Bahia, 
Brasil.
Resumo............................................................................................................119

Abstract............................................................................................................120

Introdução........................................................................................................121

Métodos...........................................................................................................124

Resultados.......................................................................................................129

Discussão........................................................................................................132

Considerações finais........................................................................................139

Referências......................................................................................................140

Conclusões.....................................................................................................149

Apêndices
Projeto de tese.................................................................................................153

Projeto do estudo qualitativo............................................................................255

16



 Artigo 1 Artigo 1
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Rua  Basílio  da  Gama,  s/n  -  Campus  Universitário Canela
Cep: 40.110-040 - Salvador – BA, Brasil.
Estudo desenvolvido  através do Projeto  de Pesquisa:  “Condições de saúde 
bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos de Salvador-BA: uma 
abordagem  do  contexto  familiar  e  da  qualidade  de  vida”,  financiado  pela 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), CNPq, SECTI e 
SESAB através do edital PPSUS 2006.

Resumo

É  conhecido  que  aspectos  referentes  às  condições  de  vida  da  família 

influenciam  o  processo  saúde-doença  bucal  de  pré-escolares.  Atualmente 

alguns estudos indicam que o cuidado em saúde sofre influência dos aspectos 

psicossociais da família, os quais podem associar-se aos problemas bucais. O 

objetivo  deste  estudo  foi  realizar  uma  revisão  sistemática  da  literatura  a 

respeito da relação entre aspectos psicossociais do contexto familiar e a saúde 

bucal  de  pré-escolares,  com  ênfase  nos  estudos  epidemiológicos.  Para 

possibilitar a discussão e compreensão desta temática, os referenciais teóricos 

do  “Modo  de  Vida  e  Saúde”  e  da  “Ecologia  do  Desenvolvimento  Humano” 

foram apresentados. Estudos empíricos epidemiológicos foram rastreados no 

período  de  1999  a  2010  nas  bases  de  dados  Pubmed, Medline  e Scielo, 

utilizando  os  descritores:  “family“,  “epidemiology”,  “oral  health”,  “childhood”,  

“children”, “preschool” e “psychosocial”. A análise envolveu a descrição do local 

do  estudo,  população,  tipo  de  análise  epidemiológica,  fatores  psicossociais 

selecionados,  principais  efeitos  e  seus  resultados.  Dez  estudos 

epidemiológicos  foram  encontrados,  03  deles  nacionais.  Oito  utilizaram  o 

desenho de corte transversal,  um foi  do tipo caso-controle e um de coorte, 

apontando na direção de associações positivas entre fatores psicossociais da 

família  e  alterações  bucais  em  crianças  na  faixa  etária  pré-escolar, 

principalmente  cárie  dentária.  A  fim  de  alcançar  uma  melhor  compreensão 
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desta relação, limitações teóricas e metodológicas destes estudos devem ser 

superadas.

Palavras-chave: família, pré-escolares, saúde bucal, epidemiologia em saúde 

bucal, aspectos psicossociais. 
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Abstract

It  is established that aspects regarding family’s  life conditions affect the oral  

disease  process  of  preschool  children.  Recently  some studies  indicate  that  

health care is influenced by the psychosocial aspects of the family, which may 

be associated to oral problems. The objective of this study was to carry out a  

systematic review of literature regarding the relationship between psychosocial  

aspects of the family context and oral health of preschool children, emphasizing  

epidemiological studies.  In order to enable the discussion and understanding of  

this subject, the theoretical references from “Way of Life and Health” and “The 

Ecology of Human Development” were presented.  Empirical epidemiological  

studies were tracked from 1999 to 2010 in Pubmed, Medline and Scielo, using 

descriptors:   "family",  "epidemiology",  "oral  health",  "childhood",  "children",  

"preschool"  and “psychosocial”.  The analysis included the description of  the  

study area, population, type of epidemiological analysis, selected psychosocial  

factors, main effects and their results.  Ten epidemiological studies were found,  

03 of  them were from Brazil.  Eight  used cross-sectional  design,  one was a  

case-control  study  and  one a  cohort  study,  leading  to  positive  associations 

between  psychosocial  factors  of  the  family  and  alterations  in  oral  health  in  

preschool  children,  specially  dental  caries.  In  order  to  achieve  a  better  

understanding of this relationship these studies’ methodological and theoretical  

limitations should be overcome.  
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Key  words: family,  preschool  children,  oral  health,  oral  epidemiology,  

psychosocial aspects.

Introdução

Na  atualidade,  a  literatura  científica  aponta  que  o  contexto  familiar 

representa  um  elemento  significativo  para  a  determinação  da  situação  de 

saúde1.   A  família  enquanto  unidade  de  produção  social  da  vida  cotidiana 

representa o vínculo entre o individual e o social. Tomar a família como objeto 

de investigação e de intervenção em saúde pressupõe assumir como ponto de 

partida  seus  modos  de  organização  e  funcionamento,  nos  aspectos  mais 

cotidianos de sua existência2. 

No que tange às condições de saúde bucal de crianças pré-escolares, 

estudos demonstram a magnitude de problemas bucais nesta faixa etária tanto 

no Brasil,  como no exterior, revelando também que a cárie dentária e a má 

oclusão  persistem  como  as  duas  principais  patologias  neste  grupo 

populacional3,  4,  5,  6.  Considerando a família,  como primeiro  núcleo social  de 

inserção dos indivíduos e como ambiente fundamental para o desenvolvimento 

humano,  estudos  epidemiológicos  relatam  que  condições  materiais 

socioeconômicas  do  ambiente  familiar,  como  escolaridade  dos  genitores, 

ocupação dos pais e classe social associam-se às principais patologias bucais 

nesta fase da vida7, 8, 9, 10.

Todavia,  a  relação  entre  crenças,  comportamentos,  alterações 

psicossociais no ambiente familiar  e problemas de saúde bucal  de crianças 

pré-escolares  é  pouco  explorada  na  literatura.  Assim,  no  âmbito  da 

Odontologia, a exemplo do que já vem sendo vivenciado pela Psicologia do 
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Desenvolvimento Infantil, pesquisadores deram início a uma linha de pesquisa 

sobre  a  influência  de  características  psicossociais  do  contexto  familiar  na 

determinação  de  doenças  bucais.  Os  achados  do  estudo  multicêntrico 

coordenado por Pine et al.10, com o envolvimento de 17 países, revelaram que 

as crenças e atitudes dos pais são preditoras do comportamento frente à saúde 

bucal  das crianças de pouca idade e determinantes do desenvolvimento de 

cárie  na  dentição  decídua.  A  qualidade  de  vida  das  mães11 e  disfunções 

familiares caracterizadas pela presença de depressão materna e/ou alcoolismo 

na família12 interferem na saúde bucal de crianças. As representações sociais e 

práticas maternas acerca do processo saúde-doença infantil sofrem influências 

culturais  que  podem estar  relacionadas  com as  condições  bucais  de  seus 

filhos13.  

Este  estudo  tem  como  objetivo  realizar  uma  revisão  sistemática  da 

literatura acerca da relação entre aspectos psicossociais do contexto familiar e 

a saúde bucal de crianças na faixa etária pré-escolar, com ênfase nos estudos 

de  natureza  epidemiológica.  A  fim  de  embasar  a  discussão  e  a  melhor 

compreensão desta temática, propõe-se a integração dos referenciais teóricos 

do “Modo de Vida e Saúde”14 e da “Ecologia do Desenvolvimento Humano”15, 16 

e a sua adaptação ao contexto familiar. 

Referenciais teóricos

Modo de Vida e Saúde

O espaço social é fundamental para a compreensão do processo saúde-

doença, o qual deve ser entendido como resultante da posição dos indivíduos 
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neste  espaço17.  Saúde  e  enfermidade  são  fenômenos  que  traduzem  os 

processos da vida, a forma concreta da existência de cada pessoa ou grupo 

populacional. Contudo, a realidade se manifesta como uma trama complexa de 

processos  interdependentes  e  articulados,  que  em  última  instância,  são 

determinados pelas condições de vida. As condições de vida das coletividades 

revelam o modo como estas se inserem estruturalmente na sociedade. Esta 

inserção é determinada pelos processos de reprodução social que funcionam 

como mediadores entre processos macro-sociais e processos mais específicos, 

como por exemplo, a situação de saúde de cada grupo populacional18. 

Para Almeida Filho14,  as disparidades nas condições de vida e saúde 

entre áreas geográficas e grupos sociais aumentam em todos os países do 

mundo, sendo que esta situação é mais grave nos países subdesenvolvidos. 

No Brasil,  as desigualdades sociais são evidenciadas pela incompatibilidade 

entre seus indicadores econômicos e os seus indicadores sociais. Este país é 

uma das nações que exibem maior desigualdade no mundo, já que os 20% 

mais ricos possuem uma renda que supera em 33 vezes a renda dos 20% mais 

pobres19. Estas desigualdades também se manifestam na situação de saúde 

dos  brasileiros  e  podem  ser  explicitadas  pelas  diferenças  dos  principais 

indicadores de morbi-mortalidade entre as regiões do país e no interior  dos 

centros urbanos,  onde as periferias sobrevivem em péssimas condições de 

vida e saúde20. 

O  mesmo  autor14 salienta  que  há  lacunas  no  entendimento  das 

desigualdades em saúde, tendo em vista a falta de informação básica relativa 

às condições de saúde dos diferentes grupos populacionais e o acesso aos 

serviços  de  saúde,  além  disso,  há  uma  demanda  por  modelos  teóricos  e 
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metodológicos orientadores de intervenções que visam à eqüidade nesta área. 

Dessa forma, Almeida Filho14 desenvolveu um modelo teórico definido como 

“Modo de Vida e Saúde”, tratando de dois domínios fundantes da vida social: o 

simbólico e o da cotidianidade. Tal modelo incorpora os principais elementos 

da Epidemiologia Social para explicação do processo saúde-doença. Mantém-

se a concepção da formação econômica social como expressão concreta do 

modo  de  produção,  destacando-se  seus  dois  processos  fundamentais: 

processo  de  trabalho  (o  ciclo  da  produção  econômica)  e  o  processo  da 

reprodução social, e assim, preserva-se o importante papel da dinâmica das 

classes  sociais  e  do  processo  de  trabalho  propriamente  dito  como 

determinantes das condições de vida e indiretamente como condicionantes dos 

estilos de vida. 

O  modelo  teórico  do  “Modo  de  Vida  e  Saúde”  considera  que  a 

concepção  do  processo  de  reprodução  social  explica  melhor  a  construção 

teórica da relação entre modo de vida e saúde. As formas de produção da vida 

social,  expressão  concreta  do  modo  de  vida,  também  estabelecem  uma 

dinâmica complexa, articulada aos sistemas de signos, significados e práticas 

relacionados aos processos sociais da saúde, do sofrimento e da morte. Nesse 

sentido, o modo de vida é uma proposta de construção teórica basal, que não 

considera  apenas  as  condutas  individuais  em  relação  à  saúde,  mas  inclui 

também as dimensões sócio-históricas,  englobando a dinâmica  das classes 

sociais e as relações sociais de produção, sempre considerando os aspectos 

simbólicos da vida cotidiana. O constructo modo de vida pode ser entendido 

como uma instância determinante fundamental e ampla dos processos saúde-

doença,  mediada  por  duas  dimensões  intervenientes:  estilo  de  vida 
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propriamente dito,  compreendendo o conjunto de práticas (comportamentos, 

hábitos e atitudes) e percepções, e condições de vida, garantidas diretamente 

por uma renda ou indiretamente por políticas sociais redistributivas de bens de 

consumo coletivo14. 

Ecologia do Desenvolvimento Humano 

O desenvolvimento humano na proposta ecológica de Bronfenbrenner15 

é observado a partir de mudanças duradouras na maneira como as pessoas 

percebem  e  lidam  com  seu  ambiente.  O  ambiente  é  considerado  nesta 

abordagem como ambiente percebido, formado por quatro níveis crescentes 

interarticulados,  que  tanto  sofrem  alterações  decorrentes  das  ações  dos 

indivíduos como influenciam o comportamento destes. 

Evidencia-se assim uma concepção sistêmica nesta proposta teórica de 

entendimento do ambiente. Desde o nascimento, o indivíduo estabelece no seu 

ambiente  mais  próximo  o  nível  ambiental  definido  como  microssistema, 

marcado  por  relações  interpessoais.  O  mesossistema, um  pouco  mais 

complexo,  consiste  das  relações  vivenciadas  pelos  membros  da  díade 

formadora  do  microssistema com  outros  indivíduos.  O  terceiro  nível  dos 

sistemas  constituintes  do  ambiente  corresponde  ao  exossistema,  onde  em 

ambientes  que  não  envolvem  o  indivíduo  como  participante  ativo  podem 

ocorrer  eventos  que  afetam  ou  são  afetados  por  aquilo  que  acontece  no 

microssistema,  ambiente  onde  se  encontra  a  pessoa  em  desenvolvimento. 

Aspectos  culturais  dos  sistemas  anteriores  caracterizam  o  quarto  e  último 

sistema, o macrossistema15. 
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Este modelo tem seu foco proximal no indivíduo, o seu ponto de partida 

é  a  relação  diática  entre  duas  pessoas,  que  se  desdobra  para  os  demais 

sistemas nos quais se encontram as redes e forças mantenedoras de grupos 

culturais21.

Segundo  Bronfenbrenner16 a  família  é  o  principal  contexto  onde 

acontece  o  desenvolvimento  humano,  no  entanto  ele  não  atua 

independentemente,  ao  contrário,  ele  influencia  e  é  influenciado  por  outros 

sistemas. Por exemplo, eventos que ocorrem no ambiente domiciliar  podem 

afetar  o  progresso  da  criança  na  escola  e  vice-versa,  o  que  caracteriza  o 

mesossistema. Outros  ambientes  ditos  “externos”  às  crianças  também 

contribuem para  o  desenvolvimento infantil,  como a  rede  de amizades e  o 

mundo do trabalho dos pais (exossistema). Os processos familiares também 

são  afetados  pelas  transições  normativas  (entrada  na  escola,  início  da 

puberdade, trabalho, casamento e aposentadoria) e não normativas (mortes, 

enfermidades, divórcio e migrações) que acontecem ao longo da vida, os quais 

indiretamente têm um impacto no desenvolvimento humano (cronossistema).

Contexto familiar e saúde bucal de pré-escolares

A  família  é  uma  instituição  que  articula  a  história  social,  política  e 

econômica do lugar e da época nos quais se encontra.  O contexto familiar, 

entendido como mediador da relação entre o mundo privado, da própria família, 

e o público, o mundo do trabalho, é o observatório privilegiado do vínculo social 

em seus redutos privados, pois continua a exercer as suas funções sociais de 

reprodução,  assegurando  uma  sociabilidade  forte  e  uma  transmissão 

intergeracional e protegendo os indivíduos contra riscos22. 
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Do ponto de vista coletivo, a família é entendida como espaço social e é 

influenciada pelo modo de vida da sociedade na qual se insere. Ao mesmo 

tempo,  ela  é  detentora  de  um  modo  de  vida  particular,  ao  representar  o 

primeiro  núcleo  social  de  inserção  do  indivíduo2,  traduzindo  em  si 

características do mundo material, representadas pelas condições de vida e do 

mundo simbólico, representadas pelo estilo de vida. 

Já do ponto de vista do desenvolvimento humano, o ambiente familiar 

exerce  papel  fundamental  no  cuidado  às  pessoas21,  sendo  por  isso 

determinante no seu desenvolvimento. Salienta-se que a qualidade do cuidado, 

nos aspectos físico e afetivo-social,  decorre de condições estáveis  de vida, 

tanto  socioeconômicas  quanto  psicossociais23. Investigações  apontam ainda 

que  na  dinâmica  familiar  o  papel  da  mãe  merece  destaque  pela  sua 

capacidade de cuidar e de influenciar a aquisição da competência social2, 24. 

Dessa  maneira,  o  referencial  teórico  do  “Modo  de  Vida  e  Saúde”14, 

adaptado para o contexto familiar como núcleo social influenciado pelo modo 

de  vida  da  sociedade  e  também  detentor  de  condições  e  estilo  de  vida 

particulares, e da “Ecologia do Desenvolvimento Humano”15,  16,  que atribui  à 

família  um  papel  decisivo  no  desenvolvimento  infantil,  contribuem  para  a 

compreensão  das  inter-relações  entre  o  contexto  familiar,  marcado  por 

aspectos de um modo de vida peculiar, sua influência sobre o cuidado infantil, 

e deste sobre a saúde bucal de crianças pré-escolares. 

Métodos

Para  a  realização  da  revisão  sistemática  da  literatura,  foram 

selecionados estudos empíricos de natureza quantitativa realizados entre 1999 
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e 2010 no Brasil ou no exterior em que a saúde bucal foi o evento de interesse. 

As  bases  de  dados  empregadas  para  o  rastreamento  dos  artigos  foram 

Pubmed, Medline e  SciELO, utilizando-se a combinação das palavras-chave: 

“family“,  “epidemiology”,  “oral  health”,  “childhood”,  “children”,  “preschool”  e 

“psychosocial”.  Esta pesquisa bibliográfica finalizou-se em julho de 2010.

Estudos epidemiológicos publicados em português, inglês ou espanhol 

foram incluídos  nesta  revisão.  Todos  os  resumos  dos  artigos  contendo  as 

palavras-chave foram lidos, e considerados relevantes aqueles com relatos da 

relação entre o contexto familiar e a saúde bucal de crianças pré-escolares. 

Qualquer  evento  característico  de  alterações  bucais  (cárie  dentária,  má 

oclusão,  alteração periodontal,  fluorose,  lesões orais,  traumas dento-faciais, 

dor dentária) ou atitudes comportamentais relacionadas à saúde bucal infantil 

foi considerado na seleção de artigos. Durante um primeiro rastreamento foi 

incluída apenas a combinação das palavras-chave, duas a duas, no qual foram 

identificadas as duplicatas de resumos e excluídas as referências de artigos 

sem  resumo  disponível  e  aqueles  não  relacionados  ao  tema  de  interesse 

específico.

Posteriormente,  em  um  segundo  rastreamento,  foram  selecionados 

apenas  os  resumos  das  publicações  de  natureza  epidemiológica  que 

investigaram a relação entre aspectos psicossociais do contexto familiar e a 

saúde  bucal  de  pré-escolares.  Ressalta-se  que  os  aspectos  psicossociais 

referem-se  a  um  comportamento  psicológico  que  deriva  da  interação  do 

indivíduo com o seu ambiente social25. Os estudos foram analisados quanto ao 

local  em que  ocorreu,  população,  tipo  de  análise  epidemiológica  realizada, 

fatores psicossociais selecionados, principais efeitos e seus resultados. 
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Resultados

No primeiro rastreamento, foram identificados 247 resumos, dos quais 

141 foram excluídos por não estarem diretamente relacionados ao tema desta 

revisão  (estudos  sobre  avaliação  de  programas  bucais,  com  ênfase  nas 

atitudes comportamentais de saúde bucal,  como hábitos de higiene e dieta, 

aspectos biológicos, ou estritamente descritivos das condições bucais infantis); 

outros  24  resumos  de  estudos  qualitativos  que  abordaram a  relação  entre 

contexto familiar e saúde bucal de pré-escolares e 72 resumos de pesquisas 

que investigaram a relação entre aspectos das condições materiais de vida 

(socioeconômicas) e a saúde bucal infantil também foram excluídos. 

Cabe salientar que dos 24 resumos de estudos qualitativos, 06 (25%) 

foram realizados no Brasil e os demais no exterior. Entre os principais objetivos 

destas  investigações  destacaram-se:  análise  das  crenças,  atitudes  e 

percepções de pais, profissionais ou professores em relação à saúde bucal de 

pré-escolares, percepções sobre os cuidados formais e informais com a saúde 

bucal  de  crianças  e  principais  barreiras  na  assistência  odontológica  deste 

grupo.  Entre  os  72  resumos  de  estudos  de  natureza  quantitativa  que 

investigaram a  relação  entre  aspectos  socioeconômicos,  como  educação  e 

ocupação dos pais, renda familiar, condição de imigração, e a saúde bucal de 

pré-escolares, a maioria foi elaborada no exterior (63/ 87,5%) e apresentou o 

desenho  de  corte  transversal  como  opção  metodológica  (61/  87,72%),  04 

estudos apresentaram desenho longitudinal, sendo 02 estudos de coorte e 02 

do tipo caso-controle, os demais realizaram uma análise temporal de dados 

secundários.  A cárie dentária foi  o principal efeito investigado (65/ 90,28%), 
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predominando  análises  descritivas,  com  a  divulgação  de  medidas  de 

associações brutas. 

Aspectos psicossociais do ambiente familiar e condições de saúde bucal 

de  pré-escolares  foi  uma  temática  abordada  em  10  investigações 

epidemiológicas, entre as quais 03 (30,0%) foram desenvolvidas no Brasil. Oito 

destes estudos utilizaram o desenho de corte transversal, 01 foi do tipo caso-

controle  e  01  de  coorte.  A  cárie  dentária  representou o  principal  desfecho, 

seguida das más oclusões,  placa visível,  cálculo,  gengivite  e  freqüência de 

escovação dentária (Quadro 1). 

Com relação à cárie,  Quiñonez et  al.26 relataram associação positiva 

entre estresse dos pais e presença deste agravo bucal em crianças de 18 a 36 

meses  de  idade  (p<0,05);  Tang  et  al.27 verificaram  associação  positiva 

estatisticamente  significante  entre  estresse  dos  pais  e  cárie  dentária  em 

crianças de 4 a 5 anos (dados não apresentados); Souza, Vianna e Cangussu12 

também observaram uma relação positiva  entre  disfunção familiar,  avaliada 

pela presença de alteração psiquiátrica materna e/ou alcoolismo familiar e cárie 

em crianças de 2 e 3 anos (Razão de Prevalência - RP ajustada=7,35, IC 95% 

1,50  36,07); Finlayson et al.28 relataram associação  positiva entre aspectos 

cognitivos maternos (crenças fatalistas odontológicas) e cárie em crianças de 4 

a 5 anos (Odds Ratio - OR=2,67, IC 95% 1,20  5,98), entretanto neste mesmo 

estudo verificou-se uma associação negativa  entre estresse dos pais e esta 

patologia em crianças de 1 a 3 anos (OR=0,62, IC 95% 0,39  0,98). Utilizando 

uma  abordagem  descritiva,  Valencia-Rojas,  Lawrence  e  Goodman29 

encontraram que crianças com história de maus tratos têm maior gravidade da 

cárie do que a população de 5 anos residente no Canadá (p<0,05), enquanto 
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que Bonanato et al.30 demonstraram em uma análise multivariada associação 

positiva entre baixo nível de senso de coerência materno e cárie dentária em 

crianças  de  5  anos  de  idade  (OR ajustada=1,59,  IC  95% 1,01   2,29).  Da 

mesma forma, Seow et al.31 observaram associação positiva entre depressão 

materna e cárie em crianças de 0 a 4 anos (OR ajustada=5,1,  IC 95% 1,1 

25,0),  e  o  estudo  de  Ismail  et  al.32 demonstrou  associação  positiva  entre 

crenças fatalistas odontológicas e incremento de cárie (Incidence Rate Ratio - 

IRR ajustada=1,3, IC 95% 1,1  1,6), e cárie severa (IRR ajustada=1,4,  IC 95% 

1,0  1,9).

No estudo de Rossi, Lopes e Cangussu33, o  uso abusivo de álcool na 

família associou-se positivamente com a presença de má oclusão em crianças 

de 1 a 5 anos em Salvador-BA (OR ajustada=1,22, IC 95% 1,04  2,02). Os 

achados  do  estudo  de  Bonanato  et  al.30 não  apontaram  para  associações 

positivas estatisticamente significantes entre o senso de coerência materno e 

os efeitos relacionados à presença de placa, cálculo e gengivite em crianças de 

5 anos. Aspectos cognitivos maternos apresentaram associação positiva com a 

freqüência de escovação dentária durante uma semana em crianças de 4 a 5 

anos de idade: Razão de Densidade de Incidência - RDI=1,09 e IC 95% 1,00 

1,1934.  

Discussão

Conforme os resultados apresentados, observou-se uma predominância 

de estudos epidemiológicos em relação aos qualitativos no campo da saúde 

bucal  infantil,  bem  como  dos  estudos  internacionais.  Esta  característica 
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também  marcou  os  estudos  quantitativos  que  avaliaram  as  questões 

psicossociais do ambiente familiar12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Estes  últimos  revelam uma tendência  de  associações positivas  entre 

aspectos psicossociais familiares e alterações bucais em pré-escolares.  Cinco 

dos estudos avaliados verificaram associações positivas entre estes fatores ao 

realizarem  análises  multivariadas12,  30,  31,  32,  33,  levando  em  conta  a 

multifatoriedade envolvida nos problemas bucais, que não foi considerada em 

todos eles. Ao realizarem análises bivariadas, Quiñonez et al.26 e Tang et al.27 

verificaram  uma  associação  positiva  estatisticamente  significante  entre 

estresse  dos  pais  e  presença  de  cárie  dentária  em  pré-escolares.  Estudo 

realizado por Valencia-Rojas, Lawrence e Goodman29 observou que crianças 

submetidas a maus tratos possuem maior ceo-d que crianças da população em 

geral  e  Finlayson  et  al.28 relataram  associação   positiva  entre  aspectos 

cognitivos maternos (crenças fatalistas) e cárie em crianças de 4 a 5 anos. 

Outras  análises  não  identificaram  esta  associação26,  28,  34.  Contrariando  a 

hipótese  original,  Finlayson  et  al.28 encontraram  associações  negativas 

estatisticamente  significantes  entre  elevados  níveis  de  estresse  dos  pais  e 

presença de cárie em crianças de 1 a 3 anos de idade. Para os autores estes 

achados podem simplesmente refletir  os limites da medida da exposição ao 

estresse, ou então o estresse percebido pode estar informando um maior nível 

de consciência destes pais com o cuidado infantil.

Esta  revisão  revelou  que  a  maioria  dos  estudos  investigou  a  cárie 

dentária como efeito principal, apontando para associações positivas com os 

fatores investigados12, 26,  27,  28,  29,  30,  31,  32. Associações positivas também foram 

demonstradas  para  a  má  oclusão33  e  freqüência  de  escovação  dentária 
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semanal34.  O  estudo  que  avaliou  a  presença  de  placa  visível,  cálculo  e 

gengivite como desfechos não identificou associações30. 

Elementos  da  estrutura  e  contexto  familiares  são  relatados  como 

potenciais  preditores  de  processos  saúde-doença  em  estudos  de  natureza 

epidemiológica.  O  estresse  materno  mostrou-se  associado  a  problemas  de 

saúde mental  de  crianças assistidas pela  Estratégia  Saúde da Família35.  O 

alcoolismo de algum membro da família pode estar relacionado a problemas 

psiquiátricos na infância36;  a qualidade do estímulo doméstico, as condições 

materiais  familiares  e  a  dinâmica  familiar  são  fundamentais  para  o 

desenvolvimento cognitivo infantil23. 

A  literatura  também  revela  que  doenças  crônicas,  como  asma  e 

desnutrição  infantil,  tradicionalmente  relacionadas  com  fatores  ambientais, 

também podem estar associadas a determinantes psicossociais do ambiente 

familiar. Carvalhaes e Benício37  identificaram que a estrutura familiar adversa 

indicada  pela  ausência  de  companheiro,  internação  materna  durante  a 

gravidez,  precária  saúde  mental  materna  e  alcoolismo em pelo  menos  um 

membro  da  família  associaram-se  à  desnutrição  infantil.  A  presença  de 

distúrbios  psiquiátricos  menores  maternos  associaram-se  significativamente 

com a presença de asma em crianças de 5 e 12 anos de idade38. Os autores 

propõem que mecanismos relacionados ao comprometimento da capacidade 

do cuidado de filhos asmáticos das mulheres portadoras de distúrbios mentais, 

e que processos neuroendócrinos e imunológicos das crianças em contato com 

eventos  estressantes,  como  alterações  psicossociais,  podem  explicar  esta 

associação. 
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A ciência deve avançar em busca do melhor entendimento da relação 

entre contexto familiar e a saúde de crianças em seus primeiros anos de vida. 

Neste estudo propõe-se que uma adaptação e integração dos modelos teóricos 

do “Modo de Vida e Saúde”14 e da “Ecologia do Desenvolvimento Humano”15, 16 

podem contribuir neste sentido. O primeiro modelo sustenta que o modo de 

vida da sociedade é marcado por propriedades materiais, explícitas pelas suas 

condições  de  vida  e  por  aspectos  simbólicos,  seu estilo  de  vida.  A  família 

enquanto primeiro núcleo social do indivíduo carrega em si seu próprio modo 

de vida2, influenciado pelo modo de vida da sociedade na qual se insere. As 

condições materiais do ambiente familiar e a conformação de crenças, atitudes, 

comportamentos  e  afetividade de  seus  membros são determinantes  para  a 

configuração do cuidado com o ser humano nos seus primeiros anos de vida23. 

O segundo modelo ressalta que o cuidado desempenhado no contexto familiar, 

por sua vez, é essencial ao desenvolvimento humano16.  Assim, um contexto 

familiar  expresso  por  condições  socioeconômicas  desfavoráveis  e/ou  pela 

presença de alterações psicossociais poderá interferir diretamente no cuidado 

com  crianças  pequenas  em  seu  meio,  possibilitando  a  manifestação  de 

doenças bucais precocemente. 

Deve-se salientar que os achados dos estudos que fizeram parte desta 

revisão sistemática devem ser analisados com cautela. Em quatro estudos as 

amostras  eram de conveniência  e  reduzido  o  número  de  indivíduos,  o  que 

compromete seu poder, devido ao tamanho amostral e sua representatividade, 

tendo em vista que vieses de seleção podem ter ocorrido12, 26, 27, 29. Ainda sobre 

as características amostrais, as faixas etárias das crianças avaliadas diferiram 

entre as investigações; outro fato que deve ser destacado é que indivíduos 
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mais velhos têm maior chance de serem acometidos por doenças bucais, o que 

pode ter comprometido algumas das comparações. As condições psicossociais 

maternas foram as principais variáveis analisadas12, 28, 30, 31, 34, entretanto alguns 

estudos enfocaram condições de outros familiares ou cuidadores26,  27,  32,  33. O 

desenho do tipo corte transversal foi utilizado na maioria deles, e sabe-se que 

este desenho não permite garantir a antecedência temporal da exposição em 

relação ao efeito. Dados secundários de uma instituição canadense do período 

de 1991 a 2004 foram empregados para análises descritivas comparativas29. 

Tais dados podem ter apresentado vieses de classificação, como mudanças no 

critério de diagnóstico ao longo do tempo e ausência de registros e também 

não foi  encontrada a informação quanto a calibração dos examinadores no 

estudo.

A maioria dos estudos utilizou os critérios do ceo-d39 para a avaliação da 

cárie dentária, indicador epidemiológico que apresenta os melhores níveis de 

comparabilidade12, 26,  27,  29,  30,  31. Todavia, a definição do caso e sua gravidade 

foram  divergentes  entre  os  estudos.  De  forma  geral,  inexiste  um  critério 

mundialmente aceito para o estabelecimento da presença de alterações bucais 

em crianças na faixa etária pré-escolar ou da gravidade das mesmas, o que 

traz limites para comparações. No que diz respeito aos fatores psicossociais, 

notou-se que diferentes indicadores foram utilizados e isto também prejudica a 

consolidação do conhecimento sobre a temática pesquisada. 

Esta  revisão  indica  que  o  contexto  familiar,  especialmente,  seus 

aspectos psicossociais associam-se aos problemas bucais mais prevalentes da 

dentição  decídua.  Os  limites  metodológicos  dos  estudos  epidemiológicos 

explicitados anteriormente devem ser superados através de investigações que 
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utilizem  delineamento  amostral  probabilístico,  desenhos  de  estudos 

longitudinais,  análises  estatísticas  de  fatores  de  confundimento  e  interação, 

capazes de traduzir a multifatoriedade dos problemas bucais e da busca de 

critérios mais precisos na definição da exposição e dos efeitos. 

Abordagens qualitativas ou quali-quantitativas relativas ao tema devem 

ser produzidas, considerando sua adequação para a busca da compreensão de 

questões  culturais,  as  quais  muitas  vezes  não  são  observadas  pelos 

instrumentos da pesquisa epidemiológica. Portanto, elas podem e devem ser 

utilizadas,  em  determinadas  circunstâncias,  como  complementares,  sempre 

que o planejamento da investigação esteja em conformidade. O conhecimento 

científico é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade 

empírica; o método é fio condutor para se formular esta articulação40.

Trazendo a temática deste estudo para a realidade brasileira, observa-se 

de um lado que a Estratégia Saúde da Família prioriza as famílias como foco 

do cuidado, e as crianças de 0 a 14 anos como um dos principais grupos de 

atenção. Por outro lado, o quadro epidemiológico de saúde bucal de crianças 

na faixa etária pré-escolar revela a alta prevalência de afecções bucais3,  6. É 

reconhecido que a prática odontológica baseia-se sobretudo em intervenções 

curativas  individuais  e  atividades  educativas  com  enfoque  em  atitudes 

comportamentais,  como  mudança  dos  hábitos  de  higiene  e  dieta. 

Possivelmente isto se deva ao conhecimento produzido nas últimas décadas, o 

qual privilegiou tais aspectos do processo saúde-doença bucal. Aprofundar a 

compreensão de fatores familiares e seus efeitos para a saúde bucal poderá 

contribuir para mudanças no modelo de atenção voltado para este grupo etário. 
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Estudo/Local/ População Desenho  de  estudo  e  tipo  de 
análise 

Fatores psicossociais Efeitos investigados Principais Resultados

Quiñonez  et  al.,  2001/  Estados 
Unidos/ 150 crianças de 18 a 36 
meses e seus pais (amostra de 
conveniência).

Corte  transversal/  Análises 
bivariadas e multivariadas (regressão 
logística  e  linear),  ajuste  por 
condições  biológicas  e 
comportamentais.

Estresse dos pais (Parenting Stress 
Index – PSI).

Presença  de  cárie  dentária 
(CD)  (dicotômica,  ceo-d), 
gravidade  da  CD  por  dente 
(contínua,  ceo-d)  e  por 
superfície dentária (ceo-s)

Análise  bivariada:  associação  positiva  entre 
estresse dos pais e presença de CD (p<0,05)
Análise multivariada: ausência de associação, 
após ajustes (p>0,05).

Tang et  al.,  2005/  Austrália/  97 
crianças de 4 a 5 anos e seus 
pais  em  creches  (amostra  de 
conveniência) de  Brisbane.

Corte-transversal/  Análises 
bivariadas e multivariadas (regressão 
logística  e  linear),  ajuste  por 
condições  socioeconômicas  e 
comportamentais.

Estresse  Familiar  (Parenting  Stress 
Index – PSI).

Presença  de  CD  (dicotômica, 
ceo-d)  e  gravidade  da  CD 
(contínua, ceo-d).

Análise  bivariada:  associação  positiva  entre 
estresse  dos  pais  e  CD  com  significância 
estatística (dados não apresentados).
Análise  multivariada:  associação  negativa 
entre adequação social (respostas defensivas) 
e gravidade da CD (ceo-d) (p=0,024).

Souza,  Vianna  e  Cangussu, 
2006/ Brasil/ 74 crianças de 2 e 
3 anos e suas mães (amostra de 
conveniência),  residentes  em 
um bairro popular  de Salvador-
BA.

Corte  transversal/  Análises 
bivariadas  e  multiviariadas 
(regressão  logística,  estimativa  de 
razões  de  prevalência,  RP),  ajuste 
por  condições  socioeconômicas  e 
comportamentais.

Disfunção  familiar  avaliada  pela 
presença  de  alteração  psiquiátrica 
materna  (SRQ-20)  e/ou  alcoolismo 
familiar (CAGE).

Presença  de  CD  (dicotômica, 
ceo-d).

Análise  bivariada:  associação  positiva  entre 
disfunção  familiar  e  CD  (RP  bruta=3,06,  IC 
95% 1,07  8,75). 
Análise multivariada: associação positiva entre 
disfunção familiar e CD (RP ajustada=7,35, IC 
95% 1,50  36,07).

Finlayson et al., 2007/ EUA/ 719 
crianças de 1 a 5 anos e suas 
mães,   selecionadas 
aleatoriamente,   moradores  de 
um  bairro  de  baixa  renda  em 
Detroit.

Corte  transversal/  Análises 
bivariadas  (regressão  de  Poisson, 
estimativa de razão de densidade de 
incidência, RDI), conforme as faixas 
etárias de 1 a 3 anos e 4 a 5 anos.

Sintomas  depressivos  maternos 
(Center  for  Epidemiological  Studies 
Depression Scale - CES-D), estresse 
dos  pais  (Parenting  Stress  Index  – 
PSI),  suporte  social  e  aspectos 
cognitivos maternos.

Freqüência  de  escovação 
dentária  (FED)  durante  uma 
semana.

Análise  bivariada:  associação  nula  entre 
sintomas  depressivos  maternos  e  FED, 
associação  negativa  entre  suporte  social  e 
FED em crianças de 1 a 3 anos (RDI=0,80, IC 
95%  0,65   0,97),  associação  positiva  entre 
aspectos  cognitivos  maternos  e  FED 
(RDI=1,09,  IC  95%  1,00   1,19)  entre  as 
crianças de 4 a 5 anos.

Finlayson et al., 2007/ EUA/ 719 
crianças de 1 a 5 anos e suas 
mães,   selecionadas 
aleatoriamente,   moradores  de 
um  bairro  de  baixa  renda  em 
Detroit.

Corte  transversal/  Análises 
bivariadas  (regressão  logística, 
estimativa  de  odds  ratio, OR), 
conforme as faixas etárias de 1 a 3 
anos e 4 a 5 anos.

Sintomas  depressivos  maternos 
(Center  for  Epidemiological  Studies 
Depression Scale - CES-D), estresse 
dos  pais  (Parenting  Stress  Index  – 
PSI),  suporte  social  e  aspectos 
cognitivos maternos. 

Presença  de  CD  e  presença 
de  CD  severa  (International  
Caries  Detection  and 
Assessment System – ICDAS).

Análise  bivariada:  associação  nula  entre 
sintomas depressivos maternos, suporte social 
e CD, associação negativa entre estresse dos 
pais  e  CD  em  crianças  de  1  a  3  anos 
(OR=0,62,  IC95%  0,39   0,98)  e  associação 
positiva  entre  aspectos  cognitivos  maternos 
(crenças fatalistas) e CD em crianças de 4 a 5 
anos (OR=2,67, IC 95% 1,20  5,98).

Valencia-Rojas,  Lawrence  e 
Goodman,  2008/  Canadá/  66 
crianças  de  2  a  6  anos  com 
história  de  maus  tratos 
assistidas  pelo   Children’s  Aid 
Society  of  Toronto  (CAST)  em 
Toronto.

Corte  transversal,  a  partir  de 
levantamento de dados secundários 
da  instituição  de  1991  a  2004/ 
Análise  descritiva,  análises 
bivariadas,  comparações  com 
resultados de um inquérito de saúde 
bucal  populacional de crianças de 5 
anos  (regressão  logística  bivariada, 
com estimativa de odds ratio, OR). 

Tipo  de  mau  trato,  gravidade  do 
abuso,  número  de  vezes  que 
frequentou  o  CAST,  duração  do 
internamento  no  CAST  e  tipo  de 
guarda.

Presença  de  CD  (dicotômica, 
ceo-d)  e  gravidade  da  CD 
(presença  de  CD  severa, 
dicotômica, ceo-d>3).

Crianças  com  história  de  maus  tratos  têm 
maior gravidade da CD do que a população de 
5  anos  em  geral  (p<0,05),  ausência  de 
diferença  na  prevalência  de  CD  de  acordo 
com  tipo  de  mau  trato  (negligência,  abuso 
físico  ou  sexual),  associação  negativa  entre 
maior  número  de  vezes  de  internamento  no 
CAST guarda  permanente  do  CAST e  CD 
(OR=0,16,  IC  95% 0,03   0,83;  OR=0,14,  IC 
95% 0,02  0,83, respectivamente).

Rossi, Lopes e Cangussu, 2009/ 
Brasil/  415  crianças  de  1  a  5 
anos  e  seus  cuidadores 
familiares,  selecionados 
aleatoriamente,  moradores  de 

Corte  transversal/  Análises 
bivariadas e multivariadas (regressão 
logística,  estimativa  de  odds  ratio, 
OR),  ajuste  por  condições 
socioeconômicas  e 

Uso  abusivo  de  álcool  na  família 
(CAGE).

Presença  de  má-oclusão 
(mordida  aberta  anterior, 
sobremordida,  mordida 
cruzada,  em  topo  e 
apinhamento).

Análise multivariada: associação positiva entre 
presença de adulto com uso abusivo de álcool 
na  família  e  má-oclusão  (OR ajustada=1,22, 
IC 95% 1,04  2,02).

Quadro 1. Características dos estudos epidemiológicos que avaliaram a relação entre aspectos psicossociais do contexto familiar e 
saúde bucal de pré-escolares, no período de 1999 a 2010.

Continuação
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Artigo 2Artigo 2
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Resumo

Na  infância  a  cárie  dentária  representa  a  principal  patologia  bucal,  com 

conseqüências negativas para o desenvolvimento físico e emocional infantil. O 

cuidado familiar é necessário para a manutenção da saúde bucal da criança. 

Este estudo teve por objetivo analisar a relação entre o contexto familiar e a 

saúde  bucal  de  pré-escolares,  utilizando  as  abordagens  qualitativa  e 

quantitativa. O estudo epidemiológico foi de corte transversal e avaliou a saúde 

bucal de 528 crianças de 18 a 48 meses de idade assistidas pela Estratégia 

Saúde da Família de Salvador-BA e entrevistou suas respectivas mães, em 

2007; já o estudo qualitativo foi realizado com mães, avós e profissionais de 

saúde  bucal  (cirurgiãs-dentistas  e  Agentes  Comunitários  de  Saúde),  que 

participaram de entrevistas coletivas em uma Unidade de Saúde da Família na 

capital baiana no início de 2009. Os resultados deste estudo buscaram articular 

ambas as abordagens a partir de 04 categorias de análise: família, cuidado e 

saúde; a cárie dentária em pré-escolares sob dois olhares; cárie dentária em 

pré-escolares e fatores associados, e cuidados familiares com a saúde bucal 

de pré-escolares. As condições de saúde bucal deste grupo foram marcadas 

pela prevalência (16,48%) e gravidade da cárie dentária (ceo-d igual 0,62 e 

ceo-s igual  a 1,09).   Observou-se como fatores associados à ocorrência da 

cárie na dentição decídua: idade da criança (RP=3,05, IC 95% 1,92  4,83), 

renda familiar (RP=1,62, IC 95% 1,02  2,58), escolaridade materna (RP=1,82, 

IC 95% 1,17  2,84), número de moradores por cômodo (RP=1,49, IC 95% 1,01 

2,18), tipo de casa (RP=3,16, IC 95% 1,65  6,06), relação mãe-filho (RP=1,73, 

IC 95% 1,09  2,75) e alcoolismo materno (RP=1,60, IC 95% 1,05 2,46). A cárie 
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é percebida como um problema importante pelas mães, avós e profissionais de 

saúde bucal. Ações intersetoriais e o acolhimento nos serviços, como a escuta 

profissional qualificada, capaz de perceber o entendimento dos usuários sobre 

o processo saúde-doença bucal infantil  além do pensamento biomédico, são 

necessárias para o planejamento de estratégias de saúde bucal mais efetivas 

voltadas para os pré-escolares. 

Palavras-chave: família, saúde bucal, pré-escolares, epidemiologia em saúde 

bucal, estudo qualitativo.
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Abstract

During childhood dental caries represent the primary oral disease, with negative  

consequences for  children’s  emotional  and physical  development.   Family’s  

care is necessary to maintain children’s oral health.  The objective of this study  

was  to  analyze  the  relationship  between  the  family  context  and  preschool  

children’s oral health, using the quantitative and qualitative approaches.  The  

cross-sectional epidemiological study evaluated the oral health of 528 children 

with  ages  between  18  and  48  months,  being  assisted  by  Family  Health  

Strategy, in Salvador, State of Bahia, and interviewed their respective mothers,  

in 2007; the qualitative study was carried out with mothers, grandmothers and 

oral health practitioners (dental surgeons and Community Health Agents) that  

participated in group interviews in a Family Health Center, also in Salvador, in  

the  beginning  of  2009.   The  results  of  this  study  sought  to  discuss  both  

approaches  from  04  analytical  categories:   family,  care  and  health;  dental  

caries in preschool children under two points of view; dental caries in preschool  

children and associated factors, and family’s care of preschool children’s oral  

health.   This  group’s  oral  health  conditions  were  distinguished  by  the  

prevalence (16.48%) and severity of dental caries (dmf-t equals 0.62 and dmf-s  

equals  1.09).   The following factors associated to  caries in deciduous teeth  

were  observed:  child’s  age  (PR=3.05,  IC  95%  1.92  4.83),  family  income 

(PR=1.62, IC 95% 1.02 2.58), mother’s schooling (PR=1.82, IC 95% 1.17 2.84),  

number  of  persons  per  household  (PR=1.49,  IC  95%  1.01  2.18),  type  of  

housing (PR=3.16, IC 95% 1.65 6.06), mother-son relationship (PR=1.73, IC 

95% 1.09 2.75) and mother’s alcoholism (PR=1.60, IC 95% 1.05 2.46). Dental  
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caries are perceived as a major problem by mothers, grandmothers and oral  

health  practitioners.  Intersectorial  actions  and  the  welcome  offered  in  the  

service,  such  as  qualified  professional  attention,  capable  of  perceiving  the 

users’ understanding about the children’s oral health-disease process beyond 

the biomedical thinking, are necessary for the planning of more effective oral  

health strategies for preschool children.  

Key  words: family,  oral  health,  preschool  children,  oral  epidemiology,  

qualitative research.
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Introdução

A cárie dentária constitui-se como a doença bucal mais prevalente na 

infância, sendo de extrema importância para a qualidade de vida da criança, 

por ser causa de dor, sofrimento e associar-se às condições gerais de saúde. 

Adicionalmente, este é um problema com possibilidades de prevenção e custos 

de  tratamento  elevados,  caracterizando-se  como  um  problema  de  saúde 

coletiva1.

         Quanto à sua etiologia, a cárie dentária é uma doença crônica, infecciosa 

e multifatorial2. A cárie precoce na infância, termo utilizado para determinar o 

acometimento  da  lesão  cariosa  em  criança  com  até  71  meses  de  idade2, 

relaciona-se a fatores biológicos, socioeconômicos e atitudes comportamentais 

referentes  à  higiene  e  dieta3,  4,  5.  Todavia,  as  normas  culturais,  crenças  e 

comportamentos, bem como as alterações psicossociais na família e fatores 

relacionados à oferta de serviços na infância que podem interferir  na saúde 

bucal são temas pouco explorados na literatura6.

Nesta fase da vida os cuidados e estímulos necessários ao crescimento 

e desenvolvimento são fornecidos pela família7. A família representa o primeiro 

núcleo social  da criança e possui  um modo de vida próprio8,  que pode ser 

compreendido à luz do modelo teórico proposto por Almeida Filho9: “Modo de 

Vida e Saúde”, o qual trata de dois domínios da vida social: o simbólico e o da 

cotidianidade, isto é, estilo e condições materiais de vida, respectivamente. A 

adequação do cuidado no contexto familiar decorre de condições estáveis de 

vida, tanto psicossociais quanto socioeconômicas10.

 No campo da Saúde Bucal Coletiva os estudos epidemiológicos acerca 

da  cárie  precoce  predominam  em  relação  aos  qualitativos11.  Todavia,  os 
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últimos  são  fundamentais  para  a  compreensão  do  processo  saúde-doença 

bucal,  afinal  a  forma  como  as  pessoas  percebem este  processo  influencia 

diretamente as  suas práticas12.  A  partir  do  desvendamento  das percepções 

sobre  as  doenças  e  os  cuidados  com  a  saúde  bucal,  o  planejamento  de 

estratégias para a promoção da saúde e prevenção de doenças deve incluir os 

responsáveis pelas crianças em seu contexto histórico, seu meio social e suas 

relações com as crianças e os espaços sociais que as abrigam.

A pesquisa em saúde utiliza as abordagens metodológicas quantitativas 

e qualitativas para se aproximar da realidade observada. Além de apropriado 

ao objeto da investigação e de oferecer elementos teóricos para a análise, o 

método tem que ser operacionalmente exeqüível. Ambas as abordagens são 

necessárias,  porém em muitas circunstâncias são insuficientes para abarcar 

toda a realidade observada. Portanto, elas podem e devem ser utilizadas como 

complementares,  sempre  que  o  planejamento  da  investigação  esteja  em 

conformidade13.  Assim,  nesta  investigação  buscou-se  utilizar  ambas  as 

abordagens metodológicas de maneira integrada, e seu principal objetivo foi 

descrever a relação entre o contexto familiar e a saúde bucal de pré-escolares.

Métodos

Abordagem quantitativa 

O  estudo  de  natureza  epidemiológica  faz  parte  de  um  projeto  de 

pesquisa mais abrangente, que envolveu a realização de um estudo de coorte 

que  avaliou  a  associação  entre  contexto  familiar  e  saúde  bucal  de  pré-

escolares. Os dados deste estudo, com delineamento transversal, referem-se a 
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avaliações realizadas no primeiro ano de acompanhamento de crianças com 

idade entre  18  e 48  meses,  residentes  em áreas de  abrangência de  cinco 

diferentes  Unidades  de  Saúde  da  Família  (USF)  da  Estratégia  Saúde  da 

Família de Salvador-BA, no período de julho a dezembro de 2007.  

Foi utilizado o aplicativo Statcalc do Epiinfo versão 6.0414 para o cálculo 

do tamanho de amostra para um estudo de coorte.  Considerou-se como efeito 

a cárie dentária e a variável de exposição foi disfunção familiar caracterizada 

pela  presença  de  alcoolismo  familiar  ou  alteração  psiquiátrica  materna,  de 

acordo  com  um  estudo  prévio  realizado  na  capital  baiana15.  Parâmetros 

estatísticos foram utilizados para obtenção do tamanho da amostra: Intervalo 

de Confiança igual a 95%, poder do estudo igual a 80%, razão de 5:1 entre 

exposição  e  não  exposição,  prevalência  de  5%  de  doentes  entre  os  não 

expostos e risco relativo  igual  a  3.  O tamanho final  da amostra foi  de 498 

crianças de 18 a 48 meses de idade, sendo que foram incluídos mais 10%, a 

fim  de  evitar  que  possíveis  perdas  interferissem  nos  resultados  finais, 

chegando ao valor de 548 indivíduos. 

Salvador está dividida em doze distritos sanitários e, em 2006, possuía 

2.714.977 habitantes. O processo de amostragem deste estudo foi realizado 

em duas etapas - seleção com caráter de conveniência dos distritos sanitários 

e sua respectiva unidade de saúde, e a amostragem aleatória simples para a 

seleção das crianças de 18 a 48 meses cobertas pela Estratégia Saúde da 

Família, contemplando os indivíduos desta faixa etária cadastrados nas USF. 

Considerando as diferenças socioeconômicas e do perfil epidemiológico entre 

os  doze  distritos  sanitários  de  Salvador-BA,  optou-se  por  classificá-los  em 

quatro grupos (condição sócio-econômica e epidemiológica muito baixa, baixa, 
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regular e alta), utilizando-se para isso uma adaptação do indicador agregado 

proposto  por  Oliveira16.  A  partir  de  variáveis  socioeconômicas  agregadas 

disponibilizadas pelo Sistema de Informações da Atenção Básica, assim como 

do coeficiente de mortalidade infantil de cada distrito sanitário fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2006, foi construído o indicador 

classificatório  final.  No  quadro  1,  estas  variáveis  estão  descritas  mais 

detalhadamente. 

A partir da classificação final dos distritos conforme metodologia também 

utilizada por Oliveira16, foi definido um distrito representante de cada um dos 

grupos  como  unidade  amostral  primária.   Tais  distritos  foram  definidos  de 

acordo  com a  conveniência  do  grupo  de  pesquisa  envolvido  neste  projeto, 

representada  pela  inserção  prévia  da  Faculdade  de  Odontologia  da 

Universidade Federal da Bahia (FOUFBA) em atividades de ensino e pesquisa, 

menor número de casos de violência na área da USF e aceitação do projeto 

pelos coordenadores  distritais.  Assim,  foram definidos  os seguintes  distritos 

sanitários:  Brotas,  Pau da Lima,  Subúrbio-Ferroviário e Barra-Rio Vermelho. 

Para cada um deles, foi estabelecida uma área de abrangência de uma USF 

para coleta de dados, com exceção do distrito do Subúrbio-Ferroviário, onde 

por razões referentes ao tamanho da população coberta por apenas uma USF, 

duas áreas de abrangência relativas a duas USF fizeram parte da amostra. 

Baseado na cobertura de crianças na faixa etária do estudo pelo Programa 

Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia Saúde da Família em 2006, é que 

foi calculado o tamanho amostral de cada distrito sanitário (Diagrama 1).

Os dados deste estudo são primários, coletados em ambiente domiciliar, 

sob  luz  natural,  com  a  criança  sentada.  A  coleta  foi  realizada  através  de 
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entrevista estruturada e exame bucal. Na entrevista realizada com as mães das 

crianças,  ou  cuidador  principal  (na  ausência  permanente  da  mãe  como 

principal cuidadora, por exemplo, em caso de falecimento, moradia em outro 

bairro/local,  ou  cidade),  utilizou-se  um  questionário  que  compreendia  – 

identificação da criança e de seus familiares, informações socioeconômicas, 

aspectos  gerais  de  saúde  da  criança,  acesso  e  utilização  dos  serviços 

odontológicos,  hábitos  de  higiene  bucal  e  alimentares.  Os  aspectos 

psicossociais  maternos  foram avaliados  pela  qualidade  de  vida  através  da 

avaliação dicotômica de cada um dos domínios (físico, psicológico, ambiental, 

relações sociais) do instrumento proposto pela Organização Mundial de Saúde 

WHOQOL-bref17,  quando  foram  definidos  duas  categorias:  satisfatório  e 

insatisfatório, a partir da média obtida para cada domínio;  pela suspeita de 

transtornos  mentais  comuns  identificados  pelo  Self Report  Questionnaire 

SRQ-2018,  sendo que o caso foi identificado a partir de 08 ou mais respostas 

positivas e pelo alcoolismo de acordo com a escala CAGE19, quando o caso foi 

identificado a partir de 02 ou mais respostas positivas. Foi utilizada uma ficha 

para o exame bucal, onde foram registrados dados referentes à condição de 

cárie dentária, conforme os critérios do ceo-d e ceo-s20. 

A  coleta  dos  dados  foi  realizada  por  equipes  de  estudantes  de 

graduação  da  FOUFBA,  devidamente  treinados  e  calibrados,  sendo 

observados índices  satisfatórios  de  concordância  inter  e  intra-examinadores 

(10% dos exames foram repetidos durante a coleta; índices de concordância 

iguais ou superiores a 95%, e Kappa igual ou superior a 0,88 para a cárie 

dentária  foram  observados).  A  equipe  também  era  formada  pelos  Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) responsáveis pelas micro-áreas. 
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Realizou-se inicialmente a análise descritiva das variáveis de interesse. 

Análises  bivariadas  foram  realizadas,  considerando  a  presença  de  cárie 

dentária como efeito principal (variável dicotômica, ceo-d=0 e ceo-d>0) e sua 

associação com variáveis classificadas em condições de vida (demográficas, 

socioeconômicas  e  ambientais),  estilo  de  vida  (atitudes  comportamentais, 

relacionais  familiares  e  acesso  a  atenção  odontológica)  e  alterações 

psicossociais  maternas  (qualidade  de  vida,  transtornos  mentais  comuns  e 

alcoolismo).  Para isso foram estimadas medidas de associação (Razões de 

Prevalência - RP) e seus respectivos Intervalos de Confiança a 95% (IC 95%). 

Os instrumentos de coleta de dados foram revisados e os dados digitados no 

EPI-INFO, versão 6.0414.  Para a análise dos dados foi  utilizado o programa 

STATA 1021.

Abordagem qualitativa

Realizou-se um estudo qualitativo em uma área de abrangência de uma 

USF de Salvador-BA, constituída por micro-áreas que apresentavam diferentes 

padrões  sociais,  em  uma  tentativa  de  que  as  diferenças  culturais  e 

socioeconômicas pudessem transparecer  na  produção dos dados e  na  sua 

análise. Esta área também foi avaliada durante o inquérito epidemiológico de 

saúde bucal de pré-escolares. 

Os sujeitos deste estudo foram mães ou avós de crianças na faixa etária 

pré-escolar,  moradoras da área de abrangência da USF,  e profissionais  de 

saúde  bucal,  especialmente  cirurgiãs-dentistas  e  ACS,  que  participaram de 

entrevistas  coletivas em grupos focais nos meses de janeiro e fevereiro  de 

2009.  
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O grupo focal é uma estratégia grupal para realização de entrevistas em 

profundidade utilizada na pesquisa qualitativa.  Trata-se da condução de um 

debate aberto e acessível: os assuntos em questão são de interesse comum, 

planejado para obtenção de percepções sobre um determinado tema em um 

ambiente  permissivo  e  não  ameaçador;  as  diferenças  de  status entre  os 

participantes não são levadas em consideração; e o debate se fundamenta em 

uma discussão racional, no sentido de que não privilegia indivíduos particulares 

ou posições. É uma interação social  mais autêntica do que a entrevista em 

profundidade  individual,  sendo  um  exemplo  da  unidade  social  mínima  em 

operação e, como tal, os sentidos ou representações que emergem são mais 

influenciados  pela  natureza  social  da  interação  do  grupo,  em  vez  de  se 

fundamentarem na perspectiva do indivíduo22.

As  entrevistas  foram  gravadas  e  realizadas  pela  pesquisadora 

responsável, acompanhada por duas estudantes de Odontologia da FOUFBA, 

bolsistas  de  iniciação  científica,  treinadas  para  o  registro  de  observações 

durante  os  grupos.  Um roteiro  semi-estruturado  orientou  as  perguntas,  que 

visou obter a descrição das práticas de cuidado no ambiente familiar, descrever 

as práticas de cuidado em relação à saúde bucal  de crianças na fase pré-

escolar e expor quais as percepções das mães/avós e dos profissionais de 

saúde bucal sobre as doenças bucais e sua causalidade.

Após a transcrição integral  dos depoimentos, realizou-se a análise de 

conteúdo23, etapa onde o material transcrito e o registro das observações foram 

organizados  segundo  unidades  de  contexto  e  categorias  pré-analíticas, 

definidas a partir  da literatura e experiência da pesquisadora. As categorias 

foram redefinidas e consolidadas no transcorrer da análise, com o objetivo final 
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de avaliar a relação entre o contexto familiar e a saúde bucal infantil.  Ao final, 

foram utilizadas as seguintes categorias analíticas: família, cuidado e saúde; a 

cárie  dentária  em  pré-escolares  sob  dois  olhares;  cárie  dentária  em  pré-

escolares e fatores associados, e cuidados familiares com a saúde bucal de 

pré-escolares.  Na  seção  de  Resultados  e  Discussão,  a 

entrevistadora/moderadora  foi  identificada  como  tal  e  as  mães/avós  e 

profissionais através de nomes fictícios. As falas apresentadas respeitaram a 

grafia e sintaxe utilizadas pelos participantes das entrevistas. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Os termos de 

consentimento  foram  assinados  pelos  participantes  e  responsáveis  pelas 

crianças, após o esclarecimento dos objetivos da pesquisa. 

Resultados e Discussão

A descrição dos resultados e discussão deste estudo de natureza quali-

quantitativa buscou articular ambas as abordagens a partir das 04 categorias 

de  análise  referidas  anteriormente.  Considerando  as  especificidades  das 

abordagens quantitativa e qualitativa e suas potencialidades no processo de 

captação e compreensão da realidade, a análise da primeira categoria foi feita 

conforme  resultados  da  abordagem  qualitativa,  enquanto  que  a  segunda, 

terceira e quarta categorias foram analisadas a partir dos resultados de ambas 

as abordagens, sempre que atuaram de maneira complementar. 

Família, cuidado e saúde
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No estudo qualitativo foram formados 04 grupos (02 grupos formados 

por  08 mães ou avós de crianças na  faixa  etária  pré-escolar,  e  02 grupos 

formados por 01 cirurgiã-dentista e 12 ACS). Cada grupo participou de uma 

entrevista coletiva em grupos focais distintos com duração de 60 a 90 minutos 

na sala de reunião da própria USF.  

O significado da família  para os participantes dos grupos focais  está 

relacionado ao papel no desenvolvimento das pessoas que dela fazem parte. A 

família atua como um modelo a ser seguido, sobretudo para as crianças. A fala 

abaixo ilustra inclusive a percepção de que há relação entre a presença de 

transtornos mentais dos pais e suas conseqüências para os filhos.

Eu acho que a família, pelo menos eu penso assim, que a família é a  
base de tudo. Se a criança nasce em um ambiente desestruturado,  
ela  vai  ser  uma criança  desestruturada,  né?  Se  ela  vem de uma  
família equilibrada, por mais que ela tente desviar sua conduta, ela já  
tem o perfil da família dela, não é isso? (...) Mesmo independente de  
condições financeiras, ou não, porque ela vai se espelhar no que ela  
vê dentro de casa, a criança só repete o que ela, o que ela vê alguém  
fazer. Principalmente porque ela tá em fase de formação, ela é tipo  
um robozinho, tudo o que ela vê, ela quer fazer, o que você fala, ela 
repete e você tem que supervisionar até o seu linguajar pra ela não  
ficar  uma  criança  de  gírias,  de  nomes,  de  ambientes  agressivos 
porque eu sempre ouvi dizer: pais neuróticos, filhos estressados (...).  
Então a família pra mim é a base (Silvia, ACS).

A  família  é  percebida  como  ambiente  de  apoio,  de  suporte  social: 

quando ocorre algum problema de saúde em um dos membros, o outro assume 

suas funções, colabora. Esta relação equilibrada é percebida como essencial 

para o cuidado e formação dos filhos.

(...) sempre a gente está parando pra conversar [refere-se ao marido],  
porque eu sou depressiva, tenho problema de depressão, às vezes  
quando eu tô meio desanimada, triste, ele é mais disposto, ele não se 
irrita,  ele  é  mais  calmo,  vai  lá,  colabora  comigo,  é  uma  pessoa 
fundamental,  então  a  gente  se  entende,  assim,  tentamos  educar 
nossas filhas da maneira que a gente pode...,  estão estudando as 
duas (Maria da Conceição, mãe).

Na atualidade, a literatura aponta que o contexto familiar representa um 

elemento essencial para a determinação da situação de saúde.  As famílias 
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estabelecem  relações  de  convivência,  conflituosas  ou  não,  trocam 

experiências, acumulam saberes, habilidades, hábitos e costumes, transmitindo 

concepções  e  cultura  aos  seus  membros.  A  dinâmica  familiar  de  vidas 

interdependentes pode levar à disponibilidade de apoio social ou a limitações 

deste suporte. Desse modo, quando se refere ao desenvolvimento humano, a 

família ocupa lugar privilegiado: ela possibilita tanto o risco como a proteção à 

saúde, em várias das suas dimensões8. 

Existe  a  percepção  da  relação  entre  problemas  psicossociais,  como 

alcoolismo  no  ambiente  familiar,  uso  de  drogas  e  violência  doméstica  e  o 

comprometimento  do  cuidado  com  os  filhos  pequenos,  que  passa  a  ser 

conduzido por vizinhos e irmãos.

Vou diagnosticá-la como alcoólatra [referindo-se a uma paciente]...  
Uma das filhas, um bebê, quem tomava conta era a agente de saúde,  
porque até de madrugada, ela na rua, bebendo... Essa filha, tentei  
orientar, né? Tentei orientar na alimentação... o bebê dela vai fazer  
um ano, o bebê ficava em casa sozinho,  às vezes com uma irmã 
pequena, por conta de um, eu acho do vício, né? Eu acho que tem 
tudo a ver quando você tem problemas psicossociais, como álcool,  
drogas, violência doméstica, essa mãe ela não tem uma clareza de tá  
ali levando a vida dela, o cuidado. Com certeza o cuidado da criança  
é totalmente comprometido (Lívia, cirurgiã-dentista).

Evidências  científicas  revelam  que  o  ambiente  psicossocial  familiar 

influencia  o  desenvolvimento  e  a  saúde  dos  seus  membros:  o  alcoolismo 

presente  na  família  relaciona-se  a  problemas  psiquiátricos  na  infância24;  a 

qualidade do estímulo doméstico, as condições materiais e a dinâmica familiar 

influenciam o desenvolvimento cognitivo infantil10.

No ambiente familiar, é fundamental o papel da mãe, como modelo e 

como principal cuidadora dos filhos pequenos. Além disso, as avós assumem o 

papel desempenhado pelas mães na ausência destas, nos momentos em que 

estão trabalhando, por exemplo.

A família toda, inclusive os filhos têm o exemplo da mãe (Silvia, ACS).
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Você mesmo  quem cuida  [dirige-se  a  uma mãe],  ela  não vai  pra  
creche [refere-se à filha]? (Entrevistadora).
Não,  por  enquanto  não.  Se  eu  fosse  trabalhar...  mas  ainda  não  
(Mirela, mãe).

E a  senhora  [dirige-se  a  uma  avó],  é  a  cuidadora  da  sua  neta?  
(Entrevistadora).
Dessa e dos outros netos, porque as mães trabalham (Vera, avó).

A  mãe  foi  o  principal  agente  do  cuidado  à  saúde  nas  diferentes 

estruturas familiares investigadas por Oliveira e Bastos8 e Bustamante e Trad25. 

A  qualidade  do  comportamento  materno  –  prontidão  e  sensitividade, 

especialmente nos primeiros anos de vida, como fonte de experiência relevante 

principal, está estreitamente relacionada à aquisição da competência social da 

criança8. Os cuidados das mães são redobrados quando se trata das crianças, 

o que se expressa também em maior procura de serviços de saúde para elas25.

A interferência da violência urbana no cuidado e desenvolvimento dos 

filhos pode ser notada no discurso desta mãe, que relata a impossibilidade de 

colocar sua filha na escola devido ao medo da violência do local onde mora.

Porque assim,  ela tem 04 anos,  então não achei  vaga nas outras  
creches, aí na Creche Vida, disse que só podia entrar com 05 anos...  
e eu tô traumatizada com negócio de tiroteio, aí eu fico com medo de 
colocar ela nos colégios longe, só que eu não quero, fico com medo 
por causa disso. Teve até vaga lá na favela num colégio, só que eu 
também não quero,  tem muito  tiro...  aí  eu não quero botar (Ivete, 
mãe).

A  violência  traz  intensa  preocupação  aos  moradores  de  bairros 

populares25,  influenciando  a  organização  da  vida  cotidiana.  As  famílias 

consideram  importante  que  as  crianças  freqüentem  a  escola  para  que 

aprendam  conteúdos  da  educação  formal  e  moral25,  porém  os  casos  de 

violência atuam como verdadeiras barreiras sociais ao acesso às instituições 

de ensino.

As práticas de cuidado no ambiente familiar são comuns quando ocorre 

algum problema de saúde, como exemplos têm-se: o hábito de tomar chás, a 
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auto-medicação  e  os  conselhos  de  vizinhos.  Quando  estas  práticas  não 

solucionam o problema, busca-se pelo cuidado profissional ou de benzedeiros. 

Este itinerário terapêutico é justificado pelo medo, pela dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde e pela comodidade do cuidado informal. 

Eu tomo um chazinho, um remédio que tiver em casa que eu acho 
que resolve, se não resolver, eu procuro o médico, mas eu não vou  
correndo pra médico não, geralmente eu vou depois, por exemplo, as  
meninas mesmo quando tem dor de barriga eu dou um paracetamol,  
se não resolver, eu vou no médico, geralmente eu faço assim. A de  
cinco anos [refere-se à filha] nasceu um furúnculo na perna, já tem 
um mês... ficou quase uma semana. Oxe! Só fui no médico no último  
caso, eu comprei uma pomadinha, comprei um remédio na farmácia,  
depois que não resolvi, eu levei para o médico (Maria da Conceição, 
mãe).

(...) Eu acho que a maioria que tem algum problema, alguma coisa,  
não  recorre  logo  no  médico.  Primeiro,  porque  muitos  têm  medo; 
segundo, a própria dificuldade de encontrar, de saber se tem médico,  
se  tá  de  férias...  sempre  tem  alguma  coisa;  terceiro,  pela  
comodidade, nós já temos o costume de tomar um chá, de o vizinho 
dizer: “Ah, tome isso, tome isso”; e o brasileiro tem esse costume,  
tomar primeiro o remédio em casa, se não melhorar, aí procura o  
médico. Então o cuidado de saúde, eu acho que primeiro é o que tem  
em  casa,  quando  não  dá  jeito,  procura  a  unidade  de  saúde,  a 
benzedeira (Júlia, ACS).

Para Kleinman26 as alternativas de assistência à saúde são classificadas 

em: informal, compreendendo o campo leigo, as práticas de auto-tratamento e 

auto-medicação, os conselhos de vizinhos, amigos e parentes, sendo a família 

a principal  promotora de cuidados; popular,  que envolve os benzedeiros; e, 

profissional, que compreende as profissões regulamentadas da área da saúde. 

Esta última instância de cuidados representa em muitos países do mundo uma 

pequena proporção de assistência à saúde, já que os profissionais da área são 

recursos escassos, além de se mostrarem distantes dos seus pacientes por 

classe social, condição sócio-econômica ou gênero. 

As famílias  cuidam dos seus membros por  questões afetivas,  com o 

intuito de evitar o sofrimento do outro e também a fim de prevenir doenças e 
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suas possíveis conseqüências, como o gasto financeiro com medicamentos e o 

enfrentamento de problemas nos serviços de saúde. 

O meu cuidado com os meus filhos e com meu marido é que eu amo  
muito eles e jamais quero ver sofrer (Maria da Conceição, mãe).

Eu cuido do meu filho para não gastar dinheiro com remédio, não  
gosto de gastar dinheiro principalmente com remédio, entendeu? E 
de mim também, porque eu não tenho plano médico de saúde, cuidar  
bastante...  de ano em ano,  faço revisão,  tá  tudo normal,  comprar  
comida  eu  gosto,  agora  comprar  remédio,  não  vou  mentir...  gosto 
não, se eu pudesse, vinha aqui no posto pegar, mas chega aqui no  
posto nunca tem nada (Adriana, mãe).

A relação que as famílias de classes populares fazem entre cuidado das 

crianças e afeto é referida por outros pesquisadores8, 25. A busca dos serviços 

de saúde para atender as crianças é freqüente e muito valorizada8, 25. Para os 

informantes do estudo de Bustamante e Trad25, realizado em área periférica do 

município  de  Salvador-BA,  é  fundamental  que  as  crianças  sejam  levadas 

rotineiramente  ao  pediatra  com  fins  preventivos,  pois  quando  as  crianças 

adoecem  passa  a  predominar  a  insatisfação  com  o  serviço,  devido  às 

dificuldades de acesso.

A cárie dentária em pré-escolares sob dois olhares 

No  inquérito  epidemiológico  de  cárie  dentária  foram  avaliadas  528 

crianças, das quais 212 residiam no distrito Barra-Rio Vermelho, 28 no distrito 

de Brotas, 99 no distrito Pau da Lima e 189 no Subúrbio Ferroviário. A idade 

delas variou de 18 a 48 meses, a média foi de 33 meses de idade, e a maioria 

era do gênero feminino (53,22%) (Tabela 1). Na maioria das vezes, suas mães 

biológicas foram entrevistadas,  exceto no caso de 24 crianças (4,55%) que 

eram  cuidadas  por  avós  maternas  ou  paternas  em  razão  da  ausência 

permanente  de  suas  mães,  as  quais  exerciam o  papel  da  mãe e  por  isso 

também participaram da coleta dos dados. 
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A maior  parte  das crianças era negra ou parda (85,04%),  residia  em 

domicílios com 6 ou menos eletrodomésticos (55,68%), 5 ou mais cômodos 

(54,73%), com até 1 morador por cômodo (57,01%), que eram construídos de 

tijolos (98,11%) e o lixo era coletado regularmente (91,48%). A renda familiar 

da maioria delas era de até 2 salários mínimos (67,42%). O chefe das suas 

famílias  era  o  companheiro  da  sua  mãe  ou  o  casal  (mãe  e  companheiro) 

(64,02%), suas mães possuíam o 2º grau incompleto ou menos anos de estudo 

(60,42%) e eram casadas ou viviam com companheiros (68,18%). A maioria 

das crianças não possuía irmãos na sua faixa etária (81,44%), morava com a 

mãe biológica (87,69%) e era cuidada por ela (79,17%) (Tabela 1).

No  que  tange  aos  principais  hábitos  de  alimentação  e  higiene  das 

crianças, verificou-se que 58,71% delas não era amamentada durante a noite, 

50,19% havia sido amamentada no seio materno por menos que 6 meses e a 

maioria consumia alimentos doces (81,25%). A sua higiene bucal iniciava-se 

geralmente aos 6 meses ou mais de idade (67,99%) e em sua grande maioria, 

estas crianças nunca haviam recebido qualquer tipo de atenção odontológica, 

seja esta preventiva, educativa ou curativa (66,29%) (Tabela 2). 

Quanto às alterações psicossociais identificadas nas mães das crianças, 

observou-se  que 29,92% destas  possuíam algum tipo  de  transtorno mental 

comum  e  17,42%  relataram  alcoolismo.  A  avaliação  da  qualidade  de  vida 

destas mães revelou que 63,83% consideravam satisfatórias as características 

do domínio  físico,  58,71% estavam satisfeitas com os aspectos do domínio 

psicológico da sua qualidade de vida, 71,40% e 57,58% referiam satisfação 

com os domínios ambiental e das relações sociais, respectivamente (Tabela 2).
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A  cárie  dentária  apresentou  uma  prevalência  de  16,48%  entre  as 

crianças assistidas pela Estratégia Saúde da Família de Salvador-BA (Tabela 

1), sendo sua gravidade avaliada pelo ceo-d e ceo-s,  que apresentaram os 

respectivos valores: 0,62 e 1,09.   No Brasil, o último inquérito epidemiológico 

nacional de saúde bucal27 avaliou as condições bucais de crianças na faixa 

etária de 18 a 36 meses e revelou que cerca de 27% delas apresentaram pelo 

menos um dente decíduo cariado e esta prevalência subiu para cerca de 60% 

nas crianças com 05 anos de idade. O ceo-d na faixa etária de 18 a 36 meses 

foi de 1,07. 

Em Salvador-BA o ceo-d de crianças de 5 anos em 2005 foi igual a 1,97, 

sendo que a prevalência de cárie foi de 49,6%. Entre os dentes atacados pela 

cárie  dentária,  85,78% encontravam-se cavitados,  ou seja,  necessitando de 

tratamento  restaurador28.  Este  último  achado  corrobora  os  resultados  deste 

estudo, quando 94,17% dos dentes decíduos acometidos pela cárie em pré-

escolares necessitavam de restauração, apenas 3,68% estavam restaurados e 

2,15% já haviam sido extraídos. 

A cárie dentária é percebida como a mais importante alteração bucal 

tanto pelas mães ou avós de crianças na faixa etária pré-escolar, quanto pelos 

profissionais de saúde que participaram dos grupos focais.  Destaca-se que 

sinais  e  sintomas  da  cárie  dentária  são  referenciados  de  acordo  com  a 

nomenclatura e conhecimento científicos, a exemplo de “cárie” e “cárie ativa”, 

especialmente entre os ACS. No entanto, os sintomas da cárie também são 

relatados como “esfarelamento” e “dente estragado”, assemelhando-se a um 

processo natural, que é reforçado pela crença de que é possível a erupção do 

dente com cárie. 
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Na minha área quando eu comecei a trabalhar tinha um garotinho, ele  
tinha  02  anos  na  época,  e  era  aquela  cárie  ativa,  que  é  aquela  
castanhazinha (Rita, ACS).

Eu tô com uma criança que ela tá com esfarelamento do dente. Aí, a  
mãe disse que é por causa da sensibilidade ao açúcar, e aí o dente  
dela foi esfarelando, esfarelando, e agora tá com uma cariezinha, tá  
banguela na frente (Júlia, ACS).

Eu  tenho  minha  criança  com  os  dentes  todos  estragados,  já  pra 
perder os dentes de leite e ele já não é mais dente de leite, já é o  
dente que nasceu que tá todo estragado (Maria da Conceição, mãe).

A percepção das mães de Fortaleza-CE sobre  a  cárie  enquanto  um 

problema bucal  infantil  também foi  observado por Nations et  al.29.  As mães 

costumavam avaliar a cavidade bucal de seus filhos e levá-los para o exame 

odontológico.  Contudo  ao  se  referirem  a  este  problema  elas  utilizavam  a 

linguagem  popular:  “dente  pôdi”,  “estragado”,  “comido”.  A  possibilidade  de 

erupção de dentes já cariados aparece também no relato de algumas mães no 

estudo de Nations et al. 29: segundo uma delas o dente de seu filho “já nasceu 

podre”.  Tal  concepção  popular  de  que  a  cárie  é  um  processo  inevitável 

também foi notada em outros grupos no Brasil12, 30.

As  conseqüências  da  cárie  para  as  crianças  são  sentidas, 

principalmente aquelas relativas à dor, inflamação gengival e desenvolvimento 

emocional infantil.

(...) mas é um processo muito complicado [refere-se a uma criança 
com cárie], dolorido, a gengiva dele fica inchada (Júlia, ACS).

Aí vem esse paciente mesmo,  estuda num colégio na área que a  
gente tava fazendo um trabalho, aí os colegas dizem: “Ah, o dente  
dele não tem jeito mais não, são tudo podre, num vai ficar nunca mais  
bom”, não sei o quê. A gente conversa com eles, mas a gente vê que 
tem o preconceito deles,  né? Tem o preconceito,  né? E a criança  
acaba ficando retraída (Rita, ACS).

A  presença  precoce  de  cárie  em  crianças  possui  características 

destrutivas específicas e geralmente é acompanhada pela presença de dor e 

infecção,  que  podem  gerar  problemas  alimentares  e  conseqüente 
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comprometimento  do  desenvolvimento  físico  e  da  estética,  prejudicando  o 

convívio social infantil3. 

Cárie dentária em pré-escolares e fatores associados

Aspectos  biológicos  e  atitudes  comportamentais  envolvidos  no 

desenvolvimento  da  cárie,  tais  como,  a  presença  de  bactérias,  hábitos 

alimentares  e  higiene  bucal  aparecem  nos  depoimentos  como  principais 

causas desta doença. O uso de antibióticos também é apontado como agente 

causal. 

Eu acho que tem que tá escovando porque a bactéria, ela também 
fica na língua. Tem que escovar até a língua, né? (Eliana, mãe).

O que tem cárie, em geral tem a dieta cariogênica. E aliada a isso,  
também  a  escovação  que  não  é  feita  adequadamente (Roberta, 
cirurgiã-dentista).

(...)  Eu  não  sei  se  é  verdade,  mas  minha  mãe  sempre  dizia  que  
antibióticos  estragam  os  dentes.  Não  sei  se  é  verdade  (Adriana, 
mãe).

A percepção da relação entre microrganismos e cárie dentária também 

foi verificada por outros pesquisadores29,31. As mães entrevistadas por Nations 

et  al.29 relacionaram  a  doença  à  presença  de  “lagartinha”.  Investigações 

realizadas  em  outros  locais  também  concluíram  que  mães  e  profissionais 

tendem a interpretar a causalidade do processo saúde-doença cárie a partir de 

hábitos de alimentação e higiene30, 31.

Historicamente, os estudos priorizaram os aspectos biológicos e atitudes 

comportamentais relacionadas às condições de saúde bucal, enfatizando os 

fatores  proximais  individuais  de  determinação  das  principais  doenças  que 

acometem a cavidade bucal. Dessa forma, as práticas de promoção de saúde 

concentraram esforços em estratégias que viabilizassem mudança de hábitos, 

basicamente  a  higienização  dental  e  o  consumo  reduzido  e  racional  da 
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sacarose. Algumas investigações, porém, têm concluído que estas estratégias 

são limitadas no que se refere à melhoria das condições de saúde bucal32. 

Entretanto, os achados do estudo epidemiológico não revelaram associações 

positivas  estatisticamente  significantes  entre  aspectos  comportamentais 

relacionados à saúde bucal, como hábitos alimentares e de higiene bucal, e 

cárie dentária em pré-escolares (Tabela 4), é possível que o poder do estudo 

tenha sido insuficiente para esta análise específica.

Ressalta-se  que  houve  uma  associação  negativa,  estatisticamente 

significante  entre  a  não  ocorrência  da  atenção  odontológica,  caracterizada 

neste estudo por ações educativas, preventivas e cirúrgico-restauradoras e a 

cárie (RP=0,60, IC 95% 0,41  0,87) (Tabela 4). Isto pode ser explicado pelo fato 

de que ações de saúde bucal coletiva voltadas para esta faixa etária ainda são 

escassas no Brasil, além disso, a visita ao dentista de crianças em tenra idade 

ocorre em geral quando já se instalou algum problema bucal. O conceito da 

visita  preventiva  ao  dentista  ainda  não  é  bem  estabelecido  nas  diferentes 

culturas, como ocorre com a visita ao médico pediatra33.

Assim como neste estudo, algumas mães, participantes do estudo de 

Abreu, Pordeus e Modena30, apontaram o uso de antibióticos como causa para 

a cárie dentária. Segundo elas isto ocorre devido à “fragilização” dos dentes 

causada  pelo  medicamento  “forte”,  capaz  de  “matar  os  microrganismos  e 

enfraquecer os dentes”. Também é comum a crença de que o consumo de 

sulfato ferroso é responsável pela cárie precoce, como relatou uma mãe no 

estudo coordenado por Nations et al.29.  

Os cuidados em saúde geral apresentam diferenças conforme a idade e 

gênero da criança. 
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Eu acho que eu cuido mais dela [refere-se à filha] do que dele [refere-
se ao filho]. (...) Porque na idade que ele tinha, eu cuido muito mais  
dela do que quando ele tinha três anos (Cláudia, mãe).

Eu  cuido  das  duas  iguais.  Agora,  a  pequenininha,  por  ser  mais  
bebezinha, tem mais um carinho, mais chamego. Não que eu deixe  
de amar a outra, dar carinho também (Maria da Conceição, mãe).

Este comportamento relativo ao cuidado com as crianças pode ajudar a 

compreender a associação positiva estatisticamente significante entre idade e 

cárie  em  pré-escolares  (RP=3,05,  IC  95%  1,92  4,83)  (Tabela  3). 

Possivelmente,  quando  estas  crianças  tornam-se  mais  velhas  reduz-se  o 

cuidado  no  ambiente  familiar.  De  forma  precoce,  a  criança  torna-se 

responsável pelo auto-cuidado com a saúde bucal, como retrata a fala da mãe 

abaixo.

Até os cinco anos eu escovava. Agora ela [refere-se à filha] escova  
sozinha (Mirela, mãe).

Abreu,  Pordeus  e  Modena30 evidenciam  as  razões  para  essa 

transferência de responsabilidade. Alguns pais explicam que participam pouco 

da higienização de seus filhos por causa das atividades do trabalho e por falta 

de  conhecimento  das  “técnicas  de  escovação”.  Para  estes  autores  é 

equivocado  exigir  hábitos  saudáveis  que  não  foram  transmitidos  pelos 

antepassados familiares e pelos serviços de saúde ao longo de sua existência 

no país, os quais foram marcados pela mutilação.

Não houve associação estatisticamente significante entre gênero e cárie 

precoce neste estudo (RP=1,06, IC 95% 0,72  1,56) (Tabela 3), apesar das 

famílias referirem um maior  cuidado com as meninas.  Este comportamento 

também é adotado pelos informantes do estudo de Bustamante e Trad25, que 

consideram que  as  meninas  precisam de  mais  cuidados  corporais  (com a 

roupa,  higiene,  penteado,  arrumação  e  no  “ficar  de  olho”),  já  os  meninos 

precisam  de  mais  controle  e  diálogo.  Isto  se  relaciona  com  as  fontes  de 
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gratificação para homens e mulheres e com as expectativas vinculadas com a 

divisão sexual do trabalho: em geral, o que funciona como gratificação para a 

mulher é mostrar filhas bem penteadas e arrumadas, enquanto o homem é 

valorizado pela sua capacidade de ser provedor e impor respeito na família. 

Posteriormente, ao longo da entrevista, aparece no depoimento de uma 

dentista  que  o  contexto  familiar,  marcado  pela  desestruturação  material, 

psicológica e afetiva é capaz de influenciar os cuidados com a saúde bucal, 

sendo este um fator  observado pela sua equipe nas práticas de atenção à 

saúde bucal. Em seguida, uma ACS comenta que a experiência de cárie da 

mãe é mantida nos filhos. 

É  o  núcleo,  né?  Mas  nem  sempre  esse  pai,  essa  mãe  ou  está  
preparado, ou está fisicamente, materialmente estruturado... às vezes 
uma  falta  de  preparo  psicológico,  emocional...  Às  vezes  é  uma 
desestrutura  de  núcleo  familiar  mesmo,  que  não  conseguiu  ser  
formado  por  alguma  razão.  A  gente  lida  com  diferentes  tipos  de 
estruturas  de  famílias  aqui  que  a  gente  tem  que  tá  atento  no 
consultório, na visita domiciliar e nas capacitações que a gente faz 
também  com  os  meninos  [refere-se  aos  ACS],  pra  ficarem  mais  
atentos com essas famílias mais prejudicadas, pra gente priorizar as 
visitas dessas famílias, porque essas são as que mais necessitam.  
Vamos  fazer  visita  domiciliar,  vamos  olhar  essas  famílias  mais  
carentes, não só financeiramente, mas a questão da higiene que pra  
nós  em saúde bucal  é  importante,  que  acompanha  uma  série  de  
fatores  emocionais,  ou  seja,  mesmo  não  tendo  uma  condição 
financeira, mas a família é tão desestruturada, de chegar a mal tratar,  
imagine cuidar da higiene (Roberta, cirurgiã-dentista).

É em relação com que ela tá falando, eu tenho uma família que a  
mãe tem o dente todo estragado, horríveis, e eu já marquei várias  
vezes  para Dr.  Marcelo  e  ela  falta  no dia  do tratamento.  Aí  você  
percebe o quê? Essa mãe tem o dente estragado e as crianças todas 
também e ela não se preocupa com escovação (Isabella, ACS).

A qualidade  do cuidado familiar,  nos  aspectos  físico  e  afetivo-social, 

decorre  de  condições  estáveis  de  vida,  tanto  socioeconômicas  quanto 

psicossociais10.  Esta  é  uma  realidade  percebida  nesta  comunidade,  e  os 

resultados  do  estudo  epidemiológico  também  apontam  nesse  sentido: 

características socioeconômicas familiares e ambientais  como renda familiar 

(RP=1,62, IC 95% 1,02  2,58), escolaridade materna (RP=1,82, IC 95% 1,17 
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2,84), número de moradores por cômodo (RP=1,49, IC 95% 1,01  2,18) e o tipo 

de casa (RP=3,16, IC 95% 1,65  6,06) apresentaram associações positivas e 

estatisticamente  significantes  com  a  presença  de  cárie  dentária  em  pré-

escolares (Tabela 3). 

A  literatura  epidemiológica  apresenta  achados  consistentes  para  a 

relação  entre  fatores  socioeconômicos  e  ambientais  e  ocorrência  de  cárie 

precoce:  a  baixa  escolaridade  dos  pais  representa  um  dos  elementos 

associados  à  doença3,  4,  5,  assim  como  a  renda  familiar,  classe  social  e 

ocupação dos pais4, 5.

A  presença  de  alterações  psicossociais  maternas,  identificadas  por 

presença  de  alcoolismo,  esteve  positivamente  associada  com  a  cárie 

(RP=1,60, IC 95% 1,05 2,46) (Tabela 4). Recentemente, estudos apontam na 

direção  de  associações  positivas  entre  aspectos  psicossociais  familiares, 

como: estresse familiar, senso de coerência materno, alterações psiquiátricas 

maternas  e  alcoolismo  de  membros  da  família  e  cárie  dentária  em  pré-

escolares15, 34, 35.  

Cuidados familiares com a saúde bucal de pré-escolares

A figura materna aparece como a principal responsável pelos cuidados 

com a saúde bucal das crianças. Quando esta apresenta vínculo empregatício, 

a avó ou irmãos assumem este cuidado, que é percebido como de qualidade 

inferior em relação àquele assumido pela mãe.

Porque mesmo com pouco, você é capaz. Uma mãe não precisa ter  
dinheiro ou não pra cuidar da boca de uma criança (Maria Auxiliadora, 
mãe).

No caso na minha área não, ou é a mãe, ou como eu falei, a avó,  
normalmente é assim, ou no caso, um irmão mais velho. Então, aí os  
cuidados variam,  né? Dependendo, quando é a mãe, o cuidado é  
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mais certinho, quando é a avó, a avó relaxa mais e quando é o irmão,  
já foi... (Júlia, ACS).

Em diferentes culturas as mães assumem o papel principal no cuidado 

bucal de seus filhos30, 33. Abreu, Pordeus e Modena30 afirmam que a liderança 

materna no cuidado familiar vem sendo discutida entre os autores e apontam a 

cobrança  da  sociedade  em  relação  à  responsabilidade  materna  com  este 

cuidado, sendo as mães, muitas vezes, consideradas culpadas pela precária 

condição  de  saúde  bucal  dos  filhos.  O  estudo  quantitativo  confirmou  a 

importância  do  papel  da  mãe  no  ambiente  familiar:  aquelas  crianças  que 

moravam  com suas  mães  tinham menos  chance  de  ter  cárie  dentária,  ao 

passo  que  aquelas  que  moravam  com  outros  familiares  ou  responsáveis 

apresentavam maior probabilidade da ocorrência da doença (RP=1,73, IC 95% 

1,09  2,75) (Tabela 3).

Engle,  Menon  e  Haddad36 propuseram  um  modelo  contendo  os 

prováveis  determinantes ou recursos necessários para o adequado cuidado 

infantil.  Neste  modelo  a  adequação  do  cuidado  depende  diretamente  das 

habilidades ou capacidades maternas, fruto de sua escolaridade e ambiente 

cultural; de seu próprio estado de saúde física e mental; de sua autoconfiança 

e  autonomia;  de  sua  carga  de  trabalho  e  disponibilidade  de  tempo;  e  da 

possibilidade de contar com substitutos adequados quando é necessário se 

afastar do cuidado direto da criança e com a ajuda da família e da comunidade 

nos momentos de crises. 

Ao relatarem os principais cuidados com saúde bucal das crianças, o 

hábito de escovação com dentifrício é o mais freqüente e observa-se que estes 

cuidados estão se iniciando cada vez mais cedo. Contudo, ainda persiste a 

crença de que não é necessária a higiene bucal na ausência de dentes.  
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Quando elas eram bem pequenas, toda vez que eu dava mamadeira,  
pegava um algodãozinho, passava na gengiva. E quando começou a 
nascer os dentinhos, eu passava uma escovinha com pasta de dente.  
A criança começou a escovar até os dias de hoje (Vera, avó).

Não tem nem dente (Ângela, mãe).

Nos  estudos  conduzidos  por  Nations  et  al.29,  Robles,  Grosseman  e 

Bosco31 e  Abreu,  Pordeus  e  Modena30 a  escovação  com  dentifrício  foi 

apontada por mães como um dos principais meios caseiros de controle de 

doenças bucais, havendo uma variação no início deste hábito, isto é, alguns o 

fazem quando começam a aparecer os primeiros dentes, outros tardiamente, 

quando a criança já está com a dentição decídua completa29, 31.  

Um aspecto que chamou bastante atenção durante a entrevista foi  a 

freqüente utilização do mel rosado (um adstringente empregado em caso de 

candidíase) não apenas como um meio para controlar a candidíase, mas como 

um método de higienização bucal antes da erupção dentária. 

As minhas filhas desde pequenininhas só limpava com a fraudinha  
molhadinha com mel rosado. Na época, a mais velha teve um monte  
de sapinho,  aí eu limpava com mel  e a outra,  quando nasceu, eu 
dava  mamadeira  e  pegava  a  fraudinha  com mel  e  passava.  Daí,  
quando começou a nascer o dente, eu escovava o dentinho e até  
hoje eu escovo de manhã e de noite (Maria da Conceição, mãe).

Sobre as atitudes adotadas frente à presença de problemas na cavidade 

bucal de suas crianças, algumas mães ou avós recorrem primeiramente ao 

tratamento  informal:  às  práticas  caseiras,  por  exemplo,  enquanto  outras 

procuram o atendimento profissional. A dificuldade de acesso ao serviço de 

saúde  bucal  é  sentida,  assim  como  a  importância  do  estabelecimento  de 

vínculos nas práticas de saúde.

Essa daqui teve umas bolinhas, assim, na língua, aí eu passei violeta,  
aí não resolveu, passei mel rosado, melhorou um pouquinho, ai eu  
trouxe para a Dra. Lívia olhar (Vera, avó).

Eu  trouxe  ele  no  posto  para  avaliar,  só  que  não  atendeu.  Aí  eu 
perguntei a minha tia, eu não tenho mãe, tudo eu pergunto a minha  
tia. Ela disse: “Isso é normal”,  que escovando aquilo saía, mas só  
que,  sempre  eu  escovando  o  dente  dele  quando  ele  era  menor  
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aparecia uma mancha preta no dente dele, aí ela falava: “Quê que  
tem? Já vai  cair  pela idade dele”,  ele tinha um ano e pouco e aí  
falaram: “Leva lá no posto para a médica dá uma olhada”, não sei o  
quê... procurei o posto só que não tava atendendo... (Cláudia, mãe).

Eu levei para o dentista [refere-se ao filho] e a dentista ficou minha  
amiga.  Aí,  foi  com ela que eu vim aprendendo as coisas (Ângela, 
mãe).

Nations et al.29 e Abreu, Pordeus e Modena30 apontam que são várias as 

atitudes das mães na presença de problemas bucais infantis, desde a busca 

por  benzedeiros  até  o  atendimento  formal,  desenvolvido  por  dentistas.  As 

experiências passadas de sofrimento, a dor provocada pelo problema bucal e 

a vivência da discriminação fazem com que elas tenham a preocupação em 

prevenir as doenças em seus filhos. 

A confiança no profissional de saúde é fundamental para a construção 

de vínculos e continuidade do tratamento odontológico de crianças, sobretudo 

daquelas  que  têm  necessidades  extensas  de  tratamentos  cirúrgico-

restauradores. A satisfação com o atendimento odontológico envolve a relação 

dentista-paciente  de  maneira  a  associar  fatores  afetivos  aos  cognitivos  e 

psicomotores37. O vínculo estabelecido nas práticas de saúde guarda estreita 

relação  com  a  capacidade  do  outro  usufruir  da  sua  condição  de  sujeito, 

possibilitando  a  construção  de  atos  terapêuticos  co-responsabilizados  e  a 

autonomia do sujeito sob cuidado38. 

            As dificuldades encontradas pelas mães para o cuidado com a saúde 

bucal dos filhos relacionam-se à necessidade de terem uma vida profissional e 

à falta de apoio do companheiro. 

Olhe,  de  saber  eu sei.  Eu  sei  como  é,  mas  não  vou  mentir,  né? 
Porque eu mal, quando trabalhava, eu mal comprava escova pra os  
meninos.  Levava  a  escova  pra  casa  da  menina,  a  menina  não  
escovava.  Eu  perguntava.  Eu  sei  que  tem que  ficar  cobrando  de  
escovar. Acabou de almoçar, tem que escovar; antes de dormir, tem 
que escovar. Eu sei disso tudo, mas a gente que trabalha, tem que  
trabalhar, né? É difícil de a gente cumprir esses horários. Quê que  
adianta? Mas de saber,  eu sei  como é,  ainda agora eu escovei  o 
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dente dele  [refere-se  ao  filho],  entendeu? Quando tem tempo faz,  
quando não tem tempo deixa com o pai. O pai dele não tem nada na 
cabeça, esquece e não faz. Aí, de manhã todo mundo se lembra...  
(Priscila, mãe).

            Mães entrevistadas por Robles, Grosseman e Bosco31 mencionaram a 

vida  profissional,  a  jornada  de  trabalho  e  as  dificuldades  financeiras  como 

fatores  que  comprometem  a  prestação  dos  cuidados  em  saúde  bucal 

necessários aos filhos.  Mesmo sendo bem informadas, a rotina e a falta de 

tempo interferiam nos cuidados com a saúde bucal infantil. Em um depoimento 

deste  mesmo  estudo,  a  culpa  pela  precária  situação  bucal  do  filho  foi 

relacionada  ao  cuidado  materno  inadequado.  Segundo  Abreu,  Pordeus  e 

Modena30,  sentimentos  negativos  são  gerados  nas  mães  quando  ocorre  a 

cobrança da sociedade em relação aos cuidados com os filhos e os mesmos 

não  podem  ser  cumpridos,  prejudicando  inclusive  sua  qualidade  de  vida. 

Erroneamente, em certos momentos a literatura reforça a culpabilização dos 

pais  pelas  condições  de  saúde  bucal  de  seus  filhos,  ao  apontar  suas 

características socioeconômicas, práticas e crenças como causas diretas das 

afecções infantis,  quando na realidade existe  uma confluência  de múltiplos 

fatores que contribuem para o estado bucal infantil37.  Esta realidade deve ser 

levada em conta pelos profissionais de saúde ao aconselhar os pais, para que 

conjuntamente sejam planejadas estratégias de atenção à saúde bucal infantil. 

          Outro aspecto que pode dificultar a busca de cuidados profissionais é o 

medo do atendimento odontológico de adultos e crianças.        

Uma coisa que eu acho que tá mais relacionado ao adulto, apesar de 
tá presente na criança também, é o medo, né? (...) Como ele tem  
medo,  apesar  dele  ver  o  filho  com problema,  às  vezes  não quer  
passar nem perto daquele lugar [refere-se à USF]. E a criança, às  
vezes, tem medo? Tem, mas na criança é mais fácil de você lidar e  
trabalhar com isso do que quando precisa de um responsável pra  
trazê-lo, né? E esse responsável tem medo e esse responsável não  
gosta da sensação de tá no consultório, eu acho que, às vezes isso 
também influencia (Lívia, cirurgiã-dentista).
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           Em relação ao medo, os cuidadores de crianças articulam experiências 

traumáticas passadas em visitas odontológicas com as atitudes que adotam 

frente a saúde bucal infantil: alguns conseguem reduzir a sensação de medo 

do  consultório  odontológico  com a  vivência  de  experiências  positivas,  mas 

muitos não conseguem separar suas experiências passadas com as potenciais 

experiências das crianças31, 33. 

Os motivos para os cuidados maternos com a saúde bucal dos filhos 

pequenos são: a valorização da estética dos dentes, a preocupação em evitar 

experiências negativas já vivenciadas por elas e a idéia da manutenção da 

saúde bucal durante o crescimento.

Porque quando a criança abre a boca tá  cheia  de cárie,  eu acho  
feio... Então ele mesmo [refere-se ao filho] que não quer ter a cárie...  
ele  viu  o  que  eu  passo  para  extrair,  então  ele  ficou  com  medo 
também, não tem muito tempo não, tive uma fístula, teve que esperar  
ficar boa pra poder obturar, vim pegar o remédio aqui: “Não, não tem 
não,  não  tá  funcionando  a  farmácia”  [refere-se  à  informação  que 
obteve na USF] (Adriana, mãe).

 
 É bom porque já vai crescendo com os dentes saudáveis (Ângela, 
mãe).

 Nations et al.29 concluem que fatores estruturais são capazes de limitar 

as atitudes de cuidadores pobres do Nordeste do Brasil,  principalmente das 

mães,  frente  aos  problemas  bucais  de  crianças:  independentemente  da 

motivação  destes  cuidadores,  a  renda  baixa,  longas  filas,  poucas  vagas, 

equipamentos quebrados e falta de materiais nos serviços de saúde tornam 

difícil  o  acesso  à  assistência.  Ao  mesmo  tempo,  estas  mães  também 

preocupam-se com a estética dos dentes decíduos e acreditam que a cárie 

nesta  dentição  pode  ser  transmitida  aos  dentes  permanentes  em  fase  de 

erupção.  Da  mesma  forma,  mães  entrevistadas  por  Robles,  Grosseman  e 

Bosco31 alegam que os principais motivos para cuidar da cavidade bucal estão 

vinculados às conseqüências da doença, tais como: o prejuízo na mastigação e 
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na estética, gastos financeiros com tratamentos onerosos e relação da saúde 

bucal com a saúde geral. 

No  entanto,  em  comunidades  de  diferentes  etnias  residentes  nos 

Estados Unidos, a dentição decídua foi pouca valorizada no sentido da relação 

com a saúde da dentição permanente. Esta crença dificulta a introdução de 

estratégias preventivas de saúde bucal na infância33, 37.

Para os profissionais de saúde a implantação da Estratégia Saúde da 

Família nesta comunidade vem contribuindo para a mudança de crenças e de 

cuidados relacionados à dentição decídua. 

“Criança  não  escova  dente,  pra  quê  escova  dente  de  menino?”  
[refere-se às idéias das pessoas no passado]. Agora com os PSF da  
vida que nós levamos a informação, nós fazemos as palestras que  
elas  [refere-se  às  famílias]  tiveram  consciência  que  apesar  de  
criança, tem que ser cuidada como adulto, não é? (Silvia, ACS).

Inclusive  tem  umas  [refere-se  às  famílias]  que  nem  escova 
compravam pras crianças, por acharem que criança não precisava. 
(...)  Há  algumas  crianças  que  não  usavam  escova  ou  quando 
usavam, era uma escova pra 05 crianças na mesma casa (Isabella, 
ACS).

Alguns indicadores de saúde da criança sofreram impacto positivo com a 

implantação  da  Saúde  da  Família  em  municípios  do  Nordeste  brasileiro39. 

Nesse contexto, deve-se destacar o papel dos ACS, cujas práticas educativas 

realizadas nas comunidades são capazes de influenciar  as percepções e o 

conhecimento sobre saúde bucal40.

Considerações finais

A família é o núcleo social inicial de desenvolvimento do ser humano7. 

Os participantes deste estudo consideraram que a família é aparato de cuidado 

essencial ao desenvolvimento e saúde dos seus membros, sendo fundamental 

o papel das mães no cuidado com as crianças pequenas. As condições de 
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saúde bucal deste grupo, por sua vez, ainda são marcadas pela prevalência e 

gravidade da cárie dentária.  

O  modo  de  vida  familiar,  caracterizado  por  suas  condições  de  vida 

materiais, como renda e escolaridade, e estilo de vida, marcado por atitudes 

comportamentais  relacionaram-se com o  desenvolvimento  da  cárie  em pré-

escolares. O alcoolismo materno associou-se positivamente com a presença 

desta  doença  nas  crianças  residentes  em  áreas  cobertas  pela  Estratégia 

Saúde da Família de Salvador-BA. Tal alteração psicossocial compromete a 

adequação do cuidado necessário para a manutenção da saúde bucal infantil.  

A cárie precoce é percebida como um problema importante pelas mães, 

avós e profissionais de saúde bucal da área da USF participante deste estudo, 

os quais acreditam que fatores biológicos e comportamentais são os principais 

causadores desta doença, apesar de alguns apresentarem crenças que vão de 

encontro ao conhecimento científico, como a de que a cárie é um processo 

natural e inevitável e de que medicamentos podem provocar o aparecimento de 

lesões cariosas.  Os profissionais  de  saúde bucal  percebem a influência  da 

relação  entre  as  condições  materiais  e  afetivas  do  ambiente  familiar  nos 

cuidados com a saúde bucal,  que segundo as mães é dificultado pela vida 

profissional,  falta  de  apoio  social  e  problemas  no  acesso  aos  serviços  de 

saúde.

A  causalidade  da  cárie  dentária  na  dentição  decídua  associa-se  a 

múltiplos fatores, além dos limites do setor saúde, daí a importância de ações 

intersetorias para a promoção de saúde bucal infantil, as quais devem passar 

pela reorientação de políticas públicas que garantam renda, trabalho e bons 

níveis de escolaridade, até a reorientação dos serviços de saúde, que devem 
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garantir a universalidade, eqüidade e integralidade da atenção. Nesse sentido, 

estratégias  de  acolhimento  nos  serviços,  como  a  escuta  profissional 

qualificada, capaz de perceber o entendimento dos usuários sobre o processo 

saúde-doença além do pensamento biomédico,  possibilitam a autonomia de 

sujeitos e o planejamento compartilhado de ações de saúde bucal coletiva. 

Do ponto de vista metodológico, Minayo e Sanches13 relatam que não há 

contradição entre  as abordagens metodológicas qualitativa e quantitativa na 

pesquisa  em  saúde.  Em  busca  de  uma  maior  compreensão  das  relações 

sociais,  culturais  e  os  agravos  à  saúde,  é  desejável  uma maior  integração 

destas  abordagens,  utilizando-se  das  suas  principais  potencialidades.  Este 

estudo  buscou  esta  integração  ao  considerar  que  os  problemas  de  saúde 

coletiva resultam de um complexo de causas e que diferentes metodologias 

ajudam a conhecê-las. 

Na  perspectiva  epidemiológica,  sabe-se  que  o  desenho  de  corte 

transversal empregado neste estudo não é adequado para a investigação de 

causalidade  e  que  neste  caso  seu  objetivo  foi  estritamente  descritivo;  na 

perspectiva qualitativa os grupos focais apresentam vantagens em relação a 

outras técnicas de produção de dados: em sua essência, o grupo é mais do 

que a soma das partes,  pois ocorrem processos dentro  deles que não são 

vistos na interação diática da entrevista individual em profundidade; a partilha e 

o  contraste  de  experiências  constroem  um  quadro  de  interesses  e 

preocupações  comuns  que  raramente  seriam  articuladas  por  um  único 

indivíduo. Entretanto, o controle da entrevista por parte do pesquisador é mais 

difícil em um grupo focal que em uma estratégia de coleta individual, exigindo 

habilidades  do  moderador  para  condução  do  grupo;  alguns  grupos  podem 
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apresentar-se  sem  interesse  na  discussão,  daí  a  importância  de  várias 

entrevistas grupais22. 

  Por fim, acredita-se que as pesquisas em saúde serão mais efetivas, 

do  ponto  de  vista  de  suas  repostas  sociais,  quando  passarem a  ser  mais 

permeáveis à utilização dos diferentes métodos.
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Quadro 1. Descrição das variáveis empregadas para construção do indicador 

agregado. 
Variável Natureza Descrição
Alfabetização  de 

adolescentes e adultos

Educacional Percentual de indivíduos alfabetizados com 

15 anos ou mais
Escolaridade infantil Educacional Percentual de crianças com 7 a 14 anos na 

escola
Acesso a água tratada Sanitária Percentual  de  domicílio  com  água  de 

abastecimento público
Acesso  a  esgotamento 

sanitário

Sanitária Percentual  de  domicílios  com  sistema  de 

esgoto
Acesso à coleta  pública  de 

lixo

Sanitária Percentual de domicílios com coleta pública 

de lixo
Coeficiente  de  mortalidade 

infantil

Epidemiológica Coeficiente de mortalidade infantil
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Diagrama 1. Desenho amostral do estudo. 
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Tabela  1. Condições  de  vida  (características  demográficas,  socioeconômicas  e  ambientais),  estilo  de  vida  (características 
relacionais familiares) e prevalência de cárie dentária em pré-escolares, Salvador-BA, 2007 (n=528). 

Variáveis n % Variáveis n %
Condições  de  vida  –  características 
demográficas e  socioeconômicas
Gênero 
  Feminino
  Masculino

281
247

53,22
46,78

Condições  de  vida  -  características 
ambientais
Número de cômodos
  5 ou mais
  Menos de 5

289
239

54,73
45,27

Idade Tipo de casa
  Menos de 33 meses 260 49,24   Tijolo 518 98,11
  33 meses ou mais 268 50,76   Outros 10 1,89

Cor da pele Coleta do lixo
  Outros 79 14,96   Coletado 483 91,48
  Negro/pardo 449 85,04   Outros 45 8,52

Renda familiar 
  Mais que 2 SM1 
  Até 2 SM1

172
356

32,58
67,42

Estilo de vida – características relacionais
Cuidador em casa 

    Mãe 418 79,17
  Avó/ Outros 110 20,83

Escolaridade materna Relação mãe-filho
  2º grau ou mais 209 39,58   Mora com a mãe 463 87,69
  2º grau incompleto ou menos 319 60,42   Outros 65 12,31

Total de eletrodomésticos
   Mais do que 6
   6 ou menos

234
294

44,32
55,68

Situação conjugal materna
  Casada/ vive com companheiro
  Outros

360
168

68,18
31,82

Número moradores por cômodo
   Até 1 pessoa por cômodo
   Mais de 1 pessoa por cômodo

301
227

57,01
42,99

 Irmãos na faixa etária da criança
   Não
   Sim

430
98

81,44
18,56

Chefe da família Cárie dentária
  Companheiro/ casal 338 64,02   Ausente 441 83,52
  Mãe/outros 190 35,98   Presente 87 16,48

                                                    1 Salário Mínimo
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Tabela  2. Estilo  de  vida  (características  comportamentais  e  acesso  a  atenção  odontológica)  de  pré-escolares  e  alterações 
psicossociais maternas, Salvador-BA, 2007 (n=528).
 

Variáveis n % Variáveis n %
Estilo  de  vida  -  características 
comportamentais  e  acesso  a  atenção 
odontológica 
Amamentação noturna
   Não
   Sim 

310
218

58,71
41,29

Alterações psicossociais maternas

Alteração psiquiátrica
  Ausente
  Presente

370
158

70,08
29,92

Tempo de aleitamento materno Alcoolismo

  6 meses ou mais 263 49,81   Ausente 436 82,58
  Menos que 6 meses 265 50,19   Presente 92 17,42

Consumo de alimentos doces Domínio físico1

  Não 99 18,75   Satisfatório 337 63,83
  Sim 429 81,25   Insatisfatório 191 36,17

Freqüência diária de escovação
   2 vezes ou mais
   Menos de 2 vezes

333
195

63,07
36,93

Domínio psicológico1

  Satisfatório
  Insatisfatório

 310
218

58,71
41,29

Início da higiene bucal Domínio ambiental1
  Menos de 6 meses 169 32,01   Satisfatório 377 71,40
  6 meses ou mais 359 67,99   Insatisfatório 151 28,60

Atenção odontológica Domínio relações sociais1

  Sim 178 33,71   Satisfatório 304 57,58
  Não 350 66,29   Insatisfatório 224 42,42

                                                                  1 Domínios da Qualidade de Vida materna, segundo classificação do WhoQol-bref 
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Tabela 3. Associações brutas, Razões de Prevalência e seus respectivos Intervalos de Confiança a 95%, entre condições de vida 
(características demográficas, socioeconômicas e ambientais), estilo de vida (características relacionais familiares) e cárie dentária 
em pré-escolares, Salvador-BA, 2007 (n=528).

Variáveis RP2 IC 95%3 p-valor4 Variáveis RP2 IC 95%3 p-valor4

Condições  de  vida  - 
características  demográficas  e 
socioeconômicas
Gênero 
  Feminino
  Masculino

1,00
1,06

----
0,72  1,56

0,759

Condições  de  vida  - 
características ambientais

Número de cômodos
  5 ou mais
  Menos de 5

1,00
1,18

----
0,81  1,73

0,394

Idade Tipo de casa

  Menos de 33 meses 1,00 ---- 0,000   Tijolo 1,00 ---- 0,004

  33 meses ou mais 3,05 1,92  4,83   Outros 3,16 1,65  6,06

Cor da pele Coleta do lixo

  Outros 1,00 ---- 0,048   Coletado 1,00 ---- 0,806

  Negro/pardo 2,01 0,96  4,19   Outros 1,09 0,56  2,10

Renda familiar 
  Mais que 2 SM1 
  Até 2 SM1

1,00
1,62

----
1,02  2,58

0,037
Estilo  de  vida  – 
características relacionais
Cuidador em casa 
  Mãe 1,00 ---- 0,539

    Avó/ Outros 0,86 0,52  1,41

Escolaridade materna Relação mãe-filho

  2º grau ou mais 1,00 ---- 0,006   Mora com a mãe 1,00 ---- 0,025

  2º grau incompleto ou menos 1,82 1,17  2,84   Outros 1,73 1,09  2,75

Total de eletrodomésticos
   Mais do que 6
   6 ou menos

1,00
1,51

----
1,00 2,27

0,043
Situação conjugal materna
  Casada/ vive com 
  companheiro
  Outros

1,00
1,19

----
0,80  1,77

0,403
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Número moradores por cômodo
   Até 1 pessoa por cômodo
   Mais de 1 pessoa por cômodo

1,00
1,49

------
1,01  2,18

0,042
Irmãos na faixa etária da 
criança
   Não
   Sim

1,00
0,77

-----
0,45  1,33

0,342

Chefe da família

  Companheiro/ casal 1,00 ----- 0,367

  Mãe/outros 1,20 0,81  1,77

Tabela 4. Associações brutas, Razões de Prevalência e seus respectivos Intervalos de Confiança a 95%, entre estilo de vida 
(características comportamentais e acesso a atenção odontológica), alterações psicossociais maternas e cárie dentária em pré-
escolares, Salvador-BA, 2007 (n=528).

Variáveis RP1 IC 95%2 p-valor3 Variáveis RP1 IC 95%2 p-valor3

Estilo de vida - características 
comportamentais  e  acesso  a 
atenção odontológica 
Amamentação noturna
   Não
   Sim 

1,00
1,27

----
0,86  1,86

0,226

Alterações  psicossociais 
maternas

Alteração psiquiátrica
  Ausente
  Presente

1,00
1,11

----
0,74  1,67

0,615

Tempo de aleitamento materno Alcoolismo
  6 meses ou mais 1,00 ---- 0,274   Ausente 1,00 ---- 0,034
  Menos que 6 meses 0,81 0,55  1,19   Presente 1,60 1,05  2,46

Consumo de alimentos doces Domínio físico4

  Não 1,00 ---- 0,110   Satisfatório 1,00 ---- 0,269
  Sim 1,59 0,88  2,89   Insatisfatório 1,25 0,85  1,84

Freqüência diária de escovação
   2 vezes ou mais
   Menos de 2 vezes

1,00
1,32

----
0,90  1,95

0,154
Domínio psicológico4

  Satisfatório
  Insatisfatório

1,00
1,05

----
0,71  1,55

0,797

Início da higiene bucal Domínio ambiental4
  Menos de 6 meses 1,00 ---- 0,085   Satisfatório 1,00 ---- 0,771
  6 meses ou mais 1,48 0,94  2,33   Insatisfatório 1,06 0,70  1,62

Atenção odontológica Domínio relações sociais4

  Sim 1,00 ---- 0,008   Satisfatório 1,00 ---- 0,332
  Não 0,60 0,41  0,87   Insatisfatório 1,21 0,82  1,78

                                                 1  Razão de Prevalência
                                                 2  Intervalo de Confiança a 95%

1 Salário Mínimo
2  Razão de Prevalência
3  Intervalo de Confiança a 95%
4 Valor de p obtido pelo Teste Qui-Quadrado de Pearson
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                                                 3  Valor de p obtido pelo Teste Qui-Quadrado de Pearson
                                                 4  Domínios da Qualidade de Vida materna, segundo classificação do WhoQol-bref 
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Resumo

Fatores  psicossociais  influenciam  o  cuidado  no  contexto  familiar,  podendo 

prejudicar o desenvolvimento infantil. Este estudo teve como objetivo analisar a 

associação entre transtornos mentais comuns maternos e a incidência de cárie 

precoce em crianças na faixa etária pré-escolar, residentes em áreas cobertas 

pela Estratégia Saúde da Família em Salvador-BA, em um estudo de coorte. 

Foram examinadas 472 crianças e suas mães foram entrevistadas, no período 

de  2007  a  2008.  Análise  multivariada  foi  realizada  utilizando  análise  de 

regressão logística não condicional e o Risco Relativo foi obtido mediante a 

regressão de Poisson robusta. A incidência de pelo menos 1 dente cariado foi 

de  21,19%, enquanto 7,84% das crianças apresentaram alto risco de cárie 

(incidência  em 3  dentes  ou  mais).  Os resultados após ajuste  por  idade da 

criança  e  escolaridade  materna  (com  base  na  literatura)  mostraram  que 

transtornos mentais comuns maternos associaram-se ao alto risco de cárie em 

dentes decíduos (RR ajustado=2,41, IC 95% 1,05  5,56, entre as crianças com 

6 ou menos eletrodomésticos no domicílio;  RR ajustado=3,44,  IC 95% 1,06 

11,17, entre as crianças que realizavam escovação menos de 2 vezes ao dia). 

Os  problemas  mentais  maternos  relacionam-se  com o  desenvolvimento  da 

cárie em pré-escolares, e fatores socioeconômicos e atitudes comportamentais 

influenciam esta relação. Os mecanismos desta relação precisam ser melhor 

investigados. 

Palavras-chave:  família,  pré-escolares,  cárie  dentária,  incidência, 

epidemiologia em saúde bucal.
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Abstract

Psychosocial  factors  influence  the  way  a  family  cares  for  itself,  which  may 

adversely affect child development. This study had as an objective to analyze  

the association between common mother’s mental disorders and the incidence  

of early childhood caries in preschool children living in areas assisted by Family  

Health Strategy in Salvador, State of Bahia, in a cohort study. Four hundred  

seventy two children were examined and their mothers were interviewed from 

2007 to 2008. Multivariate analysis was carried out using unconditional logistic  

regression and the Relative Risk was obtained by robust Poisson regression  

analysis. The incidence of at least 1 decayed tooth was 21.19 %, while 7.84 % 

of children showed high risk of caries (incidence in 3 teeth or more). The results  

after  adjustment  by child’s  age and mother’s  schooling (based on literature)  

showed that common mother’s mental disorders were associated to high risk of  

caries  in  deciduous  teeth  (RR  adjusted=2.41,  IC  95%  1.05  5.56,  among 

children  with  6  or  less  electrical  appliances  in  the  household;  RR 

adjusted=3.44, IC 95% 1.06 11.17, among children who brushed their teeth less 

than twice a day). Mother’s mental problems are related to the development of  

caries  in  preschool  children,  and  socioeconomic  factors  and  behavioral  

attitudes influence this relationship. The mechanisms of this relationship need  

to be better investigated.

Key-words:  family,  preschool  children,  dental  caries,  incidence,  oral  

epidemiology.
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Introdução

Nos primeiros  anos de  vida,  a  família  atua  como mediadora  entre  a 

criança e a sociedade, fornecendo os cuidados e estímulos necessários para o 

crescimento  e  desenvolvimento  infantil1.  Sabe-se  que  o  contexto  familiar  é 

marcado por um modo de vida próprio2, caracterizado por condições materiais 

de vida e também por aspectos cotidianos e simbólicos, que definem o seu 

estilo de vida. Qualquer que seja sua estrutura, a família representa o meio 

relacional básico para as interações da criança com o mundo3. 

O cuidado familiar com as crianças de pouca idade é definido como um 

conjunto  de  práticas  executadas  por  cuidadores  que  afetam  a  saúde,  o 

desenvolvimento cognitivo e psicológico infantil4. Ressalta-se que os principais 

cuidadores nesta fase da vida são as mães3, 4 e a adequação do fornecimento 

do cuidado no ambiente domiciliar  depende da disponibilidade de recursos, 

como educação e conhecimento do cuidador, saúde física e mental do mesmo, 

tempo,  autonomia,  suporte  social  e  recursos  financeiros.  A  sua  adequação 

também relaciona-se ao fornecimento de suporte no nível comunitário, regional, 

nacional e internacional4. 

Deste modo, a educação, o conhecimento e as crenças dos cuidadores 

representam sua capacidade em fornecer o cuidado apropriado à criança em 

desenvolvimento;  a sua saúde física e mental  (incluindo sua auto-estima,  e 

ausência  de  estresse  e  depressão)  estão  intimamente  ligadas  à  sua 

competência em cuidar4. No que diz respeito à saúde mental materna, o seu 

comprometimento leva a problemas emocionais e comportamentais infantis5, a 

prejuízos  no  seu  desenvolvimento  cognitivo3 e  a  redução  de  cuidados 
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preventivos,  inclusive  da  realização  de  higiene  bucal6.  Problemas  mentais 

maternos também associam-se a doenças crônicas como asma7 e desnutrição 

infantil8.

 Transtornos mentais comuns (TMC) caracterizam-se por sintomas como 

insônia,  irritabilidade,  fadiga,  esquecimento,  dificuldade  de  concentração  e 

queixas  somáticas.  Tais  sintomas  podem  ocasionar  uma  incapacidade 

funcional  comparável  ou  até  pior  do  que  quadros  crônicos  já  bem 

estabelecidos9.  Em  Salvador-BA,  um  estudo  revelou  que  a  prevalência  de 

algum transtorno mental em cuidadoras de crianças foi igual a 47,5%, havendo 

uma  predominância  de  distúrbios  relacionados  com  a  ansiedade  (32,8%), 

seguidos de distúrbios do humor (26,1%) e abuso de substâncias psicoativas 

(10,1%)10.  

No que tange à saúde infantil na fase pré-escolar, a cárie dentária ainda 

é uma doença comum na dentição decídua, de natureza infecciosa, multifatorial 

e crônica. A cárie precoce é definida pela presença de uma ou mais superfícies 

dentárias  cariadas  (cavitadas  ou  não),  extraídas  (devido  à  cárie)  ou 

restauradas em qualquer dente decíduo em crianças com 71 meses ou menos 

de idade11. Suas conseqüências afetam não somente a saúde bucal, uma vez 

que  o  comprometimento  da  dentição  decídua  aumenta  o  risco  de  lesões 

cariosas  em  dentes  permanentes,  mas  também  o  desenvolvimento  físico, 

emocional e cognitivo infantil11. Do ponto de vista epidemiológico, a cárie foi 

observada em 60% das crianças brasileiras aos 5 anos de idade em 200412, e 

em Salvador-BA apenas 50% delas encontravam-se livres de cárie em 200513. 

Fatores  biológicos  e  atitudes  comportamentais  relacionados  aos 

mecanismos  etiopatogênicos  da  cárie  precoce,  como  a  presença  de 
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microrganismos específicos, dieta rica em sacarose, higiene bucal inadequada 

e presença de hipoplasias no esmalte estão bem estabelecidos11. As condições 

de vida e aspectos psicossociais do contexto familiar também podem contribuir 

para  o  desenvolvimento  da  cárie,  entre  estes  aspectos  destacam-se  os 

transtornos mentais14, 15, 16, 17, 18 e os fatores cognitivos19.

Este  estudo  tem  como  objetivo  analisar  a  associação  entre  TMC 

maternos e  a incidência  de  cárie  dentária  em crianças na  faixa  etária  pré-

escolar, residentes em áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família em 

Salvador-BA, levando em conta a multiplicidade de fatores que envolvem esta 

doença, contemplando assim outros aspectos do contexto familiar, como suas 

condições de vida, aspectos comportamentais e relacionais familiares. 

Métodos

Desenho de estudo

O  presente  estudo  apresenta  delineamento  longitudinal,  prospectivo, 

definido como de coorte com população fixa e foi realizado em cinco áreas de 

abrangência  de  Unidades  de  Saúde  da  Família  (USF)  do  município  de 

Salvador-BA. A coleta de dados aconteceu em duas etapas: a primeira ocorreu 

de julho a dezembro de 2007  (baseline) e a segunda  (follow-up) ocorreu de 

julho a setembro de 2008, seus participantes foram crianças na faixa etária pré-

escolar (18 a 60 meses, variação da idade durante todo o período do estudo) e 

suas respectivas mães ou cuidadores principais (na ausência da mãe como 

principal cuidadora, por exemplo, em caso de falecimento, moradia em outro 

bairro/local, ou cidade).  
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População e área do estudo 

Para o cálculo amostral foi empregado o aplicativo Statcalc do Epiinfo 

versão  6.0420,  sendo  que  a  cárie  dentária  foi  considerada  o  desfecho  e  a 

disfunção  familiar  caracterizada  pela  presença  de  alcoolismo  familiar  ou 

alteração psiquiátrica materna representou a variável de exposição principal, 

conforme  estudo  anterior16.  Os  seguintes  parâmetros  estatísticos  foram 

utilizados: Intervalo de Confiança igual a 95%, poder do estudo igual a 80%, 

razão de 5:1 entre exposição e não exposição, prevalência de 5% de doentes 

entre os não expostos e risco relativo igual a 3. A amostra foi estabelecida em 

498 crianças de 18 a 48 meses de idade no ano de 2007, no entanto mais 10% 

deste  total  foram  incluídas  para  compensar  possíveis  perdas,  e  assim  o 

tamanho amostral foi definido em 548 indivíduos. 

A amostragem deste estudo foi realizada em duas etapas: uma inicial, 

de  conveniência,  que permitiu  selecionar  os  distritos sanitários  de Salvador 

(dividida em dozes distritos) e sua USF, e a amostragem aleatória simples que 

permitiu selecionar crianças de 18 a 48 meses de idade em 2007 cobertas pela 

Estratégia  Saúde da Família,  contemplando os indivíduos desta  faixa etária 

cadastrados  nas  USF.  As  crianças  que  compuseram  a  amostra  foram 

previamente  sorteadas  e  somente  foram  incluídas  no  estudo  aquelas  que 

permitiram a realização do exame bucal após autorização voluntária da sua 

mãe  ou  responsável,  expressa  através  da  assinatura  do  termo  de 

consentimento  livre  e  esclarecido.  Quando  a  criança  sorteada  não  se 

encontrava no domicílio no momento da primeira visita da equipe de coleta, 

mais  duas  visitas  foram  agendadas,  e  apenas  após  a  terceira  visita  sem 
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encontrar a criança, que novo indivíduo foi sorteado. Os critérios de exclusão 

consistiam  em  crianças  com  aversão  ao  exame  bucal,  crianças  com 

enfermidades sistêmicas e/ou portadoras de anomalias na dentição.

A fim de possibilitar que distritos sanitários com diferentes perfis sócio-

econômicos e epidemiológicos participassem deste processo de amostragem, 

os mesmos foram classificados conforme metodologia proposta por Oliveira21, 

já  descrita em estudo anterior22.  Quatro distritos,  de diferentes perfis,  foram 

escolhidos,  conforme conveniência  do  grupo de  pesquisa  da  Faculdade  de 

Odontologia  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (FOUFBA)  envolvido  nesta 

investigação: Barra-Rio Vermelho, Brotas, Pau da Lima e Subúrbio-Ferroviário, 

sendo que a área de abrangência de uma USF de cada distrito representou um 

local de coleta, exceto no Subúrbio Ferroviário, onde foi necessária a inclusão 

de duas áreas de duas USF para completar o tamanho amostral,  definido a 

partir  da cobertura de crianças na faixa etária  deste estudo pelo Programa 

Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia Saúde da Família.

Fonte e coleta de dados

A primeira etapa da coleta de dados, que ocorreu em 2007, através de 

visitas domiciliares, envolveu a participação de onze equipes formadas por dois 

estudantes do curso de Odontologia da FOUFBA cada, os quais atuavam como 

anotador e examinador, e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das áreas 

das USF. A segunda etapa aconteceu em 2008, com intervalo mínimo de seis 

meses de uma visita para a outra, e dela participaram oito equipes. Todas as 

equipes, participantes das duas etapas, foram treinadas para o preenchimento 

do  questionário  e  os  examinadores também foram submetidos à  calibração 
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inter-examinador,  antes  do  início  da  coleta,  e  intra-examinador  através  da 

repetição  de  10%  dos  exames  epidemiológicos  durante  a  coleta.  Foram 

verificados índices de concordância iguais ou superiores a 95% e estatística 

Kappa igual ou superior a 0,88 para o diagnóstico da cárie. 

Durante a primeira etapa foi aplicado um questionário junto às mães das 

crianças ou  cuidadores  (em casos da  ausência permanente das primeiras). 

Este  questionário  contemplava  perguntas  estruturadas  referentes  a: 

identificação  da  criança  e  seus  familiares,  informações  socioeconômicas, 

aspectos  gerais  de  saúde  da  criança,  acesso  e  utilização  dos  serviços 

odontológicos, hábitos de higiene bucal e alimentares. Aspectos psicossociais 

maternos,  especificamente  a  presença  de  TMC,  também  foram  avaliados 

através  do  Self  Report  Questionnaire  –  SRQ-2023.  Este  é  um  instrumento 

proposto  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  com  o  objetivo  de 

detectar  suspeita  de  morbidade  psiquiátrica  na  população,  já  tendo  sido 

traduzido  e  validado  para  a  língua  portuguesa  por  Mari  e  Williams24,  que 

verificaram sensibilidade de 85% e especificidade de 80%. Ele é composto por 

20 questões dicotômicas (respostas do tipo sim/não) relacionadas a TMC. 

Após a entrevista com as mães, as crianças foram examinadas quanto a 

presença de cárie dentária, com a utilização de uma ficha com os critérios dos 

índices   ceo-d  e  ceo-s  (média  de  dentes/superfícies  decíduos  cariados, 

extraídos e restaurados)25. O exame bucal realizado no ambiente domiciliar foi 

precedido por escovação dentária com escova e creme dental realizada pelos 

componentes das equipes de coleta.  O mesmo foi  conduzido em local  com 

maior luminosidade possível, com a criança sentada, uso de espelho bucal e 

sonda periodontal da OMS. Este procedimento foi adotado nas visitas em 2007 
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e também em 2008, quando as mesmas crianças, exceto em caso de recusa 

ou migração, foram reexaminadas, a fim de avaliar a incidência de cárie. 

 

Análise dos dados

Duas  variáveis dependentes  foram  consideradas:  incidência  de  cárie 

dentária, medida pela ocorrência de pelo menos 1 novo dente decíduo com 

cárie em um indivíduo26, e incidência de cárie em 3 dentes ou mais (alto risco), 

valor que representou o último tercil da distribuição do total de novos dentes 

com cárie, considerando o período de tempo transcorrido entre o primeiro e o 

segundo exames. A incidência de cárie foi observada nas seguintes situações: 

o  dente  apresentava-se hígido  no  primeiro  exame e passou à  condição de 

“cariado”, “extraído” ou “restaurado” no segundo exame; ou o dente decíduo 

não estava erupcionado no primeiro exame e se apresentou na situação de 

“cariado”, “extraído” ou “restaurado” no segundo exame.

A  variável  independente  principal  foi  a  presença  de  TMC  maternos, 

avaliado  através  dos  critérios  do  SRQ-2023,  sendo  considerado  exposto 

mães/cuidadores  que  responderam positivamente  a  oito  ou  mais  perguntas 

deste questionário24.

As covariáveis  foram classificadas na  categoria  “Condições de Vida”, 

constituída por covariáveis demográficas e socioeconômicas, como: idade da 

criança (menos de 33 meses (0), ou com 33 meses ou mais (1) - avaliada como 

potencial confundidora); sexo (feminino (0), ou masculino (1) - avaliada como 

potencial confundidora); escolaridade materna (2º grau completo ou mais anos 

de estudo (0), ou 2º grau incompleto ou menos anos de estudo (1) - avaliada 

como potencial modificadora de efeito); número de moradores por cômodo (até 
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1 pessoa (0), ou mais de 1 pessoa (1) - avaliada como potencial modificadora 

de efeito); número de eletrodomésticos no domicílio (mais do que 6 (0), ou 6 ou 

menos  (1)  -  avaliada  como  potencial  modificadora  de  efeito),  na  categoria 

“Experiência de cárie”, através da covariável presença anterior de cárie (não 

(0), ou sim (1) - avaliada como potencial confundidora), e na categoria “Estilo 

de Vida”, englobando covariáveis relacionadas a atitudes comportamentais e 

de acesso a atenção odontológica, como: atenção odontológica preventiva ou 

curativa  (sim  (0),  ou  não  (1)  –  avaliada  como  potencial  confundidora); 

freqüência diária de escovação (2 vezes ou mais (0), ou menos de 2 vezes (1) - 

avaliada como potencial confundidora); amamentação noturna (não (0), ou sim 

(1) - avaliada como potencial confundidora), e também covariáveis relacionais 

familiares  referentes  ao  suporte  social  materno  e  relação  materna  com  a 

criança, como: situação conjugal materna (casada ou com companheiro (0), ou 

outra situação (1) - avaliada como potencial modificadora de efeito), e presença 

de  irmãos  na faixa  etária  da  criança  (não  (0),  ou  sim (1)  -  avaliada  como 

potencial modificadora de efeito). 

Os  instrumentos  de  coleta  de  dados  foram  revisados  e  os  dados 

digitados no EPI-INFO, versão 6.0420. Para a análise dos dados foi utilizado o 

programa  STATA  1027.  Realizou-se  inicialmente  a  análise  descritiva  das 

variáveis de interesse. A seguir procedeu-se a análise estratificada para uma 

avaliação preliminar  de potenciais associações, quando foram estimadas as 

associações brutas (Riscos Relativos – RR e Intervalos de Confiança – IC, 

obtidos  pelo  método  Mantel  Haenszel)  entre  a  variável  independente  e  as 

dependentes,  assim  como  para  as  covariáveis  selecionadas.  As  potenciais 

covariáveis modificadoras de efeito foram identificadas através da verificação 
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da diferença dos RR estimados para cada uma de suas categorias,  a nível 

estatisticamente  significante  (alfa=0,05).  Na  análise  de  covariáveis 

confundidoras, observou-se se estas estavam associadas simultaneamente à 

exposição entre  os não casos e com os desfechos entre  os não expostos, 

considerando  uma  diferença  relativa  entre  as  medidas  ajustadas  de  cada 

covariável e a medida de associação bruta maior que 10% para a identificação 

de  confundimento.  Em  conjunto  com  elementos  do  modelo  teórico  e  da 

literatura  este  procedimento  estatístico  contribuiu  para  a  seleção  das 

covariáveis utilizadas na modelagem, procedimento da análise multivariada. 

O método utilizado para a realização da análise multivariada foi  o da 

regressão logística não condicional e a estratégia de obtenção do RR foi feita 

mediante a aplicação do modelo de regressão de Poisson robusta28.  Para a 

inferência estatística foi  utilizado o IC ao nível  de 95%. O procedimento de 

modelagem  iniciou-se  com  a  definição  do  modelo  preditivo,  baseado  na 

literatura e nos resultados da análise estratificada. Realizou-se a análise de 

interação  através  do  procedimento  backward de  modelagem29.  Através  dos 

resultados estatisticamente significantes para um alfa igual a 0,05 do Teste da 

Razão  de  Máxima  Verossimilhança,  para  a  diferença  dos  desvios  entre  o 

modelo  saturado  e  reduzido,  foram  identificados  modificadores  de  efeito, 

considerando  cada  variável  dependente  separadamente.  Na  análise  de 

confundimento  foi  empregado o procedimento  backward,  comparando-se as 

medidas  de  associação  e  seus  respectivos  IC  estimados  para  o  modelo 

saturado e reduzido. A covariável que produziu uma diferença relativa maior 

que 10% entre os RR foi considerada confundidora. Ao final, foram obtidos os 

“melhores” modelos para estimar os RR que descreveram a relação entre TMC 
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maternos e incidência de cárie em 1 dente decíduo ou mais, e 3 dentes ou 

mais,  controlada pelas covariáveis  modificadoras de efeito  e  ajustada pelas 

covariáveis confundidoras, sendo estimados seus IC a 95%. Após definição do 

modelo logistico final, foi realizado diagnóstico da bondade do ajuste através do 

teste de Hosmer-Lemeshow.

Aspectos éticos

O trabalho foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, 

tendo  sido  garantido  todos  os  princípios  éticos,  de  anonimato  e 

confidencialidade das informações.

Resultados

Deste estudo participaram 472 indivíduos (52,33% do sexo feminino) na 

faixa etária pré-escolar, com idade variando de 18 meses no início da primeira 

coleta de dados (média de 33 meses, Desvio Padrão - DP=9,54) em 2007 até 

60  meses (média  de 39  meses,  DP=10,63)  ao final  da  segunda coleta  em 

2008. Na primeira coleta foram examinadas 528 crianças e suas respectivas 

mães ou cuidadores principais entrevistados. Devido a migrações das famílias, 

na segunda etapa deste estudo a condição de saúde bucal de 472 (89,39%) 

crianças pôde ser reavaliada, nenhum caso de recusa foi observado. Este total 

representou 86,13% do tamanho da amostra calculado inicialmente. 

As  mães  biológicas  das  crianças  foram  as  principais  cuidadoras 

entrevistadas  neste  estudo  (95,55%),  apenas  em  caso  de  ausência 
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permanente,  outros  cuidadores  foram  entrevistados,  sendo  que  as  avós 

maternas  ou  paternas  representaram a  totalidade  destes  casos  (4,45%).  A 

média de idade das mães foi de 27 anos (DP=6,39). 

Verificou-se uma incidência média de cárie no período do estudo igual a 

0,54 dente (DP=1,37). A incidência de cárie igual ou superior a 1 dente ocorreu 

em  21,19%  das  crianças  examinadas,  as  quais  no  início  do  estudo 

apresentavam uma prevalência  de  cárie  de  16,53%.  Sete  vírgula  oitenta  e 

quatro por cento das crianças apresentaram alto risco de cárie (incidência em 3 

dentes ou mais).  

A  prevalência  de  TMC  estabelecidos  pelo  SRQ-20 em  mães  foi  de 

31,36%. Em relação às condições de vida das crianças participantes, 43,86% 

delas residiam em domicílios cuja densidade era de mais de 1 residente por 

cômodo, 60,59% delas eram filhas de mães com escolaridade inferior ao 2º 

grau incompleto e 54,87% possuíam 6 ou menos eletrodomésticos em casa. 

No que diz respeito aos aspectos do estilo de vida das crianças, especialmente 

a características relacionais familiares, 19,28% possuíam irmãos na sua faixa 

etária, 69,70% das suas mães eram casadas ou viviam com companheiro; e 

sobre características da atenção odontológica e atitudes comportamentais das 

crianças, observou-se que 65,89% delas nunca haviam recebido qualquer tipo 

de  atenção  odontológica,  42,16%  eram  amamentadas  durante  a  noite  e 

37,71% realizavam escovação menos de 2 vezes por dia. 

Características  da  população  de  estudo  conforme  a  exposição  a  TMC 

maternos
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Entre as crianças com mães com suspeita de TMC, havia mais meninos 

que meninas, a maioria delas tinha 33 meses de idade ou mais. A maioria das 

mães possuía o 2º grau incompleto ou menos anos de estudos, possuía 6 ou 

menos eletrodomésticos em casa, onde vivia cerca de 1 pessoa por cômodo e 

também era casada ou vivia com companheiro. Grande parte destas crianças 

não possuía irmão na sua faixa etária, nunca havia recebido qualquer tipo de 

atenção odontológica, realizava escovação 2 vezes ou mais ao dia, não era 

amamentada durante a noite e não apresentou incidência de cárie dentária 

(Tabela 1).

Associação entre TMC maternos e incidência de cárie 

A  análise  de  associação  bivariada  não  revelou  associações 

estatisticamente significantes entre TMC maternos e incidência de cárie em 1 

dente decíduo ou mais (RR=1,08, IC 95% 0,75  1,56) e 3 dentes decíduos ou 

mais (RR=1,49, IC 95% 0,80  2,79) (Tabelas 2 e 3).

Na análise estratificada da associação principal, considerando ambos os 

desfechos (incidência de cárie em 1 dente ou mais e 3 dentes ou mais), a 

covariável  número  de  eletrodomésticos  no  domicílio  comportou-se  como 

modificadora de efeito (Tabelas 2 e 3). 

A  análise  multivariada  mostrou  que  a  covariável  número  de 

eletrodoméstico  no  domicílio  apresentou-se como modificadora  de efeito  da 

associação entre TMC maternos e incidência de cárie em 1 dente ou mais, e 

nenhuma  das  covariáveis  comportou-se  como  confundidora.  Esta  análise 

também revelou que TMC maternos não se associaram à incidência de cárie 

dentária  em 1  dente  decíduo  ou  mais  mesmo após  o  ajuste  por  idade  da 
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criança e escolaridade materna, sendo que este ajuste foi realizado com base 

na  literatura  (RR ajustado=1,42,  IC  95% 0,89   2,27  entre  as  crianças  que 

viviam em domicílios com 6 ou menos eletrodomésticos) (Tabela 4).

As  covariáveis  número  de  eletrodoméstico  no  domicílio  e  freqüência 

diária de escovação revelaram-se modificadoras de efeito da associação entre 

TMC maternos e incidência de cárie em 3 dentes ou mais,  e nenhuma das 

covariáveis  comportou-se  como  confundidora  desta  associação  na  análise 

multivariada.  Contudo,  devido  ao  tamanho  amostral  insuficiente,  não  foram 

gerados  modelos  que  consideraram  as  interações  simultaneamente.  Os 

resultados após os ajustes por idade da criança e escolaridade materna (com 

base  na  literatura)  mostraram  associação  positiva  entre  TMC  maternos  e 

incidência de cárie em 3 dentes decíduos ou mais entre as crianças com 6 ou 

menos eletrodomésticos no domicílio (RR ajustado=2,41, IC 95% 1,05  5,56) 

(Tabela 5) e crianças que realizavam escovação menos de 2 vezes por dia (RR 

ajustado=3,44, IC 95% 1,06  11,17) (Tabela 6).

Os testes de bondade de ajuste mostraram que os dados estavam bem 

ajustados aos modelos.

Discussão

Os resultados deste estudo revelaram que crianças na faixa etária pré-

escolar,  residentes  em áreas  de  baixo  nível  socioeconômico  cobertas  pela 

Estratégia  Saúde  da  Família,  filhas  de  mães  com  suspeita  de  TMC 

apresentaram alto risco de desenvolverem cárie precoce. 

Apesar de crianças de tenra idade inseridas em contextos de condições 

de vida desfavoráveis possuírem maior possibilidade de desenvolverem cárie, 
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nem todas apresentam este agravo19. Estudos recentes buscam razões para 

isso, enfatizando os aspectos psicossociais. O estresse dos pais foi relatado 

como potencial fator de risco para a cárie em pré-escolares14,  17,  18, aspectos 

cognitivos de pais e cuidadores também associaram-se à cárie neste grupo19. 

Outros fatores psicossociais, como alcoolismo familiar e distúrbios psiquiátricos 

maternos relacionaram-se com este agravo14,  15,  16.  Quiñonez et al.18 também 

verificaram que alterações psicossociais relacionaram-se com a presença de 

quadros graves de cárie precoce, assim como neste estudo. 

Mecanismos biológicos e comportamentais que desencadeiam a cárie 

precoce  são  bem  estabelecidos,  relacionam-se  à  colonização  por 

estreptococus mutans, esmalte imaturo, hipoplasias, consumo de sacarose e 

higiene bucal inadequada11.  Fatores psicossociais representam um grupo de 

determinantes  que  podem  influenciar  as  atitudes  comportamentais  e 

mecanismos  biológicos  diretamente  envolvidos  na  etiopatogenia  da  cárie 

precoce.  É  possível  que  esta  influência  ocorra  através  de  processos 

psicológicos, capazes de interferir na capacidade do cuidado familiar para com 

a criança em desenvolvimento6, 16 ou através de processos biológicos, uma vez 

que fatores psicossociais no ambiente familiar podem desencadear fenômenos 

estressantes,  resultando  em  alterações  imunológicas18 as  quais  podem 

contribuir para o aparecimento da cárie.

As mães representam as principais cuidadoras de crianças no contexto 

familiar3,  4 e  a  adequação  deste  cuidado  depende  da  sua  saúde  mental4. 

Distúrbios mentais freqüentemente provocam fadiga, reduzem a concentração 

e capacidade psicomotora, promovem sentimentos de desânimo e desprezo e 

também alteram a  interação positiva  entre  a  mãe e a criança30.  Problemas 
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mentais maternos associam-se à redução de práticas preventivas de cuidados 

infantis no ambiente familiar, como hábitos de higiene bucal inapropriados e 

práticas  inconsistentes  de  disciplina6;  mães  com  alterações  mentais 

apresentam  redução  nos  cuidados  com  a  sua  própria  saúde  bucal  e  isso 

relaciona-se a mais problemas com a saúde bucal de seus filhos31;  atitudes 

positivas das mães frente a sua saúde bucal e a dos seus filhos levam a menor 

experiência de cárie e doença periodontal,  assim como melhores hábitos de 

higiene bucal dos mesmos32.  Tais mecanismos psicológicos e, sobretudo os 

neuroendócrinos  desencadeantes  de  disfunções  imunológicas  relacionadas 

com a cárie dentária, decorrentes de fatores psicossociais, ainda necessitam 

ser melhor investigados18. 

A comparação da incidência de pelo menos 1 dente decíduo cariado 

encontrada  neste  estudo  (21,19%)  com  resultados  de  outras  pesquisas  é 

dificultada pela  escassez de  estudos longitudinais  que investigaram a  cárie 

precoce, pela diferença nos períodos de acompanhamento das crianças, assim 

como  pela  falta  de  padronização  nos  índices  e  definições  do  caso.  Em 

Salvador-BA,  Cabral33 verificou  uma  incidência  de  22,6%  de  novas  lesões 

cariosas em um estudo de coorte que acompanhou crianças até 30 meses de 

idade de creches públicas e privadas por  cerca  de  9  meses.  Skeie et  al.34 

observaram uma incidência de 40,1% de novas lesões de cárie em crianças de 

3 a 5 anos durante dois  anos de acompanhamento na Noruega.  Quanto a 

experiência  prévia  de cárie  no grupo de crianças deste estudo,  verificou-se 

uma prevalência inicial de 16,53%, resultado semelhante ao de Declerk et al.35 

(19,7%) na Bélgica. No Brasil,  inquéritos revelaram quadros epidemiológicos 

mais graves: 27% das crianças de 18 a 36 meses de idade e 60% delas aos 5 
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anos  apresentaram cárie12;  em  Salvador-BA,  50%  de  crianças  aos  5  anos 

tinham pelo menos um dente decíduo cariado13. 

A influência de variáveis distais, como as condições socioeconômicas, 

sobre o desenvolvimento da cárie dentária precoce é bastante pesquisada e 

hoje este conhecimento parece consolidado na literatura. Desse modo, a baixa 

escolaridade  materna  representa  um  importante  fator  de  risco  para  este 

agravo36, 37, 38. O nível de escolaridade é um indicador importante da condição 

socioeconômica,  já  que  pode  ser  empregado  para  ambos  os  sexos,  para 

pessoas desempregadas, apresentando um comportamento regular no curso 

da vida. Elevados níveis de escolaridade são preditores de melhores condições 

de vida em geral, como trabalho e moradia36. 

Renda familiar, classe social36, 37, 38 e número de residentes no domicílio 

da criança38 também são fatores de origem socioeconômica que se vinculam 

com a cárie na dentição decídua. Neste estudo a escolaridade materna e o 

número de moradores no domicílio, que foram avaliados como modificadores 

da associação principal,  não se comportaram como tal.  Entretanto,  modelos 

foram gerados considerando o nível de escolaridade da mãe como covariável 

confundidora,  devido  ao  conhecimento  acumulado  sobre  a  importância  da 

escolaridade materna sobre o desfecho pesquisado. A covariável número de 

eletrodomésticos, no entanto, apresentou interação com os TMC maternos nas 

análises  de  incidência  de  cárie,  revelando  uma  associação  positiva  e 

estatisticamente  significante  entre  TMC maternos  e  alto  risco  de  cárie  nos 

indivíduos com 6 ou menos eletrodomésticos em casa (Tabela 5). Este achado 

revela um sinergismo entre condições materiais do contexto familiar  e TMC 

maternos, influenciando na ocorrência de um agravo bucal infantil. 
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Estudos  indicam  que  a  idade  mais  avançada  da  criança  e  o  sexo 

masculino  podem aumentar  o  risco  de  cárie  infantil35.  Da  mesma  forma,  a 

literatura aponta que a experiência anterior de cárie é um importante preditor 

de lesões futuras de cárie na dentição decídua e permanente39. Neste estudo, 

de natureza confirmatória, estes aspectos não representaram fator de confusão 

da  associação  investigada.  Ainda  assim,  foram  apresentados  resultados 

ajustados pela idade da criança, os quais não diferiram daqueles obtidos sem o 

ajuste (Tabelas 4, 5 e 6). 

Do ponto de vista do estilo de vida do contexto familiar, especificamente 

das atitudes comportamentais, é reconhecido que a dieta rica em sacarose é 

um fator que afeta a ocorrência e progressão da cárie. A gravidade da cárie em 

pré-escolares dá-se conforme a freqüência deste consumo39.  Os hábitos de 

higiene bucal, sua freqüência e período do curso de vida em que se iniciam 

também representam preditores significativos da cárie em dentes decíduos39.  

O hábito de amamentação durante o sono, independentemente do conteúdo 

consumido, referido pelas mães na primeira etapa da coleta deste estudo, não 

representou um confundidor da associação entre TMC maternos e incidência 

de cárie.  Todavia,  a freqüencia diária de escovação também relatada pelas 

mães  durante  a  entrevista  comportou-se  como  um  modificador  desta 

associação. Problemas mentais maternos podem interferir na capacidade do 

cuidado, neste caso no hábito de higiene bucal infantil, aumentando o risco de 

cárie precoce. 

O suporte social constitui-se como um dos recursos que colaboram para 

a  qualidade  do  cuidado  materno4.  A  ausência  de  um  companheiro  pode 

significar um elemento estressante para a mãe, atuando como um fator de risco 
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para sintomas depressivos maternos40.  A presença do companheiro por sua 

vez estimula o desenvolvimento infantil, o que pode estar ligado à interferência 

positiva da sua presença no desempenho da função materna como cuidadora3. 

Ainda no âmbito das características relacionais do contexto familiar, crianças 

pequenas cuja ordem de nascimento é a terceira ou mais e que convivem com 

crianças menores do que elas apresentam piores desempenhos cognitivos3. As 

covariáveis situação conjugal materna e presença de irmãos na faixa etária da 

criança não modificaram o efeito da associação investigada. 

São poucos os estudos com delineamento longitudinal em Odontologia, 

especialmente na pesquisa sobre saúde bucal de pré-escolares. O emprego do 

desenho  de  coorte  neste  estudo  possibilitou  a  utilização  de  medidas  de 

incidência  da  cárie  precoce,  representando  uma  das  suas  vantagens  em 

relação à maioria das investigações sobre o tema. Desse modo, foi possível 

garantir a antecedência temporal dos TMC maternos em relação à ocorrência 

da cárie. Além disso, a escolha de uma amostra aleatória de crianças reduz as 

chances de vieses de seleção neste estudo. A utilização do  SRQ-2023 como 

instrumento que detecta distúrbios mentais, já validado e bastante utilizado em 

inquéritos populacionais, pode ter evitado erros de classificação na definição de 

mães com TMC. 

Entre  os  limites  deste  estudo,  destaca-se  o  tamanho  final  da  sua 

amostra,  aquém do cálculo inicial,  fator  que pode ter  influenciado nos seus 

achados. Assim, o poder do estudo pode ter sido insuficiente para detectar 

associações positivas entre TMC maternos e a incidência de pelo menos 1 

novo  dente  com cárie,  como também para  identificar  confundidores,  outros 
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modificadores  de  efeito  da  associação  principal   e  permitir  o  controle 

simultâneo dos dois modificadores de efeito identificados. 

Considerações finais

A  alta  incidência  de  cárie  precoce  sofre  influência  de  fatores 

psicossociais,  especificamente  dos  TMC  maternos,  os  quais  interferem 

diretamente  na  capacidade  do  cuidado  no  contexto  familiar.  As  condições 

materiais  de  vida  e  atitudes  comportamentais  relacionadas  à  saúde  bucal 

comportaram-se  como  mediadoras  desta  relação  nesta  análise  de  caráter 

confirmatório.  Isto reforça a necessidade de mudanças nas práticas de saúde 

bucal  pelos  serviços  de  saúde  da  atenção  básica,  no  sentido  de  torná-las 

integrais,  evitando  as  intervenções  educativas  normativas  baseadas  em 

recomendações de adoção de hábitos “não cariogênicos”, que não contribuem 

efetivamente para a mudança do quadro epidemiológico da população infantil. 

Ademais, a saúde mental é um problema que deve ser melhor investigado e 

enfrentado pelos serviços de saúde da atenção básica no Brasil, haja visto que 

seus  efeitos  atingem  não  somente  o  indivíduo  acometido,  mas  também  o 

desenvolvimento  e  a  saúde   dos  familiares,  principalmente  daqueles  que 

dependem dos cuidados do portador de transtornos mentais. 
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Tabela 1. Características da população do estudo de acordo com presença de 
transtornos mentais comuns maternos, Salvador-BA, 2007-2008 (n=472).

Covariáveis Transtorno Mental Comum Materno
TMCM1 ausente

n=324
TMCM1 presente

n=148
n % n %

p-valor2

Condições de Vida – Covariáveis 
demográficas e socioeconômicas
e Experiência de cárie
Idade 
   Menor que 33 meses
   33 meses ou mais

162
162

50,00
50,00

72
76

48,65
51,35

0,785

Sexo 
   Feminino 
   Masculino

176
148

54,32
45,68

71
77

47,97
52,03

0,200

Escolaridade materna 
   2º grau completo ou mais
   2º grau incompleto ou menos

139
185

42,90
57,10

47
101

31,76
68,24

0,022

Total de eletrodomésticos no domicílio
   Mais do que 6
   6 ou menos

156
168

48,15
51,85

57
91

38,51
61,49

0,051

Número de moradores por cômodo
   Até 1 pessoa por cômodo
   Mais de 1 pessoa por cômodo

186
138

57,41
42,59

79
69

53,38
46,62 0,413

Presença anterior de cárie
   Não
   Sim

272
52

83,95
16,05

122
26

82,43
17,57

0,680

Estilo de Vida – Covariáveis de acesso a 
atenção odontológica, comportamentais e 
relacionais 
Atenção odontológica
   Sim
   Não

114
210

35,19
64,81

47
101

31,76
68,24

0,466

Freqüência diária de escovação
   2 vezes ou mais
   Menos de 2 vezes

206
118

63,58
36,42

88
60

59,46
40,54

0,391

Amamentação noturna
   Não
   Sim

193
131

59,57
40,43

80
68 

54,05
45,95

0,260

Situação conjugal materna
   Casada/vive com 
   companheiro
   Outra situação

236
88

72,84
27,16

93
55

62,84
37,16

0,028

Irmãos na faixa etária da criança
   Não
   Sim

259
65

79,94
20,06

122
26

82,43
17,57

0,524

Incidência de cárie
Incidência de cárie em 1 dente ou mais
   Não
   Sim

257
67

79,32
20,68

115
33

77,70
22,30

0,690

Incidência de cárie em 3 dentes ou mais
   Não 302 93,21 133 89,86 0,210
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   Sim 22 6,79 15 10,14
1 Transtorno mental comum materno
2 Valor de p do Teste Qui-Quadrado de Mantel Haenszel

Tabela 2. Riscos Relativos bruto e estrato-específicos, conforme as covariáveis 
analisadas, entre transtorno mental comum materno e incidência de cárie em 1 
dente ou mais em pré-escolares e os respectivos Intervalos de Confiança a 
95%, Salvador-BA, 2007-2008 (n=472). 

Covariáveis
n %

Incidência de cárie em 1 dente ou mais
RR1 IC 95%2

Associação bruta

Condições de Vida – Covariáveis 
demográficas e socioeconômicas
e Experiência de cárie

472 1,08 0,75  1,56

Idade 
   Menor que 33 meses
   33 meses ou mais
Associação Ajustada

  234
238

49,58
50,42

0,96
1,15
1,07

0,52  1,79
0,73  1,81
0,74  1,55

Sexo 
   Feminino 
   Masculino
Associação Ajustada

247
225

52,33
47,67

1,03
1,12
1,08

0,60  1,74
0,67  1,86
0,74  1,56

Escolaridade materna 
   2º grau completo ou mais
   2º grau incompleto ou menos
Associação Ajustada

186
286

39,41
60,59

0,83
1,13
1,04

0,38  1,79
0,74  1,73
0,72  1,51

Total de eletrodomésticos no domicílio
   Mais do que 6
   6 ou menos
Associação Ajustada 

213
259

45,13
54,87

0,67
1,48
1,08

0,34  1,29
0,92  2,37
0,74  1,58

Número de moradores por cômodo
   Até 1 pessoa por cômodo
   Mais de 1 pessoa por cômodo
Associação Ajustada

265
207

66,14
33,86

1,28
0,88
1,07

0,77  2,14
0,52  1,51
0,74  1,54

Presença anterior de cárie
   Não
   Sim
Associação Ajustada

394
78

83,47
16,53

0,97
1,24
1,06

0,60  1,57
0,75  2,06
0,74  1,51

Estilo de Vida – Covariáveis de 
acesso a atenção odontológica, 
comportamentais e relacionais
Atenção odontológica
   Sim
   Não
Associação Ajustada 

161
311

34,11
65,89

0,84
1,81
1,07

0,41  1,75
0,77  1,82
0,74  1,55

Freqüência diária de escovação
   2 vezes ou mais
   Menos de 2 vezes
Associação Ajustada

294
178

62,29
37,71

1,09
1,07
1,09

0,69  1,72
0,57  2,02
0,75  1,57

Amamentação noturna
   Não
   Sim 
Associação Ajustada

273
199

57,84
42,16

1,05
1,10
1,07

0,63  1,75
0,64  1,89
0,74  1,56

Situação conjugal materna
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   Casada/vive com 
   companheiro
   Outra situação
Associação Ajustada
Irmãos na faixa etária da criança
   Não
   Sim

329
143

381
91

69,70
30,30

80,72
19,28

1,30
0,73
1,05

1,16
0,71

0,82  2,04
0,39  1,38
0,73  1,52

0,78  1,73
0,26  1,97

Associação Ajustada 1,08 0,74  1,56
1 Risco Relativo
2 Intervalo de Confiança a 95%

Tabela 3. Riscos Relativos bruto e estrato-específicos, conforme as covariáveis 
analisadas, entre transtorno mental comum materno e incidência de cárie em 3 
dentes ou mais em pré-escolares e os respectivos Intervalos de Confiança a 
95%, Salvador-BA, 2007-2008 (n=472). 

Covariáveis
n %

Incidência de cárie em 3 dentes ou mais
RR1 IC 95%2

Associação bruta

Condições de Vida – Covariáveis 
demográficas e socioeconômicas
e Experiência de cárie

472 1,49 0,80  2,79

Idade 
   Menor que 33 meses
   33 meses ou mais
Associação Ajustada

234
238

49,58
50,42

1,41
1,52
1,48

0,48  4,15
0,71  3,27
0,79  2,77

Sexo 
   Feminino 
   Masculino
Associação Ajustada

247
225

52,33
47,67

1,34
1,71
1,50

0,56  3,21
0,69  4,25
0,80  2,83

Escolaridade materna 
   2º grau completo ou mais
   2º grau incompleto ou menos
Associação Ajustada

186
286

39,41
60,59

1,69
1,34
1,43

0,52  5,52
0,64  2,81
0,76  2,68

Total de eletrodomésticos no domicílio
   Mais do que 6
   6 ou menos
Associação Ajustada 

213
259

45,13
54,87

0,63
2,46
1,50

0,19  2,14
1,08  5,62
0,78  2,88

Número de moradores por cômodo
   Até 1 pessoa por cômodo
   Mais de 1 pessoa por cômodo
Associação Ajustada

265
207

66,14
33,86

2,12
1,00
1,48

0,90  5,01
0,39  2,55
0,79  2,76

Presença anterior de cárie
   Não
   Sim
Associação Ajustada

394
78

83,47
16,53

1,37
1,56
1,46

0,58  3,22
0,65  3,71
0,79  2,67

Estilo de Vida – Covariáveis de 
acesso a atenção odontológica, 
comportamentais e relacionais
Atenção odontológica
   Sim
   Não
Associação Ajustada 

161
311

34,11
65,89

1,39
1,53
1,48

0,43  4,51
0,73  3,20
0,79  2,78

Freqüência diária de escovação
   2 vezes ou mais
   Menos de 2 vezes
Associação Ajustada

294
178

62,29
37,71

1,04
3,44
1,52

0,47  2,30
1,05  11,30
0,81  2,87

Amamentação noturna
   Não
   Sim 

273
199

57,84
42,16

1,03  
2,17

0,41  2,59
0,88  5,36
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Associação Ajustada 1,49 0,79  2,81
Situação conjugal materna
   Casada/vive com 
   companheiro
   Outra situação
Associação Ajustada
Irmãos na faixa etária da criança
   Não
   Sim
Associação Ajustada

329
143

381
91

69,70
30,30

80,72
19,28

1,74
1,07
1,52

1,42
1,88
1,49

0,84  3,62
0,32  3,61
0,81  2,83

0,70  2,84
0,45  7,81
0,80  2,79

1 Risco Relativo
2 Intervalo de Confiança a 95%

Tabela 4. Riscos Relativos brutos e ajustados e os respectivos Intervalos de 
Confiança a 95%, para a associação entre transtorno mental comum materno 
e incidência de cárie em 1 dente ou mais em pré-escolares, de acordo com o 
total  de  eletrodomésticos  no  domicílio,  obtidos  pela  regressão  de  Poisson 
robusta, Salvador-BA, 2007-2008 (n=472). 

TMCM1 Total de eletrodomésticos no domicílio
Mais do que 6

(n=213)
6 ou menos

(n=259)
RR2 IC 95%3 RR2 IC 95%3

Modelo 1 (TMCM1)

   presente

Modelo 2 (TMCM1, ajustado por idade da 

criança4 e escolaridade materna5)

   presente

0,67

0,65

0,34  1,29

0,34  1,26

1,48

1,42

0,92  2,37

0,89  2,27
1 Transtorno mental comum materno
2 Risco Relativo
3 Intervalo de Confiança a 95%
4 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: menos de 33 meses (0), ou 33 meses 
ou mais (1)
5 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: segundo grau completo ou mais anos 
de estudo (0), ou segundo grau incompleto ou menos anos de estudo (1)

Tabela 5. Riscos Relativos brutos e ajustados e os respectivos Intervalos de 
Confiança a 95%, para a associação entre transtorno mental comum materno 
e incidência de cárie em 3 dentes ou mais em pré-escolares, de acordo com o 
total  de  eletrodomésticos  no  domicílio,  obtidos  pela  regressão  de  Poisson 
robusta, Salvador-BA, 2007-2008 (n=472). 

TMCM1 Total de eletrodomésticos no domicílio
Mais do que 6

(n=213)
6 ou menos

(n=259)

RR2 IC 95%3 RR2 IC 95%3

Modelo 1 (TMCM1)

   presente 0,63 0,19  2,14 2,46 1,08  5,63
Modelo 2  (TMCM1, ajustado por idade da 

criança4 e escolaridade materna5)

   presente 0,62 0,18  2,10 2,41 1,05  5,56
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1 Transtorno mental comum materno
2 Risco Relativo
3 Intervalo de Confiança a 95%
4 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: menos de 33 meses (0), ou 33 meses 
ou mais (1)
5 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: segundo grau completo ou mais anos 
de estudo (0), ou segundo grau incompleto ou menos anos de estudo (1)

Tabela 6. Riscos Relativos brutos e ajustados e os respectivos Intervalos de 
Confiança a 95%, para a associação entre transtorno mental comum materno 
e incidência de cárie em 3 dentes ou mais em pré-escolares, de acordo com a 
freqüência diária de escovação, obtidos pela regressão de Poisson robusta, 
Salvador-BA, 2007-2008 (n=472). 

TMCM1 Freqüência diária de escovação
2 vezes ou mais

(n=294)
Menos de 2 vezes

(n=178)

RR2 IC 95%3 RR2 IC 95%3

Modelo 1 (TMCM1)

   presente 1,04 0,47  2,31 3,44 1,05  11,33
Modelo 2  (TMCM1, ajustado por idade da 

criança4 e escolaridade materna5)

   presente 0,93 0,41  2,11 3,44 1,06  11,17
1 Transtorno mental comum materno
2 Risco Relativo
3 Intervalo de Confiança a 95%
4 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: menos de 33 meses (0), ou 33 meses 
ou mais (1)
5 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: segundo grau completo ou mais anos 
de estudo (0), ou segundo grau incompleto ou menos anos de estudo (1)
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Resumo

As más oclusões são anomalias bucais freqüentes entre os pré-escolares, e os 

hábitos  bucais  deletérios  são  considerados  um  dos  seus  principais  fatores 

etiológicos. Os objetivos deste estudo são descrever a prevalência e fatores 

associados à má oclusão na dentição decídua e analisar a associação entre 

transtornos  mentais  comuns  maternos  e  hábitos  bucais  deletérios  em  pré-

escolares, residentes em áreas da Estratégia Saúde da Família de Salvador-

BA.   Quinhentas  e  vinte  e  oito  crianças  com idade  entre  18  e  48  meses 

participaram deste estudo de corte transversal, que avaliou suas condições de 

saúde bucal e entrevistou suas mães, no período de julho a dezembro de 2007. 

Análise multivariada foi realizada utilizando análise de regressão logística não 

condicional  e  a  Razão  de  Prevalência  foi  obtida  mediante  a  regressão  de 

Poisson  robusta.  A  prevalência  de  má oclusão  foi  de  35,98% e  dentre  os 

fatores que se associaram a este efeito, destacam-se: tempo de aleitamento 

materno (RP=2,43, IC 95% 1,77  3,34) e hábitos bucais deletérios (RP=7,94, IC 

95% 5,36  11,76). Estes se associaram com os distúrbios mentais maternos 

(RP bruta=1,36, IC 95% 1,09  1,69), e entre as  mães com mais de 2 filhos esta 

associação foi ainda maior (RP ajustada pela idade da criança, escolaridade 

materna e tempo de aleitamento materno=1,72, IC 95% 1,15  2,57). Alterações 

psicossociais  familiares  influenciam  na  ocorrência  dos  hábitos  bucais 
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deletérios, cuja causalidade necessita ser melhor investigada levando em conta 

o contexto familiar. 

Palavras-chave:  família,  pré-escolares,  má  oclusão,  hábitos  bucais, 

epidemiologia em saúde bucal

Abstract

Malocclusions  are  oral  anomalies  frequent  among  preschool  children,  and 

deleterious oral habits are considered a major etiological factor. The objectives  

of  this  study  are  to  describe  the  prevalence  and  factors  associated  to  

malocclusion  in  deciduous  teeth  and  to  analyze  the  association  between  

common mother’s  mental  disorders  and deleterious  oral  habits  in  preschool  

children living in areas assisted by Family Health Strategy in Salvador, State of  

Bahia. Five hundred twenty eight children with ages between 18 and 48 months  

participated  in  this  cross-sectional  study,  which  evaluated  their  oral  health  

conditions  and  interviewed  their  mothers,  from  July  to  December  2007.  

Multivariate analysis was carried out using unconditional logistic regression and 

the Prevalence Ratio was obtained by robust Poisson regression analysis.The  

prevalence of malocclusion was of 35.98% and among the factors that were  

related to this effect, are duration of breastfeeding (PR=2.43, IC 95% 1.77 3.34)  

and deleterious oral habits (PR=7.94, IC 95% 5.36 11.76). These factors were  

associated with mother’s mental disorders (PR crude=1.36, IC 95% 1.09 1.69),  

and among mothers of more than 2 children, this association was even bigger  

(PR  adjusted  by  child’s  age,  mother’s  schooling  and  duration  of  

breastfeeding=1.72, IC 95% 1.15 2.57). Psychosocial alterations in the family  
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influence the occurrence of deleterious oral habits, which causality needs to be  

better investigated taking into account the family context.

Key-words:  family,  preschool  children,  malocclusion,  oral  habits,  oral  

epidemiology.

Introdução

As más  oclusões  integram um conjunto  de  anomalias  caracterizadas 

pela presença de desvios no alinhamento dentário (má oclusão dentária), na 

relação entre  os arcos dentários e/ou entre  os ossos basais  maxilares (má 

oclusão  esquelética)1.   Podem  ocasionar  alterações  nas  funções  de 

mastigação, fonação e desgastes dentários, alterações nos tecidos de suporte 

dos  dentes,  dores  musculares,  encefálicas  e  na  articulação 

temporomandibular2,  bem  como  problemas  estéticos3,  4,  distúrbios 

psicossociais,  e  inclusive  aumentar  a  susceptibilidade  aos  traumas 

dentofaciais, doença periodontal e cárie dentária4. 

Estudos internacionais apontam que a prevalência das más oclusões na 

dentição decídua varia  de  5,3% a  84%3.  No Brasil,  resultados do  inquérito 

epidemiológico nacional revelaram que 22% das crianças de 5 anos de idade 

apresentaram  má  oclusão  leve,  e  14,45%  delas  possuíam  má  oclusão 

moderada/severa. No Nordeste, este percentual foi mais elevado: 22,70% das 

crianças nesta faixa etária eram portadoras de má oclusão leve e 17,40% de 

má oclusão moderada/severa5. Em Salvador-BA, um inquérito epidemiológico 

mostrou  que  24,9%  das  crianças  de  5  anos  possuíam  má  oclusão  leve, 

enquanto que 12,7% delas apresentaram má oclusão moderada/severa6. 
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Considerando a sua elevada magnitude e suas conseqüências para a 

saúde, a Organização Mundial de Saúde7 refere que a má oclusão ocupa a 

terceira posição em uma escala de prioridades de problemas bucais. 

De  modo  geral,  diversos  fatores  associam-se  à  ocorrência  das  más 

oclusões, os quais podem ser agrupados em primários e secundários. Dentre 

os  fatores  primários  que  podem  explicar  as  más  oclusões  destacam-se  a 

hereditariedade e  alterações  congênitas,  ao  passo que  os  secundários  são 

constituídos  pelos  hábitos  bucais  deletérios,  alteração  no  padrão  alimentar, 

fatores nutricionais, dentre outros8. 

Na dentição decídua, ainda são inconsistentes os achados de estudos 

que avaliaram a relação entre condições de vida, referidas como condições 

socioeconômicas ou ambientais, que ora identificaram uma associação positiva 

entre  estes fatores com as más oclusões9,  10,  ora não a observaram12,  13,  14. 

Pesquisas  também  revelaram  associação  entre  problemas  de  saúde  na 

infância, como doenças respiratórias15, cárie dentária11, 16 e alterações oclusais. 

É  reconhecido  que  características  antropométricas,  como  o  baixo  peso  ao 

nascer  e  relação  peso/altura  na  infância,  podem  estar  relacionadas  a 

deficiências  no  crescimento  esquelético,  que  predisporiam  a  um  mau 

posicionamento dentário e interfeririam no desenvolvimento da musculatura da 

região durante os primeiros anos de vida, influenciando no desenvolvimento de 

problemas oclusais3.

As más oclusões mais comuns são condições funcionais adquiridas17, 

que na dentição decídua podem ser atribuídas a aspectos comportamentais 

como o padrão de aleitamento9, 12, 18, 19, 20 e hábitos bucais deletérios9, 12, 17, 18, 19, 20, 

21.  Sobre os últimos, chama a atenção o volume e consistência dos achados 
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da  literatura  sobre  a  relação  positiva  com  as  más  oclusões  na  dentição 

decídua. 

Hábito é o costume ou prática adquirida devido a constante repetição de 

um  ato,  que  pode  ser  iniciada  conscientemente  e  com  o  tempo  torna-se 

inconsciente.  São  hábitos  fisiológicos  e  funcionais:  a  respiração  nasal,  a 

mastigação e a deglutição; já a sucção digital, de chupeta, uso da mamadeira e 

respiração bucal são hábitos não fisiológicos, deletérios ou parafuncionais22. A 

sucção digital e da chupeta são tipos de sucção não nutritivos e representam 

os dois principais hábitos bucais deletérios, que tendem a perdurar, sobretudo 

em  crianças  que  não  receberam  ou  não  obtiveram  satisfatoriamente  o 

aleitamento materno natural nos primeiros meses de vida23, 24. Alguns autores 

também identificaram que os hábitos bucais deletérios associam-se a fatores 

socioeconômicos como a classe social25, o estado civil  materno23, o trabalho 

materno e a ocupação da pessoa de maior renda no domicílio1 e também a 

fatores psicológicos da criança26. 

Apesar  de ser um importante fator  para as más oclusões,  ainda não 

estão bem estabelecidos os mecanismos que determinam a ocorrência  dos 

hábitos  bucais  deletérios.  Atualmente,  alguns  estudos  no  âmbito  da 

Odontologia observam que aspectos psicossociais familiares podem contribuir 

para o aparecimento de agravos bucais, como a cárie precoce27, 28, 29 e as más 

oclusões9.  Tendo em vista que o modo de vida familiar, caracterizado pelas 

suas  condições  materiais  e  estilo  de  vida,  é  fundamental  para  o 

desenvolvimento infantil30 e os cuidados maternos são essenciais nos primeiros 

anos de vida31, este estudo tem como hipótese principal de investigação que 
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aspectos psicossociais familiares, especificamente transtornos mentais comuns 

(TMC) maternos, associam-se aos hábitos bucais deletérios em pré-escolares. 

Assim, os objetivos deste estudo são descrever a prevalência e fatores 

associados à má oclusão na dentição decídua e analisar a associação entre 

TMC maternos e hábitos bucais  deletérios em crianças na faixa  etária  pré-

escolar, residentes em áreas da Estratégia Saúde da Família em Salvador-BA, 

considerando  também  outros  aspectos  do  contexto  familiar  que  possam 

interferir na ocorrência dos mesmos, como suas condições de vida, aspectos 

comportamentais e relacionais familiares. 

Métodos

Desenho e população do estudo

Este é um estudo de corte transversal que foi realizado em cinco áreas 

de abrangência de Unidades de Saúde da Família (USF) da Estratégia Saúde 

da Família do município de Salvador-BA. Ele é parte integrante de um projeto 

de  pesquisa  mais  amplo,  que  envolveu  a  realização  de  um  estudo  com 

delineamento longitudinal que analisou a associação entre contexto familiar e 

saúde bucal de pré-escolares e tinha a cárie precoce como desfecho principal. 

Os dados deste estudo relacionam-se a avaliações de crianças na faixa etária 

entre 18 e 48 meses, residentes em áreas da Estratégia Saúde da Família, 

conduzidas no período de julho a dezembro de 2007, na primeira etapa da 

coleta de dados do estudo de coorte.   Além das crianças, suas respectivas 

mães biológicas ou cuidadores principais (na ausência da mãe como principal 
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cuidadora, por exemplo, em caso de falecimento, moradia em outro bairro/local, 

ou cidade) também participaram deste estudo. 

Desenho amostral e área do estudo

Os procedimentos  utilizados  para  o  cálculo  amostral  e  definição  das 

áreas do estudo foram detalhados em outra publicação32.  Para o estudo de 

coorte anteriormente referido, a amostra final foi fixada em 498 crianças de 18 

a 48 meses de idade no ano de 2007, no entanto, mais 10% deste total foram 

incluídas  para  compensar  possíveis  perdas  de  seguimento,  e  o  tamanho 

amostral foi estabelecido em 548 indivíduos. 

Cinco USF pertencentes a quatro distritos sanitários de Salvador-BA de 

diferentes perfis socioeconômico e epidemiológico foram escolhidos, de acordo 

com critérios  também descritos  em publicação anterior32.  Os  distritos  foram 

Barra-Rio Vermelho,  Brotas,  Pau da Lima e Subúrbio-Ferroviário.  Em todos 

eles uma área de abrangência de uma USF foi definida como local de coleta, 

com exceção do Subúrbio Ferroviário, onde foram incluídas duas áreas de USF 

distintas para completar o tamanho amostral,  devido ao menor tamanho da 

cobertura de crianças na faixa etária pré-escolar.  

Fonte e coleta de dados

A coleta  de  dados  ocorreu  em 2007,  através  de  visitas  domiciliares. 

Participaram  da  coleta  onze  equipes  constituídas  por  um  anotador,  um 

examinador, ambos estudantes da graduação de Odontologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal da Bahia, e um Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) de cada micro-área.  As equipes participaram de um treinamento 
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para  o  preenchimento  do  questionário  e  os  examinadores  também  foram 

calibrados antes do início da coleta (calibração inter-examinador) e durante a 

mesma  (calibração  intra-examinador),  quando  foram  repetidos  10%  dos 

exames realizados. Nos procedimentos de calibração inter e intra-examinador 

foram verificados índices de concordância iguais ou superiores a 90% e Kappa 

igual ou superior a 0,78 para o diagnóstico da má oclusão. 

As  mães  das  crianças  ou  cuidadores  (em  casos  da  ausência 

permanente  das  primeiras)  foram  entrevistados.  Durante  a  entrevista  eles 

responderam  questões  sobre  a  identificação  da  criança  e  seus  familiares, 

informações socioeconômicas, aspectos gerais de saúde da criança, acesso e 

utilização dos serviços odontológicos e hábitos bucais deletérios. A presença 

de  TMC  maternos,  considerada  uma  alteração  psicossocial,  foi  avaliada 

através do Self Report Questionnaire – SRQ-2033, o qual visa detectar suspeita 

de morbidade psiquiátrica na população. Este é um instrumento constituído por 

20 questões dicotômicas (respostas do tipo sim/não) relacionadas a TMC, já 

traduzido  e  validado  para  a  língua  portuguesa  por  Mari  e  Williams34,  que 

verificaram sensibilidade de 85% e especificidade de 80%. 

As crianças foram examinadas quanto a presença de má oclusão na 

dentição decídua,  de  acordo com os critérios  do  Índice  de  Má Oclusão da 

Organização Mundial de Saúde (OMS)35, que a classifica em má oclusão leve e 

moderada/severa. Cabe salientar que as alterações oclusais não incluídas nos 

critérios deste índice (mordida cruzada posterior, sobremordida ou transpasse 

vertical  acima  de  2mm)  foram incluídas  na  categoria  leve.  Também foram 

registradas  outras  alterações  oclusais,  como  mordida  cruzada  (anterior  e 

posterior) e mordida aberta (anterior e posterior)12.  O local do domicílio com 
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maior luminosidade foi escolhido para a realização do exame, que foi precedido 

pela escovação dentária. Durante o exame a criança permanecia sentada e o 

espelho bucal era utilizado. 

Análise dos dados

Os  dados  foram  revisados  e  posteriormente  digitados  no  EPI-INFO, 

versão 6.0436. Para a análise dos dados foi utilizado o programa STATA 1037. 

Procedeu-se inicialmente a análise descritiva das variáveis de interesse. Em 

seguida, foi  feita uma análise exploratória,  com a estimativa de medidas de 

associação (Razões de Prevalência  -  RP)  e  seus respectivos  Intervalos  de 

Confiança a 95% (IC a 95%) entre potenciais fatores associados à má oclusão, 

definida  neste  estudo  pela  presença  de  má  oclusão  moderada/severa,  de 

acordo com os critérios da OMS35.  A gravidade da má oclusão também foi 

escolhida por Frazão16  como o desfecho a ser investigado.  Nesta etapa,  as 

variáveis  foram  classificadas  nas  categorias  “Condições  de  Vida” 

(demográficas  e  socioeconômicas),  “Estilo  de  Vida”  (acesso  a  atenção 

odontológica,  comportamentais  e  relacionais  familiares)  e  “Alteração 

psicossocial materna” (transtornos mentais comuns). 

Na  análise  confirmatória  a  variável  dependente  foi  hábitos  bucais 

deletérios,  tendo  sido  considerado  caso  crianças  que  costumavam  realizar 

sucção de chupeta e/ou digital19,  20. Já a variável independente principal foi a 

presença  de  TMC  maternos,  conforme  os  critérios  do  SRQ-2033,  sendo 

considerado exposto mães/cuidadores com repostas positivas a oito ou mais 

perguntas deste questionário34.
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Da  mesma  forma  que  na  análise  exploratória,  as  covariáveis  foram 

classificadas nesta etapa. A categoria “Condições de Vida” constituiu-se por 

covariáveis demográficas e socioeconômicas, como: idade da criança (com 33 

meses ou mais  (0),  ou  menos de 33 meses (1)  -  avaliada como potencial 

confundidora); sexo (masculino (0), ou feminino (1) - avaliada como potencial 

confundidora); escolaridade materna (2º grau completo ou mais anos de estudo 

(0),  ou  2º  grau  incompleto  ou  menos  anos  de  estudo  (1)  -  avaliada  como 

potencial  modificadora  de  efeito);  número  de  eletrodomésticos  no  domicílio 

(mais do que 6 (0), ou 6 ou menos (1) - avaliada como potencial modificadora 

de efeito); número de pessoas no domicílio (menos que 5 pessoas (0), ou 5 ou 

mais  pessoas  (1)  -  avaliada  como  potencial  modificadora  de  efeito).    A 

categoria  “Estilo  de  Vida”  envolveu  covariáveis  referentes  a  atitudes 

comportamentais  e  de  acesso  a  atenção  odontológica,  como:  atenção 

odontológica  preventiva  ou  curativa  (sim  (0),  ou  não  (1)  –  avaliada  como 

potencial confundidora); tempo de aleitamento materno (7 meses ou mais (0), 

ou menos de 7 meses (1) -  avaliada como potencial confundidora), e também 

covariáveis  relacionais  familiares  referentes  ao  suporte  social  materno  e 

relação materna com a criança, como: situação conjugal materna (casada ou 

com  companheiro  (0),  ou  outra  situação  (1)  -  avaliada  como  potencial 

modificadora de efeito), e número de filhos maternos (até 2 (0), ou mais de 2 

(1) - avaliada como potencial modificadora de efeito). 

Realizou-se  a  análise  estratificada  para  uma  avaliação  preliminar  de 

potenciais associações, quando foram estimadas as associações brutas (RP e 

seus  IC  a  95%  obtidos  pelo  método  Mantel  Haenszel)  entre  a  variável 

independente  e  a  dependente,  e  para  as  covariáveis  selecionadas.  Foram 
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feitas  as  análises  de  potenciais  covariáveis  modificadoras  de  efeito  e  de 

confundimento,  o  que  colaborou  na  escolha  das  covariáveis  utilizadas  na 

modelagem,  procedimento  da  análise  multivariada,  quando  também  foram 

levados em conta os referenciais da literatura.

O método utilizado para a realização da análise multivariada foi  o da 

regressão logística não condicional e a estratégia de obtenção da RP foi feita 

mediante a aplicação do modelo de regressão de Poisson robusta38, sendo a 

inferência estatística baseada no IC a 95%. Realizou-se a análise de interação 

através do procedimento  backward de modelagem39.  Através dos resultados 

estatisticamente significantes para um alfa igual a 0,05 do Teste da Razão de 

Máxima  Verossimilhança,  para  a  diferença  dos  desvios  entre  o  modelo 

saturado e reduzido, foram identificados modificadores de efeito. Para a análise 

de confundimento foi utilizado o procedimento  backward, quando as medidas 

de  associação  e  seus respectivos  IC estimados para  o  modelo  saturado  e 

reduzido foram comparados. A covariável que produziu uma diferença relativa 

maior  que  10% entre  as  RP foi  considerada confundidora.  Dessa  maneira, 

foram obtidos os “melhores” modelos para estimar as RP que descreveram a 

relação  entre  TMC  maternos  e  a  presença  de  hábitos  bucais  deletérios, 

controladas  pelas  covariáveis  modificadoras  de  efeito  e  ajustadas  pelas 

covariáveis  confundidoras.  Após  definição  do  modelo  logistico  final,  foi 

realizado  diagnóstico  da  bondade  do  ajuste  através  do  teste  de  Hosmer-

Lemeshow.

Aspectos éticos
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Este  trabalho  foi  submetido  e  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em 

Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Os 

princípios  éticos,  de  anonimato  e  confidencialidade  das  informações  foram 

garantidos em todas as etapas desta pesquisa.

Resultados

Participaram deste estudo 528 crianças (53,22% do sexo feminino) na 

faixa etária de 18 a 48 meses (Tabela 1), cuja média de idade foi de 33 meses 

(Desvio  Padrão  -  DP=9,54).  O  total  de  crianças  examinadas  representou 

96,35% da amostra necessária para o estudo de coorte. 

As  mães  biológicas  das  crianças  foram  as  principais  cuidadoras 

entrevistadas  (95,55%).  Nos  casos  de  ausência  permanente  destas,  outros 

cuidadores que exerciam o papel de mãe foram entrevistados.  Neste estudo 

as  avós  maternas  ou  paternas  representaram  a  totalidade  destes  casos 

(4,45%).

A freqüência geral de má oclusão foi igual a 35,98%, enquanto que as 

prevalências  de  más  oclusões  leve  e  moderada/severa  foram  de  8,52%  e 

27,46% respectivamente, conforme os critérios do Índice de Má Oclusão35. A 

mordida aberta anterior  foi  a alteração oclusal mais encontrada na dentição 

decídua (25,00%), seguida das mordidas cruzadas anterior e posterior (ambas 

com 4,36%) e mordida aberta posterior (1,14%). Os TMC foram uma alteração 

psicossocial verificada em 29,92% das mães entrevistadas (Tabela 1). 

Sobre as condições de vida que caracterizaram o contexto familiar das 

crianças  avaliadas,  observou-se  um  baixo  nível  de  escolaridade  materna 

(60,42% das mães possuíam até o 2º grau incompleto); seus domicílios tinham 
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6 ou menos eletrodomésticos (55,68%) e na maioria deles residiam menos que 

5 pessoas (55,49%) (Tabela 1).  Em relação ao estilo  de vida das famílias, 

considerando  atitudes  comportamentais  de  seus  membros  e  também 

relacionais, verificou-se que as crianças eram amamentadas por menos de 7 

meses  (50,19%)  e  nunca  haviam  recebido  qualquer  tipo  de  atenção 

odontológica (66,29%).  Trinta e sete vírgula sessenta e nove por cento delas 

possuíam algum hábito bucal deletério, sendo que o uso de chupeta era mais 

freqüente que a sucção digital (28,03% e 8,14%  respectivamente). Os hábitos 

bucais  deletérios  muito  freqüentes  (noturno  e  diário)  foram  observados  na 

minoria das crianças (24,24%). As mães relataram ser casadas ou viver com 

companheiros (68,18%) e possuir até 2 filhos (73,30%) (Tabela 1). 

Análise bivariada entre variáveis do contexto familiar e má oclusão

Dentre  as  variáveis  do  contexto  familiar  selecionadas  para  a  análise 

bivariada com a presença de má oclusão na dentição decídua, apenas aquelas 

relacionadas  a  atitudes  comportamentais  apresentaram  uma  associação 

positiva  e  estatisticamente  significante  com  este  desfecho.  Neste  aspecto 

destacaram-se as seguintes variáveis: o tempo de aleitamento materno inferior 

a 7 meses, a sucção digital, o uso de chupeta, a presença de hábitos bucais 

deletérios  (sucção  digital  e/ou  chupeta)  e  a  maior  freqüência  dos  mesmos 

(Tabela 1). 

Características  da  população  de  estudo  conforme  a  exposição  a  TMC 

maternos
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Entre as crianças com mães com suspeita de TMC, foram encontradas 

mais meninas que meninos e a maioria tinha menos de 33 meses de idade. A 

maioria das mães possuía o 2º grau incompleto ou menos anos de estudo, era 

casada ou vivia com companheiro e possuía até 2 filhos. Os domicílios destas 

crianças  possuíam  6  ou  menos  eletrodomésticos,  onde  viviam  5  ou  mais 

pessoas. Grande parte destas crianças nunca havia recebido qualquer tipo de 

atenção odontológica, recebeu aleitamento materno por menos de 7 meses e 

não possuía hábitos bucais deletérios (Tabela 2).

Associação entre TMC maternos e hábitos bucais deletérios 

A  análise  bivariada  revelou  associação  positiva  e  estatisticamente 

significante entre TMC maternos e hábitos bucais deletérios (RP=1,36, IC 95% 

1,09  1,69) (Tabela 3).

As covariáveis não comportaram-se como modificadoras de efeito e/ou 

confundidoras da associação principal na análise estratificada (Tabela 3) e nos 

procedimentos  de  modelagem.  Contudo,  baseado  na  literatura,  os  modelos 

finais  foram  controlados  pela  covariável  número  de  filhos  maternos,  e 

associações brutas e ajustadas pela idade da criança, escolaridade materna e 

tempo de aleitamento materno foram geradas. Desse modo, verificou-se uma 

associação positiva entre TMC maternos e hábitos bucais deletérios entre as 

mães que possuíam mais de 2 filhos no modelo bruto (RP=1,60, IC 95% 1,06 

2,41) e ajustado (RP ajustada=1,72, IC 95% 1,15  2,57) (Tabela 4). 

Os testes de bondade de ajuste mostraram que os dados estavam bem 

ajustados aos modelos.
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Discussão

Os  resultados  apresentados  mostraram  que  as  más  oclusões 

representam um problema de saúde bucal freqüente e grave entre crianças na 

faixa etária  pré-escolar  residentes em áreas de baixo  nível  socioeconômico 

assistidas pela Estratégia Saúde da Família. Atitudes comportamentais, como o 

tempo de aleitamento materno, a presença e a freqüência de hábitos bucais 

deletérios foram os aspectos que mais contribuíram para a ocorrência de más 

oclusões. Fatores psicossociais maternos, especialmente os TMC, associaram-

se aos hábitos bucais deletérios entre os pré-escolares.

Outros autores também verificaram alta prevalência da má oclusão na 

dentição decídua de acordo com os critérios do Índice de Má Oclusão35. Rossi, 

Lopes  e  Cangussu9 observaram  uma  prevalência  de  34,5%  de  problemas 

oclusais em pré-escolares de Salvador-BA; no estudo de Almeida et al.6, 37,6% 

das crianças de 5 anos de idade da capital baiana apresentaram má oclusão. 

Em São  Paulo-SP,  alterações  oclusais  foram encontradas  em 48,97% das 

crianças de 5 anos14. O último levantamento nacional de saúde bucal revelou 

que 36,45% das crianças brasileiras no mesmo grupo etário possuíam alguma 

alteração oclusal5. Este estudo revelou maior ocorrência de problemas oclusais 

classificados  como  moderados/severos35 na  dentição  decídua  do  que  os 

considerados  leves35,  o  mesmo ocorreu  na  investigação  de  Frazão  et  al.14, 

contudo este padrão de ocorrência foi inverso no estudo de Almeida et al.6 e no 

levantamento  nacional  de  condições  oclusais5.  Os  achados  deste  estudo 

mostraram que a ocorrência de mordida aberta anterior foi elevada, como em 

outras investigações12, 20, 21. Tal condição oclusal é identificada como uma má 
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oclusão  do  tipo  moderada/severa35,  o  que  pode  ter  contribuído  para  a 

gravidade deste problema na população estudada. 

Alguns estudos apontam que aspectos demográficos relacionam-se com 

a  má oclusão  na  dentição  decídua,  que  tende  a  decrescer  com a  idade17. 

Entretanto,  a  idade  não  se  apresentou  como  um  fator  associado  a  este 

problema  bucal  nesta  pesquisa.  Crianças  do  sexo  feminino  tendem  a 

apresentar  mais  freqüentemente  desordens  oclusais25,  fato  que  não  foi 

observado em outros estudos empíricos17,  40, assim como nesta investigação. 

Os  achados  dos  estudos  também  são  divergentes  quanto  a  influência  de 

condições  materiais  de  vida,  que  na  maioria  das  vezes  é  mensurada  por 

condições  socioeconômicas  e  ambientais,  sobre  as  más  oclusões  em  pré-

escolares. O número de pessoas na casa da criança9, a moradia em distritos 

de  baixo  nível  socioeconômico10 e  o  trabalho  materno ao nascimento11 são 

fatores  que  associaram-se  positivamente  aos  problemas  oclusais.  Outras 

investigações não observaram tal associação13, 14, 21.

A literatura epidemiológica apresenta resultados mais consistentes sobre 

a relação entre atitudes comportamentais e más oclusões na dentição decídua. 

O  aleitamento  materno,  sobretudo  o  seu  tempo  prolongado  de  duração, 

representa  um  fator  de  proteção  para  a  má  oclusão  de  acordo  com  os 

resultados  de  estudos  recentes9,  12,  18,  19,  20.  Isto  porque  a  sucção  realizada 

durante  o  aleitamento  natural  possui  efeitos  positivos  no  desenvolvimento 

ósseo e muscular facial: a sucção da criança durante este processo promove o 

correto desenvolvimento ósseo e esforço muscular, diferentemente da sucção 

realizada por crianças que fazem uso da mamadeira para se alimentar nos 

primeiros  meses  de  vida.  O  seio  materno  adapta-se  à  cavidade  bucal  da 
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criança,  favorecendo  o  correto  selamento  labial,  posicionamento  dos  lábios 

inferiores e língua, estimulando padrões corretos da deglutição e respiração 

nasal,  que perdurarão até  a fase  adulta41.  Ademais,  o  aleitamento  materno 

possui diversas outras vantagens para a saúde da criança, além de saciar suas 

necessidades nutricionais:  ele  colabora  para  o  desenvolvimento  do  sistema 

imunológico,  evitando  a  diarréia,  desnutrição  e  doenças  respiratórias,  traz 

benefícios  para  o  bem-estar  psicológico  da  criança  que  está  em  contato 

próximo com sua mãe, prevenindo a sucção de chupeta ou digital, e também 

apresenta vantagens econômicas, evitando o gasto com outros suprimentos 

alimentares42. 

Os hábitos bucais deletérios na infância também influenciam o padrão 

oclusal9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, como foi verificado neste estudo.  A freqüência, duração 

e intensidade do hábito têm como conseqüências deformidades nas relações 

dentoalveolares, desequilíbrios e disfunções nos músculos faciais e problemas 

oclusais18. Os hábitos mais comuns são a sucção de chupeta e digital12, 18, 19, 20, 

21,  24. A não satisfação das necessidades psicoemocionais e nutritivas infantis 

proporcionada pela sucção durante o aleitamento materno leva  a criança a 

supri-la com o uso do dedo e chupetas. Distúrbios emocionais, como ciúmes, 

rejeição,  ansiedade,  ou  qualquer  sentimento  de  insegurança  pode  levar  ao 

surgimento destes hábitos1,  26.  Estudos reportam que a auto-correção da má 

oclusão pode ocorrer após cessarem os hábitos bucais deletérios em idade 

precoce (2 a 3 anos). Vale salientar que os hábitos bucais deletérios podem ser 

considerados  fisiológicos  até  esta  idade  e  que  sua  persistência  significa  a 

presença de um comportamento de regressão, podendo ocasionar anomalias 

oclusais definitivas17. 
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O estudo conduzido por Rossi, Lopes e Cangussu9 concluiu que o uso 

abusivo  de  álcool  praticado  por  algum  adulto  na  família  de  pré-escolares 

associou-se positivamente com a presença de má oclusão. Para as autoras 

esta  alteração  psicossocial  familiar  tem  conseqüências  diretas  no  cuidado, 

prejudicando  a  saúde  física  e  emocional  infantil.  Nesta  mesma  linha  de 

investigação, que considera a importância de fatores psicossociais familiares 

como determinantes de agravos bucais na infância9, 27, 28, 29 este estudo mostrou 

que  TMC  maternos  relacionaram-se  com  a  presença  de  hábitos  bucais 

deletérios. 

Parece consolidado o conhecimento de que os hábitos bucais deletérios 

são importantes  fatores  etiológicos  das más oclusões na dentição decídua, 

sendo  necessários  avanços  no  que  diz  respeito  à  sua  determinação. 

Considerando que as mães representam a principal cuidadora de seus filhos 

nos primeiros anos de vida31, 43 e que a sua capacidade de cuidado, além de 

outros fatores, depende também de sua saúde mental31, analisou-se a hipótese 

de que TMC maternos associam-se aos hábitos bucais deletérios, e resultados 

positivos foram obtidos.  Os problemas mentais prejudicam a capacidade de 

cuidado materno, uma vez que provocam fadiga, diminuem a concentração e 

capacidade  psicomotora,  promovem  sentimentos  de  desânimo,  desprezo  e 

alteram a  interação  positiva  entre  a  mãe  e  a  criança44,  afetando  o  estado 

psicoemocional  das  crianças  que  reagem  através  de  comportamentos 

regredidos,  como  os  hábitos  bucais  deletérios.  Evidentemente  que  este 

mecanismo  explicativo  da  associação  encontrada  necessita  ser  melhor 

investigado com metodologia apropriada. 
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Os  TMC  maternos  caracterizados  por  sintomas  como  insônia, 

irritabilidade,  fadiga,  esquecimento,  dificuldade  de  concentração  e  queixas 

somáticas45 apresentaram  elevada  prevalência  neste  estudo.  Os  distúrbios 

mentais que acometem as mulheres e as mães são cada vez mais freqüentes, 

conforme relataram autores nacionais e internacionais45,  46,  47,  48.  Os sintomas 

mentais  afetam  negativamente  as  atitudes  e  competências  maternas44,  46, 

conduzindo  a  problemas  emocionais,  comportamentais49 e  a  prejuízos  no 

desenvolvimento  cognitivo  infantil43.  Os  TMC apresentam uma forte  relação 

com a pobreza48:  classe social25 e renda per capita baixas45,  assim como o 

menor  nível  de  escolaridade45,  46,  47 são  indicadores  que  aumentam  a 

probabilidade da ocorrência  destes  transtornos.  Condições socioeconômicas 

adequadas  favorecem  as  escolhas,  influenciam  aspirações  positivas,  auto-

estima  e  aquisição  de  novos  conhecimentos  que  motivam  atitudes  e 

comportamentos saudáveis45. A falta de suporte social, por sua vez, avaliada 

através  do  estado  civil,  também  pode  desencadear  ou  agravar  sintomas 

mentais45,  46.  A  falta  de  um  companheiro  pode  significar  um  elemento 

estressante  para  a  mãe,  atuando  como  um  fator  de  risco  para  sintomas 

depressivos46 e prejudicando a qualidade do cuidado materno31.

Investigações  epidemiológicas  anteriores  concluíram  que  os  hábitos 

bucais  deletérios  sofrem  influência  das  condições  de  vida  familiares, 

mensuradas  por  fatores  socioeconômicos,  como  o  trabalho  materno  e  a 

ocupação da pessoa de maior renda no domicílio da criança1, assim como de 

atitudes  comportamentais  e  relacionais  que  caracterizam  o  estilo  de  vida 

familiar,  como o  aleitamento  materno23,  24 e  o  estado civil  da  mãe23.  Dessa 

forma, é plausível que a relação entre os TMC maternos e os hábitos bucais 
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deletérios infantis sofra interferência das condições e estilo de vida do contexto 

familiar. Neste estudo, a análise multivariada de confundimento e interação não 

revelou a necessidade de ajustes ou controles pelas covariáveis pesquisadas. 

Entretanto,  é  reconhecido  que  os  hábitos  bucais  deletérios  normalmente 

tendem a desaparecer entre 2 e 3 anos de idade17, são comuns em crianças 

que não foram amamentadas pelas mães23, 24 e que a escolaridade materna é 

um importante preditor da saúde infantil43, 46, 47, daí que modelos ajustados pela 

idade da criança, tempo de aleitamento materno e nível de escolaridade da 

mãe foram gerados, porém seus resultados diferiram pouco daqueles sem os 

ajustes. No que tange às características relacionais do contexto familiar, sabe-

se que crianças pequenas cuja ordem de nascimento é a terceira ou mais e 

que  convivem  com  crianças  menores  do  que  elas  apresentam  piores 

desempenhos cognitivos43. Por isso, modelos que consideraram a covariável 

número  de  filhos  maternos  como  modificadora  de  efeito  foram produzidos, 

apesar de não ter se comportado como tal na análise estatística. Associações 

positivas de maior magnitude foram encontradas entre as mães portadoras de 

TMC e com mais de 2 filhos, em relação àquelas com até 2 filhos.   

Os problemas oclusais  são objetos de inúmeros trabalhos científicos, 

contudo é inegável que os estudos epidemiológicos ainda são produzidos em 

menor  escala  quando  comparados  aos  estudos  das  características 

craniofaciais  de  indivíduos/grupos  e  dos  efeitos  da  terapia 

ortodôntica/ortopédica em pacientes16. Este estudo investigou as más oclusões 

na dentição decídua e seus principais determinantes (os hábitos bucais) em 

uma perspectiva  da  Saúde Coletiva:  além de descrever  a  magnitude deste 

problema bucal  entre  os  pré-escolares  residentes  em áreas  de  baixo  nível 
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socioeconômico, investigou a causalidade dos hábitos bucais deletérios, cujos 

mecanismos  ainda  não  estão  claros.  Isto  pode  contribuir  para  a  maior 

efetividade das abordagens preventivas relativas às más oclusões nos serviços 

de  saúde  brasileiros.  Adicionalmente,  a  realização  de  estudos  de  base 

populacional  sobre  as  condições  de  vida  e  saúde  em áreas  cobertas  pela 

Estratégia  Saúde da Família  fornece subsídios  que orientam suas ações e 

avaliam seu desenvolvimento45.

Do ponto de vista metodológico, a escolha de uma amostra aleatória de 

crianças representou uma vantagem deste estudo, pois desse modo reduzem-

se as chances de vieses de seleção. A utilização do SRQ-2033, já validado em 

inquéritos populacionais, pode ter evitado erros de classificação na definição de 

mães com TMC. Deve-se destacar também que abordagens epidemiológicas 

de caráter confirmatório, que levam em conta os múltiplos fatores envolvidos na 

determinação dos efeitos investigados são raras no campo da epidemiologia 

das más oclusões e hábitos bucais  deletérios,  onde a maioria  dos estudos 

emprega análises bivariadas ou descritivas. 

Entre os limites deste estudo, destaca-se que os parâmetros do cálculo 

amostral  não  foram  baseados  na  associação  entre  alteração  psicossocial 

materna e hábitos bucais deletérios, pois os dados deste estudo fizeram parte 

de um projeto de pesquisa que investigou longitudinalmente a cárie precoce 

como efeito principal32, o que pode ter influenciado nos seus achados. O poder 

do  estudo  pode  ter  sido  insuficiente  para  detectar  confundidores  e 

modificadores de efeito da associação principal.   Além disso, seus achados 

devem ser analisados com cautela, pois o desenho de corte transversal não 

permite garantir a antecedência da exposição em relação ao efeito. 
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Considerações finais

A  etiologia  dos  problemas  oclusais  relaciona-se  a  fatores  primários, 

como os hereditários e alterações congênitas, e secundários, dentre os quais 

destacam-se os hábitos bucais deletérios de sucção, como o uso de dedos e 

chupetas. Ainda são escassos e inconclusivos os estudos epidemiológicos que 

investigaram os determinantes dos hábitos bucais deletérios, o que pode limitar 

as ações preventivas  dos serviços de saúde às recomendações normativas 

referentes aos prejuízos ocasionados por estes hábitos. Tais recomendações 

nem  sempre  são  efetivas,  visto  que  fatores  das  mais  distintas  ordens 

influenciam atitudes comportamentais.  Este  estudo descreveu  a  importância 

dos hábitos bucais deletérios sobre as desordens oclusais na dentição decídua 

e revelou que alterações psicossociais do contexto familiar, avaliadas a partir 

dos TMC maternos, influenciam a sua ocorrência. A magnitude dos problemas 

ocasionados  pelos  distúrbios  mentais  maternos  para  a  mãe  portadora,  sua 

família  e a sociedade reforça a importância  dos agravos mentais  como um 

problema de saúde coletiva, que deve ser melhor investigado e considerado 

nas ações da atenção básica no país. 
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Tabela 1. Razões de Prevalência e seus respectivos Intervalos de Confiança a 95% 
entre as condições de vida (demográficas e socioeconômicas), estilo de vida (atitudes 
comportamentais, relacionais e acesso a atenção odontológica), alteração psicossocial 
materna e presença de má oclusão em pré-escolares, Salvador-BA, 2007 (n=528).

Variáveis n % RP1 IC 95%2 p-valor3

Condições de Vida – Covariáveis 
demográficas e socioeconômicas
Idade 
   33 meses ou mais
   Menor que 33 meses

268
260

50,76
49,24

1,00
1,07

---
0,81  1,42

0,612

Sexo
   Masculino
   Feminino

247
281

46,78
53,22

1,00
0,92

---
0,69  1,21

0,536

Escolaridade materna
   2º grau ou mais
   2º grau incompleto ou menos

209
319

39,58
60,42

1,00
1,17

---
0,88  1,57

0,280

Número de eletrodomésticos no domicílio
    Mais do que 6
    6 ou menos

234
294

44,32
55,68

1,00
1,19

---
0,90  1,59

0,396

Pessoas no domicílio
   Menos que 5
   5 ou mais

293
235

55,49
44,51

1,00
0,99

---
0,75  1,30

0,916

Estilo de Vida – Covariáveis 
comportamentais, relacionais e de acesso a 
atenção odontológica
Tempo de aleitamento materno
   7 meses ou mais
   Menos de 7 meses

263
265

49,81
50,19

1,00
2,43

---
1,77  3,34

0,000

Sucção digital 
   Não
   Sim

485
43

91,86
8,14

1,00
1,91

---
1,36  2,69

0,001

Uso da chupeta
   Não
   Sim

380
148

71,97
28,03

1,00
5,89

---
4,37  7,95

0,000

Hábitos bucais  
   Não
   Sim

329
199

62,31
37,69

1,00
7,94

---
5,36  11,76

0,000

146



Freqüencia dos hábitos bucais
   Ausente/pouco freqüente
   Muito freqüente

400
128

75,76
24,24

1,00
3,96

---
3,05  5,13

0,000

Situação conjugal materna
   Casada/Vive com companheiro
   Outros

360
168

68,18
31,82

1,00
1,06

---
0,79  1,42

0,696

Número de filhos maternos
   Até 2
   Mais de 2

387
141

73,30
26,70

1,00
1,20

---
0,89  1,61

0,245

Atenção odontológica
   Sim
   Não

178
350

33,71
66,29

1,00
0,88

---
0,66  1,17

0,396

Alteração psicossocial materna
Transtorno mental comum
  Ausente 370 70,08 1,00 --- 0,105
  Presente 158 29,92 1,27 0,96  1,69
1 Razão de Prevalência
2 Intervalo de Confiança a 95%
3 Valor de p do Teste Qui-Quadrado de Mantel Haenszel

Tabela 2. Características da população do estudo de acordo com presença de 
transtornos mentais comuns maternos, Salvador-BA, 2007 (n=528).

Covariáveis Transtorno Mental Comum Materno
TMCM1 ausente

(n=370)
TMCM1 presente

(n=158)
n % n %

p-valor2

Condições de Vida – Covariáveis 
demográficas e socioeconômicas
Idade 
   33 meses ou mais
   Menor que 33 meses

190
180

51,35
48,65

78
80

49,37
50,63

0,676

Sexo 
   Masculino
   Feminino

175
195

47,30
52,70

72
86

45,57
54,43

0,716

Escolaridade materna 
   2º grau completo ou mais
   2º grau incompleto ou menos

163
207

44,05
55,95

46
112

29,11
70,89

0,001

Total de eletrodomésticos no domicílio
   Mais do que 6
   6 ou menos

179
191

48,38
51,62

55
103

34,81
65,19

0,004

Pessoas no domicílio
   Menos que 5
   5 ou mais

219
151

59,19
40,81

74
84

46,84
53,16

0,009

Estilo de Vida – Covariáveis 
comportamentais, relacionais e de acesso a 
atenção odontológica
Tempo de aleitamento materno
   7 meses ou mais
   Menos de 7 meses

191
179

51,62
48,38

72
86

45,57
54,43

0,203

Situação conjugal materna
   Casada/vive com 
   companheiro
   Outra situação

264
106

71,35
28,65

96
62

60,76
39,24

0,017

Número de filhos maternos
   Até 2
   Mais de 2

276
94

74,59
25,41

111
47

70,25
29,75

0,302

Atenção odontológica
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   Sim
   Não

130
240

35,14
64,86

48
110

30,38
69,62

0,290

Prevalência de hábitos bucais deletérios
Hábitos bucais
   Ausente
   Presente

244
126

65,95
34,05

85
73

53,80
46,20

0,008

1 Transtorno mental comum materno
2 Valor de p do Teste Qui-Quadrado de Mantel Haenszel

Tabela  3. Razões  de  Prevalência  bruta  e  estrato-específicas,  conforme  as 
covariáveis analisadas, entre transtorno mental comum materno e presença de 
hábitos bucais e os respectivos Intervalos de Confiança a 95%, Salvador-BA, 
2007 (n=528). 

Covariáveis
n %

Hábitos bucais
RP1 IC 95%2

Associação bruta

Condições de Vida – 
Covariáveis demográficas e 
socioeconômicas

528 1,36 1,09  1,69

Idade 
   33 meses ou mais
   Menor que 33 meses
Associação Ajustada

268
260

50,76
49,24

1,26
1,42
1,35

  0,88  1,79  
1,07  1,88
1,08  1,68

Sexo 
   Masculino
   Feminino
Associação Ajustada

247
281

46,78
53,22

1,28
1,40
1,35

0,89  1,85
1,07  1,83
1,09  1,68

Escolaridade materna 
   2º grau completo ou mais
   2º grau incompleto ou menos
Associação Ajustada

209
319

39,58
60,42

1,35
1,35
1,35

0,92  1,98  
1,02  1,78  
1,08  1,69

Total de eletrodomésticos no domicílio
   Mais do que 6
   6 ou menos
Associação Ajustada 

234
294

44,32
55,68

1,59
1,20
1,34

1,13  2,61
0,91  1,59
1,07  1,67

Pessoas no domicílio
   Menos que 5
   5 ou mais 
Associação Ajustada

293
235

55,49
44,51

1,27
1,47
1,36

0,93  1,73
1,06  2,02
1,09  1,70

Estilo de Vida – Covariáveis 
comportamentais, relacionais e de 
acesso a atenção odontológica
Tempo de aleitamento materno
   7 meses ou mais
   Menos de 7  meses

263
265

49,81
50,19

1,50
1,22

0,95  2,39
0,97  1,52
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Associação Ajustada 1,29 1,05  1,59
Situação conjugal materna
   Casada/vive com 
   companheiro
   Outra situação
Associação Ajustada

360
168

68,18
31,82

1,44
1,22
1,35

1,10  1,88
0,83  1,78
1,09  1,69

Número de filhos maternos
   Até 2
   Mais de 2
Associação Ajustada

387
141

73,30
26,70

1,27
1,60
1,36

0,97  1,65
1,07  2,40
1,09  1,69

Atenção odontológica
   Sim
   Não
Associação Ajustada 

178
350

33,71
66,29

1,52
1,28
1,35

1,03  2,24
0,98  1,68
1,08  1,68

1 Razão de Prevalência
2 Intervalo de Confiança a 95%

Tabela 4. Razões de Prevalência brutas e ajustadas e os respectivos Intervalos 
de  Confiança  a  95%,  para  a  associação  entre  transtorno  mental  comum 
materno e presença de hábitos  bucais,  de acordo com o número de  filhos 
maternos,  obtidos  pela  regressão  de  Poisson  robusta,  Salvador-BA,  2007 
(n=528). 

TMCM1 Número de filhos maternos
Até 2

(n=387)
Mais de 2
(n=141)

RP2 IC 95%3 RP2 IC 95%3

Modelo 1 (TMCM1)

   presente

Modelo 2 (TMCM1, ajustado por idade da 

criança4,  escolaridade  materna5 e  tempo 

de aleitamento materno6)

   presente

1,27

1,25

0,97  1,65

0,97  1,63

1,60

1,72

1,06  2,41

1,15  2,57
1 Transtorno mental comum materno
2 Razão de Prevalência
3 Intervalo de Confiança a 95%
4 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: 33 meses ou mais (0), ou menos de 33 
meses (1)
5 Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: segundo grau completo ou mais anos 
de estudo (0), ou segundo grau incompleto ou menos anos de estudo (1)
6  Covariável que participou da modelagem segundo as categorias: 7 meses ou mais (0), ou menos de 7 
meses (1)
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Conclusões

Ao investigar  a  relação entre  contexto  familiar  e  condições de saúde 

bucal de crianças na faixa etária pré-escolar,  residentes em áreas de baixo 

nível socioeconômico de Salvador-BA, constatou-se que, assim como ocorreu 

com a maioria dos demais estudos sobre este tema, as evidências favorecem a 

confirmação da hipótese. 

Como  apontado  pela  literatura  mundial,  os  resultados  deste  estudo 

corroboram a gravidade e a magnitude da cárie precoce e das más oclusões na 

dentição  decídua  neste  grupo  populacional.  Análises  epidemiológicas 

indicaram ao longo dos anos que condições materiais de vida da família, além 

dos  aspectos  biológicos  e  atitudes  comportamentais,  estão  envolvidos  na 

causalidade  destes  problemas.  A  pergunta  que  fica  é:  o  que  faz  com que 

algumas  crianças  em  tenra  idade  submetidas  às  mesmas  condições 

socioeconômicas e com hábitos de vida semelhantes aos de outras tenham 

problemas  bucais  e  outras  não?  A  resposta  talvez  esteja  nos  aspectos 

psicossociais do contexto familiar no qual ela é cuidada, que nesta fase da vida 
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é fundamental ao seu desenvolvimento, principalmente a capacidade de cuidar 

da mãe. 

Desse  modo,  para  que  avanços  no  conhecimento  ocorram,  torna-se 

fundamental o diálogo entre as metodologias qualitativa e quantitativa, capazes 

de  investigar  através  de  distintos  olhares  as  questões  culturais  e 

comportamentais  diretamente  envolvidas  com  os  aspectos  psicossociais 

familiares.  Ambas as metodologias contribuíram para a descrição do quadro 

de saúde bucal de pré-escolares e também dos seus fatores determinantes, 

conforme os resultados do segundo artigo apresentado. 

Nesta tese, propõe-se que os referenciais teóricos do “Modo de Vida e 

Saúde” e da “Ecologia do Desenvolvimento Humano” podem contribuir para o 

melhor  entendimento  dos  mecanismos  causais  desta  relação,  que  muitas 

vezes  não  são  aprofundados  pelos  autores.  Conforme  demonstrado  no 

primeiro  artigo,  além  deste  limite  de  natureza  teórica,  as  investigações 

epidemiológicas sobre o tema recentemente publicadas apresentaram limites 

metodológicos, entre os quais os destacam-se: a falta de um desenho amostral 

probabilístico, a escassez de estudos longitudinais e análises multivariadas.

A investigação da associação entre cárie precoce e transtornos mentais 

comuns  maternos,  apresentada  no  terceiro  artigo,  procurou  superar  tais 

limitações,  através  de  um  estudo  de  coorte  de  caráter  confirmatório. 

Evidenciou-se que os distúrbios mentais maternos, associaram-se ao alto risco 

de  cárie  precoce.  As  condições  materiais  de  vida  das  famílias  e  atitudes 

comportamentais  relacionadas  à  saúde  bucal  comportaram-se  como 

mediadoras desta relação. 
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O  estudo  de  corte  transversal,  também  de  natureza  confirmatória, 

descrito  no  quarto  artigo  desta  tese  demonstrou  exploratoriamente  a 

importância  dos  hábitos  bucais  deletérios  sobre  as  alterações  oclusais  na 

dentição decídua, o que também foi verificado pela maior parte dos estudos 

pesquisados.  Entretanto  ainda  há  lacunas  no  conhecimento  a  respeito  da 

determinação  dos  hábitos  bucais  deletérios.  Este  estudo  revelou  que 

alterações psicossociais do contexto familiar, avaliadas a partir dos transtornos 

mentais comuns maternos, influenciaram a sua ocorrência.

Do ponto de vista do conhecimento produzido, os estudos apresentados 

nesta  tese  somam  à  literatura  especializada  indícios  da  existência  de 

associação entre contexto familiar, especialmente, dos aspectos psicossociais 

maternos  e  os  principais  agravos  bucais  em  pré-escolares,  favorecendo  a 

consistência dos achados epidemiológicos já publicados. 

Tal  conhecimento  pode  colaborar  para  a  reorientação  da  prática 

odontológica  direcionada  a  este  grupo  nos  serviços  de  saúde  no  Brasil, 

baseada tradicionalmente em intervenções curativas  individuais  e  atividades 

educativas  com enfoque em atitudes comportamentais,  como mudança dos 

hábitos de higiene e dieta. Para que alcancemos uma mudança radical no perfil 

epidemiológico  de  saúde bucal  infantil  é  urgente  que as  práticas  de  saúde 

bucal busquem a integralidade da atenção, no sentido da compreender e inserir 

a família como objeto de cuidado em saúde, valorizando-a enquanto núcleo 

social  capaz de influenciar  as condições de saúde dos seus integrantes.  A 

Estratégia Saúde da Família representa o modelo de atenção mais promissor 

para que esta mudança aconteça. 
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ApresentaçãoApresentação

A atual política de reorientação da atenção básica no país tem a família 

como foco principal  de atuação. No entanto, ainda precisamos avançar nas 

nossas  práticas  de  cuidado  à  saúde  e  em  novos  entendimentos  sobre  os 

determinantes do processo saúde-doença-cuidado deste grupo humano. Esta 

mudança de enfoque gera a necessidade da inserção de novas tecnologias no 

processo de trabalho dos profissionais  de  saúde,  formados em sua grande 

maioria em um paradigma da assistência individual. 

A família representa o primeiro núcleo social de inserção dos indivíduos 

e  assim  lhe  propicia  ao  longo  da  vida  o  desenvolvimento  de  potenciais 

mecanismos  de  proteção  e  risco  à  saúde.  O contexto  familiar  é  objeto  de 

estudos sociais e da área da psicopatologia humana. Estes estudos relatam 

que  o  cuidado  no  ambiente  familiar,  em  seus  aspectos  materiais  e  sócio-

afetivos,  nos  primeiros  anos de vida é essencial  para o crescimento  físico, 

social e psicológico das crianças. Atualmente, investigações epidemiológicas 

apontam  para  questões  micro-sociais  familiares  associadas  ao  processo 

saúde-doença. Trazer estas questões para o campo da saúde bucal representa 

um  desafio,  levando  em  conta  que  este  é  um  conhecimento  ainda  pouco 

explorado em meio à diversidade de pesquisas que discutem principalmente a 

importância  de  fatores  biológicos,  comportamentais  e  macro-sociais  como 

determinantes de alterações bucais nos diferentes grupos etários.
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Tal desafio foi aceito pelo grupo de pesquisa em Saúde Bucal Coletiva 

do Departamento de Odontologia Social e Pediátrica da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), que constituiu desde o início da última década uma linha de 

pesquisa com enfoque na família.  O presente projeto de pesquisa faz parte 

desta linha de atuação e se insere neste grupo, do qual recebe todo o apoio 

técnico e institucional. A opção pelo aprofundamento das questões relativas ao 

cuidado familiar e suas conseqüências para a saúde bucal de crianças deve-se 

a um interesse especial da pesquisadora responsável. Como cirurgiã-dentista, 

trabalhando no serviço público, observa desigualdades em saúde neste grupo 

populacional.  Ao  longo  da  sua  caminhada  na  Saúde  Coletiva,  seja  como 

técnica  ou  como  pesquisadora,  realizou  alguns  trabalhos  científicos  que 

revelam as necessidades em saúde bucal dos indivíduos desta faixa etária no 

nosso meio, havendo ainda lacunas no conhecimento referente ao papel do 

cuidado familiar na ocorrência de patologias bucais na dentição decídua. 

O produto  final  da  pesquisa,  que será  apresentado ao Colegiado de 

Curso  do  Doutorado  em  Saúde  Coletiva  –  ISC/UFBA,  como  parte  dos 

requisitos  para  titulação,  terá  o  formato  de  coletânea  de  quatro  artigos 

científicos assim reunidos: 

Artigo I: “Contexto familiar e saúde bucal infantil: uma revisão

                       sistemática da literatura” 

                          (subprojeto 1: revisão de literatura);

Artigo II: “Condições de saúde bucal infantil em áreas cobertas pela 

Estratégia Saúde  da Família de Salvador-BA” 

                           (subprojeto 2: estudo de análise descritiva/exploratória);

Artigo III: “Contexto familiar e hábitos bucais deletérios de sucção em 

                             crianças de 18 a 48 meses” 

                           (subprojeto 3: estudo de análise confirmatória);

Artigo IV: “Contexto familiar e cárie dentária em crianças de 24 a 60 
                             meses" 
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                             (subprojeto 4: estudo de análise confirmatória). 

Neste  sentido,  o  projeto  ora  apresentado,  busca  desenvolver  uma 

síntese dos aspectos teórico-metodológicos gerais do estudo.

1. Delimitação do problema1. Delimitação do problema

A literatura científica revela que a maioria dos estudos epidemiológicos 

enfatiza a saúde bucal  de escolares, pela  facilidade do acesso a estes em 

instituições educacionais.  Pelo mesmo motivo,  essa população também é o 

principal  alvo  das  ações  de  saúde  dos  serviços  odontológicos,  o  que  vem 

contribuindo para o controle dos problemas bucais deste grupo populacional 

(Pinto, 2000). Assim, as condições de saúde bucal de outros grupos, como por 

exemplo, de pré-escolares (crianças na faixa etária de 24 a 60 meses, segundo 

Behrman, Kliegman e Jenson, 2005) são pouco conhecidas e priorizadas pelas 

estratégias de atenção à saúde bucal no país. 

A  cárie  dentária  na  dentição  decídua  comporta-se  de  maneira  não 

homogênea  quanto  a  sua  prevalência  e  gravidade  nos  diferentes  grupos 

avaliados segundo os  resultados de  investigações publicadas recentemente 

(Antunes, Peres e Mello, 2006; Cabral,  2005b; Cabral 2005c; Cabral 2005d; 

Peres et al., 2005; Pine et al., 2004; Peres et al., 2003; Santos e Soviero, 2002; 

Diehnelt e Kiyak, 2001; Traebert et al.,  2001; Dini, Holt e Bedi, 2000; Saito, 

Deccico e Santos, 1999;  Leite e Ribeiro, 2000; Freire et al., 1997; Tomita et al., 

1996).  Esta  é  uma  doença  infecciosa,  complexa  e  multifatorial  (Fejerskov, 

2004)  e,  uma vez  que  os  estudos  transversais  representam a  maioria  dos 

estudos  sobre  esta  temática,  os  quais  são  conduzidos  com  amostras 

pequenas, cujo desenho amostral nem sempre é probabilístico,  os achados 

dos mesmos são pouco esclarecedores quanto ao início e progressão desta 

161



doença  nesta  fase  da  vida.  No  entanto,  a  presença  precoce  de  cárie  em 

crianças  de  pouca  idade  possui  características  destrutivas  específicas  e 

geralmente é acompanhada pela presença de dor e infecção, que podem gerar 

problemas alimentares e conseqüente comprometimento do desenvolvimento 

físico e da estética, prejudicando o convívio social infantil (Cabral, 2005a). 

No  que  diz  respeito  às  más  oclusões,  estas  são  anomalias 

caracterizadas  pela  presença  de  desvios  de  diferentes  naturezas:  no 

alinhamento  dentário  (má  oclusão  dentária),  na  relação  entre  os  arcos 

dentários  e/ou  entre  os  ossos basais  maxilares  (má oclusão esquelética)  e 

representam o terceiro  maior  problema de saúde bucal  nas populações em 

geral.  Os  problemas  oclusais  podem  ocasionar  alterações  nas  funções  de 

fonação e mastigação, desgastes dentários, alterações nos tecidos de suporte 

dos  dentes  ou  mesmo  dores  musculares,  encefálicas  e  na  articulação 

temporomandibular (Spilä et al., 2002), e também alterações estéticas (Tomita, 

1997). Os aspectos epidemiológicos destes problemas são poucos estudados 

na dentição decídua. Adicionalmente, quanto às más oclusões nesta dentição 

torna-se difícil  uma comparação direta  entre  os resultados encontrados nas 

pesquisas, haja vista a grande variação nos critérios adotados, nos níveis de 

gravidade destas patologias,  além das diferenças entre os grupos quanto à 

idade,  gênero  e  etnia  (Peres  e  Tomita,  2006).  Entre  os  pré-escolares, 

diferentes fatores são associados à ocorrência  das más oclusões,  como os 

fatores  comportamentais,  a  exemplo  dos  hábitos  bucais  deletérios  (sucção 

digital  e de chupeta) (Peres, 2002; Tomita, Bijella e Franco, 2000a), fatores 

socioeconômicos (Kharbanda et al.,  1994; Moron et al.,  1995; Tomita et al., 

2000b), características antropométricas e nutricionais (Peres e Tomita, 2006), 

como a amamentação materna (Karjalainen et al., 1999; Peres, 2002), dentre 

outros. 

No  Brasil,  a  prevalência  de  cárie  em crianças  de  cinco  anos  foi  de 

aproximadamente  60%,  de  má  oclusão  leve  foi  22% de  e  de  má  oclusão 

moderada/severa foi 14,45%, conforme os resultados do levantamento nacional 

de saúde bucal, publicados em 2004. Destaca-se que a prevalência de todas 

estas  patologias  mostrou-se  maior  nos  estados  da  região  Nordeste  (Brasil, 

2004).   Em Salvador-BA, 2005,  um inquérito epidemiológico conduzido pela 

Secretaria Municipal de Saúde revelou uma prevalência de cárie igual a 49,6% 
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no mesmo grupo populacional e cerca de 40% das crianças possuíam algum 

tipo de má oclusão (SMS, 2006). 

Historicamente,  os  estudos  epidemiológicos  priorizaram  os  aspectos 

biológicos  e  comportamentais  das  condições  de  saúde  bucal  de  crianças, 

enfatizando  os  fatores  proximais  individuais  de  determinação das  principais 

doenças  que  acometem  a  cavidade  bucal.  Dessa  forma,  as  práticas  de 

promoção de saúde concentraram esforços em estratégias que viabilizassem 

mudança de hábitos e atitudes comportamentais  relacionadas com a saúde 

bucal, basicamente a higienização dental e o consumo reduzido e racional da 

sacarose. Algumas investigações, porém, têm concluído que estas estratégias 

são  limitadas  no  que  se  refere  à  melhoria  das  condições  de  saúde  bucal 

(Lacerda, 2005). 

Na atualidade, estudos alertam para a importância de fatores relativos 

ao  estilo  de  vida,  estrutura  familiar,  padrões  de  consumo  e  nível 

socioeconômico, através de indicadores de escolaridade, ocupação e renda, na 

determinação das afecções bucais (Lacerda, 2005; Peres, Bastos e Latorre, 

2000;  Vasconcelos,  1999).  Pesquisa  conduzida  por  Holst  et  al.  (2001) 

evidencia a relevância do contexto social sobre aspectos comportamentais e 

psicológicos e, destes últimos, sobre o processo biológico em saúde bucal. A 

estrutura e o contexto social influenciam diretamente o nível individual. 

Todavia,  os  comportamentos  de  risco,  normas  culturais,  crenças  e 

atitudes  referentes  à  saúde  e  fatores  relacionados  à  oferta  de  serviços  na 

infância são pouco explorados (Reisine e Douglas, 1998). Para Montero (1991), 

a  família  enquanto  uma  espécie  de  unidade  de  produção  social  da  vida 

cotidiana representa o vínculo entre o individual e o social, particular e geral, 

atuando  como  “tradutor  simultâneo  de  uma  outra  esfera:  sua  estrutura, 

atividades,  modo  de  funcionamento  e  consideração  no  plano  da  atividade 

pública afeta a ambos os níveis”. Tomar a família como objeto de investigação 

e intervenção em saúde pressupõe assumir como ponto de partida seus modos 

de  organização  e  funcionamento,  nos  aspectos  mais  cotidianos  de  sua 

existência (Oliveira e Bastos, 2000). Assim, a Odontologia, como outras áreas 

de produção do conhecimento em saúde,  a exemplo do que já vem sendo 

vivenciado pela Psicologia  do Desenvolvimento Infantil  (Bastos et  al.,  1999; 

Moura et al., 2004; Silva e Tonete, 2006; Sousa, Fernandes e Barroso, 2006), 
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experimenta  hoje  o  início  da  formação  de  uma linha  de  pesquisa  sobre  a 

influência do contexto familiar, como primeiro núcleo de inserção do indivíduo, 

na  determinação  de  afecções  bucais,  como a  cárie  e  má oclusão  (Cabral, 

2005b; Peres et al., 2005; Harris et al., 2004; Pine et al., 2004; Peres et al., 

2003; Santos e Soviero, 2002; Dini, Holt e Bedi, 2000; Peres, Bastos e Latorre, 

2000;  Tomita,  2000b;  Saito,  Deccico  e  Santos,  1999).   Os  achados  das 

investigações  apontam para  a  importância  das  condições  de  vida,  hábitos, 

crenças  e  comportamentos  familiares  na  conformação  do  cuidado  com  as 

crianças, sendo especial o papel da mãe, mesmo nas famílias de diferentes 

estruturas  e  classes  sociais  (Souza,  Vianna  e  Cangussu,  2006;  Bardal  et 

al.,2005; Pine et al., 2004;  Teles, 2003; Maciel, 1994).

Considerando  a  necessidade  de  melhor  compreensão  do  início  e 

progressão  do  processo  saúde-doença  bucal  em  crianças  pré-escolares, 

ocasionada pela escassez de estudos nacionais e internacionais já produzidos, 

e  pela  carência  de  estudos  longitudinais  sobre  esta  temática  capazes  de 

melhor  elucidar  questões  relativas  à  causalidade  de  doenças,  o  projeto  de 

pesquisa  ora  apresentado  visa  investigar  as  condições  de  saúde  bucal  de 

crianças na  faixa etária de 18 a 60 meses, especificamente a cárie dentária e 

má oclusão,  e  sua relação com o  contexto  familiar,  representado  pela  sua 

capacidade  de  cuidado,  levando  em  conta  aspectos  sócio-demográficos  e 

comportamentais.  Para isso,  propõe-se a realização de um estudo de corte 

transversal  que  avaliará  a  ocorrência  de  ambas  as  patologias  de  maneira 

descritiva e exploratória, e dois estudos de natureza confirmatória da relação 

entre contexto familiar e hábitos bucais deletérios de sucção e contexto familiar 

e cárie dentária, sendo esta última abordagem de natureza longitudinal. Esta 

pesquisa será realizada em áreas onde haja atuação da Estratégia Saúde da 

Família  no  município  de  Salvador-BA  e  contribuirá  para  a  elucidação  da 

influência de aspectos inerentes ao contexto familiar, como a qualidade de vida 

materna, presença de alcoolismo e distúrbios psiquiátricos e as condições de 

saúde bucal de crianças em tenra idade. Tal conhecimento é de fundamental 

importância  para  a  saúde  pública,  tendo  em  vista  a  atual  situação  deste 

problema na capital  baiana e a necessidade de se planejar ações locais de 

saúde mais efetivas, que considerem o contexto familiar na determinação das 

doenças. 
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2. Revisão da Literatura2. Revisão da Literatura

2.1. Contexto Familiar e Saúde2.1. Contexto Familiar e Saúde

Na  atualidade,  a  literatura  científica  aponta  que  o  contexto  familiar 

representa  um  elemento  significativo  para  a  determinação  da  situação  de 

saúde (Vasconcelos, 1999).  As famílias diferenciam-se entre si em sua luta 

pela sobrevivência e pela reprodução da vida. Ao ocupar espaços socialmente 

diversos,  estabelecem relações de convivência,  conflituosas ou não,  trocam 

experiências, acumulam saberes, habilidades, hábitos e costumes, transmitindo 

concepções e cultura. No âmbito do desenvolvimento humano, a família ocupa 

lugar  privilegiado quando se trata  de discutir  risco e proteção à saúde,  em 

várias  das  suas  dimensões.  A  dinâmica  familiar  de  vidas  interdependentes 

acarreta tanto a disponibilidade de apoio social quanto limitações (Oliveira e 

Bastos, 2000). 

Crenças, valores e costumes permeiam o contexto da vida das pessoas 

e,  influenciam  a  forma  como  elas  se  comportam  diante  de  situações  de 

saúde/doença.  Esses  fatores  são  influenciados  pela  visão  de  mundo, 

linguagem, religião, e pelos contextos social, político, educacional, econômico, 

tecnológico, etno-histórico e ambiental de cada cultura em particular. A família, 

comportando o berço cultural do indivíduo, deverá ser levada em consideração 

na construção do cuidado (Sousa, Fernandes e Barroso, 2006). No contexto da 

Estratégia  Saúde  da  Família,  estratégia  de  reorientação  das  práticas  do 

sistema público de saúde brasileiro, a família é objeto de cuidados, mas sua 
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condição é ativa, e sendo assim, ela é informante na construção de prioridades 

e das alternativas de ação sobre os determinantes e sobre os riscos individuais 

a que está exposta. E finalmente, a família é constituidora de si  e de seus 

membros, ela cuida e preserva sua sobrevivência (Franco e Bastos, 2002).  

Kleinman (1980) sugeriu que nas sociedades complexas, as alternativas 

de assistência à saúde podem ser classificadas em: informal, compreendendo 

o campo leigo, as práticas de auto-tratamento e auto-medicação, os conselhos 

de  vizinhos,  amigos  e  parentes,  sendo  a  família  a  principal  promotora  de 

cuidados; popular, que envolve os curandeiros; e, profissional, instância que 

compreende  as  profissões  regulamentadas  da  área  da  saúde.  Esta  última 

representa em muitos países do mundo uma pequena proporção de assistência 

à saúde, pois o médico e outros profissionais da área são recursos escassos, 

além de se mostrarem distantes dos seus pacientes por classe social, condição 

socioeconômica ou gênero (Helman, 1994). 

A  saúde é  um bem muito  apreciado pelos  membros das famílias  de 

classes populares, especialmente por sua associação com a capacidade para o 

trabalho.  A  mulher  é  o  principal  agente  de  cuidados  e  os  mesmos  são 

redobrados quando se trata das crianças, o que se expressa também em maior 

procura  de  serviços  de  saúde  para  elas  (Bustamante  e  Trad,  2007).  No 

contexto familiar, a mãe é o principal agente do cuidado à saúde nas diferentes 

estruturas familiares investigadas por Oliveira e Bastos (2000), apesar de terem 

observado  que  nas  camadas  de  renda  média  são  adotadas  atitudes  mais 

preventivas  no  interior  das  famílias,  enquanto  que  nas  camadas  de  renda 

baixa, os comportamentos são mais curativos. De acordo com Bastos et al. 

(1999),  a qualidade do comportamento materno – prontidão e sensitividade, 

especialmente nos primeiros anos de vida, como fonte principal de experiência 

relevante, está estreitamente relacionada à aquisição da competência social. O 

bebê  é  co-responsável  pela  prontidão  materna  na  provisão  de  atenção  e 

cuidado, na medida em que desenvolve sua própria capacidade de interagir 

com a mãe; trata-se de um processo bidirecional, mútuo, sincrônico. 

Na primeira infância (fase que compreende os três primeiros anos de 

vida, segundo o INEP, 2008) os principais vínculos, bem como os cuidados e 

estímulos necessários ao crescimento e desenvolvimento, são fornecidos pela 

família. A qualidade do cuidado, nos aspectos físico e afetivo-social, decorre de 
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condições  estáveis  de  vida,  tanto  socioeconômicas  quanto  psicossociais 

(Andrade et al., 2005). Engle, Menon e Haddad (1999) apresentaram no final 

da década de noventa um modelo teórico contendo os prováveis determinantes 

ou recursos necessários para o adequado cuidado infantil. De acordo com esse 

modelo, a adequação ao cuidado dependeria diretamente das habilidades ou 

capacidades maternas, fruto de sua escolaridade e ambiente cultural; de seu 

próprio estado de saúde física e mental; de sua autoconfiança e autonomia, 

isto é, poder para controlar e alocar os recursos disponíveis; de sua carga de 

trabalho  e  disponibilidade  de  tempo;  e  da  possibilidade  de  contar  com 

substitutos adequados quando é necessário se afastar do cuidado direto da 

criança e com a ajuda da família e da comunidade nos momentos de crises de 

diferentes naturezas. 

Dessa forma, elementos da estrutura e contexto familiares são relatados 

como  potenciais  preditores  de  processos  saúde-doença  em  estudos  de 

natureza epidemiológica. O alcoolismo de algum membro da família pode estar 

relacionado a problemas psiquiátricos na infância (Furtado, Laucht e Schmidt, 

2002; Urzua, 1988); a qualidade do estímulo doméstico, as condições materiais 

familiares  e  a  dinâmica  familiar  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento 

cognitivo infantil  (Andrade et  al.,  2005);  há maior  probabilidade de crianças 

apresentarem condutas não adaptativas nas escolas, quando em suas famílias 

há a ausência de seus pais,  ou um dos membros é portador de deficiência 

mental,  ou  seus  membros  não  são  participantes  de  organizações  sociais 

(López et al.,  1996); o fato de ser casada ou de ter crianças em idade pré-

escolar  na  família  representaram  atributos  associados  a  escores  altos  de 

sintomas psiquiátricos na presença de sobrecarga de trabalho em mulheres 

(Santana, Loomis e Newman, 2001).  

Segundo Bastos et al. (1999), inseridos na perspectiva da investigação 

da Psicopatologia do Desenvolvimento, onde os autores afirmam haver uma 

mudança do enfoque nos alvos de diagnose, avaliação e tratamento: não mais 

a  criança,  mas  sim  a  família,  têm  sido  observadas  associações  entre 

dimensões da personalidade dos pais, especialmente das mães, e estado de 

saúde mental dos filhos. Em um estudo conduzido com 56 adolescentes de um 

bairro  popular  de  Salvador-BA,  os  autores  concluíram que  a  qualidade  da 

estimulação  do  ambiente  familiar  precoce  (escores  no  inventário  HOME) 
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mostrou-se mais importante do que psicopatologia  parenteral  na análise de 

diferenças  entre  escores  médios  para  problemas  (QMPI)  e  competências 

(ACQ). Bastos e Almeida Filho (1990) encontraram em uma amostra de 545 

crianças  de  uma  comunidade  de  Salvador-BA,  associações  fracas  ou 

inexistentes entre os níveis de morbidade psiquiátrica dos pais e de morbidade 

psiquiátrica  infantil.  Entretanto,  variáveis  ligadas  aos  pais,  especialmente 

inserção produtiva da mãe, e com menor força idade da mãe e do pai, tiveram 

peso expressivo na explicação da variação do escore de doença mental  de 

crianças. Moura et al. (2004) salientam que cognições parenterais constituem 

importante  componente  do  contexto  sociocultural  em  que  se  dá  o 

desenvolvimento infantil, tais cognições atuam como mediadoras, influenciando 

práticas de cuidado e comportamentos parenterais. A fim de analisar a relação 

entre  conhecimento  do  desenvolvimento  infantil  e  algumas  variáveis  sócio-

demográficas da mãe e do bebê, os pesquisadores desenvolveram um estudo 

com 405 mães primíparas, com filhos menores de um ano, em seis cidades de 

diferentes  regiões  brasileiras  e  encontraram  efeitos  significativos  da 

escolaridade materna e centro urbano. 

Na  linha  dos  estudos  qualitativos,  Silva  e  Tonete  (2006)  buscaram 

apreender o significado da gravidez de uma adolescente para seus familiares e 

concluíram que ao valorizar a perspectiva dos familiares sobre a gestação na 

adolescência, o cuidado profissional à adolescente grávida e à família pode se 

dar  em  parceria  e  sintonia  com  o  contexto  familiar  e  social,  facilitando  o 

enfrentamento de conflitos e reconhecendo a família como sujeito ativo nesse 

processo.  Sousa, Fernandes e Barroso (2006), em um estudo do caso de uma 

adolescente grávida, perceberam que as crenças, os mitos e os tabus sobre 

sexualidade, identificados no contexto familiar  desta adolescente, exerceram 

significativa  influência  em  sua  prática  sexual.  A  vivência  da  sexualidade 

baseada em convicções errôneas, idéias falsas e escrúpulos sem fundamento 

positivo desencadearam conseqüências irreversíveis, como a gravidez precoce 

e favoreceram condições de risco para a adolescente contrair DST. As autoras 

ressaltam  que  o  cuidado,  inclusive  quando  baseado  em  atividades  de 

educação sexual,  deve ser negociado entre os envolvidos, valorizando seus 

modos de vida. 
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Além  dos  elementos  socioeconômicos  e  culturais  pertencentes  ao 

contexto familiar, o constructo qualidade de vida, pode contribuir para a melhor 

compreensão de como o  contexto  familiar  influencia  a  saúde das pessoas, 

sobretudo no que se refere à relação entre qualidade de vida e capacidade de 

cuidar. Tal constructo trata-se de uma representação social criada a partir de 

parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, amor, prazer, realização pessoal) 

e  também  objetivos  cujas  referências  são  a  satisfação  das  necessidades 

básicas e das necessidades criadas pelo grau de desenvolvimento econômico 

e social  de determinada sociedade. A noção de qualidade de vida, que em 

última instância  remete ao  plano individual,  tem pelo menos três fóruns de 

referência: histórico, cultural e relativo às estratificações ou classes sociais. Os 

estudiosos  que  analisam  as  sociedades  em  que  as  desigualdades  e 

heterogeneidades são muito fortes mostram que os padrões e as concepções 

de bem-estar são também estratificados (Minayo, Hartz e Buss, 2000). 

A ausência de um instrumento que avaliasse qualidade de vida per se, 

com uma perspectiva internacional,  fez com que a Organização Mundial  de 

Saúde (OMS) constituísse um Grupo de Qualidade de Vida (Grupo WHOQOL) 

com a finalidade de desenvolver instrumentos capazes de fazê-lo dentro de 

uma perspectiva transcultural.  Este Grupo definiu qualidade de vida como  a 

percepção  do  indivíduo  de  sua  posição  na  vida  no  contexto  da  cultura  e  

sistemas  de  valores  nos  quais  ele  vive  e  em  relação  aos  seus  objetivos,  

expectativas, padrões e preocupações.  Inicialmente foi desenvolvido o  World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100), instrumento composto por 

100  questões  e  06  domínios:  físico,  psicológico,  nível  de  independência, 

relações  sociais,  meio  ambiente  e  aspectos  espirituais/religião/crenças 

pessoais. A necessidade de um instrumento mais curto para uso em extensos 

estudos  epidemiológicos  fez  com  que  a  OMS  desenvolvesse  uma  versão 

abreviada com 26 questões e 04 domínios: físico, psicológico, relações sociais 

e meio ambiente (WHOQOL-Bref) (The Whoqol Group, 1998; Fleck, 2000). 

2.2. Saúde bucal de crianças pré-escolares2.2. Saúde bucal de crianças pré-escolares

Tradicionalmente, a maioria dos estudos e intervenções em saúde bucal 

privilegiou a população dos escolares, devido à facilidade de acesso a este 

grupo  populacional  nas  instituições  de  ensino.  No  Brasil,  constata-se  um 
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declínio da cárie dentária nesta população, graças à implantação de medidas 

de  alcance  coletivo,  como  a  fluoretação  da  água  de  abastecimento  e  dos 

dentifrícios, uso do flúor tópico em programas de prevenção, além do aumento 

da cobertura e resolutividade dos serviços (Pinto, 2000). 

Todavia, as condições de saúde bucal da população na fase pré-escolar 

são  pouco  conhecidas  e  priorizadas  pelas  estratégias  de  atenção  à  saúde 

bucal. A maioria dos estudos nacionais e internacionais já publicados avaliou a 

ocorrência da cárie precoce na infância, a qual comportou-se de maneira não 

homogênea quanto aos índices de morbidade  (Antunes, Peres e Mello, 2006; 

Cabral,  2005b; Cabral  2005c;  Cabral  2005d; Peres et  al.,  2005; Pine et  al., 

2004;  Peres  et  al.,  2003;  Santos  e  Soviero,  2002;  Diehnelt  e  Kiyak,  2001; 

Traebert et al., 2001; Dini, Holt e Bedi, 2000; Saito, Deccico e Santos, 1999; 

Leite e Ribeiro, 2000; Freire et al., 1997; Tomita et al., 1996). Ademais, ainda 

são  pouco  esclarecedores  os  achados  destes  estudos  quanto  ao  início  e 

progressão desta doença nesta fase da vida, levando em consideração que a 

maioria das investigações sobre a temática é de corte transversal. A presença 

precoce de cárie em crianças de pouca idade apresenta ainda características 

destrutivas específicas, levando a conseqüências indesejáveis como a dor e a 

infecção.  Estas  últimas  estão  relacionadas  à  ocorrência  de  alteração  da 

alimentação, comprometimento do desenvolvimento físico e da estética, que 

por sua vez pode prejudicar o convívio social infantil (Cabral, 2005a). 

Pesquisas  com  delineamento  populacional  que  avaliam  outros 

problemas de saúde bucal  infantil,  além da cárie  dentária,  como alterações 

gengivais, má oclusão e fluorose dentária são escassas e os achados quanto a 

magnitude  destas  alterações  apresentam  controvérsias  na  literatura. 

Adicionalmente, quanto às más oclusões na dentição decídua torna-se difícil 

uma comparação direta entre os resultados encontrados nas pesquisas, haja 

vista a grande variação nos critérios adotados, nos níveis de gravidade destas 

patologias, além das diferenças entre os grupos quanto à idade, gênero e etnia 

(Peres e Tomita, 2006). 

2.2.1. Cárie dentária em crianças pré-escolares2.2.1. Cárie dentária em crianças pré-escolares

A cárie  dentária  é  reconhecida  como o  principal  problema de  saúde 

bucal  em  todo  o  mundo  e  é  definida  como  uma  doença  infecciosa  e 
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transmissível, associada à presença de microrganismos específicos. Diversos 

fatores de risco (genéticos, ambientais e atitudes comportamentais) atuando 

conjuntamente determinam a ocorrência desta doença, de caráter complexo e 

multifatorial (Fejerskov, 2004). Para Baelum e Fejerskov (2005) a cárie é uma 

doença  multifatorial  porque  vários  fatores  podem ocasioná-la,  fatores  estes 

relacionados com a superfície dentária, isto é, a interação entre a presença de 

placa bacteriana, a superfície dentária e fluidos orais; fatores relacionados com 

o  indivíduo,  seus  hábitos  de  higiene  bucal,  suas  práticas  dietéticas,  suas 

atitudes e crenças em relação à saúde e a presença de fatores físicos, médicos 

ou sociais comprometedores (incapacidade física, xerostomia, pobreza, falta de 

conhecimento);  e,  finalmente,  fatores  sociais,  a  exemplo  das  condições 

econômicas, culturais e políticas que conduzem a exposições e estilos de vida 

que podem originar doenças (Figura 1). 

Figura  1  –  Ilustração  esquemática  dos  determinantes  do  processo  carioso. 

Fonte: Baelum e Fejerskov (2005).

 Durante a primeira infância, alguns aspectos específicos e outros mais 

comuns  contribuem  para  o  aparecimento  da  cárie,  como:  a  instalação  de 

bactérias  cariogências  (Streptococcus  mutans),  presença  de  hipoplasias  do 
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esmalte, sistema imunológico imaturo, e atitudes comportamentais ligados ao 

padrão de amamentação, consumo de açúcar e higiene bucal (Harris et al., 

2004).

A compreensão da maneira como a cárie se expressa nas coletividades 

humanas  representa  um desafio,  uma vez  que  há  a  interação  de  diversos 

fatores  contribuindo  para  sua  ocorrência  (Cabral,  2005a).  Assim,  alguns 

pesquisadores  dedicaram-se  a  investigar  elementos  do  contexto  social 

associados à carie dentária em crianças pré-escolares. A baixa escolaridade 

dos genitores representou um dos elementos associados à doença em alguns 

dos estudos realizados (Cabral, 2005b; Peres et al., 2005; Harris et al., 2004; 

Pine et al., 2004; Peres et al., 2003; Santos e Soviero, 2002; Dini, Holt e Bedi, 

2000;  Saito,  Deccico e Santos,  1999),  assim como a renda familiar,  classe 

social e ocupação dos pais (Peres et al., 2005; Harris et al., 2004; Santos e 

Soviero, 2002; Peres, Bastos e Latorre, 2000; Dini, Holt e Bedi, 2000). Além 

das  variáveis  individuais  referentes  ao  nível  socioeconômico,  como  as 

anteriormente  citadas,  outras  variáveis  contextuais  relacionam-se  ao 

aparecimento da cárie em idades tenras, como o pertencimento ao grupo de 

alunos de escolas e creches públicas (Antunes, Peres e Mello, 2006; Cabral 

2005c;  Traebert  et  al.,  2001);  moradia  em condições  inadequadas  (Cabral, 

2005c); moradia em áreas rurais; adição de flúor em água de abastecimento 

público  e  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (Antunes,  Peres  e  Mello, 

2006). 

Segundo Cabral  (2005c),  os  resultados da  análise do seu estudo de 

coorte  realizado  com  crianças  de  creches  do  município  de  Salvador-BA 

revelam  que  as  variáveis  mais  distais,  representadas  pela  condição 

socioeconômica,  foram as  principais  responsáveis  pelo  desenvolvimento  da 

cárie  no  grupo  de  crianças  estudadas,  isto  porque  seguindo  um  modelo 

preditivo epidemiológico, tradutor de uma cadeia etiológica, elas influenciariam 

outros níveis de causalidade, como o intermediário, que compreende aspectos 

do chamado estilo de vida, e o proximal, que aborda os aspectos biológicos 

individuais. 

No Brasil, o último levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal 

coordenado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2004) avaliou as condições de 

saúde bucal de crianças na faixa etária de 18 a 36 meses e os resultados 
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revelaram que cerca de 27% das crianças apresentaram pelo menos um dente 

decíduo cariado e esta prevalência subiu para cerca de 60% nas crianças com 

05 anos de idade. O ceo-d na faixa etária de 18 a 36 meses foi de 1,07, sendo 

que  este  índice  apresentou  variações  entre  as  regiões  do  Brasil.  A  região 

Centro-Oeste  apresentou  a  menor  média  de  dentes  cariados,  extraídos  e 

obturados por cárie (ceo-d igual a 0,80) e a região Norte apresentou o maior 

valor deste índice (1,34); já na região Nordeste, as crianças de 18 a 36 meses 

possuíam, em média, 01 dente decíduo atacado pela cárie em 2003, ano de 

conclusão do levantamento.  Entre as crianças de 05 anos, o ceo-d foi igual a 

2,8, sendo que o componente cariado foi responsável por mais de 80% deste 

índice. Em Salvador-BA o ceo-d de crianças de 05 anos participantes de um 

inquérito epidemiológico coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde em 

2005 foi igual a 1,97, sendo que a prevalência de cárie foi de 49,6%. Entre os 

dentes  atacados  pela  cárie  dentária,  85,78% encontravam-se  cavitados,  ou 

seja, necessitando de tratamento restaurador (SMS, 2006). 

A  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  na  quarta  edição  do  seu 

Manual para Levantamentos Epidemiológicos de Saúde Bucal, consolidou os 

critérios  de  diagnóstico  da  cárie  e  outras  indicações  metodológicas  para  a 

realização dos levantamentos de saúde bucal (OMS, 1999). Para o registro da 

prevalência de cárie é preconizado o exame tátil-visual com auxílio do espelho 

bucal  e  da  sonda  periodontal  CPI.  O  CPO-D  é  o  índice  epidemiológico 

recomendado para a avaliação da prevalência  e  gravidade desta  patologia, 

sendo que o ceo-d representa o seu correspondente na análise da dentição 

decídua. De acordo com este índice, um dente é considerado “cariado” quando 

uma lesão de fóssula ou fissura ou de superfície lisa apresenta uma cavidade 

evidente, esmalte socavado, ou um amolecimento detectável do assoalho ou 

das paredes.  Um dente restaurado,  mas também cariado deve ser  incluído 

nesta categoria. Os índices de cárie ainda registram os dentes com experiência 

pretérita  do  agravo,  registrando  aqueles  que  já  receberam  tratamento 

odontológico  de  restauração  e  aqueles  que  foram  extraídos  como 

conseqüência da cárie. Com essas características, estes índices expressam a 

experiência  de  cárie  tanto  para  a  dentição  decídua  (ceo-d)  como  para  a 

permanente (CPO-D), tendo como unidade de medida o elemento dentário ou a 

superfície dentária (ceo-s ou CPO-S) (OMS, 1999). 
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2.2.2. Má oclusão em crianças pré-escolares2.2.2. Má oclusão em crianças pré-escolares

A oclusão dentária representa o terceiro maior problema de saúde bucal 

nas populações e expressa a relação que os dentes superiores e inferiores 

guardam entre si, com os ossos da face e com as demais estruturas do sistema 

estomatognático, tanto em repouso quanto em função. Pode ser classificada 

em: ideal, normal e patológica (Svedstrom-Oristo et al., 2000). Na construção 

do  conceito  de  oclusão  ideal  utiliza-se  por  referência  a  sistematização  das 

características  dentárias  necessárias  para  uma  perfeita  oclusão  (Andrews, 

1972).  Uma  oclusão  será  normal,  se  mesmo  não  possuindo  todas  as 

características  de  oclusão  ideal,  apresentar  uma  distribuição  dentária  em 

harmonia com o sistema ósseo e muscular, sem alterações na estética e/ou 

função (Svedstom-Oriosto et al., 2000). Por fim, a oclusão será patológica (má 

oclusão)  caso  haja  problema  no  posicionamento  dentário  que  ocasione 

alterações funcionais  ou  estéticas  para o sistema estomatognático (Moyers, 

1991). 

Dessa maneira, as más oclusões integram um conjunto de anomalias 

caracterizadas pela presença de desvios no alinhamento dentário (má oclusão 

dentária), na relação entre os arcos dentários e/ou dos ossos basais maxilares 

(má  oclusão  esquelética),  podendo  ocasionar  alterações  nas  funções  de 

fonação e mastigação, desgastes dentários, alterações nos tecidos de suporte 

dos  dentes  ou  mesmo  dores  musculares,  encefálicas  e  na  articulação 

temporomandibular (Spilä et al., 2002), bem como problemas estéticos (Tomita, 

1996). Diferentes fatores são associados à ocorrência das más oclusões, os 

quais  podem ser  agrupados em primários e secundários.  Dentre os fatores 

primários que podem explicar as más oclusões destacam-se a hereditariedade 

e alterações congênitas, ao passo que os secundários são constituídos pelos 

hábitos bucais deletérios, alteração no padrão alimentar, fatores nutricionais, 

dentre outros (Alves et al., 1995).

As  más  oclusões  mais  comuns  são  condições  funcionais  adquiridas, 

atribuídas  a  dietas  pastosas,  problemas  respiratórios  e  hábitos  bucais 

deletérios,  como  sucção  de  chupeta  e  digital.  Os  hábitos  bucais,  já 

reconhecidos como fatores causais de problemas oclusais, por sua vez, podem 

ser  influenciados  por  fatores  sociais,  como  emprego  da  mãe,  padrão  de 
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aleitamento, tempo que a criança permanece na escola (período integral  ou 

parcial),  renda  familiar,  algumas  doenças  respiratórias  e  problemas  da  fala 

(Tomita  et  al.,  2000b).  Ainda  é  necessário  se  estabelecer  como os  fatores 

socioeconômicos  podem  influenciar  as  más  oclusões  através  dos  hábitos 

bucais,  cujas  causas  são  pouco  investigadas.  Para  Tomita  et  al.  (2000b), 

variáveis  socioeconômicas,  como  o  trabalho  remunerado  das  mães  as 

distancia de seus filhos, que de alguma maneira buscam uma compensação 

emocional para sensações de insegurança que se traduz na continuidade de 

hábitos bucais após a idade de três anos. Piores condições materiais de vida 

também repercutem negativamente no acesso a informações e cuidados de 

saúde, seja no setor formal (sistema de serviços de saúde) ou informal (leigo, 

familiar).  A  maior  parte  dos  estudos  reafirma  a  influência  negativa  da 

persistência dos hábitos bucais após três anos de idade sobre a oclusão. Um 

estudo de coorte de nascidos vivos mostrou que o tempo de uso de chupeta foi 

mais importante para o desenvolvimento de mordida aberta anterior e mordida 

cruzada posterior aos seis anos de idade do que na época do início do hábito 

(Peres, 2002). Tomita, Bijella e Franco (2000a) verificaram uma prevalência de 

51,3% de má oclusão entre os pré-escolares do sexo masculino e 56,9% entre 

os do sexo feminino de Bauru-SP, sendo que o hábito de sucção de chupeta foi 

o fator mais associado a este problema.  

Ainda sobre as atitudes comportamentais, os estudos epidemiológicos 

não são unânimes em apontar que a amamentação natural seja fator protetor 

para  os  problemas  de  oclusão.  Enquanto  alguns  sustentam  que  crianças 

expostas à amamentação natural por períodos prolongados apresentam menor 

chance  de  desenvolver  problemas  oclusais,  principalmente  na  dentição 

decídua (Karjalainen et al.,  1999; Peres, 2002),  outros sugeriram não haver 

esta  associação  (Meyers  e  Hertzberg,  1988;  Ogaard,  Larsson  e  Lindsten, 

1994). 

Investigações  epidemiológicas  que  avaliaram  a  associação  entre 

condições  socioeconômicas  e  má  oclusão  não  apresentam  achados 

consistentes. Nenhuma associação entre tamanho da família,  ocupação dos 

pais, localização e tipo de escola e a necessidade de tratamento ortodôntico foi 

verificada  entre  crianças  de  cinco  a  sete  anos  de  idade  em  Délhi,  Índia 

(Kharbanda et al.,  1994).  Na Venezuela um número maior de crianças pré-
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escolares de escolas privadas apresentou as arcadas dentárias com espaços 

primatas  (64%)  quando  comparadas  com  as  de  escolas  públicas  (50%), 

condição esta mais favorável para o desenvolvimento da dentição permanente. 

Além do mais, maior proporção de pré-escolares de escolas públicas (12,4%) 

apresentou mordida cruzada posterior  que as crianças em escolas privadas 

(5,5%) (Moron et al., 1995). Na realidade brasileira, em Bauru-SP, a análise da 

dentição  decídua  de  2.139  crianças  de  três  a  cinco  anos  não  encontrou 

associação entre nível socioeconômico identificado pela variável proxy tipo de 

escola (pública ou privada)  (Tomita,  1996).  Em Pelotas-RS,  o único estudo 

sobre  esta  temática  de  caráter  longitudinal  realizado  no  Brasil,  apontou  a 

ausência de associação entre classe social e condições socioeconômicas com 

a má oclusão na dentição decídua em crianças de seis anos de idade (Peres, 

2002).  Já  Tomita  et  al.  (2000b)  concluíram  que  determinantes 

socioeconômicos, como o trabalho materno e a ocupação da pessoa de maior 

renda no domicílio estavam relacionados com a maior prevalência de hábitos 

bucais deletérios (p<0,05), que por sua vez estavam positivamente associados 

à má oclusão. 

São raros os estudos de base populacional que avaliam a relação entre 

cárie  dentária  e  má  oclusão  na  dentição  decídua,  com  resultados  ora 

apontando  para  uma  maior  prevalência  em  indivíduos  com  algum 

acometimento  pela  cárie,  quando  comparados  aos  livres  de  cárie  (Frazão, 

1999;  Peres,  2002),  ora  não  encontrando  associação  entre  esses  eventos 

(Bortoluzzi,  2001).   Sobre  os  problemas  oclusais  e  sua  relação  com 

características antropométricas se reconhece que estes fatores podem estar 

associados a deficiências no crescimento esquelético, que predisporiam a um 

mau  posicionamento  dentário  e  interfeririam  no  desenvolvimento  da 

musculatura da região  durante  os primeiros  anos de vida (Peres  e Tomita, 

2006).  A associação entre cor da pele e má oclusão foi avaliada por Frazão et 

al.  (2002)  em  crianças  de  05  anos.  Os  pesquisadores  verificaram  uma 

prevalência de 48,97% de má oclusão, havendo diferenças estatísticas quanto 

a  este  percentual  de  acordo  com  os  grupos  estudados,  tendo  sido  mais 

prevalente entre os amarelos. 

Estudos  internacionais  publicados  de  1990  a  2004  encontraram uma 

prevalência de má oclusão em dentição decídua variando de 5,3 a 84% (Peres 
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e Tomita,  2006).  No Brasil,  os  resultados do  levantamento  de  saúde bucal 

concluído em 2003 (Brasil, 2004) mostraram que cerca de 22% das crianças de 

05  anos  de  idade  apresentaram  má  oclusão  leve,  e  14,45%  das  crianças 

examinadas  possuíam má  oclusão  moderada/severa.  Já  no  Nordeste,  este 

percentual  foi  mais  elevado:  22,70%  das  crianças  nesta  faixa  etária  eram 

portadoras de má oclusão leve e 17,40% de má oclusão moderada/severa.  A 

região  Norte  revelou-se  a região  brasileira  com a  maior  prevalência  de  má 

oclusão leve neste grupo populacional (25,61%), e tanto a região Norte quanto 

a  região  Centro-Oeste  apresentaram  baixos  percentuais  de  má  oclusão 

moderada/severa:  5,58%  e  8,64%,  respectivamente.   Em  Salvador-BA,  o 

inquérito  epidemiológico concluído em 2005,  com a mesma metodologia  do 

levantamento  nacional,  demonstrou  que  24,9%  das  crianças  de  05  anos 

possuíam  má  oclusão  leve,  enquanto  que  12,7%  delas  apresentaram  má 

oclusão moderada/severa (SMS, 2006). 

Apesar  da  existência  de  muitos  índices  que  procuram  registrar  os 

problemas oclusais, é importante a distinção entre aqueles que classificam os 

tipos de má oclusão do ponto de vista clínico, os que registram a prevalência 

desses problemas com objetivos epidemiológicos e aqueles que caracterizam 

os problemas oclusais  segundo a  urgência  e  a  necessidade  de tratamento 

ortodôntico; há ainda os índices que abordam mais de um objetivo (Peres e 

Tomita, 2006). Em 1987, a OMS estabeleceu critérios de classificação que são 

usados  até  hoje  tanto  para  a  dentição  decídua  quanto  para  a  dentição 

permanente,  classificando  os  tipos  de  oclusão  em normal  e  más  oclusões 

leves, moderadas e severas (Índice de Má Oclusão) (OMS, 1987). Em 1997, a 

OMS  adotou  o  Índice  de  Estética  Dental  –  IED,  como  referência  para  a 

realização de levantamento epidemiológico de má oclusão. Esse índice atribui 

escores para problemas oclusais específicos que são multiplicados por pesos 

distintos. O índice individual é determinado pela somatória da multiplicações 

mais uma constante igual a 13, resultado que confere a gravidade da condição 

oclusal. Esse índice é recomendado para utilização na dentição permanente 

completa, o que normalmente ocorre a partir dos doze anos de idade, e vem 

substituindo o antigo índice para essa dentição (OMS, 1999). Os critérios do 

antigo Índice de Má Oclusão proposto pela OMS foi  adotado pelo Brasil  no 

último levantamento de saúde bucal para a avaliação da dentição decídua. 
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3. Quadro Teórico:3. Quadro Teórico:

3.1. Modo de Vida e Saúde3.1. Modo de Vida e Saúde

O aporte teórico trazido pela epidemiologia social permite uma melhor 

explicação do processo saúde-doença nas coletividades ao longo do tempo. 

Segundo Laurell (1983), o modo de vida a que os indivíduos estão submetidos 

resulta de sua inserção na formação social, que é conseqüência do modo de 

produção e da organização da sociedade. 

De acordo com Castellanos (1992) as condições de vida das populações 

têm um caráter dinâmico e expressam a forma como elas se articulam com o 

processo  geral  reprodutivo  do  conjunto  da  sociedade.  Este  autor  também 

compreende que as condições de vida podem ser operacionalizadas em quatro 

dimensões  do  processo  da  reprodução  social:  dimensão  dos  processos 

eminentemente  biológicos  –  aspectos  genéticos  e  capacidade  biológica; 

dimensão  dos processos  eminentemente  ecológicos –  meio  ambiente 

residencial e do trabalho; dimensão dos processos reprodutivos das formas de 

consciência e de conduta – determinantes culturais, estilo de vida individuais e 

coletivos;  dimensão  dos  processos  eminentemente  econômicos –  forma  de 

articulação com a produção,  distribuição e consumo de bens e serviços.  A 

inserção econômica e social dos indivíduos estão relacionadas a necessidades 

e  riscos  específicos  ao  longo  da  sua  existência,  o  que  corresponde  a 

problemas de saúde peculiares. 
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O espaço social, para autores como Paim (1997) e Castellanos (1997), 

representa um ponto crucial para a compreensão do processo saúde-doença, o 

qual  deve  ser  entendido  como  resultante  da  posição  dos  indivíduos  neste 

espaço.  Ainda  segundo  Castellanos  (1992),  saúde  e  enfermidade  são 

fenômenos que traduzem os processos da vida, a forma concreta da existência 

de  cada  pessoa  ou  grupo  populacional.  Este  processo  expressa 

particularidades do “modo de andar a vida” (Canguilhem, 2000). Contudo, a 

realidade  se  manifesta  como  uma  trama  complexa  de  processos 

interdependentes  e  articulados,  que  em última  instância,  são  determinados 

pelas condições de vida. As condições de vida das coletividades revelam o 

modo como estas se inserem estruturalmente na sociedade. Esta inserção é 

determinada  pelos  processos  de  reprodução  social  que  funcionam  como 

mediadores entre processos macro-sociais e processos mais específicos, como 

por exemplo, a situação de saúde de cada grupo populacional. 

As  desigualdades  sociais  no  Brasil  podem  ser  evidenciadas  pela 

incompatibilidade  de  seus  indicadores  econômicos  com  seus  indicadores 

sociais.  Sabe-se  que  este  país  é  uma  das  nações  que  exibem  maior 

desigualdade no mundo, já que os 20% mais ricos possuem uma renda que 

supera  em 33  vezes  a  renda  dos  20% mais  pobres  (Brasil,  2006a).  Estas 

desigualdades também manifestam-se na situação de saúde dos brasileiros e 

podem ser explicitadas pelas diferenças dos principais indicadores de morbi-

mortalidade entre as regiões do país e no interior dos centros urbanos, onde as 

periferias sobrevivem em péssimas condições de vida e saúde (Barreto, 2002). 

Para  Almeida Filho (1999),  as  disparidades nas condições de vida e 

saúde entre áreas geográficas e grupos sociais aumentam em todos os países 

do  mundo,  sendo  que  esta  situação  é  mais  grave  nos  países 

subdesenvolvidos. O autor ainda salienta que há uma lacuna no entendimento 

das desigualdades em saúde,  tendo em vista  a  falta  de  informação básica 

relativa às condições de saúde dos diferentes grupos populacionais e o acesso 

aos serviços de saúde, além disso, há uma demanda por modelos teóricos e 

metodológicos orientadores de intervenções que visam à eqüidade nesta área. 

O próprio Almeida Filho (2000) desenvolveu um modelo teórico definido como 

“Modo  de  Vida  e  Saúde”,  que  atuaria  no  contexto  da  “epidemiologia  das 

desigualdades em saúde”, tratando de dois domínios fundantes da vida social: 
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o simbólico e o da cotidianidade. Tal modelo incorpora os principais elementos 

da  epidemiologia  social.  Assim,  se  mantém  a  concepção  da  formação 

econômica  social  como  expressão  concreta  do  modo  de  produção, 

destacando-se  seus  dois  processos  fundamentais:  processo  de  trabalho  (o 

ciclo da produção econômica) e o processo da reprodução social. Desta forma, 

preserva-se o importante papel da dinâmica das classes sociais e do processo 

de trabalho propriamente dito como determinantes das condições de vida e 

indiretamente como condicionantes dos estilos de vida. 

O modelo teórico do “Modo de Vida e Saúde” adaptado para este estudo 

considera que a concepção do processo de reprodução social explica melhor a 

construção  teórica  da  relação  entre  modo  de  vida  e  saúde.  O  ciclo  da 

reprodução  social,  produção-distribuição-consumo,  interface  da  produção 

propriamente dita com o processo de trabalho, se articula aos ciclos produtivos 

da vida cotidiana através do consumo. As formas de produção da vida social, 

expressão  concreta  do  modo  de  vida,  também estabelecem uma  dinâmica 

complexa,  articulada  aos  sistemas  de  signos,  significados  e  práticas 

relacionados aos processos sociais da saúde, do sofrimento e da morte. Nesse 

sentido, o modo de vida é uma proposta de construção teórica basal, que não 

considera  apenas  as  condutas  individuais  em  relação  à  saúde,  mas  inclui 

também as dimensões sócio-históricas,  englobando a dinâmica  das classes 

sociais e as relações sociais de produção, sempre considerando os aspectos 

simbólicos  da  vida  cotidiana.  Isto  é,  o  constructo  modo  de  vida  pode  ser 

entendido  como  uma  instância  determinante  fundamental  e  ampla  dos 

processos saúde doença, mediada por duas dimensões intervenientes: estilo 

de  vida  propriamente  dito,  compreendendo  o  conjunto  de  práticas 

(comportamentos,  hábitos  e  atitudes)  e  percepções,  e  condições  de  vida, 

garantidas diretamente por uma renda ou indiretamente por políticas sociais 

redistributivas de bens de consumo coletivo (Almeida Filho, 2000). 

3.2. Ecologia do Desenvolvimento Humano3.2. Ecologia do Desenvolvimento Humano

O  desenvolvimento  humano  segundo  a  proposta  ecológica  de 

Bronfenbrenner  (1996)  é  observado  a  partir  de  mudanças  duradouras  na 

maneira como as pessoas percebem e lidam com seu ambiente. O ambiente é 

considerado como ambiente percebido, formado por quatro níveis crescentes 
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interarticulados, que sofrem alterações decorrentes das ações dos indivíduos e 

também influenciam o comportamento destes. 

Existe uma concepção sistêmica nesta proposta teórica de entendimento 

do ambiente. Desde o nascimento, o indivíduo estabelece no seu ambiente 

mais  próximo  o  nível  ambiental  chamado  de  microssistema,  marcado  por 

relações interpessoais. O mesossistema, mais complexo, consiste das relações 

vivenciadas pelos membros da díade formadora do microssistema com outros 

indivíduos.  O  terceiro  nível  dos  sistemas  constituintes  do  ambiente  é  o 

exossistema,  onde  em  ambientes  que  não  envolvem  o  indivíduo  como 

participante  ativo  podem  ocorrer  eventos  que  afetam  ou  são  afetados  por 

aquilo que acontece no  microssistema, ambiente onde se encontra a pessoa 

em desenvolvimento.  Aspectos culturais  de forma e  conteúdo dos sistemas 

anteriores  caracterizam  o  quarto  e  último  sistema,  o  macrossistema 

(Bronfenbrenner, 1996). 

Este modelo tem seu foco proximal no indivíduo, o seu ponto de partida 

é  a  relação  diática  entre  duas  pessoas,  que  se  desdobra  para  os  demais 

sistemas nos quais se encontram as redes e forças mantenedoras de grupos 

culturais (Franco e Bastos, 2002).

De acordo com Bronfenbrenner (1986) a família é o principal contexto 

onde  acontece  o  desenvolvimento  humano,  no  entanto  ele  não  atua 

independentemente,  ao  contrário,  ele  influencia  e  é  influenciado  por  outros 

sistemas.  Eventos  que  ocorrem  no  ambiente  domiciliar  podem  afetar  o 

progresso  da  criança  na  escola  e  vice-versa,  o  que  caracteriza  o 

mesossistema. Outros  ambientes  ditos  “externos”  às  crianças  também 

contribuem para  o  desenvolvimento infantil,  como a  rede  de amizades e  o 

mundo do trabalho dos pais (exossistema). Os processos familiares também 

são  afetados  pelas  transições  normativas  (entrada  na  escola,  início  da 

puberdade, trabalho, casamento e aposentadoria) e não normativas (mortes, 

enfermidades, divórcio e migrações) que acontecem ao longo da vida, os quais 

indiretamente têm um impacto no desenvolvimento humano (cronossistema).

3.3. Modo de Vida, Contexto familiar e saúde bucal3.3. Modo de Vida, Contexto familiar e saúde bucal

A  família  é  uma  instituição  que  articula  a  história  social,  política  e 

econômica do lugar e da época nos quais se encontra (Sousa, Fernandes e 
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Barroso, 2006).  Enquanto sistema em desenvolvimento, a família precisa ser 

analisada  considerando  a  variação  contextual  do  seu  modo  de  vida  e  sua 

dinâmica ao longo do ciclo vital (Oliveira e Bastos, 2000). Numa perspectiva 

tanto  sistêmica  como  desenvolvimental,  Saraceno  (1989)  utiliza  a  idéia  de 

estratégia como eixo principal para abordar a família. Ao falar de estratégia, 

supõe as seguintes perspectivas: a) um ator capaz de avaliar e escolher; b) a 

existência de interação interdependente, nas quais os sujeitos estão implicados 

no alterar o comportamento dos outros com seus próprios movimentos; c) um 

conjunto  de  recursos  e  delimitadores  (constraints),  incluindo-se  aqui 

equipamentos  sócio-sanitários  disponíveis;  e,  d)  um  horizonte  temporal 

(simultaneamente passado e futuro, recurso e constraint). 

Portanto, o contexto familiar, entendido como mediador da relação entre 

o mundo privado, da própria família, e o público, o mundo do trabalho (Àries, 

1981), é o observatório privilegiado do vínculo social em seus redutos privados, 

pois continua a exercer as suas funções sociais de reprodução, assegurando 

uma sociabilidade forte e uma transmissão intergeracional, contribuindo para a 

inserção dos indivíduos no mercado de trabalho e os protegendo contra riscos 

(Rabinovich  e  Bastos,  2007).  Ele  representa  o  primeiro  núcleo  social  de 

inserção  do  indivíduo,  e  traduz  em  si  características  do  mundo  material, 

representadas pelas condições de vida e do mundo simbólico, representadas 

pelo  estilo  de  vida.  Este  contexto  exerce papel  fundamental  no  cuidado às 

pessoas  (Franco  e  Bastos,  2002;  Kleinman,  1980)  e  sabe-se  que  é 

determinante  no  que  tange  ao  desenvolvimento  humano  (Bronfenbrenner, 

1996; Bronfenbrenner, 1986). Investigações apontam ainda que na dinâmica 

familiar o papel da mãe merece destaque pela sua capacidade de cuidar e de 

influenciar  a  aquisição  da  competência  social  (Bustamante  e  Trad,  2007; 

Oliveira e Bastos, 2000; Bastos et al. 1999). Ressalta-se que a adequação do 

fornecimento do cuidado no ambiente domiciliar depende da disponibilidade de 

recursos, como educação e conhecimento do cuidador, saúde física e mental 

do mesmo, tempo,  autonomia,  suporte  social  e  recursos financeiros (Engle, 

Menon e Haddad, 1999).

Atualmente,  uma  nova  linha  de  pesquisa  sobre  a  importância  do 

contexto familiar na ocorrência de problemas bucais na infância começa a ser 

desenvolvida.  Estudos  epidemiológicos  relatam  que  condições 
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socioeconômicas  do  ambiente  familiar,  como  escolaridade  dos  genitores, 

ocupação dos pais e classe social associam-se às principais patologias bucais 

nesta fase da vida, como a cárie dentária e a má oclusão (Cabral, 2005b; Peres 

et al., 2005; Harris et al., 2004; Pine et al., 2004; Peres et al., 2003; Santos e 

Soviero, 2002; Dini, Holt e Bedi,, 2000; Peres, Bastos e Latorre, 2000; Tomita, 

2000b; Saito, Deccico e Santos, 1999).  Os achados do estudo multicêntrico 

coordenado por Pine et al. (2004), com o envolvimento de 17 países, revelaram 

que as crenças e atitudes dos pais são preditoras do comportamento frente à 

saúde bucal das crianças de pouca idade e determinantes do desenvolvimento 

de  cáries  na  dentição  decídua.  Fatores  psicológicos  e  físicos  das  mães 

referentes  à  sua  qualidade  de  vida  (Teles,  2003)  e  disfunções  familiares 

caracterizadas pela presença de depressão materna e/ou alcoolismo na família 

interferem na saúde bucal de crianças (Souza, Vianna e Cangussu, 2006). As 

representações sociais e práticas maternas acerca do processo saúde-doença 

infantil  sofrem  influências  culturais  e  podem  estar  relacionadas  com  as 

condições bucais de seus filhos (Maciel, 1994), tais representações são muitas 

vezes  consideradas  conflitantes  com  o  conhecimento  técnico-científico 

odontológico.  Buscar  compreender  estas  construções e  valores  é  essencial 

para  se  trabalhar,  de  forma  contextualizada,  a  falta  de  informação  e  os 

conceitos  que  ainda  persistem,  a  exemplo  de  que  a  cárie  dentária  é  um 

fenômeno “natural” e não um processo patológico (Bardal et al.,2005).

Baseado nas inter-relações entre o modo de vida, contexto familiar, sua 

influência sobre o cuidado infantil e deste sobre a saúde bucal de crianças pré-

escolares, foi construído o diagrama do modelo teórico deste estudo, o qual 

leva  em  conta  a  multicausalidade  das  doenças  bucais  ao  considerar  as 

condições  socioeconômicas,  as  práticas  familiares  de  cuidado  e  as 

características individuais e comportamentais das crianças que per se também 

podem atuar como fatores determinantes de suas condições bucais (Figura 2). 
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Figura 2 - Diagrama do Quadro Teórico.
Modelos preditivos propostos Modelos preditivos propostos 

A análise da associação entre o comprometimento do cuidado familiar, 

indicado  pela  presença  de  alterações  psicossociais  maternas,  e  a  cárie 

dentária  na  dentição  decídua  em  crianças  realizar-se-á  de  maneira  a 

considerar a multifatoriedade desta patologia. A variável independente será a 

presença  de  alterações  psicossociais  materna,  enquanto  que  o  efeito  será 

representado  pela  cárie  dentária.  As  demais  covariáveis  constituintes  do 

modelo  operacional  serão  classificadas  em  potenciais  confundidoras,  caso 

estejam positiva ou negativamente associadas tanto à exposição quanto ao 

efeito,  ou  imponham  diferenças  entre  os  valores  brutos  e  ajustados  das 

medidas de associação, ou estejam associadas com a exposição entre os não 

casos e se associem com o efeito entre os não expostos. Desse modo, neste 

estudo, serão consideradas covariáveis confundidoras: densidade do domicílio, 

tempo  de  aleitamento  materno,  atenção  odontológica,  hábitos  alimentares, 

início da higiene bucal, idade da criança e cor da pele. Já a covariável situação 

conjugal materna será tratada como potencial modificadora de efeito, pois ela é 

intermediária no caminho causal do efeito principal. O nível socioeconômico, 

analisado neste estudo de acordo com a escolaridade materna e renda familiar, 

Processo de Produção        Processo de circulação          Consumo

Modo de Vida

Condições de Vida Estilo de Vida
(Comportamentos,
 hábitos, atitudes
 e preferências)

(Políticas Públicas; Renda)     
        

Inserção na estrutura 
ocupacional

Contexto Familiar

Condições sócio-
econômicas / 
Acesso Serviços 
de Saúde

Crenças, Atitudes, Práticas de 
Cuidado (alimentar, saúde) / 
Alterações psicossociais maternas 
(alterações psiquiátricas, alcoolismo,  
qualidade de vida)

Capacidade do cuidado materno
Saúde Bucal 

infantil

Características  
individuais 

 (idade, sexo, cor 
da pele)

Laurell, 1983; Bronfenbrenner, 1986; Bronfenbrenner, 1996; Paim, 1997; Engle, Menon e Haddad, 1999; Almeida Filho, 2000; Teles, 
2003; Pine et al., 2004; Harris et al., 2004; Cabral, 2005b; Peres et al., 2005; Souza, Vianna e Cangussu., 2006; Bardal et al.,2006. 
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também será considerado um potencial modificador de efeito, visto que ele se 

situa  numa  posição  de  determinação  da  exposição.  A  figura  subseqüente 

ilustra o modelo preditivo descrito (Figura 3).

Figura 3 – Modelo Preditivo para o efeito ‘Cárie Dentária’ na dentição decídua em crianças.

Da mesma forma que para a cárie dentária, foi elaborado um modelo 

preditivo da análise multivariada da associação entre o desfecho hábitos bucais 

deletérios  (variável  dependente)  e  o  comprometimento  do  cuidado  familiar, 

indicado  pela  presença  de  alterações  psicossociais  maternas  (variável 

independente  principal).   Como  potenciais  covariáveis  confundidoras,  serão 

analisadas: densidade do domicílio,  tempo de aleitamento materno, atenção 

odontológica, idade da criança e sexo. A covariável situação conjugal materna 

será tratada como potencial modificadora de efeito. A escolaridade materna e a 

renda familiar,  indicadoras do nível  socioeconômico, serão analisadas como 

potenciais  modificadoras  de  efeito,  visto  que  estão  numa  posição  de 

determinação da exposição. A Figura 4 ilustra este último modelo preditivo.
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Figura 4 – Modelo Preditivo para o efeito ‘Hábitos bucais deletérios de sucção’ 

em crianças.

4. Justificativa 4. Justificativa 

Sabe-se  que,  historicamente,  a  literatura  científica  privilegiou  os 

aspectos biológicos,  macro-sociais e atitudes comportamentais relacionadas 

às  doenças  bucais  na  dentição  decídua,  no  entanto,  ainda  são  bastante 

prevalentes alterações bucais em crianças em tenra idade. O projeto de tese 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto 

de  Saúde  Coletiva  (ISC)  da  UFBA,  o  qual  toma  o  contexto  familiar  e  os 

aspectos referentes à conformação do cuidado e sua relação com a saúde 

bucal de crianças residentes em áreas de abrangência da Estratégia Saúde da 

Família de Salvador-BA como objeto de investigação, propõe a realização de 

um estudo de caráter epidemiológico que possa analisar, além das questões 

“concretas” referentes à família que interferem na sua capacidade de cuidar, 
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como suas condições socioeconômicas,  questões micro-sociais  relativas  ao 

comportamento materno que permeiam a configuração das práticas do cuidado 

infantil no ambiente familiar. 

Dessa  maneira,  espera-se  avançar  na  produção  do  conhecimento 

relativo à determinação dos problemas bucais na dentição decídua, pois há 

escassez de estudos científicos que enfatizam o papel de constructos micro-

sociais  e  culturais  e  sua  associação  com  os  agravos  que  acometem  esta 

dentição, como a cárie e má oclusão. Os hábitos bucais deletérios de sucção 

são  reconhecidamente  fatores  preditivos  de  más  oclusões  adquiridas  na 

dentição decídua. No Brasil, o acesso a tratamento ortodôntico é uma realidade 

presente apenas entre as classes favorecidas economicamente e a prevenção 

de más oclusões adquiridas em tenra idade é possível através da interrupção 

do hábito  de  sucção.  Contudo,  ainda se faz  necessária  a  compreensão da 

determinação  destes  hábitos  no  ambiente  familiar,  através  de  estudos  que 

investiguem melhor  os aspectos psicossociais  do cuidado infantil,  além das 

características socioeconômicas familiares. 

Outro ponto que deve ser salientado é que tal  objeto de investigação 

pode colaborar para o desenvolvimento e implantação de práticas mais efetivas 

de saúde bucal voltadas para as crianças no interior da Estratégia Saúde da 

Família, pois indicadores de risco diretamente ligados à conformação da família 

no que diz respeito ao seu estilo e condições materiais de vida poderão ser 

melhor investigados por meio deste estudo. 

Avanços metodológicos em relação aos estudos anteriores sobre esta 

temática também são esperados, como: o desenho amostral probabilístico e a 

realização da coleta de dados em áreas com diferentes perfis socioeconômicos 

de  Salvador-BA  e  o  delineamento  longitudinal  do  estudo  confirmatório  da 

relação entre contexto familiar e cárie dentária,  que garante a antecedência 

temporal das variáveis de exposição. 
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5. Objetivos do estudo5. Objetivos do estudo

5.1. Objetivo geral5.1. Objetivo geral

Analisar a relação entre a capacidade do cuidado no contexto familiar e 

a saúde bucal de crianças residentes em diferentes áreas de abrangência da 

Estratégia  Saúde  da  Família  de  Salvador-BA,  identificando  o  impacto  de 

alterações psicossociais maternas sobre a saúde bucal de seus filhos. 

5.2. Objetivos específicos 5.2. Objetivos específicos 

Revisão de literatura – Subprojeto 1: 

Sistematizar  o  conhecimento  científico  produzido  sobre  a  temática 

contexto familiar e determinação do processo saúde-doença bucal em crianças 

pré-escolares. 
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Estudo descritivo/exploratório  – Subprojeto 2: 

Descrever as condições de saúde bucal (cárie dentária e má oclusão) 

em  crianças  de  18  a  48  meses  residentes  em  áreas  de  abrangência  da 

Estratégia  Saúde  da  Família  de  Salvador-BA,  identificando  aspectos  do 

contexto  familiar  (características  sócio-demográficas,  comportamentais  e 

disfunções psicossociais maternas) relacionados com estas patologias. 

Estudo confirmatório – Subprojeto 3: 

Analisar  a  associação entre  alteração psicossocial  materna e hábitos 

bucais  deletérios  em crianças  de  18  a  48  meses  residentes  em  áreas  de 

abrangência da Estratégia Saúde da Família de Salvador-BA.

Estudo confirmatório – Subprojeto 4: 

Analisar  a  associação  entre  alteração  psicossocial  materna  e  cárie 

dentária em crianças de 24 a 60 meses residentes em áreas de abrangência da 

Estratégia Saúde da Família de Salvador-BA. 

6. Hipóteses6. Hipóteses

6.1. Subprojeto 36.1. Subprojeto 3

Existe uma associação positiva entre o comprometimento da capacidade 

familiar de cuidar, identificado pela alteração psicossocial materna, e hábitos 

bucais deletérios em crianças de 18 a 48 meses. 

 6.2. Subprojeto 4 6.2. Subprojeto 4

Existe uma associação positiva entre o comprometimento da capacidade 

familiar  de  cuidar,  identificado  pela  alteração  psicossocial  materna,  e  cárie 

dentária na dentição decídua em crianças de 24 a 60 meses. 
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7. Metodologia7. Metodologia

7.1. Subprojeto 17.1. Subprojeto 1

Serão selecionados estudos realizados entre 1999 e 2009 no Brasil ou 

no  exterior  em que  a  saúde  bucal  de  pré-escolares  e  sua  relação  com o 

contexto familiar seja o evento de interesse em estudos quantitativos. As bases 

de  dados  empregadas  para  o  rastreamento  dos  artigos  serão  MEDLINE e 

SciELO,  utilizando-se  a  combinação  das  palavras-chave:  “family“,  “family 

characteristics”,  “epidemiologic  research  design”,  “oral  health”,  “childhood”,  

“preschool”. Também serão investigadas as listas de referência dos estudos 

selecionados.

Estudos epidemiológicos publicados em português, inglês ou espanhol 

serão  incluídos  nesta  revisão.  Todos  os  resumos  dos  artigos  contendo  as 

palavras-chave serão lidos e analisados por dois revisores, inclusive os artigos 

identificados nas listas de referências, e serão considerados relevantes aqueles 

com relatos da relação entre o contexto familiar e a saúde bucal de crianças. 

Qualquer  evento  característico  de  alterações  bucais  (cárie  dentária,  má 

oclusão,  alteração  periodontal,  lesões  de  tecido  mole  e  fluorose)  será 

considerado na seleção de artigos referentes à saúde bucal infantil. Durante 

um primeiro rastreamento será incluída apenas a combinação das palavras-

chave “family“, “family characteristics”, “epidemiologic research design”, duas a 

duas,  no qual  serão identificadas as  duplicatas  de resumos e excluídas as 

referências de artigos sem resumo disponível e aqueles não relacionados ao 

tema de interesse específico. Posteriormente, em um segundo rastreamento, 

serão selecionadas apenas as publicações que investigaram a saúde bucal de 

crianças pré-escolares. 

A sistematização destes estudos visa analisar aspectos epidemiológicos 

das publicações recentes sobre a temática em questão, com especial interesse 

para os desenhos de estudo utilizados, estratégias de amostragem, principais 

medidas de efeito e variáveis de exposição características do contexto familiar, 

procedimentos  de  análise,  confundimentos  e  modificadores  de  efeito 

considerados, vieses, principais limites teóricos e metodológicos encontrados. 

7.2. Subprojetos 2 e 37.2. Subprojetos 2 e 3

7.2.1. Desenho de estudo7.2.1. Desenho de estudo
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Estudo de corte transversal, realizado em cinco áreas de abrangência de 

Unidades de Saúde da Família do município de Salvador-BA, cuja coleta de 

dados ocorreu no período de julho a dezembro de 2007, e os participantes 

foram crianças na faixa etária pré-escolar (18 a 48 meses) e suas respectivas 

mães ou cuidadores principais (na ausência da mãe como principal cuidadora, 

por  exemplo,  em  caso  de  falecimento,  moradia  em  outro  bairro/local,  ou 

cidade).  

7.2.2. População e área7.2.2. População e área

7.2.2.1. Cálculo amostral7.2.2.1. Cálculo amostral

Foi utilizado o aplicativo Statcalc do Epiinfo versão 6.03 para o cálculo 

de uma amostra de um estudo de coorte (Dean et al., 1994), pois este projeto 

implica  na  realização de um outro  estudo desta  natureza.  Considerou-se  o 

efeito  a  cárie  dentária  e  a  variável  de  exposição  foi  disfunção  materna 

caracterizada pela presença de alcoolismo ou alteração psiquiátrica, de acordo 

com  um  estudo  prévio  realizado  na  capital  do  estado  (Souza,  Vianna  e 

Cangussu, 2006). Os seguintes parâmetros estatísticos foram utilizados para 

obtenção do tamanho da amostra: Intervalo de Confiança igual a 95%, poder 

do  estudo  igual  a  80%,  razão  de  5:1  entre  exposição  e  não  exposição, 

prevalência de 5% de doentes entre os não expostos e risco relativo igual a 3. 

Assim, o tamanho final da amostra foi de 498 crianças de 18 a 48 meses de 

idade,  sendo que foram incluídos mais  10%,  a  fim de evitar  que possíveis 

perdas  interferissem  nos  resultados  finais,  chegando  ao  valor  de  548 

indivíduos. 

7.2.2.2. Plano amostral7.2.2.2. Plano amostral

Salvador está dividida em doze distritos sanitários e, em 2006, possuía 

2.714.977  habitantes,  sendo  o  distrito  Cabula-Beiru  o  mais  populoso  e  o 

Centro-Histórico  o  que  possuía  menos  habitantes  nesse  ano  (Figura  5).  A 

amostragem  foi  realizada  em  duas  etapas  -  seleção  com  caráter  de 

conveniência dos distritos sanitários e sua respectiva unidade de saúde, e a 

amostragem aleatória simples para a seleção das crianças de 18 a 48 meses 

cobertas pela Estratégia Saúde da Família, contemplando todos os indivíduos 

desta faixa etária cadastrados nas unidades. 
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Figura 5 – Distritos sanitários de Salvador-BA e suas populações em 2006. 

Fonte: PMS, 2008.

Unidade amostral primáriaUnidade amostral primária

Devido às diferenças socioeconômicas e de perfil epidemiológico entre 

os  doze  distritos  sanitários  de  Salvador-BA,  optou-se  por  classificá-los  em 

quatro grupos (condição socioeconômica e epidemiológica muito baixa, baixa, 

regular  e  alta)  quanto  a  tais  características,  utilizando-se  para  isso  uma 

adaptação do indicador agregado proposto por Oliveira (2006), que se constitui 

por variáveis agregadas de natureza educacional (média de anos de estudo do 

chefe da família, percentual de responsáveis por domicílios não alfabetizados, 

percentual de indivíduos de 15 anos ou mais analfabetos), natureza econômica 

(rendimento nominal mensal médio do setor censitário relativo aos chefes do 

domicílio,  percentual  de  responsáveis  por  domicílios  sem  rendimento, 

percentual de responsáveis por domicílios com renda mensal até meio salário 

mínimo) e natureza sanitária (percentual de domicílios com água fornecida pela 

rede geral,  percentual  de domicílios sem banheiro,  percentual  de domicílios 

com lixo coletado). Posteriormente, foi escolhido um distrito sanitário de cada 

grupo, conforme critérios definidos a seguir.  
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A  partir  de  algumas  variáveis  agregadas  socioeconômicas 

disponibilizadas  pelo  Sistema  de  Informações  da  Atenção  Básica  -  SIAB 

(Brasil,  2006b),  assim  como  do  coeficiente  de  mortalidade  infantil  de  cada 

distrito sanitário fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador-BA 

para o ano de 2006, foi então construído o indicador classificatório final.  No 

quadro a seguir, estas variáveis estão descritas mais detalhadamente. 

Quadro 1 - Descrição das variáveis empregadas para construção do indicador 

agregado. 
Variável Natureza Descrição
Alfabetização  de 

adolescentes e adultos

Educacional Percentual  de  indivíduos 

alfabetizados com 15 anos ou 

mais
Escolaridade infantil Educacional Percentual de crianças com 7 

a 14 anos na escola
Acesso a água tratada Sanitária Percentual  de  domicílio  com 

água  de  abastecimento 

público
Acesso  a  esgotamento 

sanitário

Sanitária Percentual de domicílios com 

sistema de esgoto
Acesso à coleta  pública  de 

lixo

Sanitária Percentual de domicílios com 

coleta pública de lixo
Coeficiente  de  mortalidade 

infantil

Epidemiológica Coeficiente  de  mortalidade 

infantil
Algumas variáveis possuíam natureza quantitativa e escalas de medida 

distintas  e,  para  que pudessem compor  um único  indicador  agregado,  elas 

tiveram que sofrer um ajuste a partir da seguinte fórmula:

Indicador da variável x = valor observado - valor mínimo

                                         valor máximo – valor mínimo

Cada variável  teve,  portanto,  um valor entre 0 e 1,  tornando-se mais 

estável.  A  soma  de  todos  os  valores  das  seis  variáveis  compôs  então  o 

indicador  geral  de  condição  socioeconômica  e  epidemiológica  do  distrito 

sanitário.  A  variável  coeficiente  de  mortalidade  infantil  apresenta  melhores 

condições para menores valores e as outras o contrário, por isso a primeira foi 

ajustada para que ao final o indicador representasse as melhores situações a 

partir dos maiores valores. Dessa maneira, os valores da variável coeficiente 
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de  mortalidade  infantil  foram invertidos.  O  indicador  geral  possuiu  então  a 

seguinte expressão:

Indicador  geral  = Alfabetização  de  adolescentes  e  adultos  +  Escolaridade 

infantil + Acesso a água tratada + Acesso a esgotamento sanitário + Acesso à 

coleta pública de lixo + (1/Coeficiente de mortalidade infantil)

Finalmente com o indicador geral obtido para cada um dos distritos, o 

mesmo foi categorizado em quatro categorias: muito baixa (0 a 2,0), baixa (2,1 

a 3,0), regular (3,1 a 4,0) e alta (4,01 ou mais) (Quadro 2). 

Quadro 2 - Indicador geral de cada distrito sanitário de Salvador-BA (2006).
Distrito Sanitário Indicador Classificação

Brotas 0,90 Muito baixa
Itapuã 2,79 Baixa
Pau da Lima 2,83 Baixa
Subúrbio Ferroviário 3,09 Regular
Centro Histórico 3,22 Regular
São Caetano Valéria 3,88 Regular
Boca do Rio 4,01 Alta
Itapagipe 4,07 Alta
Cabula-Beiru 4,34 Alta
Barra-Rio Vermelho 4,59 Alta
Liberdade 4,68 Alta
Cajazeiras 4,80 Alta

A partir desta classificação, foi definido um distrito representante de cada 

uma  das  categorias  como  unidade  amostral  primária.   Tais  distritos  foram 

definidos de acordo com a conveniência do grupo de pesquisa envolvido neste 

projeto,  representada pela inserção prévia  da Faculdade de Odontologia  da 

UFBA  em  atividades  de  ensino  e  pesquisas,  menor  número  de  casos  de 

violência na área da USF e aceitação do projeto pelos coordenadores distritais. 

Foram  definidos  os  seguintes  distritos  sanitários:  Brotas,  Pau  da  Lima, 

Subúrbio-Ferroviário  e  Barra-Rio  Vermelho.  Para  cada  um  deles,  foi 

estabelecida uma área de abrangência de uma USF para coleta de dados, com 

exceção  do  distrito  do  Subúrbio-Ferroviário,  onde  por  razões  referentes  ao 

tamanho  da  população  coberta  por  apenas  uma  USF,  duas  áreas  de 

abrangência relativas a duas USF fizeram parte da amostra. A escolha da USF 

se deu de acordo com a indicação da coordenação de cada distrito. Desse 

modo, no distrito de Brotas, a USF participante foi a do Candeal, no Pau da 
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Lima  participou  a  USF  de  Canabrava,  no  Barra-Rio  Vermelho  a  USF  da 

Federação e no Subúrbio-Ferroviário, as unidades de Vista Alegre e Congo. 

Unidade amostral secundáriaUnidade amostral secundária

A unidade amostral secundária foi representada pela criança de 18 a 48 

meses residente na área de abrangência das USF. Todas as crianças cobertas 

pela USF foram previamente listadas e sorteadas para a realização do exame. 

Para compor a amostra foram incluídas as crianças sorteadas que permitiram a 

realização do exame bucal após autorização da sua mãe ou responsável, cuja 

concordância em participar se deu voluntariamente e foi expressa através da 

assinatura do termo de consentimento informado. Caso a criança sorteada não 

se encontrasse no domicílio no momento da primeira visita da equipe de coleta, 

mais duas visitas eram agendadas. Caso a mesma não fosse encontrada, após 

a terceira visita, nova criança era sorteada. Se houvesse recusa, outra criança 

também era sorteada. Os critérios de exclusão consistiam em crianças com 

aversão  ao  exame  bucal,  crianças  com  enfermidades  sistêmicas  e/ou 

portadoras de anomalias na dentição. 

7.2.2.3. Tamanho da amostra7.2.2.3. Tamanho da amostra

De  acordo  com  os  dados  fornecidos  pelo  SIAB  (Brasil,  2006b),  a 

população de 18 a 48 meses coberta pelo Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) e/ou Estratégia Saúde da Família de Salvador-BA era de 

40.626 indivíduos em 2006. Cada distrito possuía, em 2006, uma cobertura do 

PACS/Saúde  da  Família  da  população  de  18  a  48  meses  diferenciada 

(conforme quadro abaixo). Baseado na cobertura do PACS/Saúde da Família 

de  crianças  de  18  a  48  meses  em  2006,  é  que  foi  calculado  o  tamanho 

amostral de cada distrito sanitário. 

Quadro 3 - Cobertura PACS/Saúde da Família da população de 18 a 48 meses 

dos distritos sanitários de Salvador-BA (2006) e tamanho amostral por bloco de 

distrito.  
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Distrito sanitário Cobertura  PACS/SF 
de cada distrito

N       %

Percentual total da 
cobertura 
PSCS/SF por bloco 
de distritos

Tamanho 
amostral final 
em cada bloco

Brotas 2.115 5,21 5,21 29
Itapuã 3.957 9,74 16,18 89
Pau da Lima 2.617 6,44
Subúrbio Ferroviário 11.438 28,15 34,80 190
Centro Histórico 109 0,27
São Caetano Valéria 2.592 6,38
Boca do Rio 2.015 4,96 43,81 240
Itapagipe 1.978 4,87
Cabula-Beiru 3.326 8,19
Barra-Rio Vermelho 3.846 9,47
Liberdade 3.449 8,49
Cajazeiras 3.184 7,84
Total 40.626 100 548
Fonte: SIAB (Brasil, 2006b).

7.2.3. Fonte e coleta de dados7.2.3. Fonte e coleta de dados

Com exceção dos dados secundários utilizados para a construção do 

indicador  de  classificação  dos  distritos  sanitários  na  etapa  de  amostragem 

descrita acima, os demais dados utilizados neste estudo são primários. Para a 

coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado (ANEXO 1) aplicado 

junto às mães das crianças ou cuidadores (em casos da ausência permanente 

das primeiras), com perguntas referentes à identificação da criança, situação 

socioeconômica  e  demográfica  da  família,  condições  de  saúde  geral  da 

criança, hábitos de vida e atitudes comportamentais da criança relacionadas à 

saúde bucal, condições de vida e moradia, avaliadas por dados da Ficha A do 

prontuário  familiar  da  Estratégia  Saúde  da  Família,  alteração  psiquiátrica 

materna, avaliada pelo Self Report Questionnaire SRQ - SRQ-20 (WHO, 1994), 

instrumento desenhado pela Organização Mundial de Saúde para detecção de 

morbidade psiquiátrica na população, o qual é composto por vinte questões 

que têm duas possibilidades de respostas (sim/não),  e alcoolismo materno, 

avaliado pela escala CAGE (Ewing e Rouse, 1970), que é um teste de triagem 

auto-informativo  para  alcoolismo  que  compreende  quatro  questões,  sendo 

considerado positivo quando o resultado apresenta duas ou mais respostas 

afirmativas. Também foi utilizada a versão abreviada do instrumento proposto 

pela OMS para avaliação da qualidade de vida da mãe -  WHOQOL-bref (The 

Whoqol  Group,  1998).  Além  do  questionário  aplicado  durante  entrevista 
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presencial ou, em alguns casos, por telefone (mães que trabalhavam durante o 

dia, por exemplo) foi realizado o exame clínico das crianças para avaliação da 

cárie dentária na dentição decídua (condição de coroa), utilizando-se o índice 

ceo-d e ceo-s (média de dentes/superfícies cariados, perdidos e obturados em 

uma população) e da má oclusão, quando foi feito o registro do índice de má 

oclusão (OMS, 1987) e da presença de mordida aberta (anterior/posterior) ou 

cruzada  (anterior/posterior).  O  exame  bucal  foi  realizado  no  ambiente  do 

domicílio, em local com maior luminosidade natural possível, com escovação 

prévia das unidades, utilizando-se espelho e sonda periodontal da OMS. 

A  coleta  de  dados,  envolvendo  entrevistas  com  as  mães  e  exames 

bucais de seus filhos, ocorreu de julho a dezembro de 2007 e foi realizada por 

vinte e dois estudantes do curso de graduação da Faculdade de Odontologia 

da  UFBA,  durante  visitas  domiciliares  acompanhadas  por  Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) de cada micro-área das USF. Os estudantes 

formaram  onze  equipes  de  coleta  constituída  por  um  examinador  e  um 

anotador cada. Os examinadores e anotadores foram treinados (de acordo com 

padrões estabelecidos no Manual do Examinador e da Rotina de Coleta de 

Dados deste projeto – ANEXOS 2 e 3, respectivamente) e os examinadores 

passaram  pela  etapa  de  calibração  inter-examinador  dos  critérios  de 

diagnóstico, previamente ao início da coleta dos dados, e  pela calibração intra-

examinador, através da repetição de 10% dos exames epidemiológicos durante 

a coleta,  tendo sido observados índices de concordância superiores a 95% 

para o diagnóstico epidemiológico da cárie dentária e 90% para má oclusão. A 

estatística Kappa foi igual ou superior a 0,78 para o diagnóstico da má oclusão 

e a 0,88 para o diagnóstico da cárie. 

7.2.4. Definição das variáveis7.2.4. Definição das variáveis

7.2.4.1. Subprojeto 27.2.4.1. Subprojeto 2

Efeitos Principais:

Cárie dentária (dicotômica):  cada criança teve sua condição dental  avaliada 

quanto à cárie dentária de acordo com o índice ceo-d e ceo-s (OMS, 1999). A 

criança será considerada com ausência de cárie caso o ceo-d seja igual a 0 

(zero), ou com presença de cárie caso o ceo-d seja maior ou igual a 01 (um).
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Má oclusão (dicotômica)  :   cada criança teve sua oclusão avaliada conforme os 

critérios do índice de má oclusão (OMS, 1987). A criança será considerada 

com ausência de má oclusão (0), caso seja classificada com ausência de má 

oclusão ou com má oclusão leve de acordo com os critérios do índice, e será 

portadora de má oclusão (1) caso seja classificada com má oclusão moderada/

severa. 

Variáveis - Condições de vida 

Demográficas e socioeconômicas:

 Idade (dicotômica): menores que 33 meses (0); ou com 33 meses ou 

mais (1);

 Sexo (dicotômica): masculino (0); ou  feminino (1);

 Cor da pele (dicotômica): outros (0); ou negro ou pardo (1);

 Escolaridade  materna  (dicotômica):  segundo  grau  completo  ou  mais 

anos de estudo (0);  ou segundo grau incompleto ou menos anos de 

estudo (1);  

 Renda familiar (dicotômica): mais que dois salários mínimos (0); até dois 

salários mínimos (1);  

 Situação conjugal materna (dicotômica): presença do companheiro (0) 

ou ausência do companheiro (1); 

 Densidade do domicílio (dicotômica): até duas pessoas (0); ou mais de 

duas pessoas (1).

Variáveis - Estilo de vida

Atitudes comportamentais relacionadas à saúde bucal e Alteração psicossocial 

materna:

 Duração do aleitamento materno (dicotômica): sete meses ou mais (0); 

menos de sete meses (1);  

 Consumo freqüente de doces (dicotômica): não (0); ou sim (1);

 Início da higiene bucal (dicotômica): antes dos nove meses (0); ou com 

nove meses ou mais (1);  

 Realização da visita ao dentista: sim (0); ou não (1);  

 Hábitos bucais deletérios de sucção: não (0); ou sim (1);  
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 Alteração  psicossocial  materna:  indicador  composto  desenvolvido  a 

partir  da  avaliação  da  qualidade  de  vida  materna  (WHOQOL-Bref), 

alcoolismo  materno  (CAGE)  e  presença  de  distúrbios  psiquiátricos 

(SRQ-20). 

7.2.4.2. Subprojeto 37.2.4.2. Subprojeto 3

Variável Dependente:

Hábitos bucais deletérios de sucção (dicotômica)  :   na entrevista com as mães 

ou outro(a) cuidador(a) permanente foi perguntado se a criança apresentava 

hábitos bucais deletérios de sucção (chupeta e sucção digital). Caso a criança 

apresente um destes hábitos será classificada como portadora do hábito bucal 

(1) e caso não apresente será classificada como não portadora do hábito (0). 

Variável Independente Principal: 

Alteração psicossocial materna: indicador composto desenvolvido a partir  da 

avaliação da qualidade de vida materna (WHOQOL-Bref), alcoolismo materno 

(CAGE) e presença de distúrbios psiquiátricos (SRQ-20). 

Covariáveis - Condições de vida 

Demográficas e socioeconômicas:

 Idade (dicotômica): menores que 33 meses (0); ou com 33 meses ou 

mais (1) - avaliada como potencial confundidora;

 Sexo  (dicotômica):  masculino  (0);  ou  feminino  (1)  –  avaliada  como 

confundidora;

 Escolaridade  materna  (dicotômica):  segundo  grau  completo  ou  mais 

anos de estudo (0);  ou segundo grau incompleto ou menos anos de 

estudo (1) - avaliada como potencial modificadora de efeito;

 Renda familiar (dicotômica): mais que dois salários mínimos (0); até dois 

salários mínimos (1) - avaliada como potencial modificadora de efeito;

 Situação conjugal materna (dicotômica): presença do companheiro (0) 

ou ausência do companheiro (1) - avaliada como potencial modificadora 

de efeito; 

 Densidade do domicílio (dicotômica): até duas pessoas (0); ou mais de 

duas pessoas (1) - avaliada como potencial confundidora.
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Covariáveis - Estilo de vida

Atitudes comportamentais relacionadas à saúde bucal:

 Duração do aleitamento materno (dicotômica): sete meses ou mais (0); 

menos de sete meses (1) - avaliada como potencial confundidora;

 Realização da visita ao dentista: sim (0); ou não (1) – avaliada como 

potencial confundidora;

7.2.5. Procedimentos de análises de dados7.2.5. Procedimentos de análises de dados

7.2.5.1. Subprojeto 27.2.5.1. Subprojeto 2

   Neste estudo será realizada uma análise estatística descritiva, isto é, 

serão obtidas medidas numéricas que descrevem aspectos particulares das 

variáveis de interesse de acordo com suas características (se categoriais ou 

contínuas).  A  seguir  realizar-se-á  a  análise  bivariada  para  uma  avaliação 

preliminar  de  potenciais  associações  entre  os  efeitos  principais  estudados 

(cárie e má oclusão) e as variáveis de interesse (análise exploratória). Neste 

momento,  serão  estimadas  associações  brutas  (Razões  de  Prevalência  e 

Intervalos  de  Confiança  obtidos  pelo  método  Mantel  Haenszel)  entre  cada 

variável e os efeitos cárie dentária e má oclusão, separadamente.  O banco de 

dados deste estudo será criado no EPI-INFO, versão 6.03 (Dean et al., 1994) e 

a análise estatística feita no SAS versão 8.01 (SAS Institute Corporation, 2000).

7.2.5.2. Subprojeto 37.2.5.2. Subprojeto 3

Proceder-se-á  a  análise  estatística  descritiva,  isto  é,  serão  obtidas 

medidas  numéricas  que  descrevem  aspectos  particulares  das  variáveis  de 

interesse de acordo com suas características (se categoriais ou contínuas). A 

seguir  realizar-se-á a análise estratificada para uma avaliação preliminar de 

potenciais associações. Nesta etapa serão estimadas as associações brutas 

(Razões de Prevalência e Intervalos de Confiança obtidos pelo método Mantel 

Haenszel)  entre  disfunção  psicossocial  materna  e  o  desfecho  hábito  bucal 

deletério,  assim  como  para  as  covariáveis  selecionadas.  As  potenciais 

covariáveis modificadoras de efeito serão identificadas através da verificação 

da diferença das razões de prevalência  estimadas para cada uma de suas 

categorias,  a  nível  estatisticamente  significante  (alfa=0,05).  Na  análise  de 

covariáveis  confundidoras,  observar-se-á  se  estas  estão  associadas 
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simultaneamente à exposição entre os não casos e com as os desfechos entre 

os  não  expostos,  considerando  uma  diferença  relativa  entre  as  medidas 

ajustadas de cada covariável e a medida de associação bruta maior que 20% 

para a identificação de confundimento. Isto permitirá uma melhor compreensão 

do objeto de estudo e em conjunto com elementos do modelo teórico e da 

literatura  contribuirá  para  a  seleção  das  variáveis  a  serem  utilizadas  na 

modelagem,  procedimento  da  análise  multivariada.  Sabe-se  que  a  análise 

tabular  estratificada  é  dificultada  quando  se  dispõe  de  muitas  covariáveis 

confundidoras ou modificadoras de efeito. Daí a necessidade de se recorrer 

aos recursos da análise multivariada (Santana, 1998). 

O método  utilizado  para  a  realização  da  análise  multivariada  será  a 

regressão  logística  não  condicional  (Hosmer  e  Lemeshow,  1989),  pois  a 

variável  dependente  será  tratada  de  forma  dicotômica.  Para  a  inferência 

estatística  será  utilizado  o  Intervalo  de  Confiança  ao  nível  de  95%.  O 

procedimento de modelagem iniciar-se-á com a definição do modelo preditivo, 

baseado na literatura e nos resultados da análise estratificada. Serão criados 

termos-produtos para as potencias variáveis modificadoras de efeito.  Realizar-

se-á a análise de interação através do procedimento backward de modelagem 

(Kleinbaum, 1992) a partir da definição do modelo saturado ou completo e do 

modelo  reduzido  para  cada  potencial  modificador  de  efeito.  Através  dos 

resultados estatisticamente significantes para um alfa=0,20 do Teste da Razão 

de Máxima Verossimilhança (TRMV),  para  a diferença dos desvios  entre  o 

modelo saturado e reduzido, serão identificados modificadores de efeito.  Na 

análise  de  confundimento  será  empregado  o  procedimento  backward, 

comparando-se  as  medidas  de  associação  (Razão  de  Prevalência)  e  seus 

respectivos Intervalos de Confiança estimados para o modelo saturado (com 

todos os potenciais confundidores) e reduzido (sem um dos confundidores). A 

variável que produzir uma diferença relativa entre as Razões de Prevalência 

maior que 20% será considerada confundidora.          

Desse modo, serão construídos os “melhores” modelos para estimar a 

medida de associação (Razão de Prevalência) que descreverá a relação entre 

disfunção  psicossocial  materna  e  hábito  bucal  deletério,  controlada  pelas 

variáveis  modificadoras  de  efeito  e  ajustada  pelas  variáveis  confundidoras, 
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sendo estimados seus Intervalos de Confiança a 95%. O banco de dados deste 

estudo será criado no EPI-INFO, versão 6.03 (Dean et al., 1994) e a análise 

estatística feita no SAS versão 8.01 (SAS Institute Corporation, 2000).

7.3. Subprojeto 47.3. Subprojeto 4

7.3.1. Desenho de estudo7.3.1. Desenho de estudo

Estudo de coorte, de caráter prospectivo e com população fixa, realizado 

em cinco áreas de abrangência de Unidades de Saúde da Família do município 

de Salvador-BA, sendo que a primeira coleta de dados ocorreu no período de 

julho a dezembro de 2007 (baseline), e a segunda coleta (follow-up) ocorreu de 

julho a setembro de 2008, cujos participantes foram crianças na faixa etária 

pré-escolar (24 a 60 meses) e suas respectivas mães ou cuidadores principais 

(na  ausência  da  mãe  como principal  cuidadora,  por  exemplo,  em caso  de 

falecimento, moradia em outro bairro/local, ou cidade).  

7.3.2. População e área7.3.2. População e área

Os procedimentos de definição da população e área do estudo foram os 

mesmos descritos para os Subprojetos 2 e 3.

7.3.3. Fonte e coleta de dados7.3.3. Fonte e coleta de dados

Este estudo envolve a utilização de dados secundários (construção do 

indicador de classificação dos distritos sanitários na etapa de amostragem) e 

primários,  produzidos a partir  da coleta de dados em um primeiro momento 

(julho a dezembro de 2007)  (baseline),  quando foi  utilizado um questionário 

estruturado (ANEXO 1) aplicado junto às mães das crianças ou cuidadores (em 

casos da ausência permanente das primeiras), e da coleta de dados ocorrida 

de julho a setembro em 2008 (follow-up), quando  foi realizada uma segunda 

entrevista  (ANEXO  4)  com  as  mães  ou  cuidadores  das  mesmas  crianças 

avaliadas  em  2007  (coorte  fixa),  para  atualização  de  alguns  dados  sobre 

atitudes  comportamentais  relacionadas  à  saúde  bucal  dos  seus  filhos.   As 

crianças participantes foram examinadas em 2007 e 2008, exceto em casos de 

perdas  de  seguimento  (recusa,  migração),  e  foram  avaliadas  quanto  a 
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presença da cárie dentária na dentição decídua (condição de coroa), utilizando-

se os índices ceo-d e ceo-s (média de dentes/superfícies cariados, perdidos e 

obturados em uma população), má oclusão, sendo registrado o índice de má 

oclusão  (OMS,  1987)  e  presença  de  mordida  aberta  (anterior/posterior)  ou 

cruzada  (anterior/posterior).  O  exame  bucal  foi  realizado  no  ambiente  do 

domicílio, em local com maior luminosidade natural possível, com escovação 

prévia das unidades, utilizando-se espelho e sonda periodontal da OMS. 

A  sistemática  da  primeira  coleta  de  dados  em  2007  foi  descrita 

anteriormente nos Subprojetos 2 e 3. A coleta de dados de 2008 foi realizada 

por oito equipes de estudantes de Odontologia da Faculdade de Odontologia 

da UFBA, cuja maioria havia participado da coleta em 2007. As equipes foram 

constituídas por um examinador e dois anotadores cada, os quais realizavam 

as  visitas  domiciliares  junto  aos  ACS  das  unidades  participantes.  Os 

examinadores  e  anotadores  foram  novamente  treinados  (Manual  do 

Examinador  e  Rotina  de  Coleta  de  Dados  de  2008  –  ANEXOS  2  e  5, 

respectivamente) e os examinadores passaram pela etapa de calibração inter-

examinador,  antes  do  início  da  coleta,  e  pela  calibração  intra-examinador, 

através da repetição de 10% dos exames epidemiológicos durante a coleta, 

tendo  sido  observados  índices  de  concordância  superiores  a  95%  para  o 

diagnóstico  epidemiológico  da  cárie  dentária  e  90%  para  má  oclusão.  A 

estatística Kappa foi igual ou superior a 0,83 para o diagnóstico da má oclusão 

e a 0,90 para o diagnóstico da cárie. 

7.3.4. Definição das variáveis7.3.4. Definição das variáveis

Variável Dependente:

Cárie dentária (dicotômica): cada criança teve sua condição dental  avaliada 

quanto à cárie dentária de acordo com o índice ceo-d e ceo-s em 2007 e 2008 

(OMS, 1999). A variável dependente será o aparecimento de uma nova lesão 

de cárie (incidência). A criança será considerada com ausência de caso novo 

de cárie (0), caso o seu ceo-s mantenha-se inalterado de um ano para o outro; 

e com presença de caso novo de cárie, caso o seu ceo-s aumente de um ano 

para o outro (1).

Variável Independente Principal: 
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Alteração psicossocial materna: indicador composto desenvolvido a partir  da 

avaliação da qualidade de vida materna (WHOQOL-Bref), alcoolismo materno 

(CAGE) e presença de distúrbios psiquiátricos (SRQ-20). 

Covariáveis - Condições de vida 

Demográficas e socioeconômicas:

 Idade (dicotômica): menores que 33 meses (0); ou com 33 meses ou 

mais (1) - avaliada como potencial confundidora;

 Cor da pele (dicotômica): outros (0); ou negro ou pardo (1) - avaliada 

como potencial confundidora;

 Escolaridade  materna  (dicotômica):  segundo  grau  completo  ou  mais 

anos de estudo (0);  ou segundo grau incompleto ou menos anos de 

estudo (1) - avaliada como potencial modificadora de efeito;

 Renda familiar (dicotômica): mais que dois salários mínimos (0); até dois 

salários mínimos (1) - avaliada como potencial modificadora de efeito;

 Situação conjugal materna (dicotômica): presença do companheiro (0) 

ou ausência do companheiro (1) - avaliada como potencial modificadora 

de efeito; 

 Densidade do domicílio (dicotômica): até duas pessoas (0); ou mais de 

duas pessoas (1) - avaliada como potencial confundidora

Covariáveis - Estilo de vida

Atitudes comportamentais relacionadas à saúde bucal:

 Duração do aleitamento materno (dicotômica): sete meses ou mais (0); 

menos de sete meses (1) - avaliada como potencial confundidora;

 Consumo freqüente de doces (dicotômica): não (0); ou sim (1) - avaliada 

como potencial confundidora;

 Início da higiene bucal (dicotômica): antes dos nove meses (0); ou com 

nove meses ou mais (1) - avaliada como potencial confundidora;

 Realização da visita ao dentista: sim (0); ou não (1) – avaliada como 

potencial confundidora.

7.3.5. Procedimentos de análise de dados7.3.5. Procedimentos de análise de dados

Da  mesma  forma  que  para  o  Subprojeto  3,  realizar-se-á  a  análise 

estatística descritiva.  A seguir  realizar-se-á a análise estratificada para uma 
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avaliação preliminar  de potenciais  associações,  quando serão estimadas as 

associações brutas (Razões de Incidência / Riscos Relativos e Intervalos de 

Confiança obtidos pelo método Mantel Haenszel) entre disfunção psicossocial 

materna  e  o  desfecho  cárie  dentária,  assim  como  para  as  covariáveis 

selecionadas.  A  avaliação  de  interação  e  de  confundimento  na  análise 

estratificada seguirá os mesmos procedimentos estatísticos descritos para o 

Subprojeto 3. 

 O  método  utilizado  para  a  realização  da  análise  multivariada  será  a 

regressão  logística  não  condicional  (Hosmer  e  Lemeshow,  1989),  pois  a 

variável  dependente  será  tratada  de  forma  dicotômica.  Para  a  inferência 

estatística  será  utilizado  o  Intervalo  de  Confiança  ao  nível  de  95%.  O 

procedimento de modelagem será o mesmo do Subprojeto 3, com a ressalva 

de que a medida de associação estimada será a Razão de Incidência / Risco 

Relativo. Ao final, serão obtidos os “melhores” modelos para estimar a medida 

de  associação  (Risco  Relativo)  que  descreverá  a  relação  entre  disfunção 

psicossocial  materna e cárie dentária na dentição decídua, controlada pelas 

variáveis  modificadoras  de  efeito  e  ajustada  pelas  variáveis  confundidoras, 

sendo estimados seus Intervalos de Confiança a 95%. O banco de dados deste 

estudo também será criado no EPI-INFO, versão 6.03 (Dean et al., 1994) e a 

análise estatística feita no SAS versão 8.01 (SAS Institute Corporation, 2000).
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8. Contribuições e limites 8. Contribuições e limites 

Este  estudo  busca  avançar  na  produção  do  conhecimento  de  duas 

alterações bucais ainda bastante freqüentes em crianças na faixa etária pré-

escolar no município de Salvador-BA (cárie dentária e má oclusão). A cárie 

dentária é uma doença controlável e prevenível, assim como as más oclusões 

adquiridas na dentição decídua,  relacionadas sobretudo com hábitos bucais 

deletérios de sucção, que se interrompidos precocemente podem reverter  a 

patologia oclusal instalada.  Afora isso, é necessário avançar na produção do 

conhecimento  de  fatores  familiares,  micro-sociais,  relacionados  com  as 

condições de saúde bucal das populações, pois durante muito tempo a ênfase 

das  pesquisas  epidemiológicas  em  saúde  bucal  foi  em  fatores  etiológicos 

biológicos  e  atitudes  comportamentais,  que  até  o  presente  momento  não 

conseguiram alterar significativamente o quadro epidemiológico de saúde bucal 

da população infantil brasileira. Assim, o grupo de pesquisa em Saúde Bucal 

Coletiva  da  Faculdade  de  Odontologia  da  UFBA,  preocupado  com  esta 

questão,  vem  desenvolvendo  há  algum  tempo  pesquisas  nesta  linha  de 
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investigação em busca do aprimoramento deste conhecimento, o que está em 

consonância  com  a  atual  política  pública  da  atenção  primária  à  saúde, 

representada pela Estratégia Saúde da Família, a qual deve estar atenta aos 

indicadores  de  risco  familiar,  além  dos  tradicionais  indicadores  de  risco 

individual e social. 

Esta investigação apresenta alguns avanços metodológicos em relação 

a outros estudos realizados recentemente sobre a temática, como a utilização 

de uma amostra probabilística da população de 18 a 48 meses coberta pela 

Estratégia  Saúde da Família  de Salvador-BA; a inclusão de outro  indicador 

psicossocial,  referente  à  qualidade  de  vida,  além  daqueles  utilizados  para 

avaliar  distúrbios  mentais  (SRQ  20) e  alcoolismo  (CAGE);  a  estratégia  de 

acompanhamento  longitudinal  das  crianças  (estudo  tipo  coorte)  no  estudo 

confirmatório sobre a cárie dentária, a fim de garantir a antecedência temporal 

do fator avaliado como exposição. 

Constituem-se  limites  desta  investigação  aspectos  de  natureza 

metodológica, como: o tamanho da amostra, obtida a partir da associação de 

um potencial fator de risco (disfunção familiar) e um efeito (cárie dentária), o 

que pode prejudicar a realização de uma análise confirmatória, multivariada, 

que considere covariáveis confundidoras e de modificação de efeito, além da 

falta de aleatoriedade na escolha das áreas estudadas, a qual foi baseada em 

critérios de conveniência dos pesquisadores e indicações dos coordenadores 

distritais.   A  escolha  do  desenho  de  corte  transversal  para  a  análise 

confirmatória do Subprojeto 3, também representa uma desvantagem, uma vez 

que  este  desenho  não  garante  a  antecedência  temporal  da  exposição. 

Entretanto, o acompanhamento das crianças durante cerca de oito meses em 

média  (período  transcorrido  do  primeiro  exame,  em 2007,  para  o  segundo 

exame,  em  2008)  não  garantiria  a  ocorrência  de  casos  novos  de  hábitos 

bucais, porque estes em geral se estabelecem em idades mais precoces. 

É possível que haja vieses de classificação, provenientes de erros no 

diagnóstico bucal e na condução das entrevistas, erro no registro e sub-registro 

das  informações  e  digitação  do  banco  de  dados  em  todas  as  análises 

epidemiológicas. E finalmente, no Subprojeto 4, pode haver vieses de seleção 

na determinação das medidas de associação, levando em conta o fato de se 
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tratar  de  um  estudo  longitudinal  perdas  de  seguimento  podem  ocorrer 

provocadas por recusas e migrações.  

9. Aspectos éticos9. Aspectos éticos

Este  estudo  faz  parte  de  um  projeto  de  pesquisa  maior  intitulado 

“Condições de saúde bucal de crianças, adultos e idosos de Salvador-BA: uma 

abordagem do contexto familiar e da qualidade de vida” conduzido pelo grupo 

de pesquisa em Saúde Bucal Coletiva da Faculdade de Odontologia da UFBA. 

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

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA em 17 de janeiro de 2007, registro CEP 

056-06/CEP-ISC.

Neste  estudo  foram  avaliadas  apenas  as  crianças  sorteadas  que 

permitiram a realização do exame bucal após autorização da sua mãe, cuja 

concordância em participar se deu voluntariamente e foi expressa através da 

assinatura  do  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido  (ANEXO  6).  Os 

exames  bucais  foram  realizados  conforme  as  normas  técnicas  e  de 

biossegurança da OMS e não acarretou nenhum tipo de risco físico, biológico 

ou  mental  para  seus participantes.  Os pesquisadores  se comprometeram a 
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manter  o  anonimato  e  confidencialidade  dos  dados  individuais  em  futuras 

publicações. 

No momento do exame epidemiológico, no ambiente domiciliar, todas as 

crianças  participaram  de  uma  escovação  supervisionada  realizada  pelos 

examinadores, que também forneceram orientações de higiene bucal para as 

mães das crianças, as quais recebiam escovas dentais novas para realização 

desta atividade. Finalizada a coleta de cada área e a construção do banco de 

dados, os cirurgiões-dentistas das USF serão informados da situação de saúde 

bucal das crianças examinadas, as quais serão encaminhadas para o serviço 

odontológico local, quando necessário. 

Como parte das atividades de devolução dos resultados descritivos da 

primeira  avaliação  feita  em  2007  para  as  USF,  destacaram-se  em  2008: 

entrega  de  relatório  epidemiológico  com  resultados  da  coleta  de  2007, 

apresentação  oral  dos  resultados  descritivos  em  todas  USF  pelos 

pesquisadores  responsáveis,  realização  de  atividades  educativas  com  as 

crianças (teatro de fantoches, escovação supervisionada e aplicação tópica de 

flúor gel), além de capacitação dos ACS para identificação de lesões bucais. 

10. Cronograma 10. Cronograma 

Atividades 
desempenhadas em 
2007

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Pesquisa  e revisão da 
literatura

Treinamento e 
calibração da equipe de 
coleta – baseline

Escolha das áreas e 
aquisição de material de 
consumo e instrumental
Coleta de dados - 
baseline
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Atividades a serem 
desenvolvidas em 
2008

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov Dez.

Pesquisa  e  revisão da 
literatura
Processamento  dos 
dados de 2007
Revisão  dos  dados  e 
limpeza  do  banco  de 
dados de 2007
Treinamento  e 
calibração  da  equipe 
de  coleta  – 
acompanhamento
Coleta  de  dados  - 
acompanhamento
Processamento  dos 
dados de 2008
Exame de Qualificação 

Revisão  dos  dados  e 
limpeza  do  banco  de 
dados de 2008

Atividades  a  serem 
desenvolvidas  em 
2009

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov Dez.

Pesquisa e revisão da 
literatura
Organização  da  base 
de dados para análise 
Análise e Interpretação 
dos dados 

Atividades  a  serem 
desenvolvidas  em 
2010

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov Dez.

Redação

Revisão

Defesa da Tese 
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11. Orçamento e Financiamento11. Orçamento e Financiamento

Este projeto faz parte de um projeto de pesquisa do grupo de pesquisa 

em Saúde Bucal Coletiva do Departamento de Odontologia Social e Pediátrica 

da Faculdade de Odontologia da UFBA, que é financiado por recursos do Edital 

PPSUS  da  FAPESB  (termo  de  outorga  11/2007).  Abaixo  é  apresentada  a 

descrição do seu orçamento. 

I. Material Permanente 

Especificação Quantidade Unitário Total
Câmera Digital 8.0 Megapixels Kodak, com 5,8X 
- Zoom Óptico e LCD 2,5” 

1 R$ 
2.999,00

R$ 2.999,00

Computador  Pentium  4,  Dual  Core,  1  Giga 
RAM, Gravador de CD e DVD, HD de 160 Gb, 
Placa de rede e vídeo integrada, monitor 17”

2 R$ 
2.757,00

R$ 5.514,00

Note Book Latitude ou HP D 520 14,1" Wireless 
Processador  Intel  Duo Core  1.66 GHz 512MB 

2 R$ 
3.525,00

R$ 7.050,00
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DVD/CD-RW  
Impressora HP Ljet 1020 com Resolução de até 
1200dpi  

2 R$ 499,00 R$ 998,00

Ar condicionado Split Fujitsu 30.000 BTU 1 R$ 
3.444,00

R$ 3.444,00

Livros 15 R$150,00 R$2.250,00

Sub-total R$
22.255,00

II. Material de Consumo                                                                                   

Especificação Quantidade Unitário Total
Mat. de consumo odontológico
Luvas descartáveis (caixa com 100 unidades) 40 R$ 14,00 R$ 560,00
Máscara descartável (caixa com 50 unidades) 20 R$ 22,00 R$ 440,00
Gorro descartável (pacote com 50 unidades) 20 R$ 18,00 R$ 360,00
Álcool 70oGL (litro) 40 R$ 2,50 R$ 100,00
Gaze (pacote com 100 unidades) 20 R$ 30,00 R$ 600,00
Papel toalha (pacote com 500 folhas) 20 R$ 20,00 R$ 400,00
Espátula de madeira (pct com 100 unidades) 40 R$ 3,50 R$ 140,00
Escova de mão 12 R$ 3,00 R$ 36,00
Espelho bucal plano no. 5 240 R$ 8,00 R$ 1920,00
Escova dental 3000 R$ 0,50 R$ 1500,00
Dentifrício Fluoretado 1500 R$ 1,50 R$ 2250,00
 Material de Escritório
Cartuchos impressora deskjet 10 R$ 60,00 R$ 600,00
Toner para impressora laser 03 R$ 120,00 R$ 360,00
Pasta poliondas 20 R$ 5,00 R$ 100,00
Caixas arquivo 25 R$ 4,00 R$ 100,00
Lápis 100 R$ 0,50 R$ 50,00
Apontador 40 R$ 0,50 R$ 20,00
Borracha 40 R$ 1,00 R$ 40,00
Caneta 100 R$ 0,70 R$ 70,00
Prancheta 10 R$ 3,00 R$ 30,00

Sub-total R$ 9.676,00

III. Serviços Terceiros Pessoa Física                                                                 

 Especificação Quantidade Unitário Total
Contratação pessoa física (delineamento do 
estudo e análise estatística)

01 R$ 
1.500,00

R$ 1.500,00

Diárias de trabalho de campo 25 R$ 148,45 R$ 3.711,25
Contratação pessoa física (Digitação dos dados) 01 R$ 500,00 R$ 500,00
Instalação de ar condicionado 1 R$ 500,00 R$ 500,00

Sub-total R$6.211,25

IV. Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
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Especificação Quantidade Unitário Total
Contratação de pessoa jurídica (diagramação, 
fotolitos, material de divulgação técnica)

01 R$ 
1.500.000,0

0

R$ 1.500,00

Sub-total R$ 1.500,00

V. Pessoal  

Especificação Quantidade Unitário Total
Não haverá despesa com pessoal 

Sub-total

TOTAL R$39.642,25
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA / DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL E PEDIÁTRICA

Estudo: “Condições de saúde bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos de Salvador-BA: uma abordagem do 
contexto familiar e qualidade de vida”

QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL – CRIANÇAS 
Obs. Entrevista a ser realizada com a mãe e/ou cuidador da criança 

Identificação da Criança __ __ __ __
Data da entrevista:___/___/___     Entrevistador:___________________________ 
Anotador:__________________________ Nome da 
criança:_______________________________________________________________________________________   
Endereço:______________________________________________________________________________________
_______
Tels. Mãe/Resp.: res. _________________     comercial: ____________________    celular:_________________  
Distrito Sanitário:_____________________   UBS/USF:____________________     Família  ___ ___ ___         
Entrevistado [    ] 1-Mãe 2-Cuidador              

I. IDENTIFICAÇÃO:
 Data Nasc.:__/___/____       Idade [    ] (em meses)  
 Sexo [    ] 0-Masc.  1-Fem.

 Cor da pele [     ] 1- amarelo   2-branco  3-negro  4-pardo  5-indígena  9-sem registro  
 Pai: ________________________________________________________________

o Idade [    ] (em anos)

o Grau de instrução [    ] 0-analfabeto  1-Alfabetizado  2-1o Grau (1ª a 8ª série) incompleto  3-1o G. completo  4-2o G. (colegial) 
incompleto  5-2o G. completo  6-Superior incompleto  7-Superior completo  8-Pós-graduação  9-Não sabe 

o Número de anos de estudo [    ] (em anos)

o O pai trabalha (exerce alguma atividade remunerada)?  (    )  0.Não 1.Sim     
o Com que idade começou a trabalhar?  [    ]  (anos)

o Qual a ocupação atual do pai? ______________________________ 
o Qual a sua formação profissional? ___________________________
o Qual o tipo de vínculo nessa ocupação atual? [  ]  1.Biscateiro   2.Autonômo  3.Assalariado 

4.Empregado  doméstico   5.Funcionário  público    6.Profissional  liberal   7.Empregador/Empresário   8.Aposentado   9.Pensionista 
10.Encostado  99.Outro. Esp:_________________________________              

o Jornada de trabalho semanal  [    ] (total de horas)

o Renda individual mensal (em número de SM)  [    ] 1-Sem rendimento 2-Até 1SM  3-+de 1 a 2SM  4-+2 a 
3SM  5-+3 a 5SM  6-+5 a 10SM  7-+10 a 20SM  8-+ 20SM  9-Sem declaração 

 Mãe:_________________________________________________________________
o Idade [    ] (em anos)

o Situação  conjugal  da  mãe  [   ]  1-solteira  2-casada  3-consensual  4-divorciada/separada  5-viúvo  9-outra. 
Esp._______________

o Grau de instrução [    ] 0-analfabeto  1-Alfabetizado  2-1o Grau (1ª a 8ª série) incompleto  3-1o G. completo  4-2o G. (colegial) 
incompleto  5-2o G. completo  6-Superior incompleto  7-Superior completo  8-Pós-graduação  9-Não sabe 

o Número de anos de estudo [    ] (em anos)

o A mãe trabalha (exerce alguma atividade remunerada)?  (    )  0.Não 1.Sim     
o Com que idade começou a trabalhar?  [    ]  (anos)

o Qual a ocupação atual da mãe? ______________________________ 
o Qual a sua formação profissional? ___________________________
o Qual o tipo de vínculo nessa ocupação atual? [  ]  1.Biscateiro   2.Autonômo  3.Assalariado 

4.Empregado  doméstico   5.Funcionário  público    6.Profissional  liberal   7.Empregador/Empresário   8.Aposentado   9.Pensionista 
10.Encostado  99.Outro. Esp:_________________________________              

o Jornada de trabalho semanal  [    ] (total de horas)

o Renda individual mensal (em número de SM)  [    ] 1-Sem rendimento 2-Até 1SM  3-+de 1 a 2SM  4-+2 a 
3SM  5-+3 a 5SM  6-+5 a 10SM  7-+10 a 20SM  8-+ 20SM  9-Sem declaração 

 Renda familiar mensal (em número de SM) [     ]  1-Sem rendimento 2-Até 1SM  3-+de 1 a 2SM  4-+2 a 3SM  5-+3 a 5SM 
                                             6-+5 a 10SM  7-+10 a 20SM  8-+ 20SM  9-Sem declaração 
 Na casa da criança, quem é o chefe da família [   ]  1-própria mãe  2-companheiro  3-o casal  4-avô   5-avó  6-outro. 

Esp.______________________
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 Nº de irmãos [    ]   Ordem de nascimento [     ]    Nº de pessoas  no domicílio[     ]
 Possui outros irmãos(ãs) na faixa etária de 18 a 48 meses [    ] 0-Não  1-Sim  
             Se sim, quantos filhos possui nesta faixa etária [    ] 99-Não se aplica

      Se sim, esta criança é a mais jovem?  [    ]  0-Não  1-Sim  9-Não se aplica

 Casa [   ] 0-Própria  1-Alugada  2-Cedida  3-Outros. Esp. _______________ 9-Não sabe

 Número de eletrodomésticos no domicílio [     ] 

II. AVALIAÇÃO GERAL:
GESTAÇÃO - Obs. a ser respondido pela mãe da criança
 Idade da mãe durante a gestação [     ] (em anos)      Nº de filhos [      ]
 Uso de medicamentos [   ] 0-Não 1-Antibióticos  2-Suplemento vitamínico 3-Sulfato ferroso  4-Outros.  Esp.____________________ 
 Uso de drogas [    ] [    ] [    ]  0-Não  1-Fumo  2-Álcool  3-Outras. Esp.________________

 Realização do pré-natal [    ]  0-Não  1-Sim            Nº de consultas [     ]
 Parto [    ]  1-Normal    2-Normal com fórceps  3-Cesárea  4-Cesárea com fórceps  5-Outros. Esp._______________

 Idade gestacional [    ]   1-Termo  2-Prematuro  3-Não sabe

RECÉM-NASCIDO:
 Dificuldade de sucção [    ]   0-Não  1-Sim  9-Não sabe

 Peso ao nascer  [  .     ] kg     Altura ao nascer [     ] cm 
 Hospitalizações [    ]    0-Não   1-Sim   9-Não sabe

 Uso de medicamentos [    ]  0-Não  1-Sim. Esp._________________  9-Não sabe

     SAÚDE GERAL DA CRIANÇA
 Doenças [   ] 0-Não  1-Sim

 Se sim, qual(is)? 0-Não  1-Sim
1-Sarampo[    ]    2-Rubéola[    ]    3-Caxumba[    ]   4-Catapora[    ]    5-D. Respiratórias[    ]    6-D. Cardíacas[    ]  

        7-D. Hematológicas[    ]  8- Alergia[    ]   9-Outras[    ] Esp. ___________________  99-Não sabe [    ]
 Tratamento médico [    ]   0-Não 1-Sim. Motivo:___________________________________ 9-Não sabe

 Uso de medicamentos [     ] 0-Não  1- Sim. Esp.__________________________________   9-Não sabe

      Freqüência [    ] 1-Muito freqüente  2-Pouco freqüente  9-Não sabe/Não se aplica

 Imunização [    ]  0-Não  1-Sim   2-Parcial  9-Não sabe

     CUIDADOS GERAIS
   Relação mãe/filho [   ] 1-mãe falecida  2-não mora com a mãe  3-mora com a mãe que fica com a criança todo o dia/noite  4-mora 

com a mãe que fica com a criança somente à noite  5-mora com a mãe que fica com a criança somente nos finais de semana/folgas  6-outra. 
Esp.___________________

   Durante o dia, a criança fica [   ] 1-somente em casa  2-na creche/pré-escola por um turno  3-na creche/pré-escola por dois turnos 
       4-outros. Esp.___________________
   Tipo de creche/pré-escola [   ] 0-não freqüenta 1-pública  2-filantrópica  3-privada  4-não sabe

   Quem cuida da criança quando ela está em casa [    ] 1-a própria mãe  2-avó materna  3-sogra  4-babá  5-empregada  6-
pai  7-irmão(ã)  8-a criança fica sozinha  9-outros. Esp._________________

   Nome  do  (a)  cuidador (a)  (caso  não  seja  a  própria  mãe): 

____________________________________________
o  Idade [    ] (em anos)

o Grau de instrução [    ] 0-analfabeto  1-Alfabetizado  2-1o Grau (1ª a 8ª série) incompleto  3-1o G. completo  4-2o G. (colegial) 
incompleto  5-2o G. completo  6-Superior incompleto  7-Superior completo  8-Pós-graduação  9-Não sabe 

o Número de anos de estudo [    ] (em anos)

o O (a) cuidador (a) trabalha (exerce alguma atividade remunerada)?  (    )  0.Não 1.Sim     
o Com que idade começou a trabalhar?  [    ]  (anos)

o Qual a ocupação atual do (a) cuidador (a)? ______________________________ 
o Qual a sua formação profissional? ___________________________
o Qual o tipo de vínculo nessa ocupação atual? [  ]  1.Biscateiro  2.Autonômo 3.Assalariado 

4.Empregado  
                doméstico  5.Funcionário público   6.Profissional liberal  7.Empregador/Empresário  8.Aposentado  9.Pensionista 10.Encostado  
                 99.Outro. Esp:_________________________________              

o Jornada de trabalho semanal  [    ] (total de horas)
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o Renda individual mensal (em número de SM)  [    ] 1-Sem rendimento 2-Até 1SM  3-+de 1 a 2SM 
4-+2 a 3SM  5-+3 a    

                 5SM  6-+5 a 10SM  7-+10 a 20SM  8-+ 20SM  9-Sem declaração 
o Renda familiar mensal (em número de SM)  [    ] 1-Sem rendimento 2-Até 1SM  3-+de 1 a 2SM  4-+2 a 

3SM  5-+3 a 5SM  
                  6-+5 a 10SM  7-+10 a 20SM  8-+ 20SM  9-Sem declaração 

___________________________________________________________________________________

    HÁBITOS DE VIDA
AMAMENTAÇÃO/ALEITAMENTO

o Logo que a criança nasceu, mamou só no peito? [  ]  0-Não  1-Sim  9-Não sabe  
       Até quando? [   ] (em meses)    
o Teve aleitamento misto (peito e outro leite)? [    ]  0-Não  1-Sim  9-Não sabe    

             Até quando? (em meses) [    ]    
o Usa (ou) só leite artificial (não materno)? [    ] 0-Não  1-Sim  9-Não sabe  

             Desde quando (em meses) [     ]   Até quando? (em meses) [     ]    
             Conteúdo da mamadeira [    ]   1- leite bovino  2- leite caprino   3- leite vegetal   4-mingau (farináceos)

o Adição de adoçantes na mamadeira [    ] 0-Não 1-Açúcar 2-Mel 3-Outros. Esp.______________ 

o A criança costuma alimentar-se fora das horas das refeições principais? [   ] 0- Não  1- Sim  9-Não sabe

o A criança costuma alimentar-se de doces (balas, chocolates, biscoitos, etc.) entre as refeições 
principais [    ] 0- Não  1- Sim   9-Não sabe

o Com que idade introduziu outros alimentos que não o leite? [   ] (em meses)    

AMAMENTAÇÃO/ALIMENTAÇÃO NOTURNA  
o Mama(ou) antes de dormir [   ]  0- Não   1-Sim         
       Até quando [    ] (em meses)

Tipo [    ]   1- Peito  2-Mamadeira  3- Misto

o Mama(ou) durante o sono [     ] 0- Não   1-Sim         
       Até quando [    ] (em meses)

Tipo [    ]   1- Peito     2-Mamadeira  3- Misto

             Freqüência [   ] 1-1 vez    2-2 vezes   3-3 vezes ou mais     9-Não se aplica

HIGIENE BUCAL
o Recebeu alguma orientação para higiene bucal da criança? [   ] 0-Não  1-Sim   9-Não sabe

o Se recebeu orientação, quem a forneceu [   ] 1-Mãe (avó da criança)   2-Leituras   3-Mídia   4-Dentista particular  5-
Dentista  do serviço público  6-Médico particular  7-Médico do serviço público      8-Outros. Esp.______________ 9-Não se aplica

o Limpa a boca da criança [   ] 0-Não 1-Sim 9-Não sabe  
      Se sim, o que utiliza [    ] 1-com escova sem pasta  2-com escova com pasta  3-com escova, pasta e fio dental  4-fralda ou pano 
         úmido  5-algodão  6-gaze  7-outros. Esp.______________  9. Não se aplica
      Freqüência diária [    ] 1- somente manhã  2-somente à tarde  3-somente antes de dormir  4-manhã e tarde  5-manhã e antes de 
         dormir  6-tarde e antes de dormir  7-manhã, tarde e antes de dormir  8-outros.Esp.______________  9. Não sabe/Não se aplica
o Início da higiene bucal da criança [    ] (em meses da criança)  99.Não se aplica

o Considera importante cuidar dos dentes da criança? [    ] 0-Não 1-Sim  2-Não sabe/Indiferente

ACESSO À ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL
o A criança já recebeu algum tipo de atenção odontológica (preventiva, educativa ou curativa) [    ] 0-Não
         1-preventivo  2-educativo  3-cirúrgico-restaurador  4-outro . Esp.______________  9-Não sabe
o Se sim, o atendimento foi realizado por [ ] 1-dentista do serviço público   2-dentista particular  3-ACD/THD  4-ACS  5-

outro. Esp._______________  9-Não se aplica
o A criança já foi ao dentista [    ] 0-Não  1-Sim   9-Não sabe

o Onde foi realizado o atendimento? [    ] 1-UBS/USF  2-domicílio  3-creche/pré-escola  4- consultório  dentista particular 
5-outro. Esp.______________________ 9-Não se aplica

o Qual o motivo do atendimento? [    ] 1-cárie  2-dor  3-traumatismo  4-avaliar se estava tudo normal  5-prevenção (limpeza, 
flúor)  6-rotina escolar  7-outros. Esp.___________________ 9-Não sabe/Não se aplica

226



o A criança visita o dentista com que freqüência [    ] 1-Nunca foi  2-semestralmente  3-anualmente  4-de 2 em 2 
anos  5->2anos  6-quando há algum problema (cárie, dor, trauma, etc.)  9-Não sabe

HÁBITOS 0-Não 1-Sim 
o [   ] Nenhum  [   ] Sucção digital   [   ] Chupeta convencional   [   ] Chupeta ortodôntica 
      [   ] Chupeta adocicada     [   ] Outros. Esp.____________________ 

o  Freqüência  [    ]  1-Pouco freqüente (poucas vezes ao dia/noite)   2-Muito freqüente (muitas vezes ao dia/noite) 9-Não se aplica

__________________________________________________________________________________________________

III. EXAME BUCAL: 

 PLACA BACTERIANA
o Visível [   ]  0-Não   1- Sim   9-Sem registro

 ALTERAÇÃO GENGIVAL 
o Sangramento gengival visível (após escovação supervisionada) [    ] 0-Ausência  1-Presença  9-Sem registro

 CONDIÇÃO DENTAL – EXAME DA COROA

            Nº de dentes presentes [    ]                         Nº de superfícies presentes [    ] 
Nº de dentes cariados  [    ]                         Nº de superfícies cariadas [    ] 
Nº de dentes obturados [    ]                        Nº de superfícies obturadas  [    ] 
Nº de dentes extraídos por cárie  [    ]         Nº de superfícies extraídas por cárie  [    ] 

ceo-d=______                                                          ceo-s=______  

 MÁ-OCLUSÃO
o Índice de Má-Oclusão [   ]  0-Normal  1-Leve  2-Moderada/Severa  9-Sem informação

o Mordida aberta anterior [   ]                  M. aberta posterior [   ]  0-Não 1-Sim 9-Não se aplica

o Mordida cruzada anterior  [    ]             M. cruzada posterior [   ]  0-Não 1-Sim 9-Não se aplica
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SRQ-20- Self Report Questionaire-20  0- Não   1-Sim
Alguma vez alguém já pediu para que você não bebesse tanto ou te criticou por beber? (    ) 
 Tem dores de cabeça freqüentes?   (    )
 Tem falta de apetite?  (    )
 Dorme mal?   (    )
 Assusta-se com facilidade?  (    )
Alguma vez você já se arrependeu de ter bebido?  (    )
 Tem tremores nas mãos?  (    )
Tem acontecido de ter vontade de beber ao acordar, mesmo que seja para não tremer as mãos?  (    )
 Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?  (    )
 Tem má-digestão?  (    )
 Tem dificuldade de pensar com clareza?  (    )
 Tem se sentido triste ultimamente?  (    )
 Tem chorado mais do que de costume?  (    )
 Encontra dificuldades para realizar com satisfação as atividades diárias?  (    )  
 Tem dificuldade para tomar decisões?  (    )
 Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso? lhe causa sofrimento?)  (    )
 É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?  (    )
 Tem perdido o interesse pelas coisas? (    )
 Você se sente uma pessoa inútil, sem serventia?  (    )
  Tem tido a idéia de acabar com a vida?  (    )
 Sente-se cansado o tempo todo?  (    )
 Tem sensações desagradáveis no estômago?  (    )
 Você se cansa com facilidade?  (    )
Alguma vez você sentiu que deveria beber menos?  (    )

Avaliação da Qualidade de Vida –   WHOQOL-bref  
Este questionário é sobre como você se sente a respeito da sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a 
todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 
mais  apropriada.  Esta,  muitas  vezes,  poderá  ser  sua primeira  escolha.  Por  favor,  tenha em mente  seus valores,  aspirações,  prazeres  e 
preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. Por favor, leia 
cada questão, veja o que você acha e circule o número  que lhe parece a melhor resposta. 

muito ruim ruim nem ruim, nem 
boa

boa muito boa

1
Como você avaliaria sua 
qualidade de vida? 1 2 3 4 5

muito 
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito, 
nem 
insatisfeito

satisfeito muito satisfeito

2
Quão satisfeito(a) você está com a 
sua saúde? 1 2 3 4 5

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 
nada muito pouco mais ou menos bastante  extremamente

3
Em que medida você acha que sua dor 
(física) impede você de fazer o que 
você precisa?

1 2 3 4 5

4
O quanto que você precisa de 
tratamento médico para levar sua vida 
diária?

1 2 3 4 5

5
O quanto você aproveita a vida?

1 2 3 4 5

IV. QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL – MÃE CRIANÇAS 18 a 48 MESES:
Obs. Caso a criança não possua mãe, este questionário deverá ser respondido pelo seu cuidador.
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6
Em que medida você acha que sua vida 
tem sentido? 1 2 3 4 5

7
O quanto você consegue se concentrar?

1 2 3 4 5

8
Quão seguro(a) você se sente na sua 
vida diária? 1 2 3 4 5

9
Quão saudável é o seu ambiente físico 
(clima, barulho, poluição, atrativos)? 1 2 3 4 5

As questões abaixo perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.
nada muito pouco médio muito completamente

10
Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5

11
Você é capaz de aceitar sua  aparência física?

1 2 3 4 5

12
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 
necessidades? 1 2 3 4 5

13
Quão disponíveis para você estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5

14
Em que medida você tem oportunidades de  atividade de 
lazer? 1 2 3 4 5

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas 
emanas.

muito ruim ruim nem ruim nem bom bom muito bom

15
Quão bem você é capaz de se 
locomover? 1 2 3 4 5

muito 
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito 
nem 
insatisfeito

satisfeito muito satisfeito

16
Quão satisfeito(a) você está com 
seu sono? 1 2 3 4 5

17
Quão satisfeito(a) você está com 
sua capacidade de desempenhar 
as atividades do seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5

18
Quão satisfeito(a)  você está com 
sua capacidade para o trabalho? 1 2 3 4 5

19
Quão satisfeito(a) você está com 
consigo mesmo? 1 2 3 4 5

20
Quão satisfeito(a) você está com 
suas relações pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, colegas)?

1 2 3 4 5

21
Quão satisfeito(a) você está com 
sua vida sexual? 1 2 3 4 5

22
Quão satisfeito(a) você está com 
o apoio que você recebe de seus 
amigos?

1 2 3 4 5

23
Quão satisfeito(a) você está com 
as condições do local onde mora? 1 2 3 4 5

24
Quão satisfeito(a) você está com 
o seu acesso aos serviços de 
saúde?

1 2 3 4 5

25
Quão satisfeito(a) você está com 
o seu meio de transporte? 1 2 3 4 5

A questão abaixo se refere a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.
nunca algumas vezes frequentemente muito 

frequentemente
sempre
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26
Com que frequência você tem sentimentos 
negativos, tais como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão?

1 2 3 4 5

V. FICHA A – TRANSCRIÇÃO DE DADOS (da família da criança)

SITUAÇÃO DA MORADIA E SANEAMENTO: 0-Não  1-Sim

TIPO DE CASA TRATAMENTO DA ÁGUA NO 
DOMICÍLIO

Tijolo/Adobe Filtração
Taipa revestida Fervura
Taipa não revestida Cloração
Madeira Sem tratamento

Material aproveitado ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Outro – Especificar: Rede pública

Poço ou nascente

Número de cômodos / peças Outros
Energia elétrica DESTINO DE FEZES E URINA

DESTINO DO LIXO Sistema de esgoto (rede geral)
Coletado Fossa
Queimado / Enterrado Céu aberto

Céu aberto

OUTRAS INFORMAÇÕES:  0-Não  1-Sim

Alguém da  família possui Plano de Saúde? Número de pessoas cobertas por Plano de Saúde    

Nome do Plano de Saúde |__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|

0-Não  1-Sim

EM CASO DE DOENÇA PROCURA PARTICIPA DE GRUPOS 
COMUNITÁRIOS

Hospital Cooperativa  
Unidade de Saúde Grupo religioso  
Benzedeira Associações
Farmácia Outros - Especificar:
Outros - Especificar:

MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE MAIS 
UTILIZA

MEIOS DE TRANSPORTE QUE MAIS 
UTILIZA

Rádio Ônibus
Televisão Caminhão
Outros - Especificar: Carro

Carroça
Outros - Especificar:
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  1. Índices1

É  indispensável  que  cirurgiões-dentistas  participantes  de  uma  pesquisa  epidemiológica 
compreendam  que,  neste  tipo  de  investigação,  a  avaliação  de  uma  determinada 
condição (diagnóstico, p.ex.) obedece a padrões de julgamento profissional diferentes dos 
padrões adotados na clínica. O fundamental, na avaliação com fins epidemiológicos, é 
tomar  decisões  com  base  nos  critérios  definidos  a  priori para  todos  os  examinadores, 
independentemente das suas convicções clínicas pessoais. 
Na epidemiologia a preocupação maior  é  que diferentes  examinadores  julguem casos 
semelhantes  com a maior  uniformidade possível.  Deve ficar  claro que não se trata  de 
“improvisação”  ou  que  “a  teoria  na  prática  é  outra”.  No  exame  clínico  o  CD  está 
preocupado com a  terapia que se seguirá ao diagnóstico. No exame epidemiológico o 
CD, mesmo quando registra as necessidades de tratamento, não está, no momento do 
exame, preocupado com a terapia, mas com o que uma determinada condição significa 
para um grupo populacional, de acordo com certos padrões definidos anteriormente para 
cada pesquisa.
Os exames serão feitos utilizando-se espelho bucal plano e a sonda da OMS (sonda CPI) 
para  levantamentos  epidemiológicos,  sob  luz  natural,  com  o  examinador  e  a  pessoa 
examinada sentados. Preferencialmente, o local para realização dos exames deve ser bem 
iluminado e ventilado e próximo a uma fonte de água. 
Sugere-se que a seqüência de exames seja feita obedecendo a ordem da ficha, ou seja, 
dos índices menos invasivos para os mais invasivos. Os diferentes espaços dentários serão 
abordados de um para o outro, sistematicamente, iniciando do terceiro molar até o incisivo 
central do hemiarco superior direito (do 18 ao 11), passando em seguida ao incisivo central 
do hemiarco superior esquerdo e indo até o terceiro molar (do 21 ao 28),  indo para o 
hemiarco inferior esquerdo (do 38 ao 31) e, finalmente, concluindo com o hemiarco inferior 
direito (do 41 ao 48).
Estima-se  a  realização de  cerca de 20  exames  por  dia  na  população examinada em 
unidades domiciliares e de 20 a 40 exames em espaços institucionais. 
Um dente é considerado presente na boca quando apresenta qualquer parte visível ou 
podendo ser tocada com a ponta da sonda  sem deslocar (nem perfurar) tecido mole 
indevidamente. Se permanente e decíduo ocupam o mesmo espaço, registra-se apenas a 
condição do dente permanente.
Os índices serão utilizados segundo os códigos e critérios recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), na publicação Oral health surveys: basic methods, quarta edição 
(1997). A maioria dos códigos adotados também coincidem com os propostos pela OMS, 
mas há situações em que os códigos não são os mesmos. 

1  Estes critérios têm por base a 4a edição do Oral Health Surveys -  basic methods da Organização Mundial da Saúde (1997) e o Caderno de Instruções do 
Levantamento das Condições de Saúde Bucal - Estado de São Paulo, 1998  -  Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Secretaria de  
Estado da Saúde de São Paulo. A referência completa da publicação se encontra ao final.
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1.1. Placa Bacteriana Visível

Após inspeção visual de todas as unidades decíduas presentes, deverá ser registrada 
a presença de placa bacteriana (1) ou ausência de placa bacteriana (0).

1.2. Doença Periodontal

A condição periodontal será avaliada com o registro da ocorrência de sangramento 
gengival  provocado,  isto  é,  após  a  realização  da  escovação  supervisionada  pelo 
examinador (com creme dental e escova).  

A presença de sangramento será registrada com o código ‘1’ e a ausência com o 
código ‘0’.

1.3. Cárie Dentária 

Serão avaliados três aspectos em cada espaço dentário: as condições da coroa e da raiz 
e a necessidade de tratamento. Após o exame de cada espaço, o examinador dirá os três 
respectivos códigos para serem anotados e passará ao espaço dentário seguinte. Para as 
idades  de 5,  12,  15  a 19 anos  não será avaliada a condição da raiz,  registrando-se o 
código  9  (dente  excluído)  em  todas  as  caselas  correspondentes.  Serão  empregados 
códigos alfabéticos para dentes decíduos e numéricos para dentes permanentes.

1.3.1. ceo-d, ceo-s

Os códigos e critérios são os seguintes:

0 - Coroa Hígida. 

Não há evidência de cárie. Estágios iniciais da doença não são levados em 
consideração. Os seguintes sinais devem ser codificados como hígidos:

• manchas esbranquiçadas;
• descolorações ou manchas rugosas resistentes à pressão da sonda CPI;
• sulcos e fissuras do esmalte manchados, mas que não apresentam sinais visuais 

de  base  amolecida,  esmalte  socavado,  ou  amolecimento  das  paredes, 
detectáveis com a sonda CPI;

• áreas escuras, brilhantes, duras e fissuradas do esmalte de um dente com fluorose 
moderada ou severa;

• lesões  que,  com  base  na  sua  distribuição  ou  história,  ou  exame  táctil/visual, 
resultem de abrasão.

Nota: Todas as lesões questionáveis devem ser codificadas como dente hígido.

1 - Coroa Cariada. 

Sulco, fissura ou superfície lisa apresenta cavidade evidente, ou tecido amolecido na 
base ou descoloração do esmalte ou de parede ou há uma restauração temporária 
(exceto ionômero de vidro). A sonda CPI deve ser empregada para confirmar 
evidências visuais de cárie nas superfícies oclusal, vestibular e lingual. Na dúvida,  
considerar o dente hígido.

1

2
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Nota:  Na  presença  de  cavidade  originada  por  cárie,  mesmo  sem  doença  no 
momento do exame, adota como regra de decisão considerar o dente atacado 
por cárie, registrando-se cariado. 

Nota: Quando a coroa está completamente destruída pela cárie, restando apenas a 
raiz,  a  OMS  recomenda  que  o  código  “1”  seja  registrado  apenas na  casela 
correspondente à coroa. 

2 - Coroa Restaurada mas Cariada. 

Há uma ou mais restaurações e ao mesmo tempo uma ou mais áreas estão cariadas. 
Não há distinção entre cáries primárias e secundárias, ou seja, se as lesões estão ou 
não em associação física com a(s) restauração(ões).

3 - Coroa Restaurada e Sem Cárie. 

Há uma ou mais restaurações definitivas e inexiste cárie primária ou recorrente. Um 
dente  com  coroa colocada  devido  à  cárie inclui-se  nesta  categoria.  Se  a  coroa 
resulta de outras causas, como suporte de prótese, é codificada como 7.

Nota:  Com  relação  aos  códigos  2  e  3,  apesar  de  ainda  não  ser  uma  prática 
consensual, a presença de ionômero de vidro em qualquer elemento dentário 
será considerada, neste estudo, como condição para elemento restaurado.

4 - Dente Perdido Devido à Cárie. 

Um dente permanente ou decíduo foi extraído por causa de cárie e não por outras 
razões.  Essa  condição  é  registrada  na  casela  correspondente  à  coroa.  Dentes 
decíduos:  aplicar  apenas  quando  o  indivíduo  está  numa  faixa  etária  na  qual  a 
esfoliação normal não constitui justificativa suficiente para a ausência.

Nota: Em algumas idades pode ser difícil distinguir entre dente não irrompido (código 
8)  e  dente  perdido (códigos  4  ou 5).  Fazer  relações  (cronologia da erupção, 
experiência de cárie etc.) pode ajudar na tomada de decisão. 

5 - Dente Perdido por Outra Razão. 

Ausência se deve a razões ortodônticas, periodontais, traumáticas ou congênitas.

Nota: O código para decíduos nestes casos deverá ser mais utilizado na faixa etária de 
18 a 36 meses, uma vez que, a partir dos 5 anos, geralmente o espaço vazio se 
deve à exfoliação natural e deverá ser codificado como coroa não erupcionada 
(código “8”).

6 - Selante. 

Há um selante de fissura ou a fissura oclusal foi alargada para receber um compósito. 
Se o dente possui selante e está cariado, prevalece o código 1 (cárie).

Nota: Embora na padronização da OMS haja referência apenas à superfície  oclusal, 
deve-se registrar a presença de selante localizado em qualquer superfície. 

7 - Apoio de Ponte ou Coroa. 

Indica um dente que é parte de uma prótese fixa. Este código é também utilizado 
para coroas instaladas por outras razões que não a cárie ou para dentes com facetas 
estéticas.  Dentes  extraídos  e  substituídos  por  um  elemento  de  ponte  fixa  são 
codificados, na casela da condição da coroa, como 4 ou 5.

8 - Coroa Não Erupcionada. 

69
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Quando o dente permanente ou decíduo ainda não foi erupcionado, atendendo à 
cronologia da erupção. Não inclui dentes perdidos por problemas congênitos, trauma 
etc. 

T - Trauma (Fratura). 
Parte  da  superfície  coronária  foi  perdida  em  conseqüência  de  trauma  e  não  há 
evidência de cárie. 

9 - Dente Excluído. 

Aplicado a qualquer dente permanente que não possa ser examinado (bandas 
ortodônticas, hipoplasias severas etc.).

Nota: Conforme recomendação, quando há 5 ou mais dentes com bandas o portador 
será excluído da amostra. Braquetes, em qualquer número, não inviabilizam os 
exames e, assim, não constituem obstáculo para aproveitamento do elemento 
amostral.

QUADRO-RESUMO DOS CÓDIGOS PARA CÁRIE DENTÁRIA 

CÓDIGOS 
DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES

Coroa

CONDIÇÃO/ESTADO

0 HÍGIDO

1 CARIADO

2 RESTAURADO MAS COM CÁRIE

3 RESTAURADO E SEM CÁRIE

4 PERDIDO DEVIDO À CÁRIE

5 PERDIDO POR OUTRAS RAZÕES

6 APRESENTA SELANTE

7 APOIO DE PONTE OU COROA

8 NÃO ERUPCIONADO - RAIZ NÃO EXPOSTA

T TRAUMA (FRATURA)

9 DENTE EXCLUÍDO

1.4. Anormalidades Dento-Faciais

1.4.1. Índice de Má-Oclusão (OMS, 1987)

A condição oclusal para a criança será examinada, conforme critérios descritos a seguir: 
0 - normal: ausência de alterações oclusais;
1 -  leve:  quando  há  um  ou  mais  dentes  com  giroversão  ou  ligeiro  apinhamento  ou 
espaçamento prejudicando o alinhamento regular, e;
2 -  moderada/severa: quando há um efeito inaceitável sobre a aparência facial, ou uma 
significativa  redução da função mastigatória,  ou  problemas  fonéticos  observados  pela 
presença de uma ou mais das seguintes condições nos quatro incisivos anteriores: 

• transpasse horizontal maxilar estimado em 9 mm ou mais (overjet positivo);

60

60
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• transpasse horizontal mandibular, mordida cruzada anterior igual ou maior que o 
tamanho de um dente (overjet negativo);

• mordida aberta;
• desvio de linha média estimado em 4 mm ou mais e
• apinhamento ou espaçamento estimado em 4 mm ou mais.
Nota: a FSP-USP recomenda que as alterações oclusais não explicitadas nos critérios 

acima,  como mordida cruzada posterior  (uni  ou bilateral),  sobremordida ou 
transpasse vertical acima de 2 mm, sejam incluídas na categoria leve - código 
1 da variável.

9 - Sem Informação: Quando não for possível verificar o índice.

ATENÇÃO:
A oclusão também será avaliada com base na mordida aberta anterior e posterior, mordida cruzada anterior 
e posterior. São os seguintes os códigos e as respectivas condições:

1.4.2. Mordida Aberta 
Anterior – Se há falta de ultrapassagem vertical  entre incisivos opostos  caracteriza-se uma situação de 
mordida aberta  anterior. (Figura 1) 

Presença desta condição, registra-se código ‘1’, e ausência código ‘0’.
W

H
O

 9
62
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Figura 1. 

Posterior – Se há falta de ultrapassagem vertical  entre molares opostos caracteriza-se uma situação de 
mordida aberta  posterior. 

Presença desta condição, registra-se código ‘1’, e ausência código ‘0’.
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1.4.3. Mordida Cruzada
Anterior – Se o(s)  incisivo(s)  ou canino(s)  inferior(es)  sobrepassa(m) o(s)  incisivo(s)  ou canino(s) 
superiore(s)(overject negativo). (Figura 2)

Presença desta condição, registra-se código ‘1’, e ausência código ‘0’.

Figura 2.

Posterior  - Se  o(s)  molar(es)  inferior(es)  sobrepassa(m)  os  molar(es)  superior(es)  (overject 
negativo).

Presença desta condição, registra-se código ‘1’,  e ausência código ‘0’.

W
H

O
 9

6
2

2
2

Overjet Maxilar Anterior Overjet Mandibular Anterior
(protrusão mandibular)
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1. INSTRUÇÕES GERAIS

Este manual contém instruções para o trabalho dos pesquisadores de campo, auxiliando-os na correta 

aplicação dos questionários, contribuindo para a garantia de padronização e acurácia dos dados coletados. 

Deverá ser lido e discutido durante a fase de treinamento, acompanhando a equipe de coleta em todas as suas 

tarefas.

O êxito desta pesquisa depende fundamentalmente do trabalho da equipe, de sua compreensão da 

importância do projeto, da sua seriedade na execução das tarefas atribuídas na busca de cooperação dos 

participantes para a obtenção das informações solicitadas e a sua plena compreensão das perguntas. Para o 

alcance desses propósitos, considera-se necessário definir alguns compromissos que deverão ser assumidos.

1.1. Recomendações

a) Apresentar-se de forma adequada para não provocar constrangimentos ou recusas. A equipe de coleta 

deve  lembrar  que  irá  entrevistar  famílias  de  níveis  sócio  econômico  e  cultural  distintos,  e  que  o  seu 

vestuário e postura são fundamentais para um clima de cordialidade e cooperação;

b) Procurar estabelecer um clima de cordialidade durante a entrevista, evitando assuntos controvertidos e 

alheios ao objetivo da pesquisa. Caso o entrevistado emita opiniões com as quais o entrevistador discorde, 

NÃO CONFRONTE COM AS SUAS OPINIÕES;

c) Deixar  que  o  entrevistado  expresse  as  respostas  em sua  própria  linguagem sem corrigi-lo,  mas não 

permitindo que a conversa se desvie das perguntas;

d) Evitar que o entrevistado manuseie ou leia os questionários, para não interferir nas respostas;

e) Em nenhuma hipótese o questionário será deixado em poder do entrevistado para que o preencha;

f) Realizar a entrevista na residência do entrevistado, em local reservado, se possível, sem a presença de 

terceiros;

g) Abster-se de fazer comentários quanto à situação do entrevistado ou quanto às respostas dadas, nem 

intimidá-lo ou pressioná-lo a fornecer as informações;

h) Evitar por todos os modos criar uma expectativa de benefícios decorrente da realização da pesquisa;

i) Realizar  as  entrevistas  pessoalmente.  Não  é  permitido  ao  entrevistador  delegar  suas  tarefas  a  outra 

pessoa,  procurar  ajuda  ou  estar  acompanhado  em  seu  trabalho  por  pessoas  não  autorizadas  pela 

coordenação da pesquisa;

j) Dedicar-se  exclusivamente  ao  trabalho  de  pesquisa  durante  as  visitas.  NÃO SERÁ  PERMITIDO,  em 

hipótese alguma, realizar atividades concomitantes, tais como coleta de assinaturas, venda de produtos, ou 

propaganda de qualquer natureza, etc.

2. ETAPAS DA COLETA

Esta pesquisa é um inquérito de base comunitária, realizado com todas as crianças de 18 a 36 meses 

e pessoas com mais de 35 anos das famílias selecionadas para o estudo. Para as crianças, será aplicado o 

Questionário Individual – crianças 18 a 36 meses e para as pessoas maiores de 35 anos, será aplicado o 

Questionário Individual – adultos e idosos.
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2.1 Etapas do trabalho da Equipe de Coleta
A etapa  de  trabalho  de  campo  está  coordenada  por  Tatiana  Frederico  e  Fabiana  Raynal  com a 

colaboração de Cristiane Castro. As equipes de coleta atuarão em 04 Unidades de Saúde (US) de Salvador-BA 

e receberão os kits de campo que contêm crachá, lápis e borracha, cópias dos questionários, formulários para 

consentimento informado e outros materiais necessários. Cada equipe deverá conversar sobre detalhes de 

localização e delimitação das áreas com o supervisor de campo indicado abaixo.

O transporte da equipe será de sua inteira responsabilidade. Recomendamos que a equipe de coleta 

dê preferência ao período da manhã ou da tarde para fazer as visitas com o objetivo de encontrar o maior 

número  de  pessoas  possível  em  suas  residências  tencionando  diminuir  ao  máximo  o  número  de  vistas 

subseqüentes. Vale ressaltar, em contra partida, que famílias numerosas poderão receber várias visitas, a fim 

de evitar que a equipe de coleta se demore demasiadamente na residência e, desse modo, cause transtornos 

na rotina de vida dos entrevistados. Em certas situações, como hora de refeições, realização de atividades 

domésticas,  brigas  etc.,  caberá  à  equipe  perceber  se  o  momento  é  inconveniente  para  a  entrevista  e, 

delicadamente, marcar para uma outra hora. 

A equipe de campo receberá novos questionários dos supervisores da coleta, no momento da entrega 

dos questionários já preenchidos, em datas indicadas abaixo. Os questionários serão checados no momento 

da entrega pelos supervisores. Não serão aceitos questionários mal preenchidos, incompletos ou com redação 

ilegível. 

Casos de recusa deverão ser respeitados e novos indivíduos deverão ser sorteados na faixa etária 

correspondente.  Todos  os  esforços  devem ser  feitos  para  evitar  as  recusas,  isso  porque  não apenas as 

informações são perdidas, como também, a representatividade da amostra pode ficar comprometida. 

Antes de sair para o trabalho de campo, a equipe deve verificar se está com todo o material necessário 

para a correta aplicação dos questionários:

 Lápis, borracha, apontador e prancheta;

 Número suficiente de fichas (questionários) em branco;

 Número suficiente de  Formulários de Consentimento Informado para a aplicação de questionários e 

para o acesso aos prontuários quando necessário;

 Manual de Coleta de Dados, Manual do Examinador e a “pesca dos códigos dos indicadores”;

 Crachá de identificação, carta de apresentação da pesquisa à US;

 Instrumentais de coleta e materiais de consumo necessários.

O trabalho da equipe de coleta de dados consiste em:

a) Apresentação  do  projeto  de  pesquisa  à  US  (Gerência  e  Supervisor(a)  do  PACS  de  cada  US): 

apresentar seus objetivos e logística da coleta de dados junto aos ACS durante a visita domiciliar de 

rotina;

b) Agendamento com o PACS para o acesso às fichas de cadastro das famílias de suas respectivas 

micro-áreas e seleção dos indivíduos a  serem examinados,  conforme a amostra de cada local  de 

coleta;

c) Agendamento com o PACS para o planejamento das visitas domiciliares por micro-área;

d) Visita aos domicílios dos indivíduos sorteados juntamente com o ACS de cada micro-área durante a 

visita domiciliar; 
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e) Apresentar a pesquisa ao entrevistado (mães de crianças de 18 a 36 meses e adultos/idosos acima de 

35 anos), solicitando a assinatura do Consentimento Informado por pessoa a ser examinada;

f) Ao concluir a coleta de dados em cada família, revisar todos os questionários;

g) Comparecer ao local de entrega dos questionários preenchidos na data indicada abaixo.

2.2 Etapas da coleta

1a. Etapa  :   Chegada à US e Seleção da Amostra:  

a) Apresentação do projeto de pesquisa à US (Gerência e Supervisor(a)  do PACS):  apresentar seus 

objetivos e logística da coleta de dados junto aos ACS durante a visita domiciliar;

b) Agendamento com o PACS para o acesso às fichas de cadastro das famílias e seleção dos indivíduos 

a serem examinados, conforme a amostra de cada local de coleta, indicada abaixo;

c) Seleção dos indivíduos participantes:

- Primeiramente serão listadas todas as famílias que têm crianças na faixa etária de 18 a 36 meses, e 

então estas famílias serão sorteadas para a realização da coleta de dados, conforme o número de 

indivíduos necessários para amostra de cada US, indicado abaixo. Nas famílias destas crianças serão 

entrevistadas as suas mães e as crianças serão examinadas. Caso a mãe não esteja presente no 

momento da visita, mais duas visitas deverão ser agendadas e realizadas para a entrevista, sendo que 

o exame bucal da criança pode ser realizado desde que seu responsável assine o Consentimento 

Informado. Caso a mãe da criança não esteja presente nas visitas de retorno, isto deve ser informado 

aos supervisores e a entrevista por telefone será realizada. Caso não seja possível o contato com a 

mãe da criança (more em outro local, falecida, etc.) a entrevista deverá ser feita com o cuidador(a) da 

criança.  

- Durante o exame das crianças, serão examinados todos os adultos e idosos acima de 35 anos que 

residam na casa da criança. O objetivo será alcançar os números estabelecidos nas amostras para as 

faixas etárias de adultos e idosos de cada US, indicados abaixo. Caso as amostras de adultos e idosos 

não sejam alcançadas dessa forma, outras famílias de adultos e idosos deverão ser sorteadas e eles 

serão entrevistados e examinados até que se finalize as amostras em cada US.

- Agendamento com o PACS para o planejamento das visitas domiciliares por micro-áreas.

2a. Etapa: Visita domiciliar
Ao ser atendido pelo morador do domicílio, a equipe deve, em primeiro lugar, identificar-se, com o seu 

crachá. Em seguida, deve informar o objetivo de sua visita, a instituição de origem, e solicitar a colaboração do 

morador, fornecendo as informações sobre sua família.

o Após a saudação, a equipe se identificará com cordialidade, como no exemplo:

"Bom dia, somos da Universidade Federal da Bahia, e estamos realizando a pesquisa sobre família  e  

saúde. Gostaríamos de poder conversar com a Sra. (Sr.) por alguns minutos. Será que isto é possível?...”. 

o Procure despertar no informante o interesse de participação,  esclarecendo a importância da pesquisa. 

Após o convite para entrar na residência e já devidamente instalado, o entrevistador deve apresentar o 

“Termo de Consentimento Informado” da seguinte forma:
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“... Muito obrigado por nos deixar entrar... você (Sr ou Sra) tem tempo agora para que eu aplique uns  

questionários?”

o Se concordar, deverão ser esclarecidos de forma breve os objetivos e procedimentos da pesquisa:

“... Eu vou lhe dizer do que se trata a pesquisa, e se você concordar em participar poderemos iniciar a  

aplicação de alguns questionários...”.

o Passe à leitura do Termo de Consentimento Informado e caso haja concordância e assinatura, dê início à 

aplicação do questionário. Caso haja resistência, insista delicadamente argumentando da seguinte forma:

"Esta é a única forma de podermos estudar os problemas de saúde bucal que afeta muitas pessoas em 

nossa cidade..."  ou "qualquer  pessoa pode se defrontar  com uma situação de doença na família..."ou 

"ainda não existem estudos desse tipo e a sua colaboração é muito importante..." ou "a sua residência foi  

sorteada dentre todas as residências de Salvador".

o O entrevistador deve procurar  adaptar a linguagem ao nível cultural do entrevistado e de pronto tentar 

estabelecer um diálogo com o mesmo, deixando-o à vontade. 

o Deixar bem claro, durante a apresentação, que a entrevista é de CARÁTER SIGILOSO e que as respostas 

serão absolutamente confidenciais. 

o No caso do informante desejar saber porque aquela área está sendo pesquisada, informar que a escolha 

foi feita por sorteio.

o Em  caso  de  recusa,  o  pesquisador  deve  manter  uma  atitude  educada  e  conciliadora,  procurando 

conquistar  a confiança do informante,  tentando convencê-lo da importância  de sua colaboração e dos 

prejuízos que sua recusa poderá causar à pesquisa. Não demonstre pressa. Um bom argumento é informar 

que tem sido através de pesquisas que as causas das doenças e dos seus tratamentos foram descobertos 

e que no Brasil  a pesquisa precisa se desenvolver,  sendo que para tal é necessário a cooperação da 

população. Alegue ainda que vizinhos (caso seja verdade e sem detalhar muito) já participaram e que não 

lhes será causado nenhum dano ou constrangimento.

o Caso a pessoa alegue não ter tempo por estar ocupada, ou a ausência de alguém capaz de fornecer as 

respostas, a equipe poderá propor voltar em outra hora que seja mais conveniente para o entrevistado. 

Agende  a  entrevista  para  outro  horário.  Após  comentários  na  vizinhança  e  do  conhecimento  da 

participação de outras pessoas, é possível que resistências sejam superadas.

o Se após todas as tentativas acima descritas, ainda persistir a recusa, nova família deverá ser sorteada.

3a. Etapa: Questionários e Exame Bucal
Para a aplicação dos questionários, devem ser observadas as seguintes instruções:

o A equipe deve estar preparada para responder a qualquer pergunta relativa ao objetivo da pesquisa e do 

questionário;

o Deve demonstrar segurança no manuseio dos questionários e no trato com os assuntos;

o Não deve confiar na memória, deixando informações para anotações posteriores. Os registros devem ser 

feitos diretamente no questionário, no ato da entrevista. 

o As respostas não deverão ser sugeridas, induzidas ou antecipadas. 

o Ao ler a Questão, o entrevistador não deve fazer nenhum comentário sobre seu significado, isto é, sobre o 

que se pretende obter através das respostas a essa Questão, exceto se for inquirido. 

o Sempre que tiver alguma dúvida a respeito das perguntas do questionário, o entrevistador deve seguir as 

instruções recebidas durante o treinamento e consultar este manual;
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o Em caso de algum problema, o entrevistador, após tentar resolvê-lo com base no seu conhecimento, deve 

registrá-lo no espaço próprio, e ao voltar à FOUFBA, relatá-lo ao Supervisor;

o O entrevistador deve estar a sós com o entrevistado durante a entrevista. Caso alguma pessoa adentre o 

ambiente, informe delicadamente que precisa ficar a sós com o entrevistado.

o O entrevistador deve evitar rapidez excessiva na aplicação, de modo que a entrevista não pareça um 

interrogatório. 

o Ao final do questionário Individual há a necessidade de transcrição dos dados da Ficha A (do SIAB) da 

família para o Questionário Individual.

l)   Após a realização da entrevista, será realizado o exame bucal de acordo com as fichas de cada faixas 

etária, onde serão registrados - condição dentária e periodontal, uso e necessidade de prótese e lesões 

de mucosa na população adulta e idosa; e condição dentária, sangramento gengival à escovação e má-

oclusão nas crianças na primeira infância.

 -  O  exame bucal  será  realizado  na  residência  do  sujeito  da  pesquisa,  sob  luz  natural,  conforme a 

metodologia  proposta  pela  OMS  (1999).  As  estratégias  de  operacionalização  do  exame  serão 

determinadas  pela  condição  física  do  local,  todavia,  buscar-se-á  garantir  iluminação  adequada  e 

privacidade,  evitando  ao  máximo  qualquer  desconforto  aos  indivíduos  e  adotando  os  procedimentos 

básicos de biossegurança (OMS, 1999). A criança pode ficar no colo da mãe e estratégias de motivação 

deverão ser adotadas para que ela não se recuse a ser examinada (brinquedos, balões, etc.).

- Durante a coleta serão utilizados materiais de consumo e instrumentais odontológicos, e materiais de 

escritório, tais como: equipamento de proteção individual (gorro, máscara, jaleco, óculos de proteção e 

luvas  descartáveis),  gaze,  sonda  periodontal  CPI  (OMS,  1999),  espelho  bucal  plano,  lápis,  borracha, 

apontador e pranchetas. 

4a. Etapa: Término da Entrevista e Exame Bucal
Quando terminar a aplicação de cada questionário, o entrevistador deve fazer uma revisão rápida para 

verificar se não houve alguma omissão, falha ou inconsistência. Este procedimento evitará a volta para uma 

provável correção.

Uma  vez  completados  a  entrevista  e  o  exame,  agradecer a  colaboração  e  a  boa  vontade  no 

fornecimento das informações solicitadas. Deve avisar que eventualmente poderá haver nova visita,  (para os 

casos de correção ou de entrevista de algum membro ausente no momento), ou de outra pessoa para casos de 

checagem.

Figura 1
Esquema de procedimento para visita domiciliar

Sinal de Chamada Saudação Apresentação da Pesquisa

Identifica InformanteConsentimento Informado

Questionário Individual Ficha A
EXAME DE

BUCAL
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ATENÇÃO:  A VIOLAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, O REGISTRO DE SITUAÇÃO INEXISTENTE, A OMISSÃO PROPOSITAL DE 

DADOS, A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE NÃO ESPECÍFICA DE SUA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR, BEM COMO O 

NÃO-CUMPRIMENTO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS OU DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO 

TREINAMENTO E/OU NO MANUAL, CONSTITUIRÃO MOTIVOS DE DISPENSA IMEDIATA.

1. Sistema de Controle
Os questionários passarão por um sistema de controle de qualidade que inclui 03 momentos, a saber:

o Verificação do preenchimento correto (todos os dados preenchidos, incoerências de números, etc.) pela 

equipe de coleta;

o  Verificação do correto preenchimento pelo Supervisor  da Coleta que receberá estes questionários na 

FOUFBA, em  data indicada abaixo; 

o Verificação de consistência interna através da repetição de 10% dos questionários, ou seja, a cada 10 

questionários preenchidos, um deve ser refeito (tanto a entrevista quanto o exame bucal).

O Questionário Individual deverá ser entregue de modo organizado. Estes devem ser ordenadas de 

acordo com a ordem dos endereços, por rua e por área. A numeração da ficha (Número de Identificação) 
será preenchida apenas pelo Supervisor da Coleta. 

2.4 Transcrição dos dados para os respectivos campos
Redija com clareza evitando a grafia confusa especialmente de números como 7 que deve ser cortado 

para evitar semelhança com o número 1, e o 3 em relação ao 5 e ao 8.

3. Período, Locais e Supervisão da Coleta
a) O período previsto para a coleta de dados é de julho a setembro de 2007.

b) A equipe de coleta trabalhará em dupla ou trio, sendo um ou dois anotadores/entrevistadores e um 

examinador. 

c) Os números de equipes por local de coleta serão os seguintes: 

2 Equipes de coleta – DS Brotas – USF Candeal  e Pau da Lima – USF Canabrava

04 Equipes de coleta – DS Subúrbio Ferroviário – USF Recanto da Lagoa

     05 Equipes de coleta – DS Barra Rio Vermelho – USF Alto das Pombas

d)  A  Supervisão  da  Coleta  tem por  objetivo  apoiar  as  equipes  de  coleta  durante  este  momento  da 

pesquisa. Foram definidas 03 pesquisadoras supervisoras que estarão trabalhando diretamente com as 

equipes nas US, desde o momento da primeira visita à US até a realização de visitas domiciliares, etc.

Supervisoras de Campo:

• Cristiane Castro – 04 equipes do DS Barra Rio Vermelho

• Fabiana Raynal – 04 equipes do DS Subúrbio Ferroviário

• Tatiana Frederico – 02 equipes de Brotas e Pau da Lima e 01 equipe do DS Barra Rio Vermelho

e) Plantão da Supervisão na FOUFBA:

Objetivo: tirar dúvida, discussão de experiências, distribuição de material de coleta, entrega de fichas 

preenchidas e pagamento das diárias de campo.

Período: semanalmente, a partir de julho de 2007 até o término da coleta.

• Cristiane Castro – quinta-feira à tarde.

• Fabiana Raynal – quinta-feira pela manhã.

• Tatiana Frederico – quarta-feira pela manhã.
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4. Amostras das US

Faixas etárias Brotas -USF Candeal Pau da Lima -  USF 
Canabrava

Sub.  Ferr.  -  USF 
Vista  Alegre  e 
Congo

Barra  -  USF 
Federação

Crianças  18  a  36 
meses

29 89 191 240

Adultos de 35 anos 
até 59 anos

36 60 163 241

Idosos  de  60  anos 
ou mais

33 38 109 200

5. Valor, Datas do Pagamento das Equipes e Entrega de Fichas Preenchidas

a) Valor do pagamento por ficha preenchida, por aluno: R$ 3,00.

b) Datas previstas para entrega de fichas preenchidas e pagamento na FOUFBA:

- Junho: 16/06/2007 – 80 fichas (R$240,00).

- Agosto: 01 e 02/08 pela manhã na FO, 6º andar, com as Supervisoras.

- Setembro: 05 e 06/09 pela manhã, na FO, 6º andar, com as Supervisoras.

- Outubro: 03 e 04/10 pela manhã, na FO, 6º andar, com as Supervisoras.

6. Data prevista para próxima reunião dos pesquisadores na FOUFBA 

Objetivo: avaliação do andamento das equipes com discussão de ajustes necessários. 

Data: 19/07/2007, às 9:00hs na FOUFBA.

OBS.:
Seu  trabalho  no  campo é  muito  importante  e  é  da  sua  seriedade  e  da  sua  responsabilidade  que  

depende o sucesso da nossa pesquisa.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA / DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL E PEDIÁTRICA

Estudo: “Condições de saúde bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos de Salvador-BA: uma abordagem do 
contexto familiar e qualidade de vida”

QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL – CRIANÇAS 
Obs. Entrevista a ser realizada com a mãe e/ou cuidador da criança 

Identificação da Criança __ __ __ __
Distrito Sanitário:_____________________   USF:____________________    Família  ___ ___ ___         
ACS:____________________________________      Equipe do(a) ACS:_________________________
Data do exame:___/___/___     Entrevistador:________________   Anotador:______________________ 
Nome da criança:______________________________________________________________________
Idade da criança: _______ (em meses)
Endereço:____________________________________________________________________________
Tels. Mãe/Resp.: res. _________________  comercial: _________________ celular:_________________  
Responsável [    ] 1-Mãe 2-Cuidador              

EXAME BUCAL: 

 PLACA BACTERIANA
o Visível [   ]  0-Não   1- Sim   9-Sem registro

 ALTERAÇÃO GENGIVAL 
o Sangramento gengival visível (após escovação supervisionada) [    ] 0-Ausência  1-Presença  9-Sem registro

 CONDIÇÃO DENTAL – EXAME DA COROA

             Nº de dentes presentes [    ]                         Nº de superfícies presentes [    ] 
Nº de dentes cariados  [    ]                         Nº de superfícies cariadas [    ] 
Nº de dentes obturados [    ]                        Nº de superfícies obturadas  [    ] 
Nº de dentes extraídos por cárie  [    ]         Nº de superfícies extraídas por cárie  [  ]

            Nº de dentes com trauma  [    ]                Nº de superfícies com trauma  [    ]      
ceo-d=______                                                    ceo-s=______  

 MÁ-OCLUSÃO
o Índice de Má-Oclusão [     ]  0-Normal  1-Leve  2-Moderada/Severa  9-Sem informação

o Mordida aberta anterior [    ]        M. aberta posterior [   ]  0-Não 1-Sim 9-Não se aplica

o Mordida cruzada anterior  [    ]    M. cruzada posterior [   ]  0-Não 1-Sim 9-Não se aplica

ANEXO 4ANEXO 4
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___________________________________________________________________________________

    HÁBITOS DE VIDA
AMAMENTAÇÃO/ALEITAMENTO

o Logo que a criança nasceu, mamou só no peito? [  ]  0-Não  1-Sim  9-Não sabe  
       Até quando? [   ] (em meses)    
o Teve aleitamento misto (peito e outro leite)? [    ]  0-Não  1-Sim  9-Não sabe    

             Até quando? (em meses) [    ]    
o Usa (ou) só leite artificial (não materno)? [    ] 0-Não  1-Sim  9-Não sabe  

             Desde quando (em meses) [     ]   Até quando? (em meses) [     ]    
             Conteúdo da mamadeira [    ]   1- leite bovino  2- leite caprino   3- leite vegetal   4-mingau (farináceos)

o Adição de adoçantes na mamadeira [    ] 0-Não 1-Açúcar 2-Mel 3-Outros. Esp.______________ 

o A criança costuma alimentar-se fora das horas das refeições principais? [   ] 0- Não  1- Sim  9-Não sabe

o A criança costuma alimentar-se de doces (balas, chocolates, biscoitos, etc.) entre as refeições 
principais [    ] 0- Não  1- Sim   9-Não sabe

o Com que idade introduziu outros alimentos que não o leite? [    ] (em meses)    

AMAMENTAÇÃO/ALIMENTAÇÃO NOTURNA  
o Mama(ou) antes de dormir [   ]  0- Não   1-Sim         
       Até quando [    ] (em meses)

Tipo [    ]   1- Peito  2-Mamadeira  3- Misto

o Mama(ou) durante o sono [     ] 0- Não   1-Sim         
       Até quando [    ] (em meses)

Tipo [    ]   1- Peito     2-Mamadeira  3- Misto

             Freqüência [   ] 1-1 vez    2-2 vezes   3-3 vezes ou mais     9-Não se aplica

HIGIENE BUCAL
o Recebeu alguma orientação para higiene bucal da criança? [   ] 0-Não  1-Sim   9-Não sabe

o Limpa a boca da criança [   ] 0-Não 1-Sim 9-Não sabe  
      Se sim, o que utiliza [    ] 1-com escova sem pasta  2-com escova com pasta  3-com escova, pasta e fio dental  4-fralda ou pano 
         úmido  5-algodão  6-gaze  7-outros. Esp.______________  9. Não se aplica
      Freqüência diária [    ] 1- somente manhã  2-somente à tarde  3-somente antes de dormir  4-manhã e tarde  5-manhã e antes de 
         dormir  6-tarde e antes de dormir  7-manhã, tarde e antes de dormir  8-outros.Esp.______________  9. Não sabe/Não se aplica
o Início da higiene bucal da criança [    ] (em meses da criança)  99.Não se aplica

ACESSO À ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL
o A criança já recebeu algum tipo de atenção odontológica (preventiva, educativa ou curativa) [    ] 0-Não
         1-preventivo  2-educativo  3-cirúrgico-restaurador  4-outro . Esp.______________  9-Não sabe
o A criança já foi ao dentista [    ] 0-Não  1-Sim   9-Não sabe

o Qual o motivo do atendimento? [    ] 1-cárie  2-dor  3-traumatismo  4-avaliar se estava tudo normal  5-prevenção (limpeza, 
flúor)  6-rotina escolar  7-outros. Esp.___________________ 9-Não sabe/Não se aplica

o A criança visita o dentista com que freqüência [    ] 1-Nunca foi  2-semestralmente  3-anualmente  4-de 2 em 2 anos 
5->2anos  6-quando há algum problema (cárie, dor, trauma, etc.)  9-Não sabe

HÁBITOS 0-Não 1-Sim 
o [   ] Nenhum  
o [   ] Sucção digital    Se sim, desde quando/início   [   ]   (em meses)       Até quando/final [   ] (em meses)
o [   ] Chupeta convencional    Se sim, desde quando/início   [   ]   (em meses)       Até quando/final [   ] (em 

meses)
o [   ] Chupeta ortodôntica   Se sim, desde quando/início   [   ]   (em meses)       Até quando/final [   ] (em meses)
o [   ] Chupeta adocicada     Se sim, desde quando/início   [   ]   (em meses)       Até quando/final [   ] (em meses) 
o [   ] Outros. Esp.____________________   Se sim, desde quando/início   [    ]   (em meses)        Até 

quando/final [   ] (em meses)
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o  Freqüência do hábito [    ]  1-Pouco freqüente (poucas vezes ao dia/noite)   2-Muito freqüente (muitas 
vezes ao dia/noite) 9-Não se aplica
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1. INSTRUÇÕES GERAIS

Este manual contém instruções para o trabalho dos pesquisadores de campo, auxiliando-os na correta 

aplicação dos questionários, contribuindo para a garantia de padronização e acurácia dos dados coletados. 

Deverá ser lido e discutido durante a fase de treinamento, acompanhando a equipe de coleta em todas as suas 

tarefas.

O êxito desta pesquisa depende fundamentalmente do trabalho da equipe, de sua compreensão da 

importância do projeto, da sua seriedade na execução das tarefas atribuídas na busca de cooperação dos 

participantes para a obtenção das informações solicitadas e a sua plena compreensão das perguntas. Para o 

alcance desses propósitos, considera-se necessário definir alguns compromissos que deverão ser assumidos.

1.2. Recomendações

k) Apresentar-se de forma adequada para não provocar constrangimentos ou recusas. A equipe de coleta 

deve  lembrar  que  irá  entrevistar  famílias  de  níveis  sócio  econômico  e  cultural  distintos,  e  que  o  seu 

vestuário e postura são fundamentais para um clima de cordialidade e cooperação;

l) Procurar estabelecer um clima de cordialidade durante a entrevista, evitando assuntos controvertidos e 

alheios ao objetivo da pesquisa. Caso o entrevistado emita opiniões com as quais o entrevistador discorde, 

NÃO CONFRONTE COM AS SUAS OPINIÕES;

m) Deixar  que  o  entrevistado  expresse  as  respostas  em sua  própria  linguagem sem corrigi-lo,  mas não 

permitindo que a conversa se desvie das perguntas;

n) Evitar que o entrevistado manuseie ou leia os questionários, para não interferir nas respostas;

o) Em nenhuma hipótese o questionário será deixado em poder do entrevistado para que o preencha;

p) Realizar a entrevista na residência do entrevistado, em local reservado, se possível, sem a presença de 

terceiros;

q) Abster-se de fazer comentários quanto à situação do entrevistado ou quanto às respostas dadas, nem 

intimidá-lo ou pressioná-lo a fornecer as informações;

r) Evitar por todos os modos criar uma expectativa de benefícios decorrente da realização da pesquisa;

s) Realizar  as  entrevistas  pessoalmente.  Não  é  permitido  ao  entrevistador  delegar  suas  tarefas  a  outra 

pessoa,  procurar  ajuda  ou  estar  acompanhado  em  seu  trabalho  por  pessoas  não  autorizadas  pela 

coordenação da pesquisa;

t) Dedicar-se  exclusivamente  ao  trabalho  de  pesquisa  durante  as  visitas.  NÃO SERÁ  PERMITIDO,  em 

hipótese alguma, realizar atividades concomitantes, tais como coleta de assinaturas, venda de produtos, ou 

propaganda de qualquer natureza, etc.

2. ETAPAS DA COLETA

Esta pesquisa é um inquérito de base comunitária, realizado com todas as crianças de 18 a 48 meses, 

participantes da primeira coleta de dados em 2007, neste mesmo projeto. Para as crianças, será aplicado o 

Exame Bucal – crianças 18 a 48 meses,  além de entrevistas com seus responsáveis, quando dados destas 

crianças forem necessários para complementar a coleta feita em 2007.
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2.1 Etapas do trabalho da Equipe de Coleta
A etapa  de  trabalho  de  campo  está  coordenada  por  Tatiana  Frederico  e  Fabiana  Raynal  com a 

colaboração de Cristiane Castro. As equipes de coleta atuarão em 04 Unidades de Saúde (US) de Salvador-BA 

e receberão os kits de campo que contêm crachá, lápis e borracha, cópias dos questionários, formulários para 

consentimento informado e outros materiais necessários. Cada equipe deverá conversar sobre detalhes de 

localização e delimitação das áreas com o supervisor de campo indicado abaixo.

O transporte da equipe será de sua inteira responsabilidade. Recomendamos que a equipe de coleta 

dê preferência ao período da manhã ou da tarde para fazer as visitas com o objetivo de encontrar o maior 

número  de  pessoas  possível  em  suas  residências  tencionando  diminuir  ao  máximo  o  número  de  vistas 

subseqüentes. Vale ressaltar, em contra partida, que famílias numerosas poderão receber várias visitas, a fim 

de evitar que a equipe de coleta se demore demasiadamente na residência e, desse modo, cause transtornos 

na rotina de vida dos entrevistados. Em certas situações, como hora de refeições, realização de atividades 

domésticas,  brigas  etc.,  caberá  à  equipe  perceber  se  o  momento  é  inconveniente  para  a  entrevista  e, 

delicadamente, marcar para uma outra hora. 

A equipe de campo receberá novos questionários dos supervisores da coleta, no momento da entrega 

dos questionários já preenchidos, em datas indicadas abaixo. Os questionários serão checados no momento 

da entrega pelos supervisores. Não serão aceitos questionários mal preenchidos, incompletos ou com redação 

ilegível.

 

ATENÇÃO:

 Casos  de  recusa  deverão  ser  respeitados  e  novas  CRIANÇAS  NÃO  DEVERÃO  SER 

EXAMINADAS.  Recomendamos  todo  o  esforço  possível  na  busca  ativa  das  crianças  já 
examinadas  em  2007,  caso  contrário,  a  representatividade  da  amostra  pode  ficar 
comprometida. 

 Para isso, caso a criança não esteja presente na primeira visita realizada ao seu domicílio, 

mais duas visitas deverão ser realizadas para encontrá-la em sua residência. Caso a criança 
tenha se mudado ou esteja em uma creche/escola na área de abrangência da USF, visitas 
deverão ser realizadas ao local para a realização do exame bucal. 

Antes de sair para o trabalho de campo, a equipe deve verificar se está com todo o material necessário 

para a correta aplicação dos questionários:

 Lápis, borracha, apontador e prancheta;

 Número suficiente de fichas (questionários) em branco;

 Número suficiente de  Formulários de Consentimento Informado para a aplicação de questionários e 

para o acesso aos prontuários quando necessário;

 Manual de Coleta de Dados, Manual do Examinador e a “pesca dos códigos dos indicadores”;

 Crachá de identificação, carta de apresentação da pesquisa à US;

 Instrumentais de coleta e materiais de consumo necessários;

 LISTAGEM DAS CRIANÇAS EXAMINADAS EM 2007 (COM SUA IDENTIFICAÇÃO, ENDEREÇO E 

NOME DO ACS).
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O trabalho da equipe de coleta de dados consiste em:

h) Apresentação  do  projeto  de  pesquisa  à  US  (Gerência  e  Supervisor(a)  do  PACS  de  cada  US): 

apresentar seus objetivos e logística da coleta de dados junto aos ACS durante a visita domiciliar de 

rotina;

i) Agendamento com o ACS para o planejamento das visitas domiciliares por micro-área;

j) Visita aos domicílios das crianças examinadas em 2007, juntamente com o ACS de cada micro-área 

durante a visita domiciliar; 

k) Apresentar  a  pesquisa  ao  responsável  pela  criança,  solicitando  a  assinatura  do  Consentimento 

Informado por pessoa a ser examinada;

l) Ao concluir a coleta de dados em cada família, revisar todos os questionários;

m) Comparecer ao local de entrega dos questionários preenchidos na data indicada abaixo.

2.2 Etapas da coleta

1a. Etapa  :   Chegada à US e Seleção da Amostra:  

d) Apresentação do projeto de pesquisa à US (Gerência e Supervisor(a)  do PACS):  apresentar seus 

objetivos e logística da coleta de dados junto aos ACS durante a visita domiciliar;

e) Agendamento  com o  ACS  de  cada  micro-área  o  horário  para  a  visita  domiciliar  das  crianças  já 

examinadas em 2007; 

f) Seleção dos indivíduos participantes: selecionar apenas as crianças já participantes em 2007 e realizar 

a visita domiciliar. 

2a. Etapa: Visita domiciliar
Ao ser atendido pelo morador do domicílio, a equipe deve, em primeiro lugar, identificar-se, com o seu 

crachá. Em seguida, deve informar o objetivo de sua visita, a instituição de origem, e solicitar a colaboração do 

morador, fornecendo as informações sobre sua família.

o Após a saudação, a equipe se identificará com cordialidade, como no exemplo:

"Bom dia, somos da Universidade Federal da Bahia, e estamos realizando a pesquisa sobre família  e  

saúde. Gostaríamos de poder conversar com a Sra. (Sr.) por alguns minutos. Será que isto é possível?...”. 

o Procure despertar no informante o interesse de participação,  esclarecendo a importância da pesquisa. 

Após o convite para entrar na residência e já devidamente instalado, o entrevistador deve apresentar o 

“Termo de Consentimento Informado” da seguinte forma:

“... Muito obrigado por nos deixar entrar... você (Sr ou Sra) tem tempo agora para que eu aplique uns  

questionários?”

o Se concordar, deverão ser esclarecidos de forma breve os objetivos e procedimentos da pesquisa:

“... Eu vou lhe dizer do que se trata a pesquisa, e se você concordar em participar poderemos iniciar a  

aplicação de alguns questionários...”.

o Passe à leitura do Termo de Consentimento Informado e caso haja concordância e assinatura, dê início à 

aplicação do questionário, quando for necessário e ao exame bucal da criança em seguida. Caso haja 

resistência, insista delicadamente argumentando da seguinte forma:
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"Esta é a única forma de podermos estudar os problemas de saúde bucal que afeta muitas pessoas em 

nossa cidade..."  ou "qualquer  pessoa pode se defrontar  com uma situação de doença na família..."ou 

"ainda não existem estudos desse tipo e a sua colaboração é muito importante..." ou "a sua residência foi  

sorteada dentre todas as residências de Salvador".

o O entrevistador deve procurar  adaptar a linguagem ao nível cultural do entrevistado e de pronto tentar 

estabelecer um diálogo com o mesmo, deixando-o à vontade. 

o Deixar bem claro, durante a apresentação, que a entrevista é de CARÁTER SIGILOSO e que as respostas 

serão absolutamente confidenciais. 

o Em  caso  de  recusa,  o  pesquisador  deve  manter  uma  atitude  educada  e  conciliadora,  procurando 

conquistar  a confiança do informante,  tentando convencê-lo da importância  de sua colaboração e dos 

prejuízos que sua recusa poderá causar à pesquisa. Não demonstre pressa. Um bom argumento é informar 

que tem sido através de pesquisas que as causas das doenças e dos seus tratamentos foram descobertos 

e que no Brasil  a pesquisa precisa se desenvolver,  sendo que para tal é necessário a cooperação da 

população. Alegue ainda que vizinhos (caso seja verdade e sem detalhar muito) já participaram e que não 

lhes será causado nenhum dano ou constrangimento.

o Caso a pessoa alegue não ter tempo por estar ocupada, ou a ausência de alguém capaz de fornecer as 

respostas, a equipe poderá propor voltar em outra hora que seja mais conveniente para o entrevistado. 

Agende  a  entrevista  para  outro  horário.  Após  comentários  na  vizinhança  e  do  conhecimento  da 

participação de outras pessoas, é possível que resistências sejam superadas.

3a. Etapa: Questionários e Exame Bucal

o Aplicar os questionários, quando necessário (para complementar dados não coletados das crianças em 

2007).

b)   Após a realização da entrevista, será realizado o exame bucal das crianças:

 -  O  exame bucal  será  realizado  na  residência  do  sujeito  da  pesquisa,  sob  luz  natural,  conforme a 

metodologia  proposta  pela  OMS  (1999).  As  estratégias  de  operacionalização  do  exame  serão 

determinadas  pela  condição  física  do  local,  todavia,  buscar-se-á  garantir  iluminação  adequada  e 

privacidade,  evitando  ao  máximo  qualquer  desconforto  aos  indivíduos  e  adotando  os  procedimentos 

básicos de biossegurança (OMS, 1999). A criança pode ficar no colo da mãe e estratégias de motivação 

deverão ser adotadas para que ela não se recuse a ser examinada (brinquedos, balões, etc.).

 - Durante a coleta serão utilizados materiais de consumo e instrumentais odontológicos, e materiais de 

escritório, tais como: equipamento de proteção individual (gorro, máscara, jaleco, óculos de proteção e 

luvas  descartáveis),  gaze,  sonda  periodontal  CPI  (OMS,  1999),  espelho  bucal  plano,  lápis,  borracha, 

apontador e pranchetas.

4a. Etapa: Término da Entrevista e Exame Bucal
Quando terminar a aplicação de cada questionário, o entrevistador deve fazer uma revisão rápida para 

verificar se não houve alguma omissão, falha ou inconsistência. Este procedimento evitará a volta para uma 

provável correção.

Uma  vez  completados  a  entrevista  e  o  exame,  agradecer a  colaboração  e  a  boa  vontade  no 

fornecimento das informações solicitadas. Deve avisar que eventualmente poderá haver nova visita,  (para os 
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casos de correção ou de entrevista de algum membro ausente no momento), ou de outra pessoa para casos de 

checagem.

Figura 1
Esquema de procedimento para visita domiciliar

ATENÇÃO:  A VIOLAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, O REGISTRO DE SITUAÇÃO INEXISTENTE, A OMISSÃO PROPOSITAL DE 

DADOS, A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE NÃO ESPECÍFICA DE SUA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR, BEM COMO O 

NÃO-CUMPRIMENTO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS OU DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO 

TREINAMENTO E/OU NO MANUAL, CONSTITUIRÃO MOTIVOS DE DISPENSA IMEDIATA.

2. Sistema de Controle
Os questionários passarão por um sistema de controle de qualidade que inclui 03 momentos, a saber:

o Verificação do preenchimento correto (todos os dados preenchidos, incoerências de números, etc.) pela 

equipe de coleta;

o  Verificação do correto preenchimento pelo Supervisor  da Coleta que receberá estes questionários na 

FOUFBA, em  data indicada abaixo; 

o Verificação de consistência interna através da repetição de 10% dos questionários, ou seja, a cada 10 

questionários preenchidos, um deve ser refeito (tanto a entrevista quanto o exame bucal).

ATENÇÃO:
O Instrumento de coleta (ficha) deverá ser entregue devidamente identificado (inclusive com o 

número de identificação da criança fornecido previamente pela Coordenação do Projeto), sem rasuras 
ou dados em branco. 

2.4 Transcrição dos dados para os respectivos campos
Redija com clareza evitando a grafia confusa especialmente de números como 7 que deve ser cortado 

para evitar semelhança com o número 1, e o 3 em relação ao 5 e ao 8.

3. Período, Locais e Supervisão da Coleta

d) O período previsto para a coleta de dados é de junho a julho de 2008.

e) A equipe de coleta trabalhará em dupla ou trio, sendo um ou dois anotadores/entrevistadores e um 

examinador. 

f) Os números de equipes por local de coleta serão os seguintes: 

Sinal de Chamada Saudação Apresentação da Pesquisa

Identifica InformanteConsentimento Informado

Questionário Individual, quando 
necessário

EXAME DE
BUCAL DA 
CRIANÇA
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2 Equipes de coleta – DS Brotas – USF Candeal  e Pau da Lima – USF Canabrava

02 Equipes de coleta – DS Subúrbio Ferroviário – USF Vista Alegre e Congo

     05 Equipes de coleta – DS Barra Rio Vermelho – USF Federação

d)  A  Supervisão  da  Coleta  tem por  objetivo  apoiar  as  equipes  de  coleta  durante  este  momento  da 

pesquisa. Foram definidas 03 pesquisadoras supervisoras que estarão trabalhando diretamente com as 

equipes nas US, desde o momento da primeira visita à US até a realização de visitas domiciliares, etc.

Supervisoras de Campo:

• Fabiana Raynal – DS Subúrbio Ferroviário

• Tatiana Frederico – Barra Rio Vermelho, Brotas e Pau da Lima 

e) Plantão da Supervisão na FOUFBA:

Objetivo: tirar dúvida, discussão de experiências, distribuição de material de coleta, entrega de fichas 

preenchidas e pagamento das diárias de campo.

• Período: será informado em junho de 2008. 

4. Amostras das US

Faixas etárias Brotas -USF Candeal Pau da Lima -  USF 
Canabrava

Sub.  Ferr.  -  USF 
Congo  e  Vista 
Alegre

Barra  -  USF 
Federação

Crianças  18  a  36 
meses

28 89 191 213

5. Valor, Datas do Pagamento das Equipes e Entrega de Fichas Preenchidas

a) Valor do pagamento por ficha preenchida, por aluno: R$ 3,00.

b) Valor do pagamento por ficha preenchida, por ACS: R$ 1,00.

C) Datas previstas para entrega de fichas preenchidas e pagamento na FOUFBA:

- Julho: 05/07/2008, 19/07/2008 - sábado, 8hs;  

- Agosto: 02/08/2008 – sábado, 8hs.  

ATENÇÃO:
Todos os alunos voluntários receberão no dia 14/06/2008,  o adiantamento das diárias de campo 

no valor de R$100,00. 

6. Data prevista para próxima reunião dos pesquisadores na FOUFBA 

Objetivo: avaliação do andamento das equipes com discussão de ajustes necessários. 

Data: 14/06/2008, às 8:00hs na FOUFBA.

OBS.:

Seu trabalho no campo é muito importante e é da sua seriedade e da sua responsabilidade que 
depende o sucesso da nossa pesquisa.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL E PEDIÁTRICA
GRUPO DE PESQUISA EM SAÚDE BUCAL COLETIVA

TERMO DE CONSENTIMENTO - CRIANÇAS

PESQUISA CIENTÍFICA 
Condições de Saúde Bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos - 

Contexto familiar e Qualidade de Vida

Salvador, ___/___ de 2007
Prezado(a) Senhor(a),

Pedimos  o  favor  de  dedicar  alguns  minutos  do  seu  tempo  para  ler  este 
comunicado. 

A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia está fazendo uma 
pesquisa sobre como a qualidade de vida, as características da família, acesso e uso dos 
serviços  odontológicos  afetam  a  saúde  bucal  da  população  de  Salvador–BA.  Nessa 
investigação científica, serão aplicados questionários e examinados os dentes e as gengivas 
de crianças, adultos e idosos da população de diversas áreas do município. O exame é uma 
observação da boca, feita na própria casa, com toda perícia técnica, segurança e higiene, 
conforme  normas  da  Organização  Mundial  da  Saúde  e  do  Ministério  da  Saúde.  Não 
representa riscos nem desconforto para quem será examinado. Os dados individuais não 
serão divulgados em nenhuma hipótese, mas, os resultados da pesquisa contribuirão muito 
para  o  conhecimento  da  realidade  da  saúde  bucal  da  população  de  Salvador-BA, 
possibilitando a criação de medidas específicas para prevenir doenças bucais e melhorar a 
saúde de todos. Por isso, sua colaboração, autorizando no quadro abaixo a realização 
do exame, é muito importante. Esclarecemos que sua participação é decorrente de sua livre 
decisão  após  receber  todas  as  informações  que  julgar  necessárias.  Você  não  será 
prejudicado de qualquer forma, caso sua vontade seja de não colaborar. Se quiser mais 
informações sobre o nosso trabalho, por favor, ligue para:

Profa. Dra. Maria Isabel Pereira Vianna e/ou
Profa. Dra. Maria Cristina Teixeira Cangussu

Telefone: 3336 5776 (ramal 240)

Ou então, fale pessoalmente com elas na: Faculdade de Odontologia da UFBA - Rua 
Araújo Pinho, 62, Canela, 6º Andar.

Esperando contar com seu apoio, desde já agradecemos.
Atenciosamente,

A Coordenação da Pesquisa

AUTORIZAÇÃO
Após ter  sido  informado sobre  as  características  da pesquisa  “Condições  de  Saúde 
Bucal de crianças na primeira infância, adultos e idosos -  Contexto Familiar e Qualidade 
de Vida”, AUTORIZO a realização do exame em:
_____________________________________________________________________

Salvador, ____ de ____________________ de 20____.

Nome do Responsável Assinatura do Responsável

ANEXO 6ANEXO 6
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Contexto familiar e saúde bucal de pré-escolares: 

uma abordagem qualitativa 

Salvador-BA

Outubro, 2008

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA



261

Contexto familiar e saúde bucal de pré-escolares: 

uma abordagem qualitativa 

Pesquisadora Responsável/Doutoranda: Tatiana Frederico de 
Almeida

Orientadora: Profa. Dra. Maria Isabel Pereira Vianna

Salvador-BA

Outubro, 2008

Projeto  apresentado  ao  Comitê 
de Ética em Pesquisa do Instituto 
de  Saúde  Coletiva  da 
Universidade  Federal  da  Bahia 
para sua apreciação e avaliação.
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1. Introdução

             A literatura científica revela que a maioria dos estudos enfatiza a saúde 

bucal de escolares, pela facilidade do acesso a estes em instituições educacionais. 

Pelo mesmo motivo, essa população também é o principal alvo das ações de saúde 

dos serviços odontológicos, o que vem contribuindo para o controle dos problemas 

bucais deste grupo populacional (Pinto, 2000). Assim, as condições de saúde bucal 

de  outros  grupos,  como  por  exemplo,  das  crianças  pré-escolares  são  pouco 

conhecidas e priorizadas pelas estratégias de atenção à saúde bucal no país. 

              A cárie dentária na dentição decídua comporta-se de maneira não 

homogênea quanto a sua prevalência e severidade nos diferentes grupos avaliados 

segundo os resultados de investigações publicadas recentemente (Antunes, Peres e 

Mello, 2006; Cabral, 2005b; Cabral 2005c; Cabral 2005d; Peres et al., 2005; Pine et 

al.,  2004;  Peres  et  al.,  2003;  Santos  e  Soviero,  2002;  Diehnet  e  Kiyak,  2001; 

Traebert et al., 2001; Dini, Holt e Bedi, 2000; Saito, Deccico e Santos, 1999;  Leite e 

Ribeiro, 2000; Freire et al., 1997; Tomita et al., 1996). Esta é uma doença infecciosa, 

complexa e multifatorial (Fejerskov, 2004) e, estudos com abordagem qualitativa são 

pouco realizados, sendo a grande maioria das pesquisas quantitativas. Entretanto, 

os achados dos mesmos são pouco esclarecedores quanto ao início e progressão 

desta  doença nesta  fase  da  vida.  No entanto,  a  presença precoce de cárie  em 

crianças de pouca idade possui características destrutivas específicas e geralmente 

é  acompanhada  pela  presença  de  dor  e  infecção,  que  podem gerar  problemas 

alimentares  e  conseqüente  comprometimento  do  desenvolvimento  físico  e  da 

estética, prejudicando o convívio social infantil (Cabral, 2005a). 

As más oclusões são anomalias caracterizadas pela presença de desvios de 

diferentes  naturezas:  no  alinhamento  dentário  (má oclusão  dentária),  na  relação 

entre os arcos dentários e/ou dos ossos basais maxilares (má oclusão esquelética). 

Os  problemas  oclusais  podem  ocasionar  alterações  nas  funções  de  fonação  e 

mastigação, desgastes dentários, alterações nos tecidos de suporte dos dentes ou 

mesmo dores musculares, encefálicas e na articulação temporomandibular (Spilã et 

al.,  2002),  e  também alterações  estéticas  (Tomita,  1997).  Estes  problemas  são 

poucos estudados na dentição decídua, apesar de representarem o terceiro maior 

problema  de  saúde  bucal  nas  populações  em  geral.  Estudos  epidemiológicos 
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revelam que entre os pré-escolares, diferentes fatores são associados à ocorrência 

das más oclusões, como os fatores comportamentais, a exemplo dos hábitos bucais 

deletérios (sucção digital e chupeta) (Peres, 2002; Tomita, Bijella e Franco, 2000a), 

fatores socioeconômicos (Kharbanda et al., 1994; Moron et al., 1995; Tomita et al., 

2000b), características antropométricas e nutricionais (Peres e Tomita, 2006), como 

a  amamentação  materna  (Karjalainen  et  al.,  1999;  Peres,  2002),  dentre  outros. 

Porém,  não  são  encontrados  na  literatura  científica  estudos  qualitativos  que 

busquem analisar profundamente o contexto de desenvolvimento das más oclusões 

em crianças na faixa etária dos pré-escolares. 

Historicamente,  as  principais  temáticas  abordadas  pelos  estudos  sobre 

condições de saúde bucal de crianças pré-escolares foram seus aspectos biológicos 

e  atitudes  comportamentais  relacionadas  à  saúde  bucal,  enfatizando  os  fatores 

proximais  individuais  de  determinação  das  principais  doenças  que  acometem  a 

cavidade  bucal.  Dessa  forma,  as  práticas  de  promoção  de  saúde  concentraram 

esforços  em  estratégias  que  viabilizassem  mudança  de  hábitos,  basicamente  a 

higienização  dental  e  o  consumo  reduzido  e  racional  da  sacarose.  Algumas 

investigações, porém, têm concluído que estas estratégias são limitadas no que se 

refere à melhoria das condições de saúde bucal (Lacerda, 2005). 

Na atualidade,  estudos alertam para  a importância  de  fatores  relativos  ao 

estilo de vida, estrutura familiar, padrões de consumo e nível sócio-econômico na 

determinação das afecções bucais (Lacerda, 2005; Peres, Bastos e Latorre, 2000; 

Vasconcelos,  1999).  Pesquisa  conduzida  por  Holst  et  al.  (2001)  evidencia  a 

relevância  do  contexto  social  sobre  aspectos  comportamentais  e  psicológicos  e, 

destes últimos, sobre o processo biológico em saúde bucal. A estrutura e o contexto 

social influenciam diretamente o nível individual. 

Todavia, os comportamentos de risco, normas culturais, crenças e atitudes 

referentes à saúde e fatores relacionados à oferta de serviços aos pré-escolares são 

pouco  explorados  (Reisine  e  Douglas,  1998).  Para  Montero  (1991),  a  família 

enquanto uma espécie de unidade de produção social da vida cotidiana, é o vínculo 

entre o individual e o social, particular e geral, atuando como “tradutor simultâneo de 

uma outra esfera: sua estrutura, atividades, modo de funcionamento e consideração 

no plano da atividade pública afeta a ambos os níveis”. A família é um dos contextos 

mais importantes da realidade de uma criança, pois é através dela que a criança é 

apresentada ao mundo ao seu redor (Bardal et al.,  2006). Tomar a família como 

objeto de investigação e intervenção em saúde pressupõe assumir como ponto de 
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partida seus modos de organização e funcionamento, nos aspectos mais cotidianos 

de  sua existência  (Oliveira  e  Bastos,  2000).  Assim,  a  Odontologia,  como outras 

áreas de produção do conhecimento em saúde, a exemplo do que já vem sendo 

vivenciado pela Psicologia do Desenvolvimento Infantil (Bastos et al., 1999; Moura et 

al., 2004; Silva e Tonete, 2006; Sousa, Fernandes e Barroso, 2006), experimenta 

hoje o início da formação de uma linha de pesquisa sobre a influência do contexto 

familiar,  como  primeiro  núcleo  de  inserção  do  indivíduo,  na  determinação  de 

afecções bucais,  como a cárie e má oclusão (Cabral,  2005b; Peres et  al.,  2005; 

Harris et al., 2004; Pine et al., 2004; Peres et al., 2003; Santos e Soviero, 2002; Dini, 

Holt e Bedi, 2000; Peres, Bastos e Latorre, 2000; Tomita, 2000b; Saito, Deccico e 

Santos,  1999).   Os achados das investigações apontam para  a importância  das 

condições de vida, hábitos, crenças e comportamentos familiares na conformação 

do cuidado com as crianças, sendo especial o papel da mãe, mesmo nas famílias de 

diferentes estruturas e classes  sociais (Souza, Vianna e Cangussu, 2006; Bardal et 

al.,2006; Pine et al., 2004;  Teles, 2003; Maciel, 1994).

Considerando a necessidade de melhor compreensão do início e progressão 

do processo saúde-doença bucal de pré-escolares, ocasionada pela escassez de 

pesquisas qualitativas, nacionais e internacionais, produzidas sobre esta temática, 

capazes  de  melhor  elucidar  questões  relativas  à  contextualização  do  seu 

desenvolvimento, o projeto de pesquisa ora apresentado visa a realização de um 

estudo qualitativo que investigue como se dá o cuidado familiar em relação à saúde 

bucal de pré-escolares, e sua relação com o contexto familiar, representado pelas 

condições de vida e estilo de vida. Também buscar-se-á conhecer as percepções 

das  mães  e  profissionais  de  saúde  bucal  sobre  as  doenças  bucais  e  sua 

causalidade,  enfatizando  a  cárie  e  má  oclusão.  Pois,  conhecer  os  conceitos  e 

atitudes sobre saúde bucal expressos pela população merece atenção, de modo a 

mediar a construção de práticas de saúde entre essas famílias. Na medida em que 

se  compreende  saúde  e  doença  como  processos  sociais  e  biológicos  vividos 

culturalmente, isso demanda o conhecimento dos valores, atitudes e crenças dos 

grupos  para  o  qual  as  ações  de  prevenção,  tratamento  e/ou  planejamento  são 

direcionadas (Minayo, 1992). 

Esta pesquisa será realizada em área de abrangência da Estratégia Saúde da 

Família no município de Salvador-BA e contribuirá para a elucidação da influência de 

aspectos inerentes ao contexto familiar nas condições de saúde bucal de crianças 

em  tenra  idade.  Tal  conhecimento  é  de  fundamental  importância  para  a  saúde 
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pública,  tendo  em vista  a  atual  situação  deste  problema  na  capital  baiana  e  a 

necessidade de se planejar ações locais de saúde mais efetivas, que considerem o 

contexto familiar na determinação das doenças, e não apenas aspectos biológicos e 

atitudes comportamentais, como hábitos dietéticos e de higiene.

2. Revisão da Literatura

2.1 Contexto Familiar e Saúde

Na atualidade, a literatura científica aponta que o contexto familiar representa 

um elemento significativo para a determinação da situação de saúde (Vasconcelos, 

1999).  As famílias diferenciam-se entre si em sua luta pela sobrevivência e pela 

reprodução da vida. Ao ocupar espaços socialmente diversos, estabelecem relações 

de  convivência,  conflituosas  ou  não,  trocam  experiências,  acumulam  saberes, 

habilidades, hábitos e costumes, transmitindo concepções e cultura. No âmbito do 

desenvolvimento  humano,  a  família  ocupa  lugar  privilegiado  quando  se  trata  de 

discutir risco e proteção à saúde, em várias das suas dimensões. A dinâmica familiar 

de vidas interdependentes acarreta tanto a disponibilidade de apoio social quanto 

limitações (Oliveira e Bastos, 2000). 

Crenças, valores e costumes permeiam o contexto da vida das pessoas e, 

influenciam a forma como elas se comportam diante de situações de saúde/doença. 

Esses fatores são influenciados pela visão de mundo, linguagem, religião, e pelos 

contextos  social,  político,  educacional,  econômico,  tecnológico,  etno-histórico  e 

ambiental de cada cultura em particular. A família, comportando o berço cultural do 

indivíduo,  deverá ser levada em consideração na construção do cuidado (Sousa, 

Fernandes e Barroso, 2006). No contexto da Estratégia Saúde da Família, estratégia 

de reorientação das práticas do sistema público  de saúde brasileiro,  a  família  é 

objeto de cuidados, mas sua condição é ativa, e sendo assim, ela é informante na 

construção  de  prioridades  e  das  alternativas  de  ação  sobre  os  determinantes  e 

sobre os riscos individuais a que está exposta. E finalmente, a família é constituidora 

de si e de seus membros, ela cuida e preserva sua sobrevivência (Franco e Bastos, 

2002).  

Kleinman (1980) sugeriu que nas sociedades complexas, as alternativas de 

assistência à saúde podem ser classificadas em: informal, compreendendo o campo 

leigo, as práticas de auto-tratamento e auto-medicação, os conselhos de vizinhos, 

amigos e parentes, sendo a família a principal promotora de cuidados; popular, que 
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envolve  os  curandeiros;  e,  profissional,  instância  que  compreende  as  profissões 

regulamentadas da área da saúde.  Esta  última representa  em muitos países do 

mundo uma pequena proporção de assistência à saúde,  pois o médico e outros 

profissionais da área são recursos escassos, além de se mostrarem distantes dos 

seus pacientes por  classe social,  condição sócio-econômica ou gênero (Helman, 

1994). 

A saúde é um bem muito apreciado pelos membros das famílias de classes 

populares, especialmente por sua associação com a capacidade para o trabalho. A 

mulher é o principal agente de cuidados e os mesmos são redobrados quando se 

trata das crianças, o que se expressa também em maior procura de serviços de 

saúde para elas (Bustamante e Trad, 2007). No contexto familiar a mãe é o principal 

agente  do cuidado à saúde nas diferentes estruturas  familiares investigadas por 

Oliveira e Bastos (2000), apesar de terem observado que nas camadas de renda 

média são adotadas atitudes mais preventivas no interior das famílias, enquanto que 

nas camadas de renda baixa, os comportamentos são mais curativos. De acordo 

com Bastos et  al.  (1999),  a qualidade do comportamento materno – prontidão e 

sensitividade, especialmente nos primeiros anos de vida, como fonte talvez principal 

de  experiência  relevante,  está  estreitamente  relacionada  à  aquisição  da 

competência social. O bebê é co-responsável pela prontidão materna na provisão de 

atenção  e  cuidado,  na  medida  em  que  desenvolve  sua  própria  capacidade  de 

interagir com a mãe; trata-se de um processo bidirecional, mútuo, sincrônico. 

Dessa  forma,  elementos  da  estrutura  e  contexto  familiares  são  relatados 

como  potenciais  preditores de processos saúde-doença O alcoolismo de algum 

membro da família  pode estar  relacionado a problemas psiquiátricos na  infância 

(Furtado, Laucht e Schmidt, 2002; Urzua, 1988); a qualidade do estímulo doméstico, 

as condições materiais  familiares e a dinâmica familiar  são fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo infantil (Andrade et al., 2005); há maior probabilidade de 

crianças  apresentarem condutas  não  adaptativas  nas  escolas,  quando  em suas 

famílias há a ausência de seus pais, ou um dos membros é portador de deficiência 

mental, ou seus membros não são participantes de organizações sociais (López et 

al., 1996); o fato de ser casada ou de ter crianças em idade pré-escolar na família 

representaram atributos associados a escores altos de sintomas psiquiátricos na 

presença de sobrecarga de trabalho em mulheres (Santana et al., 2001).  

Segundo Bastos et  al.  (1999),  inseridos na perspectiva da investigação da 

Psicopatologia do Desenvolvimento, onde os autores afirmam haver uma mudança 
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do enfoque nos alvos de diagnose, avaliação e tratamento: não mais a criança, mas 

sim a família, têm sido observadas associações entre dimensões da personalidade 

dos pais, especialmente das mães, e estado de saúde mental dos filhos. Na linha 

dos estudos qualitativos, Silva e Tonete (2006) em um estudo que buscou apreender 

o significado da gravidez de uma adolescente para seus familiares, concluíram que 

ao  valorizar  a  perspectiva  dos  familiares  sobre  a  gestação  na  adolescência,  o 

cuidado profissional à adolescente grávida e à família pode se dar em parceria e 

sintonia com o contexto familiar e social, facilitando o enfrentamento de conflitos e 

reconhecendo a família como sujeito ativo nesse processo.  Sousa, Fernandes e 

Barroso (2006), em um estudo do caso de uma adolescente grávida, perceberam 

que as crenças, os mitos e os tabus sobre sexualidade, identificados no contexto 

familiar desta adolescente, exerceram significativa influência em sua prática sexual. 

A  vivência  da  sexualidade  baseada  em  convicções  errôneas,  idéias  falsas  e 

escrúpulos sem fundamento positivo desencadearam conseqüências irreversíveis, 

como a  gravidez  precoce e favoreceram condições de  risco  para  a  adolescente 

contrair DST. As autoras ressaltam que o cuidado, inclusive quando baseado em 

atividades  de  educação  sexual,  deve  ser  negociado  entre  os  envolvidos, 

considerando seus valores e modos de vida. 

2.2 Saúde bucal de pré-escolares

Tradicionalmente,  a  maioria  dos  estudos  e  intervenções  em  saúde  bucal 

privilegiou a população dos escolares, devido à facilidade de acesso a este grupo 

populacional nas instituições de ensino. No Brasil, constata-se um declínio da cárie 

dentária nesta população, graças à implantação de medidas de alcance coletivo, 

como a fluoretação da água de abastecimento e dos dentifrícios, uso do flúor tópico 

em programas de prevenção, além do aumento da cobertura e resolutividade dos 

serviços (Pinto, 2000). 

Todavia,  as  condições  de  saúde  bucal  da  população  de  crianças  pré-

escolares são pouco conhecidas e priorizadas pelas estratégias de atenção à saúde 

bucal.  A maioria dos estudos nacionais  e internacionais  já publicados,  de cunho 

epidemiológico, avaliou a ocorrência da cárie precoce na infância, a qual comportou-

se de maneira não homogênea quanto aos índices de morbidade  (Antunes, Peres e 

Mello, 2006; Cabral, 2005b; Cabral 2005c; Cabral 2005d; Peres et al., 2005; Pine et 

al.,  2004;  Peres  et  al.,  2003;  Santos  e  Soviero,  2002;  Diehnet  e  Kiyak,  2001; 

Traebert et al., 2001; Dini, Holt e Bedi, 2000; Saito, Deccico e Santos, 1999;  Leite e 
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Ribeiro, 2000; Freire et al., 1997; Tomita et al., 1996). Ademais, ainda são pouco 

esclarecedores  os  achados  destes  estudos quanto  ao  início  e  progressão desta 

doença  nesta  fase  da  vida,  levando  em  consideração  que  a  maioria  das 

investigações sobre a temática é de caráter quantitativo.  A presença precoce de 

cárie  em  crianças  de  pouca  idade  apresenta  ainda  características  destrutivas 

específicas, levando a conseqüências indesejáveis como a dor e a infecção. Estas 

últimas  estão  relacionadas  à  ocorrência  de  alteração  da  alimentação, 

comprometimento do desenvolvimento físico e da estética, que por sua vez pode 

prejudicar o convívio social infantil (Cabral, 2005a). 

A cárie dentária é reconhecida como principal problema de saúde bucal em 

todo o mundo e é definida como uma doença infecciosa e transmissível, associada à 

presença  de  microorganismos  específicos.  Diversos  fatores  de  risco  (genéticos, 

comportamentais  e  ambientais)  atuando  conjuntamente  determinam a  ocorrência 

desta  doença,  de  caráter  complexo  e  multifatorial  (Fejerskov,  2004).   Durante  a 

infância,  alguns  aspectos  específicos  e  outros  mais  comuns  contribuem  para  o 

aparecimento da cárie, como: a instalação de bactérias cariogências (Streptococcus 

mutans),  presença  de  hipoplasias  do  esmalte,  sistema  imunológico  imaturo,  e 

fatores comportamentais ligados ao padrão de amamentação, consumo de açúcar e 

higiene bucal (Harris et al., 2004).

A  compreensão  da  maneira  como  a  doença  cárie  se  expressa  nas 

coletividades  humanas  representa  um desafio,  uma  vez  que  há  a  interação  de 

diversos fatores contribuindo para sua ocorrência (Cabral,  2005a).  Assim, alguns 

pesquisadores  dedicaram-se  a  investigar,  do  ponto  de  vista  epidemiológico, 

elementos do contexto social associados à carie dentária em crianças pré-escolares. 

A baixa escolaridade dos genitores representou um dos elementos associados à 

doença em alguns dos estudos realizados (Cabral, 2005b; Peres et al., 2005; Harris 

et al., 2004; Pine et al., 2004; Peres et al., 2003; Santos e Soviero, 2002; Dini, Holt e 

Bedi,  2000; Saito,  Deccico e Santos, 1999),  assim como a renda familiar,  classe 

social e ocupação dos pais (Peres et al., 2005; Harris et al., 2004; Santos e Soviero, 

2002; Peres, Bastos e Latorre, 2000; Dini, Holt e Bedi, 2000). Além das variáveis 

individuais  referentes  ao  nível  sócio-econômico,  como  as  anteriormente  citadas, 

outras  variáveis  contextuais  relacionam-se  ao  aparecimento  da  cárie  em idades 

tenras, como o pertencimento ao grupo de alunos de escolas e creches públicas 

(Antunes, Peres e Mello, 2006; Cabral 2005c; Traebert et al.,  2001); moradia em 

condições inadequadas (Cabral, 2005c); moradia em áreas rurais; adição de flúor 
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em  água  de  abastecimento  público  e  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano 

(Antunes, Peres e Mello, 2006). 

A oclusão dentária expressa a relação que os dentes superiores e inferiores 

guardam entre si, com os ossos da face e com as demais estruturas do sistema 

estomatognático, tanto em repouso quanto em função. Pode ser classificada em: 

ideal,  normal  e  patológica  (Svedstom-Oriosto  et  al.,  2000).  Na  construção  do 

conceito  de  oclusão  ideal  utiliza-se  por  referência  a  sistematização  das 

características dentárias necessárias para uma perfeita oclusão (Andrews,  1972). 

Uma oclusão será normal,  se mesmo não possuindo todas as características de 

oclusão ideal,  apresentar  uma distribuição dentária  em harmonia  com o  sistema 

ósseo e muscular, sem alterações na estética e/ou função (Svedstom-Oriosto et al., 

2000).  Por  fim,  a  oclusão  será  patológica  (má  oclusão)  caso  haja  problema  no 

posicionamento  dentário  que  ocasione  alterações  funcionais  ou  estéticas  para  o 

sistema estomatognático, constituindo-se esta no terceiro maior problema de saúde 

bucal em todo o mundo (Moyers, 1991). 

Dessa  maneira,  as  más  oclusões  integram  um  conjunto  de  anomalias 

caracterizadas  pela  presença  de  desvios  no  alinhamento  dentário  (má  oclusão 

dentária), na relação entre os arcos dentários e/ou dos ossos basais maxilares (má 

oclusão  esquelética),  podendo  ocasionar  alterações  nas  funções  de  fonação  e 

mastigação, desgastes dentários, alterações nos tecidos de suporte dos dentes ou 

mesmo dores musculares, encefálicas e na articulação temporomandibular (Spilã et 

al.,  2002),  bem como problemas estéticos (Tomita,  1997).  Diferentes fatores são 

associados  à  ocorrência  das  más  oclusões.  Algumas  investigações  de  caráter 

quantitativo avaliaram a associação entre condições socioeconômicas e má oclusão 

(Tomita et  al.,  2000b; Moron et al.,  1995). Sabe-se que fatores comportamentais 

podem levar ao desenvolvimento de má- oclusão, dentre estes fatores destacam-se 

os hábitos de sucção não nutritiva, como o uso de chupeta e sucção digital (Peres, 

2002;  Tomita,  Bijella  e  Franco,  2000a).  Alguns  autores  sustentam  que  crianças 

expostas  à  amamentação  natural  por  períodos  prolongados  apresentam  menor 

chance  de  desenvolver  problemas  oclusais,  principalmente  na  dentição  decídua 

(Karjalainen et al., 1999; Peres, 2002), outros sugeriram não haver esta associação 

(Meyers e Hertzber, 1988; Ogaard, Larsson e Lindsten., 1994). São raros os estudos 

de base populacional que avaliam a relação entre cárie dentária e má oclusão na 

dentição decídua, com resultados ora apontando para uma maior prevalência em 

indivíduos com algum acometimento pela cárie, quando comparados aos livres de 
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cárie  (Frazão,  1999;  Peres,  2002),  ora não encontrando associação entre  esses 

eventos (Bortoluzzi, 2001). 

No Brasil, a prevalência de cárie nos pré-escolares avaliada em crianças de 

cinco anos foi de aproximadamente 60%, de má oclusão leve foi 22% de e de má 

oclusão  moderada/severa  foi  14,45%,  conforme  os  resultados  do  levantamento 

nacional  de saúde bucal,  publicados em 2004.  Destaca-se que a prevalência  de 

todas estas patologias mostrou-se maior nos estados da região Nordeste (Brasil, 

2004).   Em  Salvador-BA,  2005,  um  inquérito  epidemiológico  produzido  pela 

Secretaria Municipal de Saúde revelou uma prevalência de cárie igual a 49,6% no 

mesmo grupo populacional e cerca de 40% das crianças possuíam algum tipo de má 

oclusão (SMS, 2006). 

2.3 Representações Sociais e Saúde 

O termo “representação social”, ou “representação coletiva” foi proposto por 

Durkheim,  que  desejava  enfatizar  a  especificidade  e  a  primazia  do  pensamento 

social  em  relação  ao  pensamento  individual.  Para  esse  autor,  assim  como  a 

representação individual  deve ser considerada um fenômeno psíquico autônomo, 

não redutível à atividade cerebral que a fundamenta, a representação coletiva não 

se reduz à soma das representações dos indivíduos que compõem a sociedade. Ela 

é também uma realidade que se impõe a eles (Herzlich, 2005).

Em 1961, a obra de Moscovici sobre a representação social da psicanálise 

deu nova vida a essa noção. No entanto, esse trabalho não se situava em uma 

linhagem durkheimiana estrita. O autor partia da hipótese da existência de um papel 

primeiro, de um fato global, da sociedade: o homem é um ser social, formado em 

particular  pela  língua da sociedade à  qual  pertence,  modelado  por  um universo 

cognitivo e simbólico que lhe é, de fato, preexistente (Herzlich, 2005).

Por  representação  social,  entende-se,  atualmente,  um  tipo  de  saber 

socialmente  negociado,  contido  no  senso  comum e  na  dimensão  cotidiana,  que 

permite ao indivíduo uma visão de mundo e o orienta nos projetos de ação e nas 

estratégias  que  desenvolve  em seu  meio  social.  As  representações  sociais  são 

conhecimentos culturalmente carregados, que adquirem sentido e significado pleno 

apenas se a situação e o estágio evolutivo em que se manifestam forem levados em 

consideração (Queiroz, 2000).

No  contexto  da  abordagem  fenomenológica,  as  representações  sociais 

aparecem  como  instâncias  privilegiadas,  uma  vez  que  elas  contêm,  em  menor 
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escala, todos os ingredientes do pensamento e da vida social. Cada uma delas pode 

se situar mais ou menos perto da essência, mas, em um certo sentido, todas elas 

contêm um elemento de verdade. Assim, a convergência das representações sociais 

de diversos atores diante de uma realidade pode ser considerada um instrumento 

fundamental  para  que  o  pesquisador  chegue  à  essência  da  realidade estudada. 

Nessa  perspectiva,  o  estudo  das  representações  sociais  necessita  de  uma 

abordagem compreensiva, que percebe o ator social como um agente que interpreta 

o mundo à sua volta, com uma atitude que contém intenções e, portanto, um projeto 

de ação (Queiroz, 2000).

A aplicação do referencial teórico da representação social para o campo da 

investigação do processo saúde-doença-cuidado, constitui-se em uma construção, 

que uma vez explicada, visa dar conta da linguagem, das categorias, das metáforas 

presentes nos sujeitos que, estão marcados pelo selo da evidência, e da evidência 

dotada  de  significado  imediato.  Mas  não  resulta  disso,  necessariamente,  que  o 

pesquisador  também sucumba à  ilusão  de  transparência  dos sujeitos  sociais.  O 

objeto  da  representação  parece,  para  os  que  dela  partilham,  pura  e  simples 

percepção: tal é seu caráter original.  O pesquisador deve tentar articular em sua 

análise o fato de que a representação não constitui um simples reflexo do real, mas 

sua construção, que ultrapassa cada um individualmente e chega ao indivíduo, em 

parte, de fora dele. Nas representações da saúde e da doença aparecem as visões 

do biológico e do social relacionadas (Herzlich, 2005).

Herzlich (2005) considera que há limites na noção de representação social, no 

entanto, há razões que fazem com que sua utilização seja ainda hoje fecunda, em 

particular no campo da saúde e da doença. O principal limite reside na generalidade 

do nível de análise que a noção constitui. Na maioria das vezes, ela parte de um 

material  verbal  constituído,  seja  através  de  respostas  a  um  questionário,  seja 

através  do  discurso  emitido  em entrevistas  individuais.  Isso  coloca,  de  início,  o 

problema da mediação da representação pela linguagem. Mas, por outro lado, a 

partir desses discursos específicos, dessas expressões particulares, o pesquisador 

tenta  apreender  a  lógica  comum subjacente,  o  código  partilhado,  portanto  mais 

geral, que se aplica a todas essas discussões, que é o nível das representações 

sociais. Existe aí um nível de análise específico, correspondente ao funcionamento 

de configurações sociocognitivas bastante globais, graças às quais o individual e o 

coletivo se interpenetram. 
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Deste modo, a forma como as pessoas percebem o processo saúde-doença 

bucal influencia diretamente suas práticas. Buscar compreender essas construções 

é  essencial  para  favorecer  escolhas  saudáveis.  No  campo  da  Saúde  Coletiva, 

enfrentar a carência de informações e propiciar a construção de alguns conceitos, 

como  a  cárie  dentária  como  uma  doença  que  pode  ser  evitada,  mostra-se  um 

desafio. A partir do desvendamento das percepções sobre as doenças bucais e os 

cuidados com a boca,  o planejamento de ações/estratégias para a promoção da 

saúde e prevenção de doenças deve incluir os responsáveis pelas crianças em seu 

contexto histórico, seu meio social e suas relações com as crianças e os espaços 

sociais que as abrigam (Bardal et al., 2006).  

3. Quadro Teórico

3.1 Modo de Vida e Saúde

A expressão "modo de vida" foi empregada por Marx e Engels como elemento 

básico de análise das formações sociais pré-capitalistas, buscando particularmente 

situar a natureza não somente material e física da reprodução social. Tal construto 

foi referido pela primeira vez na seção de abertura de  A ideologia alemã (Marx e 

Engels, 1977), da seguinte forma: 

O modo  pelo  qual  os  homens  produzem  seus  meios  de  subsistência  

depende, antes de tudo, da natureza dos meios que eles encontram e  

têm de reproduzir.  Este modo de produção não deve ser considerado, 

simplesmente,  como a  reprodução da existência  física  dos indivíduos.  

Trata-se, antes, de uma forma definida de atividade destes indivíduos, 

uma forma definida de expressarem suas vidas, um definido modo de 

vida deles. Assim como os indivíduos expressam suas vidas, assim eles 

são.

Para Marx (1977), a noção de "modo objetivo de existência" é definida, de 

maneira  restrita,  "como as  pré-condições  correspondentes  à  individualidade"  do 

produtor. De modo ampliado, trata-se de  todas as formas em que a comunidade 

pressupõe os sujeitos numa unidade objetiva específica com as condições de sua 

produção, ou nas quais uma existência subjetiva determinada pressupõe a própria  

entidade comunitária como condição de produção. Mais tarde, a expressão "modo 
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de vida" é empregada para designar as "condições naturais de existência"  ou o 

"modo  objetivo  de  existência"  das  tribos  pastoris  nômades,  funcionando  como 

conceito  de  nível  equivalente  ao  de  modo  de  produção.  Posteriormente,  esta 

concepção seria formulada de maneira diversa, articulando-a com mais precisão à 

questão central do Capital (1984), através da referência aos "meios de vida" como 

elemento estruturante da reprodução social, buscando certa simetria em relação ao 

conceito de "meios de produção".

As exigências das lutas proletárias no final do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX determinaram quase um monopólio teórico do conceito de 

classes sociais para o entendimento da dinâmica social. Somente nos anos 20, com 

Antonio Gramsci na Itália e Georg Lukács na Hungria, inicia-se no seio da teoria 

marxista  uma  retomada  da  preocupação  com  a  dimensão  do  imaginário  e  do 

simbólico, aquele "algo mais" das relações sociais na vida cotidiana. Para Gramsci 

(1978), a análise concreta de uma conjuntura histórica e social não pode reduzir-se 

a um enfoque exclusivamente economicista  e  classista.  Para compreender essa 

realidade sem que seja através de um modelo abstrato, é necessário incorporar 

outras  dimensões  que  implicam  hierarquias  e  heterogeneidades,  como,  por 

exemplo,  as  diferenças  étnicas,  geracionais  e  regionais.  Assim,  as  questões 

lingüísticas, os resíduos históricos, as condutas sociais, as redes de parentesco, os 

rituais, as manifestações religiosas, enfim, tudo que além da economia e da política 

possam fazer melhor entender os processos de construção da hegemonia, passam 

a ser interesse primordial das análises políticas de conjuntura.  Entretanto, a Escola 

de Budapeste, criada pelos herdeiros do pensamento de Lukács, será certamente 

mais importante para a construção conceitual do “modo de vida”, considerando o 

projeto coletivo de reintegrar as obras de juventude de Marx ao seio da filosofia 

política  do  materialismo  histórico,  resgatando  categorias  essenciais  para  sua 

atualização.  A  mais  ilustre  representante  deste  grupo,  a  filósofa  magiar  Agnes 

Heller (1929-...), em diálogo permanente com as ciências sociais contemporâneas, 

consistentemente  desenvolve  uma  teoria  do  cotidiano,  abrindo  perspectivas  de 

construção de uma antropologia dialética de base não-estruturalista (Almeida Filho, 

2000). 

Mais  recentemente,  o  conceito  de  "modo  de  vida"  vem  assumindo  uma 

posição  de  destaque  na  construção  teórica  em  Saúde  Coletiva,  revelando  um 
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grande potencial  heurístico.   Em sua obra intitulada  Epidemiologia e Sociedade, 

Possas  (1989)  faz  referência  ao  conceito  de  "modo  de  vida"  como  ampla  e 

fundamental  instância  determinante  dos  processos  saúde-enfermidade,  mediada 

por  duas  dimensões  intervenientes:  estilo  de  vida  e  condições  de  vida.  As 

condições de vida se referem às condições materiais necessárias à subsistência, à 

nutrição,  convivência,  saneamento,  e  às  condições  ambientais,  que  são  feitas 

essencialmente pela capacidade de consumo social. Já o conceito de estilo de vida, 

remete às formas sociais e culturalmente determinadas de viver, que se expressam 

em condutas,  como a prática de esportes,  dieta,  hábitos,  consumo de tabaco e 

álcool, percepções e representações. Portanto, Possas (1989) buscava articular o 

conjunto  respeitável  de  achados  sobre  a  determinação  dos  chamados  "riscos 

sociais"  na  maior  parte  das  patologias  a  modelos  explicativos  fundados  em 

categorias do materialismo histórico, sem comprometer a necessária consistência 

teórica. 

3.2 Ecologia do Desenvolvimento Humano

O  desenvolvimento  humano  segundo  a  proposta  ecológica  de 

Bronfenbrenner (1996) é observado a partir de mudanças duradouras na maneira 

como as pessoas percebem e lidam com seu ambiente. O ambiente é considerado 

como ambiente percebido, formado por quatro níveis crescentes interarticulados, 

que sofrem alterações decorrentes das ações dos indivíduos e também influenciam 

o comportamento destes. 

Existe uma concepção sistêmica nesta proposta teórica de entendimento do 

ambiente.  Desde  o  nascimento,  o  indivíduo  estabelece  no  seu  ambiente  mais 

próximo  o  nível  ambiental  chamado  de  microssistema,  marcado  por  relações 

interpessoais. O mesossistema, mais complexo, consiste das relações vivenciadas 

pelos  membros  da  díade  formadora  do  microssistema com outros  indivíduos.  O 

terceiro nível  dos sistemas constituintes do ambiente é o  exossistema,  onde em 

ambientes  que não envolvem o indivíduo  como participante ativo  podem ocorrer 

eventos que afetam ou são afetados por aquilo  que acontece no  microssistema, 

ambiente onde se encontra a pessoa em desenvolvimento. Aspectos culturais de 
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forma e conteúdo dos sistemas anteriores caracterizam o quarto e último sistema, o 

macrossistema (Bronfenbrenner, 1996). 

Este modelo tem seu foco proximal no indivíduo, o seu ponto de partida é a 

relação diática entre duas pessoas, que se desdobra para os demais sistemas nos 

quais se encontram as redes e forças mantenedoras de grupos culturais (Franco e 

Bastos, 2002).

De acordo com Bronfenbrenner (1986) a família é o principal contexto onde 

acontece o desenvolvimento humano, no entanto ele não atua independentemente, 

ao  contrário,  ele  influencia  e  é  influenciado  por  outros  sistemas.  Eventos  que 

ocorrem no ambiente domiciliar podem afetar o progresso da criança na escola e 

vice-versa, o que caracteriza o mesossistema. Outros ambientes ditos “externos” às 

crianças  também  contribuem  para  o  desenvolvimento infantil,  como  a  rede  de 

amizades e o mundo do trabalho dos pais (exossistema). Os processos familiares 

também são  afetados  pelas  transições  normativas  (entrada  na  escola,  início  da 

puberdade,  trabalho,  casamento  e  aposentadoria)  e  não  normativas  (mortes, 

enfermidades,  divórcio  e  migrações)  que acontecem ao longo da vida,  os  quais 

indiretamente têm um impacto no desenvolvimento humano (cronossistema).

3.3 Contexto familiar, Modo de Vida e Saúde bucal

A família é uma instituição que articula a história social, política e econômica 

do lugar e da época nos quais se encontra (Sousa, Fernandes e Barroso, 2006). 

Enquanto  sistema  em  desenvolvimento,  a  família  precisa  ser  analisada 

considerando a variação contextual do seu modo de vida e sua dinâmica ao longo 

do  ciclo  vital  (Oliveira  e  Bastos,  2000).  Numa perspectiva  tanto  sistêmica  como 

desenvolvimental, Saraceno (1989) utiliza a idéia de estratégia como eixo principal 

para abordar a família. Ao falar de estratégia, supõe as seguintes perspectivas: a) 

um ator capaz de avaliar e escolher; b) a existência de interação interdependente, 

nas quais os sujeitos estão implicados no alterar o comportamento dos outros com 

seus próprios movimentos; c) um conjunto de recursos e delimitadores (constraints), 

incluindo-se  aqui  equipamentos  sócio-sanitários  disponíveis;  e,  d)  um  horizonte 

temporal (simultaneamente passado e futuro, recurso e constraint). 

Portanto,  o contexto familiar, entendido como mediador da relação entre o 

mundo privado, da própria família, e o público, o mundo do trabalho (Áries, 1981), é 

o observatório privilegiado do vínculo social em seus redutos privados, pois continua 

a exercer as suas funções sociais de reprodução, assegurando uma sociabilidade 
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forte e uma transmissão intergeracional, contribuindo para a inserção dos indivíduos 

no mercado de trabalho e os protegendo contra riscos (Rabinovich e Bastos, 2007). 

Ele representa o primeiro núcleo social  de inserção do indivíduo,  e traduz em si 

características  do  mundo  material,  representadas  pelas  condições  de  vida  e  do 

mundo  simbólico,  representadas pelo  estilo  de  vida.  Este  contexto  exerce  papel 

fundamental  no cuidado às pessoas (Franco e Bastos,  2002;  Kleinman,  1980)  e 

sabe-se  que  é  determinante  no  que  tange  ao  desenvolvimento  humano 

(Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner, 1986). Investigações apontam ainda que na 

dinâmica familiar o papel da mãe merece destaque pela sua capacidade de cuidar e 

de influenciar a aquisição da competência social (Bustamante e Trad, 2007; Oliveira 

e Bastos, 2000; Bastos et al. 1999). 

Atualmente,  uma nova  linha de pesquisa sobre  a importância  do contexto 

familiar  na  ocorrência  de  problemas  bucais  de  pré-escolares  começa  a  ser 

desenvolvida.  Estudos  relatam  que  condições  socioeconômicas  do  ambiente 

familiar,  como  escolaridade  dos  genitores,  ocupação  dos  pais  e  classe  social 

associam-se  às  principais  patologias  bucais  nesta  fase  da  vida,  como  a  cárie 

dentária e a má oclusão (Cabral, 2005b; Peres et al., 2005; Harris et al., 2004; Pine 

et al.,  2004; Peres et al.,  2003; Santos e Soviero, 2002; Dini, Holt e Bedi, 2000; 

Peres, Bastos e Latorre, 2000; Tomita, 2000b; Saito, Deccico e Santos, 1999).  Os 

achados  do  estudo  multicêntrico  coordenado  por  Pine  et  al.  (2004),  com  o 

envolvimento  de  17  países,  revelaram  que  as  crenças  e  atitudes  dos  pais  são 

preditoras do comportamento frente à saúde bucal das crianças de pouca idade e 

determinantes  do  desenvolvimento  de  cáries  na  dentição  decídua.  Fatores 

psicológicos e físicos das mães referentes à sua qualidade de vida (Teles, 2003) e 

disfunções  familiares  caracterizadas  pela  presença  de  depressão  materna  e/ou 

alcoolismo  na  família  interferem  na  saúde  bucal  de  crianças  (Souza,  Vianna  e 

Cangussu,  2006).  As  representações  sociais  e  práticas  maternas  acerca  do 

processo  saúde-doença  infantil  sofrem  influências  culturais  e  podem  estar 

relacionadas  com  as  condições  bucais  de  seus  filhos  (Maciel,  1994),  tais 

representações são muitas  vezes consideradas conflitantes com o conhecimento 

técnico-científico odontológico. Buscar compreender estas construções e valores é 

essencial para se trabalhar, de forma contextualizada, a falta de informação e os 

conceitos que ainda persistem, a exemplo de que a cárie dentária é um fenômeno 

“natural” e não um processo patológico (Bardal et al.,2006).
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Baseado  nas  inter-relações  entre  o  modo  de  vida,  contexto  familiar,  sua 

influência sobre o cuidado familiar e deste sobre a saúde bucal de crianças pré-

escolares e sobre as representações maternas do processo saúde-doença-cuidado 

da cavidade bucal e sua causalidade, foi construído o diagrama do modelo teórico 

deste estudo (Figura 1). 

Figura 1 - Diagrama do Modelo Teórico

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Analisar  o  cuidado  familiar  em  relação  à  saúde  bucal  infantil  dentro  de 

diferentes contextos familiares, caracterizados pelas condições de vida e estilos de 

vida,  em área de abrangência  de  uma Unidade de Saúde da Família  (USF)  da 

Estratégia Saúde da Família em Salvador-BA.

4.2 Objetivos Específicos

 Analisar  o  contexto  familiar  e  sua  relação  com o  cuidado com a  criança, 

principalmente o cuidado com a saúde bucal e geral.  

 Analisar  as  percepções maternas  sobre  as  doenças  bucais  infantis  e  sua 

causalidade, enfatizando a cárie e a má oclusão.
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 Analisar  as  percepções  de  profissionais  de  saúde  inseridos  na  Estratégia 

Saúde da Família  de Salvador-BA em relação às doenças bucais  de pré-

escolares e como ocorrem os cuidados em saúde bucal no contexto familiar.

5. Metodologia

5.1 Estratégia de investigação

Realizar-se-á  um estudo qualitativo.  Este  método permite  uma abordagem 

que possibilita verificar como as pessoas vivem em seu ambiente natural e como 

crenças e valores guiam os modelos de elas agirem em relação a algo.

5.2 Contexto da Investigação

Será realizado estudo qualitativo em uma área de abrangência de uma USF 

da  Estratégia  Saúde  da  Família  de  Salvador,  constituída  por  micro-áreas  que 

apresentavam diferentes padrões sociais, em uma tentativa de que as diferenças 

culturais e socioeconômicas possam transparecer na produção dos dados e na sua 

análise.  Esta  área  constitui-se  em  campo  de  atuação  de  ensino,  pesquisa  e 

extensão do Departamento  de  Odontologia  Social  e  Pediátrica  da  Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA), o que facilitará a inserção 

da pesquisadora  responsável,  que já  atuou no local  como Professora  Substituta 

deste Departamento. 

5.3 Sujeitos da Pesquisa

Os sujeitos deste estudo serão mães de crianças pré-escolares, moradoras 

da área de abrangência da USF, e profissionais de saúde, especialmente cirurgiões-

dentistas e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que participarão de entrevistas 

coletivas  em  grupos  focais,  previamente  agendadas,  que  ocorrerão  na  sala  de 

reunião da USF.  Estes sujeitos serão pessoalmente convidados pela pesquisadora 

responsável, os quais participarão das entrevistas voluntariamente. 

Serão  realizados  dois  grupos  focais  com 08  diferentes  mães  em datas  e 

horários distintos e mais dois grupos focais com 08 profissionais de saúde bucal 

também  em  diferentes  datas  e  horários,  totalizando  assim  32  sujeitos  nesta 

pesquisa.

5.4 Produção dos Dados
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Para  o  alcance  dos  objetivos  deste  estudo  serão  realizadas  entrevistas 

coletivas em grupos focais, conforme sua pertinência e adequação aos objetivos da 

investigação. 

O  grupo  focal  é  uma estratégia  grupal  para  realização  de  entrevistas  em 

profundidade utilizada na pesquisa qualitativa (Gaskell, 2002).  O grupo focal é um 

debate  aberto  e  acessível:  os  assuntos  em  questão  são  de  interesse  comum, 

planejado para obtenção de percepções sobre um determinado tema de interesse 

em um ambiente permissivo e não ameaçador;  as diferenças de  status entre os 

participantes não são levadas em consideração; e o debate se fundamenta em uma 

discussão  racional,  no  sentido  de  que  não  privilegia  indivíduos  particulares  ou 

posições.  É  uma  interação  social  mais  autêntica  do  que  a  entrevista  em 

profundidade individual, sendo um exemplo da unidade social mínima em operação 

e, como tal,  os sentidos ou representações que emergem são mais influenciados 

pela  natureza  social  da  interação  do  grupo,  em  vez  de  se  fundamentarem  na 

perspectiva do indivíduo (Krueger, 1988).

As  entrevistas,  que  serão  gravadas,  serão  realizadas  pela  pesquisadora 

responsável  e  por  duas  estudantes  de  Odontologia  da  FOUFBA,  devidamente 

treinadas  para  o  registro  de  observações  durante  os  grupos.  Um  roteiro  semi-

estruturado  (ANEXO 1)  orientará  as  perguntas  ,  que  terão  por  objetivo  obter  a 

descrição das práticas de cuidado no ambiente familiar, descrever as práticas de 

cuidado  em relação  à  saúde  bucal  de  crianças  pré-escolares  e  expor  quais  as 

percepções das mães e profissionais de saúde bucal sobre as doenças bucais e sua 

causalidade.

O roteiro das entrevistas foi elaborado a partir de categorias analíticas pré-

definidas (ANEXO 1), e ao longo da investigação poderá ser alterado, conforme as 

necessidades observadas em campo.  

5.5 Análise dos dados

Após  a  transcrição  integral  dos  depoimentos,  realizar-se-á  a  análise  de 

conteúdo  (Minayo,  1992),  etapa  onde  o  material  transcrito  e  o  registro  das 

observações serão organizados segundo unidades de contexto e categorias pré-

analíticas, definidas a partir da literatura e experiência da pesquisadora responsável. 

As categorias serão redefinidas e consolidadas no transcorrer da análise,  com o 

objetivo final de avaliar a relação entre o contexto familiar e a saúde bucal infantil. 

Inicialmente,  serão  utilizadas  as  seguintes  categorias  analíticas:  cuidado  familiar 
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com a criança, cuidado familiar com a saúde bucal infantil e percepções do processo 

saúde-doença bucal infantil.

6. Aspectos Éticos

             O presente projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. O estudo 

será realizado com dados primários originados de entrevistas coletivas com mães de 

crianças pré-escolares e profissionais de saúde em uma área de abrangência de 

uma USF da Estratégia Saúde da Família de Salvador-BA, que serão realizadas no 

início  de  2009.   A  seleção  das  mães  ocorrerá  através  de  convites  feitos 

pessoalmente  pela  pesquisadora  a  algumas  mães  de  crianças  pré-escolares 

membros de famílias de diferentes contextos, indicadas pelos ACS da USF. A opção 

das entrevistas serem realizadas com este grupo se deu pelo fato das mães serem 

as principais cuidadoras de crianças nesta fase da vida. Os profissionais de saúde, 

especialmente os cirurgiões-dentistas e ACS da USF, também serão convidados 

pessoalmente pela pesquisadora responsável  e sua participação neste estudo se 

deve ao fato deles serem os profissionais mais diretamente ligados às práticas de 

saúde bucal no serviço de saúde local. 

             Serão envolvidos neste estudo apenas os sujeitos que autorizarem sua 

participação por  escrito  através do Consentimento Informado Livre e Esclarecido 

(ANEXO  2),  com  base  na  Resolução  nº196/96  do  Ministério  da  Saúde,  sobre 

pesquisa  envolvendo  seres  humanos,  podendo  os  indivíduos  da  pesquisa  se 

afastarem  a  qualquer  momento,  sem  nenhum  prejuízo  para  os  mesmos.  Estão 

assegurados o anonimato e a confidencialidade das informações, não constando os 

nomes dos participantes nas análises que serão realizadas. Durante a transcrição 

das entrevistas os nomes verdadeiros dos sujeitos serão substituídos por nomes 

fictícios, como também nos relatórios e demais publicações que serão gerados e 

publicados ao final da pesquisa. 

A entrevista coletiva é de fácil operacionalização, inócua, não invasiva, indolor 

e rápida (com duração de cerca de 60 minutos) e somente se manifestarão durante 

a mesma aqueles sujeitos que desejarem, de forma que não existe qualquer risco à 

sua integridade física, emocional e moral. Os benefícios desta pesquisa são muitos, 
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já  que  através  dos  seus  resultados  crenças,  representações  e  percepções  da 

relação  entre  o  contexto  familiar  e  a  saúde  bucal  infantil  poderão  ser  melhor 

esclarecidos, podendo assim subsidiar o planejamento de intervenções em saúde 

mais  efetivas,  que  considerem  não  apenas  aspectos  objetivos  e  biológicos  do 

processo saúde-doença bucal, mas também aspectos subjetivos e psicossociais que 

contribuam para  a  redução de problemas de saúde bucal  em crianças de  tenra 

idade. 

A  pesquisadora  responsável  tem  o  compromisso  de  em  caso  de  haver 

qualquer questionamento por parte dos sujeitos quanto a aspectos de saúde bucal 

ou for diagnosticado qualquer problema de saúde bucal  nos sujeitos diretamente 

envolvidos  com  esta  investigação,  informá-los  imediatamente  e,  através  de  um 

relatório individual,  encaminhá-los para tratamento no serviço de saúde bucal  da 

USF.  Além disso,  os  resultados  desta  investigação serão divulgados através  de 

apresentação oral e relatório técnico desenvolvidos pela pesquisadora responsável 

para todos os profissionais da USF e também para a coordenação de saúde bucal 

deste município. O relatório técnico final e as futuras publicações científicas (tese, 

artigos)  serão  divulgados  publicamente  em bibliotecas  e  periódicos  e  a  versões 

impressas também serão entregues à coordenação de saúde bucal da Secretaria de 

Municipal de Saúde.  
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7. Análise de Viabilidade 

Desde 2003, o Grupo de Estudos em Saúde Bucal Coletiva, integrante do 

Diretório  de  Grupos  de  Pesquisa  do  CNPq,  vem  atuando  no  Departamento  de 

Odontologia  Social  e  Pediátrica  da  Faculdade  de  Odontologia  da  Universidade 

Federal da Bahia, a fim de se institucionalizar como centro de referência para as 

atividades de pesquisa, extensão e assessoria técnica no município de Salvador e 

estado da Bahia. Este grupo é liderado pela Profa. Dra. Maria Isabel Pereira Vianna 

e pela Profa. Dra. Maria Cristina Teixeira Cangussu, tendo também a participação de 

outros  professores  e  pesquisadores.  Dentre  as  linhas  de  ação  destaca-se  a 

produção de informações em saúde,  contemplando os  principais  grupos alvos  – 

crianças pré-escolares, escolares, adultos, gestantes e idosos, o desenvolvimento 

de tecnologias de intervenção e análise e implementação de políticas públicas de 

promoção de saúde,  além da avaliação de práticas de saúde bucal  tendo como 

objetivo fim a melhoria das condições de saúde bucal da população. 

O presente projeto de pesquisa faz parte da linha de atuação deste grupo e 

receberá  todo  o  apoio  técnico  e  institucional  do  mesmo,  o  qual  disponibilizará 

recursos humanos, de infra-estrutura, equipamentos e materiais de consumo para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Além disso, os resultados deste estudo também 

farão parte  da tese de Doutorado da pesquisadora responsável  pelo Instituto  de 

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, que pretende desenvolver uma 

pesquisa com abordagem quali-quantitativa utilizando-se de dados deste estudo e 

de outro já desenvolvido de natureza epidemiológica. Assim, este projeto contará 

com  recursos  financeiros  da  pesquisadora  responsável,  para  a  aquisição  de 

materiais que estão descritos no seu Orçamento (ANEXO 3).

O fato da escolha dos sujeitos deste estudo ter sido de mães de crianças pré-

escolares residentes em áreas com cobertura pela Estratégia Saúde da Família do 

município de Salvador-BA e profissionais desta estratégia, teve o intuito de melhorar 

a  viabilidade  da  coleta  de  dados  através  de  entrevistas  em  uma  USF,  onde  é 

percebido o maior vínculo entre profissionais de saúde e população assistida. 
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As possíveis  dificuldades  enfrentadas  por  este  projeto  dizem respeito  aos 

problemas  operacionais  de  um  estudo  qualitativo,  e  as  ocasionais  dificuldades 

práticas das abordagens durante as entrevistas, como a sensibilização para que os 

sujeitos convidados compareçam às entrevistas e participem das mesmas. 

8. Cronograma

ATIVIDADES (a serem 
desenvolvidas em 2009) J F M A M J J A S O N D
Pesquisa bibliográfica e revisão de 
literatura
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Transcrição das entrevistas 

Análise dos dados
Elaboração de artigos científicos e 
relatório técnico
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ANEXO 1ANEXO 1

Roteiro semi-estruturado de entrevistas com mães e profissionais de saúde 

1. Categoria: Cuidado familiar com a criança
 Conceito de família da entrevistada.

 Caracterização  da  família:  composição  da  família  (estrutura  familiar  nuclear  X 

extensa;  matrifocal X tradicional;  características demográficas; saúde reprodutiva); 

Descrição do dia-a-dia da família (informações sobre trabalho, renda, escolaridade 

dos  membros da  família,  informações  sobre  características  do local  de  moradia, 

casos de violência, possibilidades de lazer, etc.); presença de apoio social/ coesão 

social (apoio de amigos e vizinhos, participação de grupos comunitários/ religiosos); 

percepções  de  alterações  psicossociais  (alcoolismo,  alterações  psiquiátricas, 

qualidade de vida) no ambiente familiar (dos seus membros, especialmente da mãe). 

 Descrição  das  práticas  de  cuidado  com  a  saúde  da  família  e  do  auto-cuidado 

(informações sobre acesso aos serviços de saúde na família,  práticas populares, 

informais, crenças, etc.; detalhar se há diferenças em relação ao cuidado de acordo 

com a idade dos membros e gênero).

 Descrição das práticas de cuidado com a alimentação da família.

 Descrição  do  significado  do  cuidado  com  a  família  em  geral  e  com  a  criança 

(finalidade).

2. Categoria: Cuidado familiar com a saúde bucal infantil
 Descrição de como se dá o cuidado do(a) filho(a) no dia-a-dia (quem cuida; como 

cuida;  onde  a  criança  permanece  durante  o  dia:  em  creche,  escola,  ou  casa; 

alimentação; amamentação).
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 Descrição de como ocorre o cuidado em relação à saúde bucal do(a) filho(a) (quando 

começou;  quais  são  os  cuidados  domiciliares  e  profissionais;  valorização  deste 

cuidado; quem é o responsável pelo cuidado). 

3. Categoria: Percepções do processo saúde-doença bucal infantil
 O que pensa sobre os dentes decíduos (suas funções; sua importância).

 O que pensa sobre as doenças bucais nas crianças da idade do filho(a) (quais sãos 

as doenças; como se manifestam). 

 Percepções quanto a causalidade dessa(s) doença(s). 

 Caso tenha observado algum problema na boca do(a) filho(a), que atitude tomou

ANEXO 2ANEXO 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

TERMO DE CONSENTIMENTO 
PESQUISA CIENTÍFICA 

Contexto familiar e saúde bucal de pré-escolares: uma abordagem qualitativa 

Salvador, ___/___ de 2009.
Prezado(a) Senhor(a),

Pedimos o favor de dedicar alguns minutos do seu tempo para ler este comunicado. 
O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia está fazendo uma 

pesquisa com o objetivo de esclarecer como as características da família se relacionam com 
a saúde bucal da população de crianças de Salvador–BA. Nessa pesquisa serão realizadas 
entrevistas grupais que tratam de temas relacionados à saúde bucal. As entrevistas serão 
gravadas e transcritas, sendo mantidos o anonimato e confidencialidade de dados pessoais 
em qualquer tipo de publicação. Esta pesquisa é importante para a elaboração de políticas 
mais efetivas de saúde bucal de crianças que ainda possuem altos índices de cárie e má 
oclusão. Os resultados desta pesquisa serão divulgados para o serviço de saúde local e 
também  para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  poderão  contribuir  muito  para  o 
conhecimento da realidade da saúde bucal da população infantil de Salvador, possibilitando 
a criação de medidas específicas para prevenir  doenças bucais  e melhorar a saúde de 
todos. Por isso,  sua colaboração, autorizando no quadro abaixo sua participação na 
entrevista, é muito importante. Esclarecemos que sua participação é decorrente de sua livre 
decisão  após  receber  todas  as  informações  que  julgar  necessárias.  Você  não  será 
prejudicado de qualquer forma, caso sua vontade seja de não colaborar. Se quiser mais 
informações sobre o nosso trabalho, por favor, ligue para:

Profa. Tatiana Frederico de Almeida
Profa. Dra. Maria Isabel Pereira Vianna

Telefone: 9933-4886
Telefone: 3283-8964

Ou então, fale pessoalmente com elas na: Faculdade de Odontologia da UFBA - Rua 
Araújo Pinho, 62, Canela, 6º Andar.
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Esperando contar com seu apoio, desde já agradecemos.
Atenciosamente,

A Coordenação da Pesquisa

AUTORIZAÇÃO
Após ter  sido informado sobre as características da pesquisa  “Contexto familiar  e saúde 

bucal de pré-escolares:  uma abordagem qualitativa”, AUTORIZO a minha participação na 

entrevista grupal.

Salvador, ____ de ____________________ de 2009.

Nome Assinatura

ANEXO 3ANEXO 3

ORÇAMENTO

Observações: 
Os materiais  permanentes,  como  computadores,  gravador  digital  e  impressora,  que 

serão utilizados  neste  projeto,  serão aqueles  da pesquisadora  responsável.   Não serão 
realizadas despesas com pessoal e serviços de terceiros. De modo que serão comprados 
alguns materiais de consumo com recursos da pesquisadora responsável. 

1. Material Permanente 

Especificação Quantidade Unitário Total
Não haverá despesa com material permanente

Sub-total R$

2. Material de Consumo                                                                                   

Especificação Quantidade Unitário Total
 Material de Escritório
Cartuchos impressora deskjet 01 R$ 60,00 R$ 60,00
Pasta poliondas 02 R$ 5,00 R$ 10,00
Caixas arquivo 02 R$ 4,00 R$ 8,00
Lápis 10 R$ 0,50 R$ 5,00
Caneta 10 R$ 0,50 R$ 5,00

Sub-total R$ 88,00

3. Serviços Terceiros Pessoa Física                                                                 

 Especificação Quantidade Unitário Total
Não haverá despesa com serviços de 
terceiro/Pessoa Física

Sub-total

4. Serviços Terceiros Pessoa Jurídica                                                              



295

Especificação Quantidade Unitário Total
Não haverá despesa com serviços de terceiros/
Pessoa Jurídica

Sub-total

5. Pessoal  

Especificação Quantidade Unitário Total
Não haverá despesa com pessoal 

Sub-total
                                                                                                           TOTAL:     R$ 88,00
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