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“Ain't no mountain high 

Ain't no valley low 

Ain't no river wide enough  

 

If you need me call me 

no matter where you are 

no matter how far  

just call my name 

I'll be there in a hurry 

you don't have to worry 

 

'Cause baby there 

Ain't no mountain high enough 

Ain't no valley low enough 

Ain't no river wide enough 

To keep me from getting to you, baby” 

 

 

 

Não há montanha alta 

Não há vale profundo 

Não existe rio largo o suficiente 

 

Se você precisar de mim, me chame 

Não importa onde você esteja 

Não importa a distancia  

Apenas chame meu nome. 

Estarei lá depressa 

Você não tem que se preocupar 

 

Porque, querida 

Não há montanha alta o suficiente 

Não há vale profundo o suficiente 

Não há rio largo o suficiente 

Que me impeça de te alcançar 

 

 

(Nickolas Ashford & Valerie Simpson) 

 



 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo descrever a prevalência de condição 
periodontal desfavorável, má oclusão e fluorose dentária em escolares de 12 anos e 
investigar suas associações com fatores individuais e contextuais. Estudo 
transversal utilizando dados do levantamento de saúde bucal realizado em Goiânia 
em 2010 (N=2.075) e dados secundários obtidos junto à Secretaria Municipal de 
Saúde. Os dados foram coletados através de exame clínico bucal em escolas 
públicas e privadas. Dois componentes do Índice Periodontal Comunitário (CPI) 
foram utilizados para avaliar a condição periodontal (cálculo e/ou sangramento à 
sondagem). O Índice de Estética Dental (DAI) foi utilizado para avaliar a oclusão e o 
Índice de Dean para avaliar a fluorose dentária. As variáveis dependentes foram 
presença de cálculo e/ou sangramento gengival, presença de má oclusão (DAI>25) 
e presença de fluorose, analisadas separadamente. As variáveis independentes 
individuais foram sexo e cor da pele/raça do escolar e grau de escolaridade da mãe. 
As variáveis contextuais foram tipo de escola, sua localização geográfica nos 
distritos sanitários e presença de programa de escovação dentária na escola. Foram 
realizados o teste de Rao-Scott para cada um dos três agravos e análise multinível 
(regressão de Poisson para condição periodontal e regressão logística para 
oclusão). Os resultados são apresentados em três artigos originais. A prevalência de 
cálculo e/ou sangramento foi de 7% e foi mais elevada (P<0,05) em escolares de cor 
parda, de escolas públicas, e localizadas em distritos sanitários com indicadores 
socioeconômicos intermediários. A prevalência de má oclusão foi de 40% e foi maior 
(P<0,05) entre os estudantes de escolas púbicas, de escolas localizadas em distritos 
com piores indicadores socioeconômicos, e filhos de mães com menor escolaridade. 
A prevalência de fluorose dentária foi de 18,7%, com predomínio do grau muito leve 
(11,2%). Não houve associação estatisticamente signficativa entre fluorose e as 
variáveis investigadas. Concluiu-se que as desigualdades na distribuição da 
condição periodontal desfavorável e da má oclusão foram determinadas por fatores 
individuais e contextuais. Estratégias adequadas direcionadas às áreas de privação 
socioeconômica são necessárias para reduzir as disparidades. 
 

Palavras Chaves: Epidemiologia. Índice periodontal. Má oclusão. Fluorose dentária. 

Criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

INDIVIDUAL AND CONTEXTUAL DETERMINANTS OF ADVERSE 
PERIODONTAL CONDITION, MALOCCLUSION AND DENTAL FLUOROSIS 
AMONG 12-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN IN GOIÂNIA-GO 
 

 The study aimed to describe periodontal health, dental occlusion and fluorosis 
status and its association with individual and contextual factors among Brazilian 12- 
year-old schoolchildren. This cross-sectional study included data from an oral health 
survey carried out in 2010 in the city of Goiania, Brazil (n = 2,075) and secondary 
data obtained from the files of the local health authority. Data were collected through 
oral clinical examinations and interviews. For assessment of periodontal status two 
components of the community periodontal index (CPI) were used: calculus and 
bleeding after probing. The Dental Aesthetic Index (DAI) was used to assess 
occlusion and the Dean Index to assess fluorosis. Dependent variables were 
presence of any periodontal condition, presence of malocclusion (DAI>25) and 
presence of fluorosis, analyzed separately. Independent individual variables were the 
children’s sex and color/race, and their mother’s level of schooling. Contextual 
variables were related to the schools (type and existence of toothbrushing program) 
and its geographic location in the health districts. Rao-Scott tests were performed for 
each of the three outcomes and multilevel analysis was performed for periodontal 
condition (Poisson regression) and malocclusion (Logistic regression). The results 
are presented in three original articles. The prevalence of calculus and/or bleeding 
was 7% and higher (P<0.05) in Brown pupils, from public schools, and those located 
in health district with intermediate socioeconomic indicators. The prevalence of 
malocclusion was 40.1%. Significantly higher rates of malocclusion were found 
among children from public schools, those located in less affluent health districts, and 
whose mothers had less years of education. The prevalence of fluorosis was 18.7%, 
predominantly of the very mild degree (11.2%). No significant association was found 
between fluorosis and the investigated variables. It was concluded that the 
inequalities in the distribution of adverse periodontal condition and malocclusion were 
determined by individual as well as contextual factors. Appropriate strategies 
addressed to the areas of socioeconomic deprivation are needed to reduce the 
disparities. 
 

Keywords: Epidemiology. Periodontal index. Malocclusion. Dental fluorosis. Child. 
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1 INTRODUÇÃO 1 

Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal configuram ferramentas 2 

importantes para a coleta de informações acerca da condição de saúde bucal e das 3 

necessidades de tratamento da população e, consequentemente, para monitorar 4 

mudanças nos níveis e padrões do processo saúde-doença na população (WORLD 5 

HEALTH ORGANIZATION, 1997). Ao contrário das ações em saúde pública 6 

direcionadas à cárie dentária, menor esforço tem sido empreendido na epidemiologia 7 

da condição periodontal, má-oclusão e fluorose dentária em relação ao 8 

levantamento e monitoramento de grupos de risco no sentido de minimizar e reduzir 9 

a prevalência desses agravos (DYE, 2012).  10 

As desigualdades em saúde referem-se à desigualdade na distribuição de 11 

agravos ou de serviços de saúde (BOING et al, 2013). A falta de equidade em saúde 12 

refere-se às diferenças que são desnecessárias, evitáveis e injustas (WHITEHEAD, 13 

1992), como por exemplo, diferenças em taxas de mortalidade quando se observam 14 

pessoas de diferentes classes sociais, etnia ou sexo. Nesse sentido, métodos que 15 

avaliem os impactos em saúde necessitam de aprimoramento para elucidar os 16 

impactos positivos e negativos que fatores como o sexo, a raça e o nível sócio-17 

econômico exercem na saúde (DAHLGREN; WHITEHEAD, 2006), como forma de 18 

avaliar os determinantes individuais e contextuais da saúde da população. 19 

No contexto brasileiro, alguns estudos indicam uma condição geral de saúde 20 

bucal mais precária para escolares do sexo masculino, de raça negra, e que 21 

estudavam em escolas públicas do que para seus pares (ANTUNES et al, 2002; 22 

2003a; 2003b), sinalizando a existência de desigualdades em saúde bucal. 23 

Estudos de prevalência da condição periodontal no Brasil têm demonstrado a alta 24 

frequência de gengivite, dependendo da condição socioeconômica e da faixa etária 25 

estudada (BOING et al, 2005). Em 2010, cerca de 35% das crianças brasileiras de 26 

12 anos apresentaram sangramento gengival e/ou cálculo dentário, e o percentual 27 

variou de 53,8% na região Norte a 30,7% na região Sudeste, salientado a existência 28 

de diferenças inter-regionais (BRASIL, 2011). 29 

Em 2003, realizou-se em Goiânia uma ampliação do levantamento nacional (SB 30 

Brasil 2003) em nível local, com achados de maiores percentuais de problemas 31 

periodontais e oclusopatias em escolares da rede pública do que da rede privada. 32 

Entretanto, a prevalência de fluorose foi mais alta nas escolas privadas (FREIRE, 33 

2010).  34 
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As oclusopatias apresentam alta prevalência e possibilidade de tratamento, 1 

além de interferirem na qualidade de vida dos indivíduos. O único estudo realizado 2 

no Brasil com informações coletadas longitudinalmente sobre o tema, apontou a 3 

ausência de associação entre nível socioeconômico e a má oclusão na dentição 4 

decídua de crianças de 6 anos de idade (PERES, 2002). 5 

Em relação à fluorose, os resultados da pesquisa nacional de 2010, 6 

demonstraram uma prevalência de 16,7% na população de 12 anos (BRASIL, 2011), 7 

maior do que na pesquisa nacional de 2003. Em Curitiba, ainda em 2003, a amostra 8 

foi ampliada para caracterizar o perfil de saúde bucal da população por Distritos 9 

Sanitários (DS), e a prevalência de fluorose variou de 12,9% a 74,7% nos diferentes 10 

distritos, evidenciando a associação entre DS de residência da população estudada 11 

e a prevalência de fluorose (MOYSÉS; MOYSÉS, 2006). 12 

Apesar dos regulares levantamentos epidemiológicos realizados em Goiânia, que 13 

têm incluído além da cárie dentária, a condição periodontal, a má oclusão e a 14 

fluorose dentária, não havia dados que considerassem a situação de cada DS em 15 

particular até o ano de 2010 (VASCONCELOS, 2011). Atualmente, a cidade de 16 

Goiânia está dividida em sete DS, de acordo com sua localização geográfica, e 17 

desigualdades na condição de saúde bucal encontradas entre os distritos refletem a 18 

situação socioeconômica dos mesmos. 19 

A territorialização é um dos pressupostos da organização dos processos de 20 

trabalho e das práticas de saúde, e tem como base uma atuação em uma 21 

delimitação espacial previamente determinada. A área de cada DS caracteriza-se 22 

por uma população específica com problemas de saúde bem definidos e que 23 

interage com equipes de saúde das unidades locais de saúde. Esse espaço 24 

apresenta além de uma extensão geométrica, um perfil demográfico, epidemiológico, 25 

administrativo, tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza como um 26 

território em permanente construção (MENDES, 1993). O reconhecimento desse 27 

território é um passo básico para a caracterização da população e de seus 28 

problemas de saúde. Portanto, a territorialização é justificada pelo agravamento das 29 

desigualdades sociais associado à uma segregação espacial aguda, que restringem 30 

o acesso da população a melhores condições de vida (MONKEN; BARCELLOS, 31 

2005). 32 

Entre os aparelhos sociais a serem reconhecidos no processo de 33 

territorialização, destaca- se a escola, considerada um local adequado ao 34 

desenvolvimento de programas de saúde e higiene bucal, por reunir crianças em 35 

faixas etárias propícias à adoção de medidas educativas e preventivas (SÁ; 36 
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VASCONCELOS, 2009). Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem buscado 1 

estabelecer através de parcerias diferentes programas voltados para escolares, 2 

inclusive em Goiânia, como o Programa de Saúde do Escolar (PSE). Há ainda 3 

programas municipais, como o Programa de Escovação Dentária (PED), introduzido 4 

há vinte anos no município. 5 

A abordagem analítica que permite examinar simultaneamente os efeitos de 6 

características dos indivíduos e dos grupos aos quais pertencem os indivíduos em 7 

desfechos do nível individual é conhecida como análise multinível (CRUZ; LEON, 8 

2005). Dessa forma, esse tipo de análise considera indivíduos e áreas na 9 

distribuição e nos determinantes da saúde da população, sendo uma importante 10 

abordagem no entendimento da significância de contextos específicos para 11 

diferentes desfechos em saúde (MERLO et al, 2005). Embora esse modelo seja 12 

conhecido na literatura estatística há alguns anos,  apenas recentemente sua 13 

aplicabilidade tornou-se viável na área da saúde pelo desenvolvimento de 14 

programas de computares específicos. Os estudos que utilizaram a análise 15 

multinível para condição periodontal, má oclusão e fluorose se concentram na região 16 

Sudeste do país (ANTUNES et al, 2006, 2008, FERREIRA et al, 2010), sendo 17 

inexistentes na região Centro-Oeste. 18 

O presente estudo é a primeira investigação sobre a relação de variáveis 19 

individuais e contextuais com a condição periodontal, oclusão e fluorose dentária na 20 

população de escolares de Goiânia utilizando uma abordagem multinível. Com o 21 

emprego desta ferramenta, procurou-se responder a seguinte questão: os fatores 22 

individuais e contextuais influenciam a condição periodontal, a oclusão dentária e a 23 

ocorrência de fluorose em escolares de Goiânia? 24 

 Nas seções seguintes são abordados: o objetivo da presente dissertação, a 25 

revisão da literatura pertinente ao tema, e os materiais e métodos utilizados. 26 

Posteriormente, os resultados são apresentados em três artigos originais, seguidos 27 

das considerações finais. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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2 OBJETIVO 1 

Descrever a prevalência da condição periodontal, má oclusão e fluorose em 2 

escolares de 12 anos de idade do município de Goiânia e analisar a associação 3 

dessas condições com fatores individuais e contextuais.   4 

 5 

 6 



 

 

14 

3 FUNDAMENTAÇÃO/ REVISÃO DA LITERATURA 1 

 Essa seção está dividida em quatro subseções e aborda a evidência científica 2 

a respeito dos temas relacionados ao presente estudo. A subseção 3.1 apresenta o 3 

tópico determinantes da saúde e modelo de estudo. As subseções seguintes 4 

incluem os aspectos conceituais, etiológicos e epidemiológicos relacionados aos 5 

determinantes individuais e contextuais da condição periodontal (subseção 3.2), má 6 

oclusão (subseção 3.3) e fluorose dentária (subseção 3.4).  7 

 8 

3.1 DETERMINANTES DA SAÚDE E MODELO DE ESTUDO 9 

 10 

 Apesar da predominância do enfoque médico biológico na configuração inicial 11 

da saúde pública, em detrimento dos enfoques sociopolíticos e ambientais, 12 

observou-se, ao longo do século passado, uma permanente tensão entre as duas 13 

abordagens. De acordo com Buss e Pellegrini Filho (2007), a história da 14 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é um exemplo dessa tensão, em que se 15 

observa períodos de enfoques centrados em aspectos biológicos, individuais e 16 

tecnológicos, intercalados com outros em que se destacam fatores sociais e 17 

ambientais.  18 

 A definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 19 

social, e não meramente a ausência de doença, inserida na Constituição da OMS, 20 

em 1948, ano de sua fundação, expressa uma concepção ampla da saúde, e não 21 

centrada somente na doença. No entanto, na década de 50, com a erradicação da 22 

varíola, ocorre maior ênfase nas campanhas de combate a doenças específicas, 23 

com a aplicação de tecnologias de prevenção ou cura (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 24 

2007). 25 

No final da década de 70, tanto a Conferência de Alma-Ata quanto as atividades 26 

baseadas no lema “Saúde para todos no ano 2000” recolocam em destaque os 27 

determinantes sociais. Na década de 80, o predomínio do enfoque da saúde como 28 

bem privado traz uma concepção centrada na assistência médica individual, a qual, 29 

na década de 90, com o debate sobre as Metas do Milênio, dá lugar a uma ênfase 30 

nos determinantes sociais, que se consolida com a criação da Comissão sobre 31 

Determinantes Sociais da Saúde da OMS, em 2005 (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 32 

2007). 33 

No contexto brasileiro, de acordo com a Comissão Nacional sobre os 34 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), criada em 2006, os determinantes 35 
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sociais da saúde (DSS) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 1 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 2 

saúde e seus fatores de risco na população. Por conseguinte, pode-se considerar 3 

que tanto os fatores individuais quanto os contextuais aqui estudados conformam-se 4 

ao conceito de DSS. 5 

 Enquanto os fatores individuais são importantes para identificar quais 6 

indivíduos no interior de um grupo estão submetidos a maior risco, as diferenças nos 7 

níveis de saúde entre grupos e países estão relacionadas com outros fatores, 8 

principalmente com o grau de eqüidade na distribuição de renda (BUSS; 9 

PELLEGRINI FILHO, 2007). 10 

 Entre os modelos conceituais que buscam esquematizar a rede de relações 11 

entre os diversos níveis de determinantes sociais e a situação de saúde, a CNDSS 12 

preconiza o de Dahlgren e Whitehead (1991). Esse modelo inclui os DSS dispostos 13 

em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência (Figura 1). Os indivíduos 14 

estão na base do modelo, com suas características individuais de idade, sexo e 15 

fatores genéticos. Na camada imediatamente externa, estão o comportamento e os 16 

estilos de vida individuais. 17 

 18 

A camada seguinte destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, 19 

cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social, de grande 20 

importância para a saúde da sociedade como um todo. No próximo nível, estão os 21 

Figura 1: Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991). 

Fonte: Dahlgren e Whitehead (1991).  
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fatores relacionados a condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos 1 

e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação. Isto indica 2 

que as pessoas em desvantagem social, como conseqüência de condições 3 

habitacionais inadequadas, exposição a condições mais perigosas ou estressantes 4 

de trabalho e acesso menor aos serviços, apresentam diferentes graus de exposição 5 

e de vulnerabilidade aos riscos à saúde. No último nível, estão situados os 6 

macrodeterminantes, os quais estão relacionados às condições econômicas, 7 

culturais e ambientais. 8 

Victora et al (1997) sugerem que ao se estudar os determinantes, as 9 

complexas inter-relações hierárquicas entre esses determinantes são melhores 10 

gerenciadas através do uso de arcabouços conceituais (“conceptual frameworks”), 11 

os quais consideram a relevância teórica das variáveis incluídas e suas relações por 12 

meio de uma abordagem hierárquica, como forma de evitar uma subestimação dos 13 

efeitos dos determinantes distais. O estudo dessas mediações permite identificar 14 

onde e como devem ser feitas as intervenções, com o objetivo de reduzir as 15 

iniqüidades de saúde, isto é, os pontos mais vulneráveis onde tais intervenções 16 

podem provocar maior impacto.  17 

 18 

3.2 CONDIÇÃO PERIODONTAL 19 

 20 

Um dos problemas periodontais mais comuns na população é a gengivite, que 21 

é uma resposta inflamatória do organismo frente à agressão da placa bacteriana e 22 

cujo primeiro sinal detectável é o sangramento (FRIAS et al, 2011). Muitos indivíduos 23 

frente aos primeiros sinais de sangramento durante a escovação, suspendem os 24 

hábitos de higiene bucal na crença de que a escovação estaria provocando o 25 

sangramento, perpetuando assim um problema reversível. 26 

As deposições de sais de cálcio que se formam sobre os dentes (cálculo 27 

dentário) resultam da mineralização da placa bacteriana. O cálculo dentário atua 28 

como fator retentivo para a placa, o que pode irritar o tecido gengival e propiciar a 29 

progressão de gengivite crônica e da doença periodontal (ANTUNES et al, 2006). 30 

Como a escovação e o uso adequado do fio dental promovem a remoção de placa 31 

bacteriana e previnem o sangramento gengival e a formação de cálculo dentário, tais 32 

condições podem ser consideradas indicativas de saúde bucal precária e risco para 33 

cárie dentária e doença periodontal. 34 

A adolescência pode ser um período crítico na condição periodontal do 35 

indivíduo e é definida amplamente pela faixa etária entre 10 e 18 anos (AMERICAN 36 
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ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY, 2010). Dados epidemiológicos e 1 

imunológicos sugerem que o dano tecidual irreversível da doença periodontal se 2 

inicie precocemente no período final da adolescência (US DEPT OF HEALTH AND 3 

HUMAN SERVICES, 2000). 4 

Em nível populacional, a deposição de placa e cálculo e os níveis de gengivite 5 

e periodontite são maiores em meninos do que em meninas (JENKINS; PAPANOU, 6 

2001). A prevalência, a severidade e a extensão da gengivite aumentam com a 7 

idade, começando na dentição decídua e alcançado seu pico na puberdade seguida 8 

de um pequeno declínio na adolescência propriamente dita (JENKINS; PAPANOU, 9 

2001; SANTOS et al, 2005; VARAS et al, 2005). 10 

No Brasil, dados nacionais sobre a condição periodontal de crianças de 12 11 

anos de idade foram publicados pela primeira vez em 2010, com achados de que 12 

35,4% dessa população apresentavam algum tipo de alteração periodontal 13 

(sangramento gengival e/ou cálculo dentário).  O Índice Periodontal Comunitário 14 

(CPI), foi utilizado para avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento 15 

e presença de cálculo, uma vez que para a idade de 12 anos, a condição bolsa 16 

periodontal não é incluída. A região Centro-Oeste apresentou um percentual de 17 

34,9%, estando abaixo da média nacional (BRASIL, 2011). 18 

Tanto o sangramento gengival quanto o cálculo dentário têm sido associados 19 

à raça, renda familiar, grau de escolaridade dos indivíduos e de seus pais, e tipo de 20 

escola dentro e fora do Brasil (ANTUNES et al, 2006; GESSER; PERES; 21 

MARCENES, 2001; KALLIO; MURTOMAA, 1997; FREIRE et al, 2010) . 22 

Borrell & Crawford (2012), ao revisarem a literatura internacional acerca do 23 

tema, mostraram que, independentemente do indicador socioeconômico utilizado, 24 

indivíduos em desvantagem socioeconômica apresentam consistentemente 25 

condição periodontal mais desfavorável. De forma semelhante, Bastos et al (2011), 26 

em revisão sistemática da literatura acerca das condições periodontais e 27 

desigualdades sociais, raciais e de gênero no Brasil, observaram crescimento 28 

recente da produção. Entretanto, houve uma concentração de estudos nas Regiões 29 

Sul e Sudeste do país, e os trabalhos não se apoiavam explicitamente em 30 

elaborações teóricas pertinentes ao tema. Apesar dessas limitações, os resultados 31 

da revisão sugerem que há uma relação inversa entre indicadores socioeconômicos 32 

e desfechos periodontais, demonstrada especialmente por indicadores de renda e 33 

escolaridade. 34 

 35 
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3.3 MÁ OCLUSÃO 1 

 2 

Os problemas de oclusão dentária consistem de anomalias do crescimento e 3 

desenvolvimento e afetam principalmente os músculos e ossos maxilares durante a 4 

infância e a adolescência, podendo produzir alterações estéticas e também 5 

funcionais (FRAZÃO et al, 2002). Esses problemas resultam da interação de fatores 6 

relacionados à hereditariedade e ao meio ambiente (VAN DER LINDEN, 1966). 7 

Atualmente, as oclusopatias encontram-se em terceiro lugar na escala de 8 

prioridades entre os problemas odontológicos de saúde pública mundial, superadas 9 

apenas pela cárie e pelas doenças periodontais (DIAS; GLEISER, 2008). Além 10 

disso, os problemas oclusais mantêm relação direta com a cárie dentária e o 11 

surgimento de inflamação gengival com possível manifestação dolorosa (BORGES 12 

et al, 2008). 13 

A OMS, preocupada em conhecer a real condição da má oclusão nos 14 

diferentes países, preconizou o Índice de Estética Dental (DAI, Dental Aesthetic 15 

Index), para que houvesse um instrumento apto a colher informações em caráter 16 

epidemiológico (OMS, 1999). Os dados dos levantamentos nacionais realizados no 17 

Brasil (SB Brasil) utilizaramo DAI para análise desse agravo. 18 

O levantamento de 2003 encontrou que 58,14% da população brasileira na 19 

faixa etária de 12 anos apresentava alguma alteração na oclusão dentária. Houve 20 

variações entre as regiões do país, sendo que na região Sudeste esse percentual foi 21 

de 64,11%, seguida pela região Sul (62,87%), Centro- Oeste (54,09%), Nordeste 22 

(54,0%) e Norte (53,66%) (BRASIL, 2004). No levantamento de 2010, notou-se uma 23 

significativa redução no percentual dessa condição em todas as regiões e não houve 24 

grandes diferenças entre elas (BRASIL, 2011). Na região Centro-Oeste, o percentual 25 

foi de 40,70%, ficando acima da média nacional (38,80%). 26 

Apesar de diversos estudos sobre a prevalência de oclusopatias em escolares 27 

nas diferentes regiões do país (STIZ, 2001; PAIVA et al, 2005; ALMEIDA et al, 28 

2008), poucos tem avaliado sua associação com nível socioeconômico e raça 29 

(FRAZÃO; NARVAI, 2006; ALVES et al, 2006). Silva (1989) e Freire et al (2010) 30 

relataram maior prevalência em escolares de estabelecimento de ensino público, 31 

enquanto que Frazão, Narvai e Latorre (2002) não observaram diferenças quanto ao 32 

sexo e ao tipo de escola para essa condição. 33 
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3.4 FLUOROSE DENTÁRIA 1 

A ingestão de fluoretos durante o desenvolvimento dentário pode resultar em 2 

alterações visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de 3 

mineralização (MOSELEY et al, 2003), levando à fluorose dentária. Desse modo, a 4 

ocorrência de fluorose tem sido fortemente associada à ingestão cumulativa de 5 

fluoretos durante o desenvolvimento dentário, porém sua gravidade depende 6 

principalmente da dose, duração e tempo de ingestão (MOYSÉS; MOYSÉS, 2006). 7 

A tendência da fluorose tem seguido um padrão inverso ao da cárie dentária, 8 

com taxas crescentes relatadas em todo o mundo (MOYSÉS et al, 2002; LIMA; 9 

CURY, 2001). Sua prevalência tem se manifestado principalmente nas formas leve e 10 

muito leve, sendo observada em comunidades com água fluoretada e também em 11 

comunidades que não possuem fluoretos na água (KHAN; MOOLA; CLEATON-12 

JONES, 2005). 13 

Nos Estados Unidos na década de 30, Dean descreveu diversos levantamentos 14 

que demonstraram a associação positiva entre a concentração de fluoretos na água 15 

potável e o predomínio e os níveis de gravidade da fluorose dentária, porém, 16 

verificou também a existência de baixa prevalência de cárie nesta mesma população 17 

(FEJERSKOV et al, 1994). O índice de Dean vem sendo amplamente utilizado, 18 

sendo o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para levantamentos 19 

epidemiológicos. 20 

 O Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil, desenvolvido pelo 21 

Ministério da Saúde (2009), apresenta estratégias voltadas para o controle de 22 

fatores de risco e incremento de fatores de proteção contra a fluorose dentária, como 23 

por exemplo, a água fluoretada e o uso de dentifrício fluoretado, por serem as 24 

formas mais eficientes e custo-efetivas para a prevenção de cárie, e indica que 25 

outras formas de utilização deveriam ser indicadas apenas para pessoas com alto 26 

risco à cárie ou atividade da doença. Dessa forma, o uso de fluoretos requer a 27 

adoção de práticas de uso seguro, consciente e parcimonioso, visto que a múltipla 28 

exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária, 29 

em diferentes graus. 30 

A pesquisa nacional SB Brasil 2003 caracterizou pela primeira vez a ocorrência 31 

de fluorose na população brasileira nas faixas etárias de 12 e 15-19 anos. Para a 32 

idade de 12 anos, os maiores percentuais foram nas regiões Sudeste e Sul (cerca de 33 
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12%) (BRASIL, 2004). Já no levantamento nacional de 2010, a prevalência foi de 1 

16,7% para a mesma idade e o maior percentual foi encontrado na região Sudeste 2 

(19,1%) (BRASIL, 2011), o que denota aumento da prevalência da fluorose em 3 

relação ao levantamento anterior. Na região Centro-Oeste, a prevalência de fluorose 4 

foi de 11,3%. Observou-se disparidades entre as regiões e também intra-urbanas. 5 

Em Goiânia, a prevalência de fluorose em 2003 foi de 5,6% em estudo 6 

realizado em escolares de 12 anos, sendo mais frequente em escolares da rede 7 

privada do que da rede pública (FREIRE et al, 2010). Maltz e Silva (2001) também 8 

relataram um maior freqüência de fluorose em escolas privadas na cidade de Porto 9 

Alegre. No município de Itatiba (SP), foi encontrada menor prevalência de fluorose 10 

em crianças com menores níveis de renda (CANGUSSU et al, 2001). Por outro lado, 11 

Meneghim et al (2007) encontraram associação entre menor grau de instrução da 12 

mãe e maior prevalência de fluorose na cidade de Piracicaba. 13 

 Barros e Tomita (2010), em revisão dos aspectos epidemiológicos da fluorose 14 

dentária no Brasil em pesquisas conduzidas no período 1993-2006, apontam para 15 

um predomínio de estudos na Região Sudeste, especialmente no Estado de São 16 

Paulo. Cunha e Tomita (2006) em outra revisão relataram ausência de estudos 17 

longitudinais no país que esclareçam a mudança no perfil epidemiológico da 18 

fluorose, e ainda que a evidência científica existente que justifique alguma decisão 19 

no sentido de interromper a fluoretação da água é escassa ou inconsistente. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

4  MATERIAL E MÉTODOS 33 

 34 
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Estudo transversal em escolares de 12 anos de Goiânia, utilizando dados do 1 

levantamento municipal de saúde bucal realizado em 2010. Fizeram parte do estudo 2 

indivíduos de 12 anos de idade, de ambos os sexos, que frequentavam escolas 3 

públicas e privadas naquele ano.  4 

 5 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 6 

 7 

O protocolo de pesquisa do levantamento foi aprovado pelo Comitê de Ética 8 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (no 226/2010) (ANEXO A). Somente 9 

as escolas que autorizaram e os escolares cujos pais assinaram um termo de 10 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO B) participaram do estudo. 11 

 12 

4.2 AMOSTRA 13 

 14 

O tamanho da amostra foi calculado para ser representativo dos escolares de 15 

12 anos de Goiânia. Aplicou-se a técnica de amostragem por conglomerados, e a 16 

amostra probabilística foi selecionada aleatoriamente em dois estágios. Inicialmente, 17 

sorteou-se o número de unidades de primeiro estágio (escolas), e em seguida as 18 

unidades de segundo estágio (escolares). Esta ainda foi dividida proporcionalmente 19 

entre os sete DS do município e obedeceu aos seguintes critérios de inclusão e 20 

exclusão: 21 

a) Inclusão: escolares de 12 anos de ambos os sexos, regularmente 22 

matriculados no turno diurno de escolas públicas e privadas da zona urbana de 23 

Goiânia no ano de 2010. 24 

b) Exclusão: escolas pequenas (< 10 alunos) e indivíduos com necessidades 25 

especiais. 26 

 27 

4.3 COLETA DE DADOS 28 

 29 

Os dados clínicos referentes a condição periodontal, má oclusão e fluorose 30 

dentária foram coletados por meio de exame bucal e seguiram os mesmos critérios 31 

da pesquisa nacional de 2010 (Anexo C) (BRASIL, 2009a). O formulário de exame 32 

(Anexo D) foi adaptado daquele utilizado no Projeto SB Brasil 2010 (BRASIL, 2009a) 33 

e preenchido manualmente em papel. Neste formulário foram também registrados os 34 

dados sobre sexo, raça/cor da pele auto-relatada e escolaridade da mãe. A 35 

escolaridade da mãe foi obtida nas fichas de registro das crianças nas instituições de 36 
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ensino. Cor/raça autorrelatada seguiu os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia 1 

e Estatística (IBGE): branca, preta, amarela, parda ou indígena. 2 

 As crianças foram examinadas nas escolas, sob luz natural, com o auxílio de 3 

espelho bucal e sonda periodontal. Seis equipes da Secretaria Municipal de Saúde 4 

que participaram do SB Brasil 2010 fizeram a coleta de dados, cada uma composta 5 

por um cirurgião-dentista (examinador) e um auxiliar (anotador). O processo de 6 

calibração intra e interexaminadores e os critérios para o exame clínico foram os 7 

mesmos do levantamento nacional, com base na metodologia da OMS (BRASIL, 8 

2009b). A coleta dos dados para o presente estudo foi realizada imediatamente após 9 

o SB Brasil 2010. 10 

Dados secundários relacionados às escolas (existência do PED e o DS de 11 

localização) também foram coletados junto à Secretaria Municipal de Saúde e 12 

incluídos no banco de dados. 13 

  14 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 15 

 16 

Primeiramente, foi realizada análise descritiva dos dados, e os resultados 17 

foram expressos em frequências. 18 

Em seguida, para cada uma das variáveis de desfecho (condição periodontal, 19 

má oclusão e fluorose) foi realizada análise multinível empregando o esquema de 20 

efeitos fixos/ intercepto randômico, conforme descrita por Snijders e Boskers (2003), 21 

considerando dois níveis de organização de dados: escolares examinados (primeiro 22 

nível) e escolas (segundo nível). A análise multinível permite levar em consideração 23 

a estrutura hierárquica dos dados (escolares e escolas) e o interesse de estudar 24 

conjuntamente as variáveis individuais (sexo e raça do escolar, e grau de 25 

escolaridade da mãe) e as variáveis contextuais (localização da escola por distrito, 26 

tipo de escola, existência de PED na escola). As variáveis individuais foram 27 

organizadas em blocos de acordo com o modelo hierárquico adotado para cada 28 

desfecho. 29 

Os dados foram analisados de acordo com os objetivos do estudo, sendo 

elaborados três artigos, sendo um sobre cada desfecho, cujas metodologias estão 

descritas sucintamente no Quadro 1. 
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 1 
2 

Variável 
dependente 
(Desfecho) 

 

Índice Variáveis individuais Variáveis contextuais Tipo de Análise* Medida de efeito 

Condição 
periodontal 
(Artigo 1) 

Índice Periodontal 
Comunitário (CPI)- 
dois componentes 
(cálculo e/ou 
sangramento) 

Sexo e cor/raça do escolar 
Grau de escolaridade da 
mãe 

Tipo de escola 
Localização geográfica da 
escola no DS 
Presença de PED na escola 

Bivariada (teste de Rao-Scott) 
Hierárquica multinível com 
regressão log-linear de Poisson 

Razão de prevalência 
(RP) 

Má oclusão 
(Artigo 2) 

Índice de estética 
Dental (DAI) – 
obtenção de medidas 
considerando a 
dentição, o espaço e a 
oclusão 

Sexo e cor/raça do escolar 
Grau de escolaridade da 
mãe  
Experiência de cárie 
Condição periodontal 

Tipo de escola 
Localização geográfica da 
escola no DS 
 

Bivariada (teste de Rao-Scott) 
Hierárquica multinível com 
regressão logística simples e 
múltipla 

Odds ratio (OR) 

Fluorose 
(Artigo 3) 

Índice de Dean – com 
base no exame dos 
dois dentes mais 
afetados 

Sexo e cor/raça do escolar 
Grau de escolaridade da 
mãe  
Experiência de cárie 
Condição periodontal 

Tipo de escola 
Localização geográfica da 
escola no DS 
Presença de PE 
 na escola 

Bivariada (teste de Rao-Scott) 
Cálculo do aumento percentual 
das prevalências no período 
2003-2010 com teste do Qui-
quadrado 

Medida de frequência 
somente, visto que 
não foi encontrada 
associação entre o 
desfecho e os fatores 
de risco estudados 

Quadro 1- Resumo das metodologias dos três artigos que compõem a dissertação. 

Fonte: A autora. 
*Para todas as análises, considerou-se o plano amostral complexo, os pesos amostrais e nível de significância de 5%. 
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5 ARTIGOS 1 

 A seguir são apresentados os três manuscritos originais com os resultados do 2 

estudo, os quais foram redigidos de acordo com as normas dos periódicos indicados. 3 

 4 

5.1 ARTIGO 1- PUBLICADO NO INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTISTRY 5 

Título: Individual and contextual determinants of periodontal health in 12-year-old 6 

schoolchildren in a Brazilian capital city. 7 

Enviado em 12/07/2012 e publicado em 21/08/2012. 8 

 9 

5.2 ARTIGO 2- SUBMETIDO AO THE ANGLE ORTHODONTIST  10 

Instruções aos Autores – Anexo E 11 

Título: Individual and contextual determinants of malocclusion in 12-year-old 12 

schoolchildren in a Brazilian city 13 

5.3 ARTIGO 3- A SER SUBMETIDO À REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA  

Instruções aos Autores – Anexo F 

Título: Fluorose dentária: prevalência e fatores associados em escolares de 12 anos 14 

de Goiânia, Goiás 15 

 16 
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The study aimed to describe periodontal health status and its association with 25 

individual and contextual factors among 12- year-old schoolchildren in a midwest 26 

Brazilian capital city. This cross-sectional study included data from an oral health 27 

survey carried out in 2010 in the city of Goiania, Brazil (n = 2,075) and secondary 28 

data obtained from the local health authority. Data were collected through oral clinical 29 

examinations and interviews. For assessment of periodontal status two components 30 

of the community periodontal index (CPI) were used: calculus and bleeding after 31 

probing. Dependent variable was presence of any periodontal condition. Independent 32 

individual variables were the children’s sex and color/race, and their mother’s level of 33 

schooling. Contextual variables were related to the schools (type and existence of 34 

toothbrushing program) and its geographic location in the health districts. Rao-Scott 35 

test and multilevel Poisson analysis were performed. The prevalence of calculus 36 

and/or bleeding was 7%. Brown color, public schools, and those located in health 37 

district with intermediate socioeconomic indicators were associated to a higher 38 

prevalence of this condition. The prevalence of adverse periodontal condition was 39 

low and the inequalities in its distribution were determined by individual as well as 40 

contextual factors related to the schools and the geographic area. 41 
 42 
1. Introduction 43 

Alongside caries, periodontal diseases remain as global oral health burdens. 44 

Periodontitis constitute a major cause of tooth loss in adults worldwide, and most 45 

children and adolescents exhibit signs of gingivitis [1]. 46 

This is particularly the case in underprivileged sub- populations in both developing 47 

and developed countries [2, 3]. Even in high-income countries with advanced public 48 

oral health care, inequalities in periodontal health remain a major public health issue 49 

[4]. Likely reasons to account for these prevalent diseases include genetic, 50 

epigenetic, and environmental risk factors, as well as other individual and 51 

socioeconomic determinants [1]. 52 

Adolescence can be a critical period in the individual’s periodontal status. 53 

Epidemiological and immunological studies suggest that irreversible tissue damage 54 

from periodontal disease begins in late adolescence and early adulthood [5]. 55 
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Gingivitis prevalence, severity and extent increase with age, beginning in the 1 

deciduous dentition and reaching a peak at puberty, followed by a limited decline in 2 

adolescence [6–8]. 3 

At a population level, plaque and calculus deposition, as well as occurrence of 4 

gingivitis and periodontitis, are slightly higher in boys than in girls [6]. Dentofacial 5 

anomalies, toothbrushing frequency, socioeconomic and psychological conditions 6 

experienced in early life and life course have also been associated with gingival 7 

bleeding in adolescents [9–11]. 8 

Calculus and gingival bleeding are clinical indicators of poor oral hygiene and 9 

periodontal condition [12] and have been frequently used in epidemiological studies 10 

as part of the community periodontal index (CPI) [13] or separately analyzed. 11 

Both gingival bleeding and calculus in Brazilian adolescents have been significantly 12 

associated with race, family income, levels of schooling, and type of school attended 13 

[10, 12, 14, 15]. 14 

Current studies show that, regardless the socioeconomic indicator used, people who 15 

are socioeconomically disadvantaged consistently have poorer periodontal outcomes 16 

[16]. However, investigation of the influence of socioeconomic status on the 17 

etiological pathway of periodontal condition is still required to better understand its 18 

determinants. 19 

Moreover, global reports have emphasized that continuing surveillance of levels and 20 

patterns of risk factors is of fundamental importance to planning and evaluating 21 

community preventive activities and oral health promotion in all parts of the world 22 

[17]. 23 

In that context, multilevel analysis technique considers both people and areas on the 24 

distribution and determinants of population health, being an important approach to 25 

understand the significance of specific contexts for different individual health 26 

outcomes [18]. So far, there are very few studies investigating the influence of 27 

contextual variables using multilevel analysis in the periodontal status of 28 

schoolchildren [12, 19]. 29 

The present study aimed to describe periodontal health status and its association 30 

with individual and contextual factors among 12-year-old schoolchildren in a midwest 31 

Brazilian capital city. 32 

 33 

2. Material and Methods 34 

2.1. Type of Study and Source of Data. The present cross-sectional study was 35 

carried out in the city of Goiania, capital city of Goias State, located in the Midwest 36 

region of Brazil. The analysis included primary data from an epidemiological survey 37 

of oral health carried out in 2010. Secondary data were obtained from the local health 38 

authority in the same year. 39 

The oral health survey of 12-year-old schoolchildren in the urban area followed the 40 

methodology of the 2010 Brazilian National Survey of Oral Health [20]. Clinical 41 

examinations were according to diagnostic criteria established by the World Health 42 

Organization (WHO) [21]. Although data on other oral conditions were collected, only 43 

data on periodontal condition was included in the present study. 44 

2.2. Ethical Aspects. The research protocol was approved by the Ethics Committee of 45 

the Federal University of Goias, Brazil (Report 226/2010) and only the schools and 46 

the children whose parents signed an informed consent participated in the study. 47 

2.3. Sample. The age 12 years was chosen following the WHO recommendations for 48 

the monitoring of oral health status among children. It is generally the age at which 49 

children leave primary school, and therefore it is the last age at which a reliable 50 

sample may be easily obtained through the school system [21]. 51 

Sample size was calculated to be representative of the 12-year-old schoolchildren in 52 

Goiania. We used the cluster sampling technique and the sample was randomly 53 
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selected in two stages. Initially, we draw the number of first stage unities (schools), 1 

followed by second stage unities (schoolchildren). 2 

According to data obtained from the State and the City’s Education Department, the 3 

total number of 12-year-old schoolchildren enrolled in 2009 was 17,911 in 281 public 4 

and private schools. Sample size was calculated using an equation for proportions for 5 

infinite populations based on caries prevalence, using the Epi Info software, version 6 

3.5.1. The minimum number of schoolchildren to take part in the research was 2,171, 7 

considering a confidence interval of 95%, sampling error of 2%, and caries 8 

prevalence of 65.3%. For effect of study sample design, a simplified and conservative 9 

correction was needed, multiplying the obtained sample size by 1.2 (an extra 20%). 10 

The final sample size was 2,605 schoolchildren. 11 

To calculate the amount of schools, we used a formula that consisted of multiplication 12 

of the number of schools by the number of schoolchildren of the sample, divided by 13 

the total number of 12-year-old schoolchildren in Goiania. We then obtained a 14 

sample of 41 schools. 15 

The sample was equitably distributed in the seven health districts in the city: Central, 16 

Eastern, Northwestern, Northern, Western, Southwestern, and Southern. Each health 17 

district comprises a geographic area with specific population, well-defined health 18 

issues, and unique interaction with health care teams. 19 

As the total sample was of 2,605 schoolchildren, and the number obtained from the 20 

list was approximately of 2,962 schoolchildren, we opted for including all students 21 

attending the selected schools. 22 

2.4. Data Collection. Data were collected through oral clinical examinations and 23 

interviews with the children by six teams composed by one dentist and one recorder, 24 

who worked in the public health service. They were previously trained and calibrated, 25 

according to the criteria used in the 2010 Brazilian National Survey of Oral Health 26 

[20]. Inter-examiner Kappa coefficient for periodontal condition varied from 0.68 to 27 

1.00, showing a good to excellent reproducibility. 28 

Intraoral examinations were carried out at the schools using a mouth mirror and a 29 

WHO periodontal probe under natural light, with the children seated in school chairs. 30 

For the assessment of periodontal status, two components of the Community 31 

Periodontal Index (CPI) [20] were used: calculus and bleeding. Periodontal pockets 32 

were not registered. Each sextant of the mouth was examined for calculus detected 33 

during probing and bleeding observed after probing. Index teeth were 16, 11, 26, 36, 34 

31, and 46. In each tooth, six sites were examined, and the worst condition was 35 

recorded. Gingival bleeding was recorded from 10 to 30 seconds after probing. 36 

Recommended probe placement was of approximately 60 degrees inclination in 37 

relation to the longitudinal axis of the tooth. 38 

 39 
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1 
Information on demographic and socioeconomic characteristics of the participating 2 

children was also collected: sex, self-rated skin color or race, and mother’s level of 3 

schooling. Self-rated skin color or race followed criteria proposed by the Brazilian 4 

Institute of Geography and Statistics (IBGE): white, black, yellow (Asian origin 5 

individuals), brown, or indigenous. Mother’s level of schooling was based on 6 

completed years of study and was obtained from the children’s school records. 7 

Secondary data were: type of school (public and private), existence of toothbrushing 8 

program at the schools, and the city’s health districts where the schools were located. 9 

The School Toothbrushing Program was created in 1992 through a partnership 10 

between the local Health and Education Secretaries. Its aim is to improve the oral 11 

health status of schoolchildren enrolled in public schools of Goiania via implementing 12 
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daily toothbrushing with fluoride toothpaste after the school meal. 1 

2.5. Data Analysis. The dependent variable was the prevalence of periodontal 2 

condition, featured by the presence of calculus and/or bleeding (yes or no). 3 

Independent variables were divided into two levels of data organization: individual 4 

(schoolchildren) and contextual (schools and health districts). In the individual level, 5 

we analyzed children’s demographic characteristics (sex and skin color or race), and 6 

one socioeconomic indicator (their mothers’ level of schooling). Self-rated color/race 7 

was categorized in: white, black, and brown. Due to the small number of individuals 8 

who rated themselves as yellow or indigenous, these categories were excluded from 9 

the analysis. Level of mother’s schooling was grouped as follows: less than eight, 10 

from eight to eleven and more than eleven, years of study. 11 

Contextual variables were type of school (public and private), existence of 12 

toothbrushing program at the school, and city’s health district where schools were 13 

located. The seven health districts were grouped according to their socioeconomic 14 

characteristics, as informed by the local health authorities. The Health District located 15 

more centrally (Central-Campinas) presented better-off socioeconomic and health 16 

indicators than the others, which were located in the outskirts. Therefore, we have 17 

classified them in three categories: (Group I) with the best indicators (Central- 18 

Campinas); (Group II) with intermediate indicators (North, South and East); (Group 19 

III) with the worst indicators (Southwest, West, and Northwest). 20 

Individual and contextual variables were initially described according to the 21 

prevalence of periodontal status. Rao-Scott test [22], an equivalent to chi-square test 22 

for complex samples, was used to test dependence between variables. This analysis 23 

was performed using the Stata 12 software, considering the complex sample plan 24 

and sample weights. 25 

After that, we performed a multilevel analysis with random intercept [23], considering 26 

three levels: schoolchildren, schools, and health districts (Figure 1). Poisson log- 27 

linear regression models were adopted, with robust variance estimator, to estimate 28 

prevalence ratio as effect measure, and its confidence interval of 95% measured by 29 

Wald test. We carried out only unadjusted analysis due to collinearity between the 30 

independent variables that could jeopardize data in the multiple analysis. 31 

In addition to considering the sample design through variance partition in each level, 32 

multilevel analysis allows for the inclusion of contextual variables of higher levels 33 

than the individual. This allows for the simultaneous approach of contextual and 34 

individual factors in the analysis. Multilevel analysis was performed using the MLwiN 35 

2.02 software. For all analysis, we considered the 5% significance level and sample 36 

weights derived from sample design (school weights). 37 

 38 

3. Results 39 

Of the 41 schools invited to participate, 39 accepted (24 public and 15 private). Of 40 

the 2,962 schoolchildren invited 41 

to take part in the survey, 2,075 agreed and were examined (response rate = 70.0%). 42 

Sample was composed mainly of males (n = 1,053, 50.9%), those who classified 43 

themselves as brown (n = 1, 089, 54.5%), and whose mothers had studied from eight 44 

to eleven years (n = 1,080, 51.2%). The majority of the students were from public 45 

schools (n = 1, 471, 71.2%). 46 

Table 1 presents the frequency distribution of the studied variables and the results of 47 

bivariate associations between the dependent variable and the independent 48 

variables. 49 

Adverse periodontal conditions, such as presence of calculus and/or bleeding, were 50 

present in 140 schoolchildren, a prevalence of 7% (95% CI = 5.3–9.2). A total of 80 51 

individuals (4.2%, 95% CI = 2.5–6.9) had bleeding and 85 had calculus (4.1%, 95% 52 

CI = 2.9–5.7). 53 
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In regard to individual variables, only color/race showed statistically significant 1 

association with periodontal condition. Brown individuals had a higher prevalence of 2 

dental calculus and/or bleeding compared with the others (P = 0.005). 3 

Among the contextual variables analyzed, type of school showed significant 4 

association with periodontal condition. Public schools, compared to private ones, had 5 

a higher prevalence of dental calculus and/or bleeding (P < 0.05). 6 

Table 2 shows the results of unadjusted multilevel analysis. Children from schools 7 

located in health districts of group II presented a 36.9% higher probability of having 8 

adverse periodontal conditions compared to those of group I (P < 0.001). Those from 9 

public schools showed a prevalence of calculus and bleeding 1.54 (95% CI = 1.14 − 10 

−2.08) times higher than the children from private schools (P = 0.004). None of the 11 

other contextual factors was significantly associated with the dependent variable. 12 

At the individual level, schoolchildren who classified themselves as brown showed a 13 

prevalence of adverse periodontal condition 1.68 times higher than those of white 14 

color (P < 0.05). Sex and mother’s level of schooling did not present association with 15 

the dependent variable. 16 

 17 
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Table 1 – Frequency distribution of periodontal conditions (calculus and/or bleeding), according to 1 
independent variables. 12-year-old schoolchildren, Goiania, Brazil, 2010. 2 
 3 
Individual 
Variables 

   Presence of calculus 
and/or bleeding 

 P  

  Yes 
% (CI 95%) 

No 
% (CI 95%) 

Total 
n (%) 

 

Sex Female 6.2 
(4.3-8.9) 

93.8 
(91.0-95.7) 

1,022 (49,1) 0.121 

 Male 7.7 
(6.0-10.1) 

92.3 
(89.9-94.0) 

 

1,053 (50.9)  

Color/ race White 4.8 
(3.2-7.0) 

95.2 
(92.9-96.8) 

787 (36.4) 0.005
*
 

 Black 4.9 
(2.1-10.9) 

95.1 
(89.0-97.9) 

192 (8.8)  

 Brown 8.9 
(6.9-11.3) 

91.1 
(88.6-93.1) 

 

1,089 (54.5)  

Mother’s level of 
schooling (years) 

More than 11 5.6 
(3.5-9.0) 

94.4 
(90.1-96.5) 

427 (21.3) 0.117 

 8 to 11  6.3 
(5.1-7.9) 

93.7 
(92.1-94.9) 

1,080 (51.2)  

 Less than 8 9.3 
(5.7-14.8) 

90.7 
(85.2-94.2) 

 

568 (27.5)  

Contextual  
variables 

 Presence of calculus 
and/or bleeding 

 

 P  

  Yes 
% (CI 95%) 

No 
% (CI 95%) 

  

Health District (Group) I 4.7 
(2.0-10.5) 

95.3 
(89.5-97.9) 

425 (18.4) 0.337 

  II 6.6 
(4.5-9.5) 

93.4 
(90.5-95.5) 

745 (37.9)  

 III 8.3 
(5.7-12.0) 

91.7 
(87.9-94.3) 

905 ( 43.7)  

School Toothbrushing 
Program 

Yes 6.4 
(4.0-10.1) 

93.6 
(89.8-96.0) 

632 (30.5) 0.640 

 No 7.3 
(5.2-10.2) 

92.7 
(89.8-94.8) 

1,443 
(69.50%) 

 

Type of school Private 4.6 
(2.9-7.2) 

95.4 
(92.8-97.1) 

604 (28.8) 0.039
*
 

 Public 8.0 
(5.9-10.7) 

92.0 
(89.3-94.0) 

1471 (71.2)  

Total  7.0 
(5.3-9.2) 

93.0 
(90.7-94.6) 

  

 4 
* Rao-Scott test. P < 0.05 5 

95% CI= Confidence Interval at 95% 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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Table 2 – Results of non-adjusted multilevel analysis model of Poisson log-linear regression for 1 
prevalence of periodontal condition (calculus and/or bleeding). Goiania, Brazil, 2010. 2 
 3 
Contextual variables Regression 

coefficient 
Standard 

error 
Prevalence 

ratio 
Confidence Interval 

 95% 
P 

 
District I 

 
--- 

 
--- 

 
1.000 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

District II 0.3140 0.0840 1.369 1.161 1.614 0.000* 

District III 0.4180 0.2850 1.519 0.869 2.655 0.143 

Private school --- --- 1.000 --- --- --- 
Public school 0.4320 0.1540 1.540 1.139 2.083 0.004* 

School Toothbrushing 
Program      
                    Yes 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

1.000 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
                    No 0.1260 0.1780 1.134 0.800 1.608 0.477 

 
Individual variables 

 
Regression 
coeficient 

 
Standard 

error 

 
Prevalence 

ratios 

 
Confidence interval 

 95% 

 
 P 

Female --- --- 1.000 --- --- --- 

Male 
 

0.2660 0.1490 1.305 0.974 1.747 0.074 

White --- --- 1.000 --- --- --- 
Black -0.0260 0.3550 0.974 0.486 1.954 0.943 

Brown 
 

0.5180 0.2560 1.679 1.016 2.773 0.043* 

Mother´s schooling 
(years) 
                More than 11  

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

1.000 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

                8 to 11  0.1370 0.2340 1.147 0.725 1.814 0.558 

                Less than 8  0.3900 0.3770 1.477 0.705 3.092 0.301 

*P< 0.05 4 

 5 

4. Discussion 6 

The occurrence of adverse periodontal conditions (bleeding and/or calculus) in our 7 

study was low (7.0%) compared to other Brazilian studies [7, 12] and lower than that 8 

found in schoolchildren of the same age in the city of Goiania in 2003 [15]. This may 9 

indicate an improvement on periodontal health for this age-group. The low levels of 10 

periodontal conditions generally found in Brazilian schoolchildren may 11 

be a result of the population’s high awareness regarding personal hygiene, which is 12 

part of the national culture, and it is frequently associated with health and well being. 13 

The 2009 National School-Based Health Survey found that 95.2% of the adolescents 14 

reported toothbrushing frequency of twice a day or more, being higher for females 15 

[24]. 16 

However, our findings show that periodontal condition is associated with individual 17 

and contextual variables such as color/race, type of school and its location in the city, 18 

and confirm the persistent inequalities in the population’s oral health. Higher 19 

prevalence of calculus and/or bleeding was found in those from lower socioeconomic 20 

groups. 21 

This study is one of the first to apply multilevel analysis to a set of data representative 22 

of adolescents attending schools in Brazil. This kind of analysis allows researchers to 23 

deal with the micro-level of individuals and the macro-level of groups simultaneously. 24 

However, issues of defining relevant contexts, specifying the relevant group-level 25 

variables, and collecting the necessary data remain a challenge [25] and that was 26 
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also true in our case. 1 

Thus, one limitation of the study was the small number of individual and contextual 2 

variables analyzed due to time constraints in the data collection period. Nevertheless, 3 

the individual and contextual factors studied here can be useful for identifying 4 

vulnerable groups and consequently contribute to a more effective and focused 5 

planning for oral health interventions. 6 

The results did not show a significant worse periodontal status for males than 7 

females, which was different from some studies [12, 26] but in accordance with 8 

another Brazilian study [27]. The difference in findings on sex might be due to a 9 

greater concern on males’ general health and body image in the whole of society 10 

over the last decade [28]. This trend could be influencing male adolescents’ attitudes 11 

towards themselves. 12 

The higher prevalence of adverse periodontal condition in brown individuals was 13 

different from previous studies that have found higher prevalence in black individuals 14 

in the state of Sao Paulo [12]. It is important to highlight that there are nearly twice 15 

more brown individuals in the population of Goias than in Sao Paulo [29], and that 16 

both groups account for lower family income, less years of study and higher illiteracy 17 

nationwide than white individuals. Therefore, both black and brown individuals are 18 

considered vulnerable groups in Brazil. 19 

The protection of families and children’s development are crucial points of attention in 20 

the public policies. In Brazil, a higher proportion of families led by black or brown 21 

individuals are couples with children younger than 14 years of age [29], stressing the 22 

importance of promoting economic and educational equality as a mean to improve 23 

families’ health status as a whole. 24 

Public schools, compared to private ones, showed higher prevalence of adverse 25 

periodontal condition. This finding has also been reported by other researchers in 26 

Brazil [12, 15, 30, 31]. Similarly, studying in rural government schools in Nepal was 27 

reported as an indicator of unhealthy periodontal status for adolescents [32]. The 28 

type of school used as an alternative indicator for socioeconomic status is seen as a 29 

feasible predictor for caries experience in epidemiological dental caries studies 30 

involving schoolchildren in the Brazilian context [31]. 31 

Children from schools located in health districts of group II (intermediate 32 

socioeconomic indicators) presented a higher probability of having periodontal 33 

condition com- pared to group I (best indicators) (P < 0.000). That could be partly 34 

explained by the fact that schools located in health districts with the worst oral health 35 

indicators have greater number of students covered by health and oral health public 36 

programs, which should provide prevention, education, and oral treatment. This result 37 

also shows that schools located in health districts of intermediate socioeconomic 38 

indicators should also be seen as a priority by local health authorities. 39 

No significant difference of periodontal condition was found between schools with the 40 

School Toothbrushing Program and those without them. Systematic reviews have 41 

shown that health education interventions may result in reductions in plaque and 42 

gingival bleeding in the short- term, but it is yet unknown if these beneficial changes 43 

are sustained in the long run [33]. It is therefore recommended that oral health 44 

programs should focus on raising awareness about the issues that affect oral health 45 

and on promoting empowerment [34] so that individuals develop autonomy to make 46 

healthier choices and adopt healthier lifestyles. The present study did not aim to 47 

evaluate the effectiveness of the toothbrushing program carried out in the schools, so 48 

other studies using appropriate methodologies are needed to investigate its impact 49 

on the population. 50 

5. Conclusions 51 

The prevalence of adverse periodontal conditions in 12- year-old schoolchildren was 52 

low and was associated with individual and contextual variables. The inequalities in 53 
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its distribution were mainly determined by the adolescents’ color/race, type of school, 1 

and its location in the city. Appropriate strategies addressed to the areas of 2 

socioeconomic deprivation and the monitoring of school population oral health status 3 

are needed to reduce the disparities. 4 
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Individual and contextual determinants of malocclusion in 12-year-1 

old schoolchildren in a Brazilian city 2 

 3 

ABSTRACT  4 

Objective: To describe dental occlusion status and its association with individual and 5 

contextual factors among Brazilian 12-year-old schoolchildren. Materials and 6 

Methods: This cross-sectional study included data from an oral health survey carried 7 

out in Goiânia, Brazil (N=2,075), and secondary data from the files of the local health 8 

authority. Data were collected through oral clinical examinations and interviews. The 9 

Dental Aesthetic Index (DAI) was used to assess occlusion. Dependent variable was 10 

presence of malocclusion. Independent individual variables were child’s sex and 11 

race, and their mother’s level of schooling. Clinical variables were caries experience 12 

and presence of periodontal adverse condition. Contextual variables were type of 13 

school and where it was located in city health districts. Rao-Scott test and multilevel 14 

logistic regression were performed. Results: The prevalence of malocclusion was 15 

40.1%. Significantly higher rates of malocclusion were found among those from 16 

public schools, from schools located in less affluent health districts, and whose 17 

mothers had less years of education. Rates were also higher among those with 18 

dental caries, and calculus and/or bleeding. Conclusion: Prevalence of malocclusion 19 

was high. Inequalities in its distribution were determined by individual as well as 20 

contextual factors.  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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INTRODUCTION  1 

Malocclusions are third in the ranking of priorities among the problems of dental 2 

public health worldwide, surpassed only by dental caries and periodontal diseases. 3 

There are indications of a significant increase in the prevalence and severity of 4 

malocclusions in the last centuries1,2. They may cause decreased masticatory 5 

performance3 and are associated with periodontal disease4 and dental caries5. 6 

Several occlusal traits depend on a combination of variations in tooth position and 7 

skeletal development, which are environmentally influenced and genetically 8 

determined1,6. Since facial appearance and dental esthetics are important for 9 

adolescents’ self-esteem7, untreated malocclusion has physical, psychological, and 10 

social consequences on their quality of life8,9,10, and are associated with 11 

dissatisfaction with dental and gingival appearance11. 12 

Recently, greater emphasis has been placed on the importance of economic, social 13 

and environmental factors in understanding the determinants of oral diseases12. In 14 

the United Kingdom, need for orthodontic treatment was more common amongst 15 

deprived children13. In Italy, children and adolescents with a higher socioeconomic 16 

status had significantly lower need of orthodontic treatment14. Similarly, in Brazil, 17 

severe malocclusion was higher among non-Whites and public-school students15. On 18 

the other hand, studies undertaken in Nigeria16, Peru17, Turkey18, and India19 found 19 

no significant association between malocclusion or orthodontic treatment need and 20 

socioeconomic status, while in the United States one study undertaken in schools 21 

found an inverse relationship between socioeconomic status and malocclusion20.  22 

Therefore, the role of individual and contextual socioeconomic determinants on 23 

dental occlusion status remains unclear. As there is inequality in dental caries and 24 

adverse periodontal conditions21,22,23,24, we hypothesized that socially disadvantaged 25 

adolescents would have a higher prevalence of malocclusion than their more affluent 26 

counterparts.  27 
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This cross-sectional study is one of the first to analyze the relationship between 1 

malocclusion and individual and contextual variables employing a multilevel 2 

approach. This analysis allows for understanding the significance of specific contexts 3 

for individual health outcomes, whereas deals with the micro-level of individuals and 4 

the macro-level of groups simultaneously25. Thus, the present study aimed to 5 

describe dental occlusion status and its association with individual and contextual 6 

factors among 12-year-old schoolchildren in a Brazilian city, using a multilevel 7 

approach. 8 

 9 

MATERIALS AND METHODS 10 

Type of study and source of data 11 

This cross-sectional study was carried out in Goiânia, capital city of Goiás State, 12 

Midwest Brazil. The analysis included primary data from an epidemiological survey 13 

carried out in 2010. Secondary data were obtained from the local health authority. 14 

The oral health survey of 12-year-old schoolchildren followed the methodology of the 15 

2010 Brazilian National Survey of Oral Health26 and clinical examinations followed 16 

the diagnostic criteria established by the World Health Organization (WHO)27.  17 

Ethical approval 18 

The research protocol was approved by the Ethics Committee of the Federal 19 

University of Goias (Report 226/2010) and only the children whose parents signed an 20 

informed consent participated of the study. 21 

Sample 22 

The age 12 years was chosen following the WHO recommendations for the 23 

monitoring of children’s oral health status27. Sample size was calculated to be 24 

representative of the 12-year-old schoolchildren in the city. We used the cluster 25 

sampling technique. The sample was randomly selected in two stages. Firstly, we 26 
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obtained a list of the number of schools (first stage unities), followed by 1 

schoolchildren (second stage unities).  2 

According to data obtained from the State and the City’s Education Department, the 3 

total number of 12-year-old schoolchildren enrolled in 2009 was 17,911 in 281 public 4 

and private schools. Sample size was calculated using the Epi Info© software, version 5 

3.5.1, through an equation for proportions for infinite populations based on caries 6 

prevalence. The minimum number of schoolchildren to participate in the research 7 

was 2,171, considering a 95% confidence interval, a 2% sampling error, and 65.3% 8 

caries prevalence. For effect of study sample design, we multiplied the obtained 9 

sample size by 1.2 (an extra 20%), since a simplified and conservative correction 10 

was required. The final sample size consisted of 2,605 schoolchildren. 11 

We used a formula to calculate the number of schools needed. That consisted of 12 

multiplying the number of schools by the number of schoolchildren of the sample, 13 

divided by the total number of 12-year-old schoolchildren in the city. We calculated a 14 

sample of 41 schools was needed. 15 

The total number of schoolchildren in the 41 schools was 2,962. So we opted to 16 

include all pupils attending the selected schools. The sample was proportionally 17 

distributed in the seven Health Districts in the city (Central, Eastern, Northwestern, 18 

Northern, Western, Southwestern and Southern).  19 

Data collection  20 

Data were collected through oral clinical examinations and interviews with the 21 

schoolchildren by six teams composed of one dentist and one recorder. They were 22 

trained and calibrated, following the criteria used in the 2010 Brazilian National 23 

Survey of Oral Health26. Inter-examiner Kappa coefficient for malocclusion varied 24 

from 0.65 to 1.00, showing a good to excellent reproducibility.  25 

For the intra-oral examinations at the schools, a mouth mirror and a WHO periodontal 26 

probe were employed, under natural light, with the children seated in school chairs.  27 
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To evaluate occlusion, we used the Dental Aesthetic Index (DAI), described in the 1 

WHO manual27. This index links the clinical and aesthetic components 2 

mathematically to achieve a single score (from 13 to 230), which combines the 3 

physical and aesthetic aspects of the occlusion28, and allows the classification of an 4 

individual’s occlusion into: normal or minor malocclusion (13-25), definite (26-30), 5 

severe (31-35), and very severe or handicapping malocclusion (36-230).  6 

Other clinical variables were: caries experience, featured by the presence or absence 7 

of visible caries on permanent teeth, and periodontal adverse conditions, assessed 8 

as presence or absence of calculus and/or bleeding on probing, as measured by the 9 

Community Periodontal Index (CPI)27. 10 

Information on demographic and socioeconomic characteristics of the pupils was 11 

collected: sex, self-rated race, and mother’s level of schooling. Self-rated race was 12 

according to criteria proposed by the Brazilian Institute of Geography and Statistics 13 

(IBGE): White, Black, Brown, Yellow (Asian origin individuals), or Indigenous. 14 

Mother’s level of schooling considered completed years of study and was obtained 15 

from the students’ school records. 16 

Secondary data were: the city´s health districts where the schools were located 17 

(classified according to socioeconomic indicators), and type of school (public or 18 

private).  19 

Data analysis 20 

The dependent variable was the presence of malocclusion, featured by the DAI 21 

score, which was dichotomized in Yes (DAI > 25) or No (DAI ≤ 25). Independent 22 

variables were divided into two levels of data organization: individual (schoolchildren) 23 

and contextual (health districts and schools). In the individual level, we analyzed one 24 

demographic (sex), two socioeconomic (students’ race and their mothers’ level of 25 

schooling), and two clinical variables (periodontal calculus and/or bleeding and caries 26 

experience). Race was categorized in White and non-White. Level of mothers’ 27 
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schooling was grouped as: less than eight, from eight to eleven and more than 1 

eleven years of schooling.  2 

Contextual variables were the health district where schools were located and type of 3 

school. The health districts were grouped according to socioeconomic characteristics, 4 

as classified by the health authorities. The district located more centrally (Central-5 

Campinas) had better indicators than the others. We classified them in: Group I- with 6 

the best indicators (Central-Campinas); Group II- with intermediate indicators (North, 7 

South and East); and Group III- with the worst indicators (Southwest, West and 8 

Northwest). 9 

Independent variables were described according to the prevalence of malocclusion 10 

and 95% confidence intervals. Rao-Scott test29 tested for dependence between 11 

variables, using the Stata 12© software.  12 

We then conducted a multilevel analysis with random intercept30 considering three 13 

levels: health districts, schools, and schoolchildren, using a hierarchical model 14 

(Figure 1). Simple and multiple logistic regression models were adopted to estimate 15 

odds ratio (OR) as effect measure, with 95% confidence intervals. Within each 16 

hierarchical level, the variables that presented P values less than 0.25 in the bivariate 17 

analysis were tested in the multiple regression models. Variables with P<0.05 18 

remained in the final model of each block. All associations were adjusted for 19 

covariates positioned in the same and in the upper levels.  20 

Multilevel analysis was performed using the MLwiN 2.02© software. For all analysis, 21 

we considered the sample weights derived from sample design. 22 

 23 

RESULTS 24 

Of the total of 41 schools invited to participate of the survey, 39 accepted, and from 25 

the total of 2,962 schoolchildren invited, 2,075 agreed and were examined (response 26 

rate= 70.0%). Sample was composed of males (50.9%), non-Whites (63.6%), and 27 
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children whose mothers had studied from eight to eleven years (51.2%). Most 1 

students attended public schools (71.2%).  2 

Normal occlusion was observed in 1,257 schoolchildren (59.9%). Definite 3 

malocclusion was observed in 417 individuals (20.4%), severe malocclusion in 219 4 

(10.9%), and very severe malocclusion in 182 individuals (8.9%).  5 

Table 1 shows the prevalence of malocclusion according to independent variables. 6 

The overall prevalence of malocclusion was 40.1% (n=818). Malocclusion was more 7 

frequent among children from public schools (P=0.048), those who attended schools 8 

located at Health District Group III (P=0.003), and whose mothers studied for less 9 

than eight years (P=0.004). Malocclusion was also more frequent among children 10 

with caries experience (P=0.007) and those with calculus and/or bleeding (P=0.007). 11 

In the non adjusted logistic regression, significant differences were found in the 12 

prevalence of malocclusion (Table 2), with greater rates among children from public 13 

schools (OR=1.81, P=0.049), those from schools located at less affluent health 14 

districts (OR= 2.83, OR= 3.63, P=0.009), and whose mothers had less years of 15 

schooling (OR=1.53, OR=2.02, P=0.015). Rates were also higher for schoolchildren 16 

with caries experience (OR=1.37, P=0.007), and calculus and/or bleeding (OR=1.52, 17 

P=0.007). No significant differences were found between males and females, neither 18 

between Whites and non-Whites. 19 

After multiple logistic regression, the factors ‘health district’, and calculus and/or 20 

bleeding remained significantly associated with malocclusion (P=0.009, P=0.033, 21 

respectively) (Table 2). 22 

 23 

DISCUSSION 24 

The present study found that malocclusion among 12 year-old schoolchildren is 25 

associated with individual and contextual socioeconomic factors and also with clinical 26 

oral health conditions.   27 
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The higher prevalence of malocclusion among children from public schools confirmed 1 

the findings of previous studies15,31. Likewise, adolescents from schools located in 2 

less affluent health districts were more likely to present malocclusions than those 3 

attending schools from the more affluent health district, similar to the results on 4 

British13 and Tanzanian32 adolescents. These findings may be due to the higher 5 

caries rates in lower socioeconomic groups. More affluent children are likely to 6 

regularly attend the dentist and may have benefited from early interventions13.  7 

Higher levels of mother’s education had a protective effect on their children’s 8 

occlusion. In that sense, a study found that the use of pacifier was less frequent 9 

among children whose parents had higher education33. It might be that low level of 10 

education and low access to health information would lead parents to allow continued 11 

use of pacifier. Deleterious oral habits and social class are important in identifying 12 

children with open and/or crossbite34. 13 

Malocclusion rates were higher for schoolchildren that experienced dental caries, 14 

what is in accordance to studies conducted in different parts of the world5,32,35,36. It 15 

was associated with bleeding on probing and calculus, as reported in two studies37,38. 16 

This might be explained by the early loss of deciduous teeth due to caries and 17 

subsequent drifting and crowding of teeth. Also, irregular teeth may increase 18 

retention sites and lead to periodontal problems18.  19 

The prevalence of malocclusion was higher than in the previous oral health survey in 20 

200331. The reason for the recent increase in malocclusion frequency is thought to be 21 

the change towards more refined food requiring less powerful masticatory action2.  22 

The variations in reports on different associations between the prevalence of 23 

malocclusion and socioeconomic variables might be due to the wide range of 24 

malocclusion indexes and to variations in socioeconomic status measurements 25 

across the studies. Whenever associations between socioeconomic variables and 26 

malocclusions are reported, these could reflect differential access to orthodontic 27 
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treatment39. In the United States, for example, orthodontic treatment was more 1 

frequent in higher income groups, according to the third National Health and Nutrition 2 

Examination Survey40. 3 

The individual and contextual factors studied can contribute to a more effective 4 

planning for oral health interventions in vulnerable groups, which should be 5 

implemented the earliest possible seeking to increase the proportion of the 6 

population with normal occlusion and to decrease malocclusion severity.  7 

 8 

CONCLUSIONS 9 

 The prevalence of malocclusion in 12-year-olds was high and associated with 10 

individual and contextual factors.  11 

 Inequalities in its distribution were determined by type of school, its location in 12 

the city, and mother’s level of schooling.  13 

 Malocclusion was associated with caries experience and adverse periodontal 14 

conditions.  15 

REFERENCES 16 

1. Corruccini RS. An epidemiologic transition in dental occlusion in world populations. 17 

Am J Orthod. 1984;86:419-26. 18 

2. Evensen JP, Ongaard B. Are malocclusions more prevalent and severe now? Am 19 

J Orthod Dentofacial Orthop. 2007;131:710-6. 20 

3. Magalhães IB, Pereira LJ, Marques LS, Gameiro GH. The influence of 21 

malocclusion on masticatory performance. Angle Orthod. 2010;80:981– 987. 22 

4. Geiger AM. Malocclusion as an etiologic factor in periodontal disease: a 23 

retrospective essay. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001;120:112-5. 24 

5. Baskaradoss JK, Geevarghese A, Roger C, Thaliath A. Prevalence of 25 

malocclusion and its relationship with caries among children aged 11-15 years in 26 

Southern India. Korean J Orthod. 2013;43(1):35-41. 27 



 

 

47 

6. Harris EF, Johnson MG. Heritability of craniometric and occlusal variables: a 1 

longitudinal sib analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1991;99:258-68. 2 

7. Paula Jr DF, Silva ET, Campos ACV, Nuñes MO, Leles CR. Effect of anterior teeth 3 

display during smile on the self-perceived impact of malocclusion in adolescents. 4 

Angle Orthod. 2011;81:540–545. 5 

8. Bernabé E, Tsakos G, Oliveira CM, Sheiham A. Impacts on daily performances 6 

attributed to malocclusions using the condition-specific feature of the oral impacts on 7 

daily performances index. Angle Orthod. 2008;78(2):241-7. 8 

9. Bernabé E, Sheiham A, de Oliveira CM. Impacts on daily performances attributed 9 

to malocclusions by British adolescents. J Oral Rehabil. 2009;36(1):26-31.  10 

10. Liu Z, McGrath C, Hägg U. The impact of malocclusion/orthodontic treatment 11 

need on the quality of life. A systematic review. Angle Orthod. 2009;79(3):585-91.  12 

11. Borges CM, Peres MA, Peres KG. Association between malocclusion and 13 

dissatisfaction with dental and gingival appearance: study with Brazilian adolescents. 14 

Rev Bras Epidemiol. 2010;13(4):713-23. 15 

12. Watt RG. Emerging theories into the social determinants of health: implications 16 

for oral health promotion. Community Dent Oral Epidemiol. 2002;30(4):241-7. 17 

13. Tickle M, Kay EJ, Bearn D. Socio-economic status and orthodontic treatment 18 

need. Community Dent Oral Epidemiol. 1999, 27: 413–8. 19 

14. Deli R, Macrì LA, Radico P, Pantanali F, Grieco DL, Gualano MR, La Torre G. 20 

Orthodontic treatment attitude versus orthodontic treatment need: differences by 21 

gender, age, socioeconomic status and geographical context. Community Dent Oral 22 

Epidemiol. 2012;40(S1):71-6.  23 

15. Frazão P, Narvai PC. Socio-environmental factors associated with dental 24 

occlusion in adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129:809-16. 25 

16. Otuyemi OD, Ogunyinka A, Dosumu O, Cons NC, Jenny J. Malocclusion and 26 



 

 

48 

orthodontic treatment need of secondary school students in Nigeria according to the 1 

dental aesthetic index (DAI). Int Dent J. 1999;49(4):203-10. 2 

17. Bernabé E, Borges-Yáñez SA, Flores-Mir C. The impact of orthodontic treatment 3 

on normative need. A case-control study in Peru. Aust Orthod J. 2007;23(1):50-4. 4 

18. Nalcaci R, Demirer S, Ozturk F, Altan BA, Sokucu O, Bostanci V. The relationship 5 

of orthodontic treatment need with periodontal status, dental caries, and 6 

sociodemographic factors. Sci World J. 2012;2012:1-6. 7 

19. Roopa S, Rani MS. Prevalence of malocclusion in school children of Karnataka 8 

based on the socio-economic backgrounds: a cross-sectional survey. Int J Sci Res. 9 

2013;2(9):200-3. 10 

20. Christopherson EA, Briskie D, Inglehart MR. Objective, subjective, and self-11 

assessment of preadolescent orthodontic treatment need – a function of age, gender, 12 

and ethnic/racial background? J Public Health Dent. 2009;69(1):9-17. 13 

21. Hobdell MH, Oliveira ER, Bautista R, Myburgh NG, Lallo R, Narendran S, et al. 14 

Oral disease and socio-economic status (SES). Br Dent J. 2003;194(2):91–6. 15 

22. Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H, Estupinan-Day S, Ndiaye C. The global 16 

burden of oral diseases and risks to oral health. Bull World Health Organ. 17 

2005; 83(9): 661-9. 18 

23. Jordão LMR, Vasconcelos DN, Moreira RS, Freire MCM. Individual and 19 

contextual determinants of periodontal health in 12-year-old schoolchildren in a 20 

Brazilian capital city. Int J Dent. 2012;2012:1-7. 21 

24. Bonfim MLC, Mattos FF, Ferreira EF, Campos ACV, Vargas AMD. Social 22 

determinants of health and periodontal disease in Brazilian adults: a cross-sectional 23 

study. BMC Oral Health. 2013;13:22. 24 

25. Diez-Roux AV. Multilevel analysis in public health research. Annu Rev Public 25 

Health. 2000;21:171-92. 26 



 

 

49 

26. Roncalli AG, Silva NN, Nascimento AC, Freitas CHSM, Casotti E, Peres KG et al. 1 

Relevant methodological issues from the SBBrasil 2010 Project for national health 2 

surveys. Cad. Saúde Pública. 2012; 28(Suppl):s40-s57. 3 

27. World Health Organization. Oral health surveys: basic methods. 4th ed. Geneva: 4 

World Health Organization; 1997. 93p. 5 

28. Bapu V, Gopu H. Assessment of orthodontic treatment need according to Dental 6 

Aesthetic Index. J Dent Sci Res. 2011;2(2):1-5. 7 

29. Rao JNK, Scott AJ. On Chi-squared tests for multiway contigency tables with cell 8 

proportions estimated from survey data. Ann Stat. 1984;12:46-60. 9 

30. Goldstein H. Multilevel Statistic Models. London: Arnold; 2003. 10 

31. Freire MCM, Reis SCGB, Gonçalves MM, Balbo PL, Leles CR. Oral health in 12-11 

year-old students from public and private schools in the city of Goiânia, Brazil. Rev 12 

Panam Salud Publica. 2010;28(2):86-91.  13 

32. Mtaya M, Brudvik P, Astrøm AN. Prevalence of malocclusion and its relationship 14 

with socio- demographic factors, dental caries, and oral hygiene in 12- to 14-year-old 15 

Tanzanian schoolchildren. Eur J Orthod. 2009;31:467-76. 16 

33. Tomita NE, Sheiham A, Bijella VT, Franco LJ. The relationship between 17 

socioeconomic determinants and oral habits as risk factors for malocclusion in 18 

preschool children. Pesqui Odontol Bras. 2000;14(2):169-175 .  19 

34. Hebling SR, Cortellazzi KL, Tagliaferro EP, Hebling E, Ambrosano GM, 20 

Meneghim MC, et al. Relationship between malocclusion and behavioral, 21 

demographic and socioeconomic variables: a cross-sectional study of 5-year-olds. J 22 

Clin Pediatr Dent. 2008;33(1):75-9. 23 

35. Gábris K, Martón S, Madléna M. Prevalence of malocclusions in Hungarian 24 

adolescents. Eur J Orthod. 2006, 28:467-70. 25 



 

 

50 

36. Nobile CGA, Pavia M, Fortunato L, Angelillo IF. Prevalence and factors related to 1 

malocclusion and orthodontic treatment need in children and adolescents in Italy. Eur 2 

J Public Health. 2007;17(6):637-641.  3 

37. Antunes JLF, Peres MA, Jahn GM, Levy BB. The use of dental care facilities and 4 

oral health: a multilevel approach of schoolchildren in the Brazilian context. Oral 5 

Health Prev Dent. 2006;4(4):287-94.    6 

38. Antunes JLF, Peres MA, Frias AC, Crosato EM, Biazevic MGH. Gingival health of 7 

adolescents and the utilization of dental services, state of São Paulo, Brazil. Rev 8 

Saúde Pública. 2008;42(2):191-9. 9 

39. Celeste RK, Nadanovsky P. How much of the income inequality effect can be 10 

explained by public policy? Evidence from oral health in Brazil. Health Policy. 11 

2010;97(2-3):250-8.  12 

40. Proffit WR, Fields HW Jr, Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic 13 

treatment need in the United States: estimates from the NHANES III survey. Int J 14 

Adult Orthodon Orthognath Surg. 1998;13(2):97-106. 15 

 16 

Figure legends 17 

Figure 1: Multilevel model of the association between individual and contextual 18 

variables and dental occlusion status of 12-year-old schoolchildren. Goiânia-GO, 19 

Brazil, 2010. 20 
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Table 1: Prevalence of malocclusion and confidence intervals (CI) (95%) according to independent 1 
variables. 12-year-old schoolchildren, Goiânia, Brazil, 2010. 2 
 3 
 4 

* Confidence interval at 95% 5 
† Rao-Scott test 6 
 7 
*P < .05; **P < .01. 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextual variables 
 

Sample 
% 

Malocclusion 
% 

CI 95%* P† 

Health district (group) I 18.4 20.0 11.3-32.9  

 II 37.9 41.4 36.0-47.0  

III 43.7 47.5 36.8-58.4 0.003** 

 
Type of school 

 

 

     

Private 28.8 30.3 21.1-41.5  

Public 
 

71.2 44.1 36.1-52.4 0.048* 

Individual socio-demographic variables 
 

Sample 
% 

Malocclusion 
% 

CI 95%* P† 

Sex Male 50.9 40.0 33.5-46.9  

 Female 49.1 40.2 32.0-49.0 0.926 

Race White 36.4 37.3 27.1-48.7  

Non-White 63.6 41.8 35.1-48.7 0.360 

      

Mother’s level of 
schooling 

More than 11 21.3 30.6 24.0-38.1  

 8 to 11 51.2 40.3 32.5-48.7  

 Less than 8 27.5 47.1 38.9-55.4 0.004** 

Individual clinical variables 
 

Sample 
% 

Malocclusion 
% 

CI 95%* P† 

Presence of       

calculus and/or  No 93.0 39.4 32.4-46.8  

bleeding Yes 7.0 49.7 39.8-59.7 0.007** 

      

Caries experience No 46.0 36.0 29.4-43.2  

 Yes 54.0 43.6 36.0-51.6 0.007** 

      

Total  100.0 40.1 33.1-47.6  
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Table 2: Results of multilevel analysis model of simple and multiple logistic regression for prevalence 1 
of malocclusion (DAI>25). 12-year-old schoolchildren, Goiânia, Brazil, 2010.  2 
 3 

*Odds Ratio according to the simple logistic regression model 4 
† Confidence intervals at 95%  5 
‡ Odds Ratio according to the hierarchized multiple logistic model 6 
 7 
*P < .05; **P < .01. 8 
 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextual variables 
 

OR* CI 95%† P OR‡ 
 

CI 95%† P 

Health district (group) I 1.00   1.00 ---  

 II 2.83 1.39-5.74  2.83 1.39-5.74  

III 3.62 1.62-8.08 0.009** 3.62 1.62-8.08 0.009** 

 
Type of school 

 

 

       

Private 1.00 ---  --- ---  

Public 
 

1.81 1.01-3.27 0.049* --- ---  

Individual socio-demographic variables 
 

OR* CI 95%  OR‡ 
 

CI 95%† P 

Sex Male 1.00 ---  --- ---  

 Female 1.01 0.83-1.23 0.926 --- ---  

Race White 1.00 ---  --- ---  

Non-White 1.21 0.80-1.83 0.360 --- ---  

        

Mother’s level of  More than 11 1.00 ---  1.00 ---  

schooling (years) 8 to 11 1.53 1.06-2.20  1.24 0.93-1.64  

 Less than 8 2.02 1.28-3.18  1.45 1.06-2.00 0.074 

Individual clinical variables 
 

OR* CI 95% P OR‡ 
 

CI 95%† P 

Presence of        

calculus and/or  No 1.00 --- 0.007** 1.00 ---  

bleeding Yes 1.52 1.13-2.05  1.40 1.03-1.90 0.033* 

        

Caries experience No 1.00 --- 0.007** --- ---  

 Yes 1.37 1.09-1.72  --- ---  
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Fluorose dentária: prevalência e fatores associados em escolares de 12 anos 1 

de Goiânia, Goiás 2 

Dental fluorosis: prevalence and associated factors in 12-year-old 3 

schoolchildren in Goiânia, Goiás 4 

Epidemiologia da fluorose em pré-adolescentes 5 

 6 

RESUMO  7 

OBJETIVO: Descrever a prevalência de fluorose e investigar sua associação com 8 

fatores individuais e contextuais entre escolares de 12 anos, além de verificar se 9 

houve mudanças na prevalência dessa condição no período 2003-2010. MÉTODOS: 10 

Estudo observacional com análise transversal utilizando dados do levantamento de 11 

saúde bucal realizado em Goiânia em 2010 (N=2.075) e dados secundários obtidos 12 

da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados clínicos foram coletados através de 13 

exames clínicos bucais em escolas públicas e privadas. A variável dependente foi a 14 

presença de fluorose dentária, avaliada pelo Índice de Dean. As variáveis 15 

independentes individuais foram sociodemográficas (sexo e raça do escolar e grau 16 

de escolaridade da mãe) e clínicas (experiência de cárie e presença de cálculo e/ou 17 

sangramento gengival). As variáveis contextuais foram relacionadas à escola (tipo e 18 

existência de programa de escovação dentária), e sua localização geográfica nos 19 

distritos sanitários do município. Foram realizados o teste de Rao-Scott e o cálculo 20 

da diferença percentual das prevalências no período 2003-2010. RESULTADOS: A 21 

prevalência de fluorose dentária em 2010 foi de 18,7%, distribuída nos graus: muito 22 

leve (11,2%), leve (4,4%), moderada (2,6%) e grave (0,5%). Não houve associação 23 

estatisticamente signficativa entre prevalência de fluorose e as variáveis 24 

investigadas. No período de 2003 a 2010, a prevalência de fluorose aumentou 25 

230%, e essa diferença foi significativa. CONCLUSÕES: A prevalência de fluorose 26 

dentária foi baixa, com predomínio do grau muito leve, aumentou num período de 27 

sete anos e não esteve associada aos fatores individuais e contextuais investigados.  28 

 29 

DESCRITORES: Epidemiologia, fluorose dentária, criança. 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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ABSTRACT 1 

OBJECTIVE: To describe the prevalence of dental fluorosis and investigate its 2 

association with individual and contextual variables among 12-year-old 3 

schoolchildren, and to determine whether there were changes in the prevalence of 4 

this condition over the 2003-2010 period. METHODS: This cross-sectional study 5 

included data from an oral health survey carried out in Goiânia, Brazil in 2010 6 

(N=2,075), and secondary data from the files of the local health authority. Clinical 7 

data were collected through oral clinical examinations. Dependent variable was 8 

presence of dental fluorosis, assessed by the Dean Index. Independent individual 9 

variables were sociodemographic (child’s sex and race, and their mother’s level of 10 

schooling) and clinical (caries experience and presence of periodontal calculus 11 

and/or bleeding). Contextual variables were related to the schools (type and 12 

existence of toothbrushing program) and its geographic location in the city’s health 13 

districts. Rao-Scott test was performed and the percentage difference between the 14 

prevalences in the period 2003-2010 was calculated. RESULTS: The prevalence of 15 

dental fluorosis in 2010 was 18.7%, being distributed as very mild (11.2%), mild 16 

(4.4%), moderate (2.6%) and severe (0.5%). No significant association was found 17 

between fluorosis and the investigated variables. The prevalence of fluorosis 18 

increased significantly (230%) from 2003 to 2010. CONCLUSIONS: The prevalence 19 

of dental fluorosis was low, predominantly of the very mild degree, increased over the 20 

seven-year period and was not associated to the individual or contextual factors 21 

studied. 22 

 23 

DESCRIPTORS: Epidemiology, dental fluorosis, child. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 



 

 

57 

INTRODUÇÃO  1 

 2 

Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal configuram ferramentas 3 

importantes para monitorar os níveis e padrões do processo saúde-doença na 4 

população.20 De acordo com levantamentos recentes, a redução significativa da 5 

cárie dentária ocorre paralelamente ao aumento da prevalência de fluorose em 6 

várias partes do mundo, inclusive no Brasil.15,16,19 
7 

 A fluorose dentária caracteriza-se por alterações visíveis de opacidade do 8 

esmalte devido a alterações no processo de mineralização durante o 9 

desenvolvimento do germe dentário.18 Esse efeito clínico está associado à ingestão 10 

cumulativa de fluoretos no período de formação dentária3 As manifestações 11 

dependem principalmente da quantidade de flúor ingerida, do tempo de exposição, 12 

da idade, do peso e estado nutricional do indivíduo, sendo mais evidentes na 13 

dentição permanente.8 
14 

 Tanto a fluoretação da água de abastecimento quanto o uso de dentifrícios 15 

fluoretados constituem medidas eficientes na redução da cárie. No entanto, o flúor 16 

também tem sido adicionado a alimentos e bebidas industrializados, o que contribui 17 

para uma ingestão concomitante de fluoretos por diferentes fontes. Este quadro 18 

reforça ainda a importância do monitoramento constante dos efeitos adversos do 19 

flúor na população, além de evidenciar a necessidade de melhor informação sobre a 20 

adição de flúor nos rótulos dos produtos industrializados.2 
21 

Recentemente, maior ênfase tem sido colocada na importância dos fatores 22 

socioeconômicos e contextuais no entendimento dos determinantes das doenças 23 

bucais. Enquanto alguns estudos conduzidos no Brasil e na América Latina têm 24 

demonstrado associação entre melhor condição socioeconômica e menor 25 

prevalência de fluorose,10,21 outros estudos têm relatado ausência de 26 

associação,7,14,16,23 e há ainda estudos que relatam associação entre melhor 27 

condição socioeconômica e maior ocorrência de fluorose.6,9,17 Estudos que 28 

analisaram associação entre fluorose e sexo dos indivíduos também encontraram 29 

achados divergentes.10,23 
30 

 Dessa forma, nota-se que a relação entre fatores individuais e contextuais e 31 

fluorose dentária ainda não está bem esclarecida na literatura, ao contrário do que 32 

para outras condições de saúde bucal, como a cárie e a condição periodontal 33 

desfavorável, ambas associadas à uma pior condição socioeconômica. Assim, o 34 

objetivo deste estudo foi descrever a prevalência de fluorose e investigar sua 35 

associação com fatores individuais e contextuais em escolares de 12 anos de uma 36 
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capital brasileira, além de verificar se houve aumento na prevalência dessa condição 1 

nos últimos sete anos. 2 

  3 

MÉTODOS  4 

 5 

Estudo transversal em escolares de 12 anos de Goiânia, capital do estado de 6 

Goiás, utilizando dados do levantamento municipal de saúde bucal realizado em 7 

2010.  8 

O protocolo de pesquisa do levantamento foi aprovado pelo Comitê de Ética 9 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (no 226/2010). Somente as escolas 10 

que autorizaram e os escolares cujos pais assinaram um termo de consentimento 11 

livre e esclarecido participaram do estudo. 12 

Os dados foram coletados por meio de exames clínicos bucais e entrevistas. A 13 

condição investigada de interesse para o presente estudo foi a fluorose dentária, 14 

medida pelo índice de Dean,20 com o exame dos dois dentes mais afetados e um 15 

escore a ser registrado. Este índice permite a classificação da fluorose em seis 16 

graus: normal, questionável, muito leve, leve, moderada e grave. Os exames foram 17 

realizados nas escolas, com o auxílio de espelho bucal, sob luz natural, estando as 18 

crianças sentadas. 19 

Fizeram parte do estudo indivíduos de 12 anos de idade, de ambos os sexos, 20 

que frequentavam escolas públicas e privadas. O tamanho da amostra foi calculado 21 

para ser representativo dos escolares de 12 anos de Goiânia. Aplicou-se a técnica 22 

de amostragem por conglomerados, e a amostra probabilística foi selecionada 23 

aleatoriamente em dois estágios. Inicialmente, sorteou-se o número de unidades de 24 

primeiro estágio (escolas), e em seguida as unidades de segundo estágio 25 

(escolares).  26 

De acordo com os dados obtidos nas Secretarias Estadual e Municipal de 27 

Educação, o número total de escolares de 12 anos matriculados em 2009 foi de 28 

17.911, em 281 escolas públicas e privadas. O tamanho da amostra foi calculado 29 

usando-se uma fórmula para proporção para populações infinitas, com base na 30 

prevalência de cárie, por meio do programa EpiInfo versão 3.5.1. O número mínimo 31 

de escolares a serem examinados foi 2.171, considerando-se um intervalo de 32 

confiança de 95%, erro de amostragem de 2% e prevalência de cárie de 65,3%. 33 

Para efeito de delineamento da amostragem do estudo, foi necessária uma correção 34 

de forma simplificada e conservadora, multiplicando o tamanho da amostra obtida 35 
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por 1,2 (20% a mais). A amostra final do levantamento de 2010 foi de 2.605 1 

escolares.  2 

Para o cálculo da quantidade de escolas, foi utilizada uma fórmula que consiste 3 

na multiplicação do número de escolas pelo número de escolares da amostra, 4 

dividido pelo número total de escolares de Goiânia da referida idade. Obteve-se uma 5 

amostra de 41 escolas.  6 

A amostra foi distribuída proporcionalmente pelos sete Distritos Sanitários (DS) 7 

do município: Campinas-Centro, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste e Sul. 8 

Como a amostra total foi de 2.605 escolares, e o número obtido através das listas foi 9 

de aproximadamente 2.962 escolares, optou-se por incluir todos os estudantes.  10 

No processo de calibração dos seis examinadores, o valor de Kappa 11 

interexaminadores para a fluorose variou de 0,71 a 0,96, apresentando concordância 12 

boa a excelente.  13 

Dados demográficos e socioeconômicos dos participantes também foram 14 

coletados: sexo, cor/raça autorrelatada e grau de escolaridade da mãe. Cor/raça 15 

autorrelatada seguiu os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 16 

(IBGE): branca, preta, amarela, parda ou indígena. O grau de escolaridade da mãe 17 

baseou-se no número de anos de estudo e foi obtido a partir dos arquivos das 18 

escolas. Outras variáveis clínicas foram: experiência de cárie, caracterizada pela 19 

presença ou ausência visual de cárie na dentição permanente, e condição 20 

periodontal adversa, avaliada pela presença ou ausência de sangramento gengival 21 

e/ou cálculo à sondagem. 22 

Os dados secundários foram: tipo de escola, existência do Programa de 23 

Escovação Dentária nas escolas e o DS de localização das escolas. O Programa de 24 

Escovação Dentária foi criado em 1992 através de parceria entre as Secretarias 25 

Municipais de Saúde e de Educação, com o objetivo de melhorar a condição de 26 

saúde bucal dos escolares matriculados em escolas públicas através da 27 

implementação de escovação dentária diária com dentifrício fluoretado após a 28 

merenda escolar. Informações sobre a prevalência de fluorose em 2003, para fins de 29 

comparação, foram obtidos em publicações anteriores.24 Naquele ano, o Kappa para 30 

fluorose foi de 1,00, demonstrando alta concordância. 31 

Para a análise dos dados, a variável dependente foi a presença de fluorose: 32 

sim (categorias muito leve, leve, moderada e grave) e não (categorias normal e 33 

questionável). As variáveis independentes foram organizadas em dois blocos: 34 

individual (escolares) e contextuais (escolas e DS). No bloco individual, analisou-se 35 

uma característica demográfica (sexo), duas características socioeconômicas 36 



 

 

60 

(cor/raça e escolaridade da mãe) e duas condições clínicas (sangramento gengival 1 

e/ou cálculo, e experiência de cárie). Cor/raça foi categorizada em: branca e não-2 

branca. Grau de escolaridade da mãe foi agrupada em: menos de oito, de oito e 3 

onze, e mais do que onze anos de estudo. 4 

As variáveis contextuais foram tipo de escola (pública e privada), existência 5 

do Programa de Escovação Dentária nas escolas e o DS de localização das escolas. 6 

Os sete DS foram agrupados de acordo com suas características socioeconômicas, 7 

conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde. O DS centralmente 8 

localizado (Campinas-Centro) apresentava melhores indicadores socioeconômicos e 9 

de saúde que os demais, localizados perifericamente. Assim, eles foram 10 

classificados em: Grupo I, com melhores indicadores (Campinas-Centro); Grupo II, 11 

com indicadores intermediários (Norte, Sul e Leste); e Grupo III, com piores 12 

indicadores (Sudoeste, Oeste e Noroeste).  13 

As variáveis independentes individuais e contextuais foram descritas de 14 

acordo com a prevalência de fluorose. O teste de Rao-Scott,22 um equivalente ao 15 

teste do qui-quadrado para amostras complexas, foi usado para comparar a 16 

prevalência de fluorose e seus intervalos de confiança a 95% entre os diferentes 17 

grupos. Para esta análise utilizou-se o programa Stata 12, considerando-se o plano 18 

amostral complexo, os pesos amostrais, e nível de significância de 5%. Em seguida, 19 

foi realizado o cálculo de aumento percentual para comparação da prevalência de 20 

fluorose entre os anos de 2010 e 2003, e realizou-se o teste do Qui-quadrado por 21 

meio do programa EpiInfo versão 7.1.3. 22 

 23 
RESULTADOS  24 

 Das 41 escolas convidadas a participar, 39 aceitaram (24 públicas e 15 25 

privadas). Dos 2.962 escolares convidados a participar, 2.075 concordaram e foram 26 

examinados (taxa de resposta = 70,0%).  27 

A amostra foi constituída em sua maioria de escolares do sexo masculino 28 

(50,9%), não-brancos (63,6%) e cujas mães tinham de oito a onze anos de estudo 29 

(51,2%). A maioria estudava em escolas públicas (71,2%) e apresentou experiência 30 

de cárie (54,0%). 31 

A prevalência foi de 18,7%, estando distribuída nos graus: muito leve (11,2%), 32 

leve (4,4%), moderada (2,6%) e grave (0,5%). A Tabela 1 apresenta a prevalência 33 

de fluorose de acordo com as variáveis estudadas e os resultados das associações 34 

bivariadas entre a variável dependente e as variáveis independentes.  35 
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A frequência de fluorose foi ligeiramente maior em estudantes de escolas 1 

localizadas no DS do Grupo III, de escolas públicas, e de escolas com Programa de 2 

Escovação. Estudantes do sexo feminino e filhos de mães com menor escolaridade 3 

também apresentaram prevalência de fluorose um pouco maior. No entanto, não 4 

houve associação estatisticamente significativa entre prevalência de fluorose e as 5 

variáveis investigadas. 6 

Entre os anos de 2003 a 2010, a prevalência de fluorose em Goiânia 7 

aumentou 230%  (P < 0,000) (Tabela 2).  8 

 9 
DISCUSSÃO  10 

  11 

 O presente estudo mostrou que a prevalência de fluorose dentária em 12 

escolares de 12 anos de idade no ano de 2010 foi baixa, embora tenha aumentado 13 

consideravelmente nos últimos sete anos em Goiânia. Também evidenciou ausência 14 

de associação entre fluorose dentária e fatores demográficos e socioeconômicos, 15 

além de ausência de associação de fluorose com outras condições clínicas bucais. 16 

 O aumento na prevalência e severidade da fluorose dentária está em 17 

consonância com outros estudos brasileiros que relataram aumento da fluorose 18 

dentária em um período de 10 anos em Porto Alegre,13 e em um período de 13 anos 19 

em Piracicaba.16 Esta tendência também foi demonstrada na pesquisa nacional de 20 

saúde bucal de 2010, quando comparada à de 2003. A prevalência de fluorose 21 

dentária encontrada no presente estudo foi maior do que a prevalência para o Brasil 22 

no mesmo ano (16,7%). É importante destacar que a categoria grave, que é menos 23 

susceptível a viés, subiu de 0 para 0,5% no período analisado, e que a categoria 24 

moderada aumentou de 0,3 para 2,6%, o que denota aumento da extensão, bem 25 

como do desgaste do esmalte dentário afetado, e enfatiza a importância da 26 

vigilância contínua da condição de saúde bucal dessa faixa etária. 27 

A ocorrência de fluorose tem sido atribuída às múltiplas fontes de fluoreto 28 

ingeridas pelas crianças11. Goiânia possui água fluoretada a uma concentração de 29 

0,07ppm desde 1985 e os cremes dentais geralmente utilizados pela população 30 

também contêm flúor. Evidências de que a prevalência de fluorose dentária tem 31 

aumentado em áreas com ou sem água fluoretada indicam a necessidade de 32 

controle das diversas fontes de consumo de flúor11. 33 

A dose total média de fluoretos proporcionada pela dieta e escovação com 34 

dentifrício fluoretado em um estudo realizado em Piracicaba foi de 0,09 mg 35 

F/dia/kg,12 sendo que a dose de ingestão aceitável é de 0,05-0,07 mg F/kg de peso 36 

corporal. A dieta contribuiu com 45%, e o dentifrício, com 55% dessa dose. Concluiu-37 
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se que a redução da quantidade de dentifrício utilizada na escovação dentária 1 

poderia beneficiar essa população. 2 

Alguns estudos encontraram associação entre menor escolaridade dos pais e 3 

maior risco para fluorose,3,10 o que pode estar relacionado a um menor nível de 4 

informação dos mesmos acerca dos efeitos adversos do flúor, quando ingerido em 5 

excesso. No entanto, o presente estudo não encontrou associação significativa entre 6 

fluorose dentária e nível de escolaridade da mãe. Em estudo realizado em Goiânia 7 

em 2003,9 os escolares de instituições privadas apresentaram maior prevalência de 8 

fluorose, enquanto que em Piracicaba os escolares de instituições públicas e 9 

aqueles com menor renda apresentaram maior prevalência de fluorose.10 Estudo 10 

realizado em Fortaleza relatou que crianças que viviam em moradia alugada, cedida 11 

ou ocupada tinham maior chance de apresentar fluorose do que as que viviam em 12 

casa própria.25 O presente estudo não encontrou diferença na prevalência de 13 

fluorose quando se considerou tipo de instituição de ensino ou localização 14 

geográfica da mesma nos DS do município. 15 

A fluoretação da água de abastecimento favorece a redução do gradiente de 16 

classe social considerando-se a privação socioeconômica e a experiência de cárie.15 17 

Portanto, mesmo que haja um incremento de risco concomitante de desenvolver 18 

fluorose grau leve, essa medida deve ser mantida, já que a população com 19 

dificuldade de acesso a produtos fluoretados não pode deixar de se beneficiar do 20 

flúor presente na água de consumo. Além disso, existe evidência de que a fluorose 21 

leve não causa impacto na qualidade de vida de crianças e adolescentes.7 22 

Alguns aspectos metodológicos dos levantamentos que avaliam a fluorose 23 

dentária merecem atenção, por tratar-se de uma avaliação essencialmente 24 

subjetiva.8 O aumento percentual da prevalência de fluorose no Brasil entre os anos 25 

de 2003 e 2010, por exemplo, deve ser visto com cautela, já que em 2003 os 26 

examinadores do levantamento foram orientados a avaliar os dois dentes mais 27 

afetados com a ressalva de que se estes dois elementos estivessem comprometidos 28 

de modo semelhante, o valor do menos afetado entre os dois deveria ser registrado.4 
29 

Por outro lado, em 2010 essa ressalva não foi salientada, e os examinadores foram 30 

orientados a registrar um escore para os dois dentes mais afetados,5 o que pode ter 31 

superestimado a prevalência para este ano. 32 

As variações de resultados encontrados na literatura a respeito da relação 33 

entre fluorose e fatores socioeconômicos deve-se provavelmente aos diferentes 34 

índices utilizados para avaliar a fluorose e também às diferentes medidas de 35 

condição socioeconômica empregadas nos diversos estudos. Nesse sentido, faz-se 36 
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necessário estabelecer critérios de classificação socioeconômica mais específicos 1 

para permitir a comparação entre as futuras investigações.  2 

Ações que promovam a orientação dos cuidadores quanto aos riscos da 3 

ingestão excessiva de flúor por crianças e o monitoramento regular dos graus de 4 

fluorose da população jovem são recomendados. Conclui-se que a prevalência de 5 

fluorose dentária foi baixa na população estudada, com predomínio do grau muito 6 

leve, aumentou num período de sete anos e não esteve associada aos fatores 7 

individuais e contextuais investigados. 8 

 9 
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Tabela 1: Prevalência e intervalos de confiança (95%) de fluorose (muito leve, leve, moderada, grave) 5 

segundo as variáveis independentes. Escolares de 12 anos, Goiânia, Brasil, 2010. 6 

 7 

 8 

* Intervalos de Confiança de 95% 9 
† Teste de Rao-Scott  10 
 11 

 12 

 13 

 14 

Variáveis do nível contextual 
 

Amostra 
% 

Fluorose 
% 

IC95%* Valor-p† 

Nível Distrito Grupo I 18,4 12,2 8,2-17,9  

 Grupo II 37,9 19,2 14,3-25,2  

Grupo III 43,7 21,1 13,7-31,1 0,225 

Nível Escola 

Natureza administrativa 
 

 

     

Privada 28,8 16,2 11,7-22,0  

Pública 
 

71,2 19,8 14,2-26,8 0,378 

Programa de 

Escovação Dentária 

Sim 30,5 23,3 16,5-31,8  

Não 69,5 16,8 11,9-23,1 0,165 

Variáveis do nível individual (sociodemográficas) 
 

Amostra 
% 

Fluorose 
% 

IC95%* Valor-p† 

Gênero Masculino 50,9 18,1 14,1-22,8  

 Feminino 49,1 19,5 14,2-26,1 0,495 

Raça/Cor Branca 36,4 18,7 15,5-22,4  

Não branca 63,6 18,7 13,0-26,2 1,000 

      

Escolaridade da mãe > 11 anos de estudo 21,3 18,4 14,4-23,3  

 8 – 11 anos de estudo 51,2 17,2 13,3-21,9  

 < 8 anos de estudo 27,5 21,9 14,4-31,8 0,237 

Variáveis do nível individual (clínicas) 
 

Amostra 
% 

Fluorose 
% 

IC95%* Valor-p† 

Presença de       

sangramento e/ou  Não 93,0 18,8 14,4-24,2  

cálculo Sim 7,0 17,9 11,6-26,7 0,802 

      

Experiência de cárie Não 46,0 18,7 15,1-23,0  

 Sim 54,0 18,8 13,2-26,0 0,991 

      

Total  100,0 18,7 14,4-24,0  
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Tabela 2: Distribuição da amostra segundo grau de fluorose e ano. Escolares de 12 anos,  1 
Goiânia, Brasil, 2010. 2 

 
Fluorose 

(Índice de Dean) 

2003 
(N=1945) 

2010 
(N=2075) 

Aumento %           
(2003-2010) 

Valor-p* 

N % N %   

Não 1837 94,4 1691 81,3  < 0,000 

Sim 
 
    Muito leve 
    Leve 
    Moderada 
    Grave 
 

108 
 

98 
4 
6 
0 

5,6 
 

5,0 
0,2 
0,3 
0 

384** 
 

233 
87 
53 
11 

18,5** 
 

11,2 
4,4 
2,6 
0,5 

+ 230%  

 

  < 0,000*** 

 3 
*Teste do Qui-quadrado. 4 
**Valores sem considerar os pesos amostrais, pois no ano de 2003 estes não foram estimados. 5 
***Comparou-se cada subcategoria (muito leve, leve, moderada) vs. ‘sem fluorose’. 6 
 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 1 

 2 

A vigilância contínua dos níveis e padrões dos fatores de risco para as doenças 3 

bucais é de fundamental importância para o planejamento e avaliação das ações de 4 

prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal. Dessa forma, os resultados da 5 

presente pesquisa são úteis para o planejamento de ações específicas em saúde 6 

bucal direcionadas aos grupos de escolares apontados como mais vulneráveis no 7 

município, além de ter o potencial de contribuir para as discussões nacionais e 8 

internacionais sobre os determinantes sociais (individuais e contextuais) da saúde. 9 

Os fatores sociais têm sido considerados determinantes importantes de saúde 10 

e o aumento das desigualdades sociais em saúde reafirma o valor do estudo da 11 

determinação social do processo saúde-doença. As iniquidades em saúde podem 12 

ser descritas como as desigualdades em saúde redutíveis e desnecessárias, 13 

vinculadas às condições heterogêneas de vida. No Brasil, além das graves 14 

iniqüidades na distribuição de renda, grandes setores da população vivem em 15 

situação de pobreza, o que não lhes permite ter acesso a mínimas condições e bens 16 

essenciais à saúde, além da falta de oportunidades (CNDSS, 2008). Segundo 17 

estudo de Celeste (2008), a ausência de políticas públicas parece ser a melhor 18 

explicação para os efeitos da excessiva desigualdade de renda no Brasil. Além 19 

disso, com base nos resultados do SBBrasil 2003, esse autor relata que a 20 

associação entre desigualdade de renda e saúde bucal é mais forte em relação à 21 

cárie dentária do que a outras doença bucais (por exemplo, doenças periodontais e 22 

má oclusão). Ainda em relação às políticas públicas, foi encontrado que os ricos 23 

beneficiam-se mais de políticas públicas municipais do que os pobres. 24 

No entanto, de acordo com os achados do presente trabalho, a prevalência 25 

de alterações periodontais nos escolares de 12 anos de Goiânia, apesar de baixa, 26 

esteve associada tanto a variáveis individuais quanto a variáveis contextuais. A 27 

prevalência de alterações periodontais foi menor do que em 2003 no município de 28 

Goiânia, o que pode indicar uma melhora na saúde periodontal desse grupo etário. 29 

Os baixos níveis de alterações periodontais geralmente encontrados na população 30 

escolar brasileira, talvez seja decorrente de uma boa freqüência de escovação 31 

dentária, conforme indicam o relatório da mais recente edição da Pesquisa Nacional 32 

de Saúde do Escolar (BRASIL, 2013). Entretanto, as desigualdades na distribuição 33 

desse agravo foi principalmente determinada pela cor/raça dos adolescentes, tipo de 34 

escola e sua localização no município, com pior condição periodontal para escolares 35 

de cor parda, de escola pública, e de escolas localizadas em distritos de indicadores 36 
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socioeconômicos intermediários, mostrando que esses grupos carecem de 1 

intervenções específicas. 2 

Já a prevalência de má oclusão nos adolescentes foi alta e também esteve 3 

associada a fatores individuais e contextuais.  As desigualdades em sua distribuição 4 

foram determinadas por fatores individuais e contextuais (grau de escolaridade da 5 

mãe, tipo de escola, sua localização no município). Mais especificamente, a 6 

prevalência de má oclusão foi maior entre os estudantes de escolas púbicas, de 7 

escolas localizadas em distritos com piores indicadores socioeconômicos, e cujas 8 

mães tinham menor escolaridade. Esses achados podem ser devido a maiores 9 

índices de cárie e menor acesso aos serviços de saúde nos grupos com piores 10 

indicadores socioeconômicos.  11 

A má oclusão também esteve associada à experiência de cárie e à condição 12 

periodontal desfavorável. Esse fato pode estar relacionado à perda precoce dos 13 

dentes decíduos, o que pode alterar a relação molar. Dentes irregulares contribuem 14 

para sítios de retenção de resíduos alimentares, o que pode afetar a saúde 15 

periodontal do indivíduo. A prevalência de má oclusão observada foi maior do que 16 

em 2003 em Goiânia e em 2010 no Brasil, o que indica aumento na prevalência 17 

dessa condição. 18 

Em relação à fluorose dentária, os achados da presente pesquisa indicam 19 

uma baixa prevalência na população estudada, contudo com aumento significativo 20 

ao longo do tempo para os graus analisados. Diferentemente do que para a 21 

condição periodontal e má oclusão, a fluorose não esteve associada aos fatores 22 

individuais e contextuais investigados. Sabe-se que a fluoretação da água de 23 

abastecimento favorece a redução do gradiente de classe social considerando-se a 24 

privação socioeconômica e a experiência de cárie. Portanto, mesmo que haja um 25 

incremento de risco concomitante de desenvolver fluorose, essa medida de saúde 26 

pública não deve ser interrompida, pois a população com dificuldade de acesso a 27 

outras fontes de fluoretos deve continuar se beneficiando do flúor presente na água 28 

de consumo. 29 

A presente pesquisa constitui a primeira investigação do Centro-Oeste 30 

brasileiro a empregar um modelo de análise hierárquica multinível acerca da 31 

condição periodontal, oclusal e de fluorose dentária em dados representativos de 32 

escolares. Uma limitação dessa pesquisa se refere ao pequeno número de variáveis 33 

contextuais estudadas. No entanto, os fatores aqui analisados contribuem para a 34 

identificação de grupos vulneráveis e para um planejamento mais direcionado das 35 

intervenções em saúde bucal. 36 
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Este estudo não teve como objetivo primário avaliar o impacto do Programa 1 

de Escovação Dentária, presente em parte das escolas do município, sobre a 2 

condição de saúde bucal dos escolares. No entanto, algumas recomendações no 3 

que tange a intervenções sobre os determinantes sociais da saúde podem ser 4 

tecidas. Sugere-se que programas de saúde bucal concentrem-se em aumentar o 5 

conhecimento dos grupos mais vulneráveis acerca dos problemas que afetam sua 6 

saúde bucal, além de promover o empoderamento dos mesmos, a fim de que 7 

desenvolvam autonomia para tomar decisões mais saudáveis e adotar estilos de 8 

vida mais saudáveis. Um exemplo de uma experiência bem-sucedida no contexto 9 

escolar foi descrita por Nammontri et al (2012), com vistas a elevar o senso de 10 

coerência (habilidade de identificar, organizar e usar os recursos em saúde para lidar 11 

com fatores de estresse) para manutenção e melhora da saúde bucal de adultos e 12 

crianças, além de modificar o ambiente para que este se torne saudável e propenso 13 

ao desenvolvimento dessas habilidades.  14 

 Além disso, espera-se que os importantes avanços no conhecimento dos 15 

determinantes sociais da saúde e, mais especificamente das iniquidades em saúde, 16 

evidenciados na literatura científica nacional e internacional, sejam acompanhados 17 

por um correspondente avanço na aplicação desse conhecimento para a definição 18 

de políticas de saúde mais adequadas no Brasil. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 1 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 1 
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ANEXO C – Critérios e códigos para exame clínico  1 

 (Manual de Campo SBBrasil 2010) 2 

 3 

3.5. Índices de Condições Bucais 4 
É indispensável que cirurgiões-dentistas participantes de uma pesquisa epidemiológica 5 
compreendam que, neste tipo de investigação, a avaliação de uma determinada condição 6 
(diagnóstico, p.ex.) obedece a padrões de julgamento profissional diferentes dos padrões 7 
adotados na clínica. O fundamental, na avaliação com fins epidemiológicos, é tomar 8 
decisões com base nos critérios definidos a priori para todos os examinadores, 9 
independentemente das suas convicções clínicas pessoais. 10 
A epidemiologia não existe sem a clínica, mas a epidemiologia é diferente da clínica. 11 
Nesta, há preocupações compreensíveis quanto à exatidão e maior precisão possível (do 12 
diagnóstico, p.ex.), o que não se constitui em exigência da epidemiologia, cuja 13 
preocupação maior é que diferentes examinadores julguem casos semelhantes com a 14 
maior uniformidade possível. Há, portanto, diferenças de significado em determinadas 15 
ações aparentemente iguais às realizadas no contexto da clínica. É fundamental que as 16 
diferenças entre exame clínico e exame epidemiológico sejam bem compreendidas, uma 17 
vez que têm grande importância prática. No exame clínico o CD está preocupado com a 18 
terapia que se seguirá ao diagnóstico. No exame epidemiológico o CD, mesmo quando 19 
registra as necessidades de tratamento, não está, no momento do exame, preocupado 20 
com a terapia, mas com o que uma determinada condição significa para um grupo 21 
populacional, de acordo com certos padrões definidos anteriormente para cada pesquisa. 22 
Os exames serão feitos utilizando-se espelho bucal plano e a sonda para exame 23 
epidemiológico bucal (sonda OMS), sob luz natural, com o examinador e a pessoa 24 
examinada sentados. Preferencialmente, o local para realização dos exames deve ser 25 
bem iluminado e ventilado. 26 
Sugere-se que a sequência de exames seja feita obedecendo à ordem da ficha, ou seja, 27 
dos índices menos invasivos para os mais invasivos. Estima-se a realização de cerca de 28 
20 exames por dia. 29 

Os índices serão utilizados segundo os códigos e critérios recomendados pela 30 
Organização Mundial da Saúde (OMS), na publicação Oral health surveys: basic 31 
methods, quarta edição (1997). A maioria dos códigos adotados também coincide 32 
com os propostos pela OMS, mas há situações em que os códigos não são os 33 
mesmos. Nas situações em que a metodologia proposta pela OMS não apresenta 34 
suficiente detalhamento, ou é imprecisa ou ambígua, estão indicados os critérios que 35 
foram adotados no Projeto SBBrasil 2003 (Manual do Examinador) como regras de 36 
decisão complementares. 37 

 38 

3.5.1. Condição da Oclusão Dentária  39 
A oclusão dentária será avaliada a partir de dois índices, nas idades de 5 e 12 anos e no 40 
grupo etário de 15 a 19 anos. 41 

Para a idade de 5 anos, será utilizado o Índice de Má-Oclusão proposto pela OMS na 42 
3a edição do Oral Health Surveys com modificações incluídas a partir da proposta de 43 
Foster e Hamilton (1969). Para a idade de 12 anos e para o grupo etário de 15 a 19 44 
anos será utilizado o Índice de Estética Dental (da sigla em inglês DAI, mantida aqui 45 
para efeito de padronização).  46 
 47 

b) Índice de Estética Dental (DAI) 48 
Em sua quarta edição, o Manual da OMS propõe um índice de avaliação de oclusopatias, 49 
proposto anos antes por Cons e colaboradores (1989), chamado de DAI (Dental Aesthetic 50 
Index). O princípio básico do DAI é de uma combinação de medidas (não somente de 51 
problemas oclusais) as quais, em seu conjunto, expressam o estado oclusal do indivíduo 52 
e, consequentemente, sua necessidade de tratamento, devido à composição do índice 53 
que considera comprometimento estético além da oclusão. Ao todo são 11 medidas 54 
obtidas, considerando três grandes dimensões a serem avaliadas, a dentição, o espaço e 55 
a oclusão propriamente dita. 56 
Além da inspeção visual, a sonda OMS será utilizada nos exames. Nas situações em que 57 
a oclusão não for avaliada, os respectivos campos serão preenchidos com o código “X”. 58 
Dentição 59 
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As condições da dentição são expressas pelo número de incisivos, caninos e pré-molares 1 
permanentes perdidos que causam problemas estéticos, no arco superior e no arco 2 
inferior. O valor a ser registrado, para superiores e para inferiores, corresponde ao 3 
número de dentes perdidos. Dentes perdidos não devem ser considerados quando o seu 4 
respectivo espaço estiver fechado, o decíduo correspondente ainda estiver em posição, 5 
ou se prótese(s) estiver(em) instalada(s). Quando todos os dentes no segmento 6 
estiverem ausentes e não houver uma prótese presente, assinala-se, na casela 7 
correspondente, o código T (significando o Total de dentes perdidos de pré-molar a pré- 8 
molar). 9 
Espaço 10 
O espaço é avaliado com base no apinhamento no segmento incisal, espaçamento no 11 
segmento incisal, presença de diastema incisal, desalinhamento maxilar anterior e 12 
desalinhamento mandibular anterior. São os seguintes os códigos e as respectivas 13 
condições: 14 
Apinhamento no Segmento Incisal – O segmento é definido de canino a canino. 15 
Considera-se apinhamento quando há dentes com giroversão ou mal posicionados no 16 
arco. Não se considera apinhamento quando os 4 incisivos estão adequadamente 17 
alinhados e um ou ambos os caninos estão deslocados. 18 
0 – Sem apinhamento 1 – Apinhamento em um segmento 2 – Apinhamento em dois 19 
segmentos 20 
Espaçamento no Segmento Incisal – São examinados os arcos superior e inferior. Há 21 
espaçamento quando a distância intercaninos é suficiente para o adequado 22 
posicionamento de todos os incisivos e ainda sobra espaço e/ou um ou mais incisivos têm 23 
uma ou mais superfícies proximais sem estabelecimento de contato interdental. 24 
0 – Sem espaçamento 1 – Espaçamento em um segmento 2 – Espaçamento em dois 25 
segmentos 26 

Diastema Incisal – É definido como o espaço, em milímetros, entre os dois incisivos 27 
centrais superiores permanentes, quando estes perdem o ponto de contato. 28 
Diastemas em outras localizações ou no arco inferior (mesmo envolvendo incisivos) 29 
não são considerados. O valor a ser registrado corresponde ao tamanho em mm 30 
medido com a sonda OMS. Nos casos de ausência de incisivos centrais, assinalar 31 
código "x". A sonda deve ser posicionada de acordo com o ilustrado na Figura 10. 32 
 33 

 34 
 35 
 36 
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Desalinhamento Maxilar Anterior – Podem ser giroversões ou deslocamentos em 1 
relação ao alinhamento normal. Os 4 incisivos superiores são examinados, registrando-se 2 
a maior irregularidade entre dentes adjacentes. A medida é feita, em mm, com a sonda 3 
OMS, cuja ponta é posicionada sobre a superfície vestibular do dente posicionado mais 4 
para lingual, num plano paralelo ao plano oclusal e formando um ângulo reto com a linha 5 
do arco. Desalinhamento pode ocorrer com ou sem apinhamento (Figura 11). 6 
Desalinhamento Mandibular Anterior – O conceito de desalinhamento e os 7 
procedimentos são semelhantes ao arco superior (Figura 11). 8 
Oclusão 9 
A oclusão é avaliada com base nas medidas do overjet maxilar anterior, do overjet 10 
mandibular anterior, da mordida-aberta vertical anterior e da relação molar antero- 11 
posterior. São os seguintes os códigos e as respectivas condições: 12 

Overjet Maxilar Anterior – A relação horizontal entre os incisivos é medida com os 13 
dentes em oclusão cêntrica, utilizando-se a sonda OMS, posicionada em plano 14 
paralelo ao plano oclusal. O overjet é a distância, em mm, entre as superfícies 15 
vestibulares do incisivo superior mais proeminente e do incisivo inferior 16 
correspondente. O overjet maxilar não é registrado se todos os incisivos (superiores) 17 
foram perdidos ou se apresentam mordida cruzada lingual. Quando a mordida é do 18 
tipo “topo-a-topo” o valor é “0” (zero). 19 

 20 
 21 

 22 
Overjet Mandibular Anterior – O overjet mandibular é caracterizado quando algum 23 
incisivo inferior se posiciona anteriormente ou por vestibular em relação ao seu 24 
correspondente superior. A protrusão mandibular, ou mordida cruzada, é medida com a 25 
sonda OMS e registrada em milímetros. Os procedimentos para mensuração são os 26 
mesmos descritos para o overjet maxilar. Não são levadas em conta (sendo, portanto, 27 
desconsideradas) as situações em que há giroversão de incisivo inferior, com apenas 28 
parte do bordo incisal em cruzamento (Figura 12). 29 

Mordida Aberta Vertical Anterior – Se há falta de ultrapassagem vertical entre 30 
incisivos opostos caracteriza-se uma situação de mordida aberta. O tamanho da 31 
distância entre os bordos incisais é medido com a sonda OMS e o valor, em mm, 32 
registrado no campo correspondente (Figura 13). 33 
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 1 
Relação Molar Ântero-Posterior – A avaliação é feita com base na relação entre os 2 
primeiros molares permanentes, superior e inferior. Se isso não é possível porque um 3 
ou ambos estão ausentes, não completamente erupcionados, ou alterados em virtude 4 
de cárie ou restaurações, então os caninos e pré-molares são utilizados. Os lados 5 
direito e esquerdo são avaliados com os dentes em oclusão e apenas o maior desvio 6 
da relação molar normal é registrado. Os seguintes códigos são empregados (Figura 7 
14): 8 

0 – Normal 9 
1 – Meia Cúspide. O primeiro molar inferior está deslocado meia cúspide para mesial ou 10 
distal, em relação à posição normal. 11 
2 – Cúspide Inteira. O primeiro molar inferior está deslocado uma cúspide para mesial ou 12 
distal, em relação à posição normal 13 

 14 

 15 

 16 
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 1 
 2 

 3 

3.5.4. Fluorose Dentária 4 
A Fluorose Dentária será avaliada em crianças de 12 anos. 5 
Pela necessidade de acompanhar os efeitos do uso de medidas de saúde pública de 6 
amplo impacto como a fluoretação das águas, o uso de creme dental fluoretado, 7 
programas preventivos de aplicação tópica de flúor e suas implicações na saúde da 8 
população coberta, justifica-se a inclusão da fluorose como problema a ser pesquisado. 9 

Dean, em 1934 desenvolveu a primeira classificação de fluorose dentária sendo mais 10 
tarde modificada por ele. A classificação conhecida como Índice de Dean tem sido 11 
usada por muitos anos para descrever a fluorose o que permite a comparação com 12 
um volume maior de estudos. Desse modo, neste projeto, para registro da ocorrência 13 
de fluorose, e seguindo as recomendações da OMS, sugere-se a utilização deste 14 
índice, com o exame dos dois dentes mais afetados e um escore a ser registrado. Os 15 
critérios e códigos para registro estão descritos no Quadro a seguir. 16 

 17 

 18 
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 1 

 2 

 3 
 4 

3.5.6.Condição Periodontal 5 

 6 
A condição periodontal será avaliada com a utilização de dois índices: o Índice 7 
Periodontal Comunitário (CPI), para as idades de 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 8 
anos e o Índice de Perda de Inserção Periodontal (PIP) para 35 a 44 e 65 a 74 9 
anos. 10 

 11 

a) Índice Periodontal Comunitário – CPI 12 
O Índice Periodontal Comunitário (emprega-se a sigla CPI, das iniciais do índice em 13 
inglês, pela facilidade fonética e pela sonoridade próxima ao consagrado CPO) permite 14 
avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento e presença de cálculo ou 15 
bolsa. 16 

Sonda OMS – Para realizar o exame utiliza-se sonda específica, denominada sonda 17 
OMS, com esfera de 0,5 mm na ponta e área anelada em preto situada entre 3,5 mm 18 
e 5,5 mm da ponta. Outras duas marcas na sonda permitem identificar distâncias de 19 
8,5mm e 11,5 mm da ponta do instrumento (Figura 15). 20 

 21 

 22 
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Sextantes – A boca é dividida em sextantes definidos pelos grupos de dentes: 18 a 14, 1 
13 a 23, 24 a 28, 38 a 34, 33 a 43 e 44 a 48 (Figura 16). A presença de dois ou mais 2 
dentes sem indicação de exodontia (p. ex., comprometimento de furca, mobilidade etc.), 3 
é pré-requisito ao exame do sextante. Sem isso, o sextante é cancelado (quando há, por 4 
exemplo, um único dente presente). 5 
Nota: Não se considera o terceiro molar na contagem de dentes presentes no sextante, 6 
na faixa etária de 15 a 19 anos. Caso se detecte a presença de um dente e o terceiro 7 
molar nesta faixa etária, o sextante será excluído. 8 
Dentes-Índices – São os seguintes os dentes-índices para cada sextante (se nenhum 9 
deles estiver presente, examinam-se todos os dentes remanescentes do sextante, não se 10 
levando em conta a superfície distal dos terceiros molares): 11 

• Até 19 anos:16,11,26,36,31 e 46.  12 
 13 

 14 
 15 

Exame – Pelo menos 6 pontos são examinados em cada um dos 10 dentes-índices, nas 16 
superfícies vestibular e lingual, abrangendo as regiões mesial, média e distal. Os 17 
procedimentos de exame devem ser iniciados pela área disto-vestibular, passando-se 18 
para a área média e daí para a área mésio-vestibular. Após, inspecionam-se as áreas 19 
linguais, indo de distal para mesial. A sonda deve ser introduzida levemente no sulco 20 
gengival ou na bolsa periodontal, ligeiramente inclinada em relação ao longo eixo do 21 
dente, seguindo a configuração anatômica da superfície radicular. Movimentos de vai-e- 22 
vem vertical, de pequena amplitude, devem ser realizados. A força na sondagem deve 23 
ser inferior a 20 gramas (recomenda-se o seguinte teste prático: colocar a ponta da 24 
sonda sob a unha do polegar e pressionar até obter ligeira isquemia). 25 
Registros – Considerar que: 26 
a) em crianças com menos de 15 anos (portanto, na idade de 12 anos) não são feitos 27 
registros de bolsas, uma vez que as alterações de tecidos moles podem estar associadas 28 
à erupção e não à presença de alteração periodontal patológica; 29 
b) embora 10 dentes sejam examinados, apenas 6 anotações são feitas: uma por 30 
sextante, relativa à pior situação encontrada; 31 
c) quando não há no sextante pelo menos dois dentes remanescentes e não indicados 32 
para extração, cancelar o sextante registrando um "X". 33 
Códigos e Critérios 34 
O registro das condições deve ser feito de forma separada para sangramento, cálculo e 35 
bolsa, do seguinte modo. 36 
Sangramento: 0 – Ausência 1 – Presença X – Sextante excluído (presença de menos de 37 
2 dentes funcionais no sextante) 9 – Não examinado (quando o índice não se aplica à 38 
idade em questão) 39 

Cálculo Dentário: 0 – Ausência 1 – Presença X – Sextante excluído (presença de 40 
menos de 2 dentes funcionais no sextante) 9 – Não examinado (quando o índice não 41 
se aplica à idade em questão) 42 

 43 

 44 
Observação importante: 45 
Sabe-se que o tempo de resposta à sondagem da gengiva inflamada é variado. A OMS 46 
não define um período de tempo para a observação do sangramento à sondagem. 47 
Recomenda-se um tempo de observação após a sondagem de 10 a 30 segundos, critério 48 



 

 

86 

utilizado na maioria dos índices com essa categoria de medida e recomendado também 1 
pelos pesquisadores que desenvolveram o CPI. Quanto à inclinação da sonda, em 2 
crianças de 12 anos, nas quais não são feitos registros de bolsas, indica-se uma 3 
inclinação de aproximadamente 60° da sonda em relação ao longo eixo do dente, 4 
evitando-se o toque na base do sulco gengival como forma de diminuir a probabilidade 5 
de casos de sangramento falso-positivos. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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ANEXO D - Formulário de coleta dos dados 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 6 

 7 
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ANEXO E – Instruções aos Autores – The Angle Orthodontist 1 

 2 

a) ARTICLE FILE Articles must be original and written in clear English. The total 3 

article file must be entered as one document and must contain the Title, 4 

Abstract, Text References and Figure Legends. The article file must not 5 

exceed a maximum of 3500 words. To determine the number of words in your 6 

document, go to the toolbar, click on tools and then click on word 7 

count. Please enter only the following items in the article file: 8 

a. Title of the manuscript 9 

b. Abstract - The Angle Orthodontist is using a structured abstract which must 10 

be limited to 250 words. The abstract should conform to the following 11 

outline and not contain an introduction, literature review or 12 

discussion. ABSTRACT  Objective: List the specific goal(s) of the 13 

research.  Materials and Methods: Briefly describe the procedures 14 

you used to accomplish this work. Leave the small details for the 15 

manuscript itself.  Results: Identify the results that were found as a 16 

result of this study.  Conclusion: List the specific conclusion(s) that 17 

can be drawn based on the results of this study. 18 

c. Manuscript text - Please remove all references to the author's identity or 19 

institutions as manuscripts are peer reviewed anonymously. An original 20 

article text will contain the following in order: INTRODUCTION - This 21 

section states the purpose of the research and includes a brief 22 

summary of the literature describing the current state of the 23 

field. MATERIALS AND METHODS -This section states exactly what 24 

was done and should enable a reader to replicate the work. Materials or 25 

methods described elsewhere in the literature can be referenced 26 

without repeating these details. Identify teeth using the full name of the 27 

tooth or the FDI annotation. If human subjects or animals were involved 28 

in the work, this section must contain a statement that the rights of the 29 

human or animal subjects were protected and approval was obtained 30 

from an identified institutional review board, or its equivalent. RESULTS 31 

- This section should describe the objective findings without any 32 

comment on their significance or relative importance. Cite all tables and 33 

figures in sequential order in the text. DISCUSSION - Only this section 34 

allows you freedom to interpret your data and to give your opinion of the 35 

value of your findings relative to previous work. All opinions must be 36 

limited to this section. CONCLUSION - This section states what 37 

conclusions can be drawn specifically from the research reported. Bullet 38 

points are preferred. Do not repeat material from other 39 

sections.. REFERENCES - References cited must refer to published 40 

material. Number references consecutively in order of their appearance 41 

in the manuscript using superscript and Arabic numerals. References to 42 

"personal communication" or unpublished theses are not acceptable. 43 

The style and punctuation of references should strictly conform to 44 

American Medical Association Manual of Style: A Guide for Authors and 45 

Editors, 9th ed (Baltimore, Md: Williams & Wilkins; 1998). Consult 46 

previous issues of The Angle Orthodontist for guidance (Available at 47 

http://www.angle.org ). FIGURE LEGENDS - All figures must be 48 

numbered sequentially in the manuscript and a legend for each figure 49 

must appear in this section. 50 
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TABLE FILES Each table must be in WORD or EXCEL format and entered as a 1 

separate file. Each table must have its own legend accompanying it, numbered with 2 

Arabic numerals and sequentially referred to in the text. All abbreviations used in the 3 

table must be defined in a footnote. Use * P=.05; ** P=.01; *** P=.001; ****P=.0001 4 

as needed. Tables cannot be in pictorial or image formats. Pictorial or image formats 5 

are figures and must be entered as figures. 6 
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ANEXO F - Instruções aos Autores - Revista de Saúde Pública 1 

 2 

Resumo 3 
São publicados resumos em português, espanhol e inglês. Para fins de cadastro 4 
do manuscrito, deve-se apresentar dois resumos, um na língua original do 5 
manuscrito e outro em inglês (ou em português, em caso de manuscrito 6 
apresentado em inglês). As especificações quanto ao tipo de resumo estão 7 
descritas em cada uma das categorias de artigos. 8 
Como regra geral, o resumo deve incluir: objetivos do estudo, principais 9 
procedimentos metodológicos (população em estudo, local e ano de realização, 10 
métodos observacionais e analíticos), principais resultados e conclusões. 11 
  12 
Estrutura do texto 13 
  14 
Introdução – Deve ser curta, relatando o contexto e a justificativa do estudo, 15 
apoiados em referências pertinentes ao objetivo do manuscrito, que deve estar 16 
explícito no final desta parte. Não devem ser mencionados resultados ou 17 
conclusões do estudo que está sendo apresentado. 18 
  19 
Métodos– Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem 20 
como as variáveis analisadas, com a respectiva definição quando necessária e a 21 
hipótese a ser testada. Devem ser descritas a população e a amostra, 22 
instrumentos de medida, com a apresentação, se possível, de medidas de 23 
validade; e conter informações sobre a coleta e processamento de dados. Deve 24 
ser incluída a devida referência para os métodos e técnicas 25 
empregados, inclusive os métodos estatísticos; métodos novos ou 26 
substancialmente modificados devem ser descritos, justificando as razões para 27 
seu uso e mencionando suas limitações. Os critérios éticos da pesquisa devem 28 
ser respeitados. Os autores devem explicitar que a pesquisa foi conduzida dentro 29 
dos padrões éticos e aprovada por comitê de ética. 30 
  31 
Resultados – Devem ser apresentados em uma seqüência lógica, iniciando-se 32 
com a descrição dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser 33 
restritas àquelas necessárias para argumentação e a descrição dos dados no 34 
texto deve ser restrita aos mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados 35 
para destacar os resultados mais relevantes e resumir relações complexas. 36 
Dados em gráficos e tabelas não devem ser duplicados, nem repetidos no texto. 37 
Os resultados numéricos devem especificar os métodos estatísticos utilizados na 38 
análise. Material extra ou suplementar e detalhes técnicos podem ser divulgados 39 
na versão eletrônica do artigo. 40 
  41 
  42 
Discussão – A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e 43 
importantes aspectos observados devem ser interpretados à luz da literatura 44 
científica e das teorias existentes no campo. Argumentos e provas baseadas em 45 
comunicação de caráter pessoal ou divulgadas em documentos restritos não 46 
podem servir de apoio às argumentações do autor. Tanto as limitações do 47 
trabalho quanto suas implicações para futuras pesquisas devem ser esclarecidas. 48 
Incluir somente hipóteses e generalizações baseadas nos dados do trabalho. As 49 
conclusões devem finalizar esta parte, retomando o objetivo do trabalho. 50 
Referências 51 
  52 
Listagem: As referências devem ser normalizadas de acordo com o estilo 53 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 54 
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication, ordenadas 55 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_int_categoria
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alfabeticamente e numeradas. Os títulos de periódicos devem ser referidos de 1 
forma abreviada, de acordo com o Medline, e grafados no formato itálico. No 2 
caso de publicações com até seis autores, citam-se todos; acima de seis, citam-3 
se os seis primeiros, seguidos da expressão latina “et al”. Referências de um 4 
mesmo autor devem ser organizadas em ordem cronológica crescente. Sempre 5 
que possível incluir o DOI do documentado citado, de acordo com os exemplos 6 
abaixo. 7 
  8 
Exemplos: 9 
  10 
Artigos de periódicos 11 
  12 
Narvai PC. Cárie dentária e flúor:uma relação do século XX. Cienc Saude 13 
Coletiva. 2000;5(2):381-92. DOI:10.1590/S1413-81232000000200011  14 
  15 
  16 
Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, Roberts R, Cooper SP, et al. 17 
Fatores associados a sintomas depressivos em estudantes do ensino médio de 18 
São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 2008;42(1):34-40. DOI:10.1590/S0034-19 
89102008000100005. 20 
  21 
Hennington EA. Acolhimento como prática interdisciplinar num programa de 22 
extensão. Cad Saude Coletiva [Internet].2005;21(1):256-65. Disponível em: 23 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdf DOI:10.1590/S0102-24 
311X2005000100028  25 
  26 
Livros  27 
  28 
Nunes ED. Sobre a sociologia em saúde. São Paulo; Hucitec;1999. 29 
  30 
Wunsch Filho V, Koifman S. Tumores malignos relacionados com o trabalho. In: 31 
Mendes R, coordenador. Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2003. 32 
v.2, p. 990-1040. 33 
  34 
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer Washington: 35 
National Academy Press; 2001[citado 2003 jul 13] Disponível em: 36 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10149 37 
  38 
  39 
Para outros exemplos recomendamos consultar as normas (“Citing Medicine”) da 40 
National Library of Medicine 41 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed).  42 
 43 
Referências a documentos não indexados na literatura científica mundial, em 44 
geral de divulgação circunscrita a uma instituição  ou a um evento (teses, 45 
relatórios de pesquisa, comunicações em eventos, dentre outros) e 46 
informações extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas 47 
permanentemente em sites, se relevantes, devem figurar no rodapé das páginas 48 
do texto onde foram citadas. 49 
  50 
Citação no texto: A referência deve ser indicada pelo seu número na listagem, 51 
na forma de expoente após a pontuação no texto, sem uso de parênteses, 52 
colchetes e similares. Nos casos em que a citação do nome do autor e ano for 53 
relevante, o número da referência deve ser colocado a seguir do nome do autor. 54 
Trabalhos com dois autores devem fazer referência aos dois autores ligados por 55 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdf
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&. Nos outros casos apresentar apenas o primeiro autor (seguido de et al. em 1 
caso de autoria múltipla).  2 
 3 
Exemplos: 4 
A promoção da saúde da população tem como referência o artigo de Evans & 5 
Stoddart,9 que considera a distribuição de renda, desenvolvimento social e 6 
reação individual na determinação dos processos de saúde-doença. 7 
  8 
Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência se transtornos mentais em estudantes 9 
de medicina é maior do que na população em geral. 10 
 11 
Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e 12 
distanciado do sistema de saúde predominante.12,15 13 
  14 
  15 
Tabelas 16 
Devem ser apresentadas depois do texto, numeradas consecutivamente com 17 
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-18 
se atribuir um título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou 19 
verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não 20 
no cabeçalho ou título. Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente 21 
publicado, os autores devem solicitar formalmente autorização da revista que a 22 
publicou, para sua reprodução. 23 
Para composição de uma tabela legível, o número máximo é de 12 colunas, 24 
dependendo da quantidade do conteúdo de cada casela. Tabelas que não se 25 
enquadram no nosso limite de espaço gráfico podem ser publicadas na versão 26 
eletrônica. Notas em tabelas devem ser indicadas por letras, em sobrescrito e 27 
negrito. 28 
Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores 29 
devem solicitar autorização para sua reprodução, por escrito. 30 


