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RESUMO 

A cárie dentária, doença biofilme-sacarose dependente, é considerada a patologia 
oral mais comum em crianças. Os hábitos de higiene oral são primordiais para a sua 
prevenção e controle, sendo o ambiente escolar um local adequado para o 
desenvolvimento destes costumes. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de 
um programa preventivo de educação em saúde bucal em escolares. Instituiu-se um 
programa educativo-preventivo direcionado a 144 alunos, na faixa-etária de 6 a 14 
anos, em uma escola municipal de Petrolina (PE), com a transmissão de 
conhecimentos sobre hábitos de higiene bucal e alimentação saudável, através de 
palestras educativas, filmes, jogos e brincadeiras e a intervenção na higiene oral 
através da escovação dental supervisionada diária na escola, distribuição de 
escovas de dente, de dentifrícios fluoretados e de fios dentais e aplicação tópica de 
flúor. Para avaliar o impacto do programa, foi mensurado, por uma Odontóloga 
devidamente calibrada, o Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) dos discentes, 
antes e depois da realização do método educativo. Além disso, também foi aplicado 
um questionário aos alunos para avaliar o conhecimento sobre saúde bucal, antes e 
após o programa. Foi, ainda, realizado o diagnóstico da situação de saúde bucal 
entre os escolares, mensurado pelos Índices CPO-D e ceo-d, através de 
metodologia semelhante à proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  
Através de questionários enviados aos responsáveis, foram determinadas as 
características socioeconômicas da população em estudo, os hábitos de higiene 
bucal dos alunos e o acesso deles aos serviços odontológicos de saúde. Após 
coletados, os dados foram tabulados, trabalhados pela estatística descritiva e 
submetidos aos testes estatísticos de correlação de Pearson e Spearman. Dos 
escolares avaliados, 45,83% eram do gênero masculino e 54,17% do feminino. O 
CPO-D médio encontrado foi de 0,76, considerado baixo e o ceo-d médio foi de 
2,19, classificado como muito baixo, segundo a OMS. Os alunos apresentaram 
elevada experiência de cárie e necessidade eminente de tratamento odontológico. 
Na primeira avaliação, o IHOS médio dos alunos foi de 1,94, considerado ruim. Após 
o programa, o IHOS médio foi de 1,11, considerado regular, havendo redução de 
42,45% deste índice. Também ocorreu melhora significativa no número de respostas 
corretas obtidas após as atividades de orientação, demonstrando que os alunos 
aumentaram seus conhecimentos com relação à saúde bucal.  De modo geral, a 
condição socioeconômica dos estudantes pode ser considerada desfavorável, visto 
que a renda mensal familiar da maioria era inferior a dois salários mínimos. Os 
aspectos comportamentais relativos à saúde bucal precisam ser melhorados, 
sobretudo, quanto ao uso do fio dental, a participação da família na escovação dos 
dentes das crianças e a frequência de ingestão de alimentos cariogênicos. A maioria 
dos alunos demonstrou ter acesso aos serviços odontológicos de saúde, utilizando 
principalmente o serviço público. O programa educativo-preventivo, proposto em 
ambiente escolar, foi efetivo na melhoria do nível de conhecimento em saúde bucal 
e nos hábitos de higiene oral dos alunos, podendo contribuir para à redução do risco 
de desenvolver cárie dentária, uma vez que houve, após o programa, redução 
significativa no IHOS e elevação no conhecimento de saúde bucal das crianças e 
adolescentes estudadas. 

Palavras-chave: Educação em saúde bucal. Prevenção da Saúde. Cárie dentária. 

 



 
 

ABSTRACT 

Dental caries, a sucrose-dependent biofilm disease, is considered the most common 
oral pathology in children. The oral hygiene is essential for its prevention and control, 
and the school environment is an adequate place for developing this habits. The aim 
of this study is to measure the impact of an oral health education preventive program 
in schools. The educational-preventive program was directed to 144 students, 
between the ages of 6 and 14 years old, in a municipal school from the city of 
Petrolina (PE-Brazil). The information about oral hygiene habits and healthy eating 
was transmitted through lectures, movies and games, and the intervention was 
conducted through daily tooth brushing under supervision at the school, the 
distribution of toothbrushes, fluoridated toothpastes and dental floss, as well as the 
topical application of fluoride. To evaluate the program’s impact, a properly ready 
odontologist measured the Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) of the students, 
before and after the application of the educational method. In addition, a 
questionnaire was applied to the students in order to evaluate their knowledge about 
oral health, before and after the program. Lastly, a diagnosis of the children’s oral 
health was performed based on a methodology similar to that proposed by the World 
Health Organization (WHO), and measured by the DMFT and dmft indices. From the 
answered questionnaires, the socioeconomic profile of the target population was 
determined, as well as their oral hygiene habits and access to dental health services. 
After collected, the data were tabulated, analyzed using descriptive statistics and 
submitted to the Pearson and Spearman correlation tests. Of all the students 
evaluated, 45.83% belonged to the male sex, while 54.17% belonged to the female. 
The average DMFT observed was 0.76, considered low, and the average dmft 
indices was 2.19, considered very low according to the WHO. The students 
presented a high occurrence of dental caries and an urgent need of odontological 
treatment. In the first evaluation, the average OHI-S of the students was 1.94, 
considered poor. After the program, the average OHI-S was 1.11, considered 
regular, presenting a decrease of 42.45% in the index. A significant improvement in 
the number of correct answers also occurred after the orientation activities, 
demonstrating the students increased their knowledge about oral health. Generally, 
the socioeconomic condition of the students can be considered unfavorable, as the 
monthly income of most of the families was less than two minimum wages. The 
behavioral aspects related to oral health needs to be improved, especially regarding 
to the use of dental floss, the role of the family during the children’s tooth brushing 
time and the frequency of  ingestion of cariogenic food. Most of the students showed 
access to dental health services, mainly the services provided by the government. 
The educational-preventive program, proposed in a school environment, was 
effective in the improvement of the students’ knowledge about oral health and oral 
hygiene habits, being able to contribute to a decrease in the risk of developing dental 
caries. Its effectiveness can be verified once that, after the program, there was a 
significant reduction in OHI-S and increase in the knowledge about oral health of the 
studied children and adolescents.  

Keywords: Oral health education. Prevention. Dental caries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cárie dentária e a doença periodontal são as morbidades que mais 

acometem a cavidade bucal, sendo a cárie a mais comum em crianças (PAULETO; 

PEREIRA; CYRINO, 2004). A cárie é uma doença biofilme - sacarose dependente, 

tendo com fator determinante para seu desenvolvimento a dieta rica em açúcar. Este 

carboidrato funciona como substrato para as bactérias orais cariogênicas que, ao 

fermentarem o açúcar, geram ácidos que desmineralizam os tecidos dentais 

(SHEIHAM; JAMES, 2015). 

Segundo FEJERSKOV e KIDD (2004), a doença cárie é modulada por outros 

fatores, além daqueles descritos pela Tríade de Keyes em 1964 (hospedeiro 

susceptível, substratos cariogênicos e microbiota oral), são eles: quantidade e 

qualidade de saliva, virulência dos microrganismos, composição da dieta, uso do 

flúor, higiene bucal do indivíduo, seu conhecimento e comportamento frente à 

doença. Desta forma, fatores como classe social, educação e renda se relacionam 

com os fatores de keyes e influenciam no surgimento de lesões cariosas. 

Segundo o Caderno da Atenção Básica nº 17, publicado pelo Ministério da 

Saúde em 2008, os principais fatores de risco para os problemas bucais são: fatores 

culturais e socioeconômicos, falta de acesso ao flúor, deficiente controle mecânico 

do biofilme (placa bacteriana), consumo excessivo e frequente de açúcar e a 

xerostomia. Ressalta-se também a falta de informação sobre as causas e 

desenvolvimento das doenças e os métodos eficazes de prevenção e reversão do 

processo carioso. A higiene bucal, fluoretação e alimentação não-cariogênica 

constituem medidas eficazes para fazer frente aos problemas bucais, mas para que 

tenham êxito, precisam fundamentar-se em programas educativos (PAULETO; 

PEREIRA; CYRINO, 2004). 

A Educação em Saúde Bucal (ESB) permite que a população conheça as 

doenças, os fatores que determinam o seu desenvolvimento e a estimula fazer uso 

das medidas preventivas, produzindo autonomia em relação aos cuidados com a 

própria saúde (NUNES, 2006). O grande desafio da Odontologia é atuar junto à 

educação infantil, provendo-a de informações sobre o desenvolvimento de hábitos 

saudáveis para promover saúde bucal. É importante que o indivíduo seja estimulado 
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desde a infância a fazer uso das medidas preventivas, pois é nesta fase da vida que 

os hábitos são adquiridos e tendem a permanecer na vida adulta (NUNES, 2006). 

A escola tem sido considerada um local adequado para o desenvolvimento de 

programas em saúde e higiene bucal por reunir crianças em faixas etárias propícias 

à adoção de medidas educativas e preventivas, inclusive aquelas que não tem 

acesso aos cuidados profissionais. O cirurgião-dentista, neste contexto, pode 

interagir com as crianças, seus familiares e professores, visando obter mudanças no 

comportamento relativo à saúde e a incorporação de hábitos favoráveis a sua 

preservação (VASCONCELOS et al., 2001). 

As práticas lúdico pedagógicas na educação em saúde bucal têm o potencial 

para se tornarem valioso instrumento na promoção da saúde, uma vez que faz uso 

de estratégias de conscientização por meio de opções divertidas e prazerosas. 

Envolve os participantes não apenas como ouvintes nas ações educativas, mas 

também como parte integrante destas criando assim um ambiente do qual todos 

possam: participar, ouvir, perguntar, pensar, ensinar, opinar, modificar, criar, divertir-

se, exercitar-se e alegrar-se (NUNES, 2006). 

No que se refere à cárie, a prevenção baseia-se, fundamentalmente, na 

educação e motivação da população em relação à restrição do consumo do açúcar, 

à desorganização da placa bacteriana e ao uso do flúor. Dessa forma, a educação 

assume um papel de destaque na obtenção de bons níveis de saúde bucal, 

favorecendo o desenvolvimento de uma consciência crítica nos indivíduos e 

comunidades sobre as causas de seus problemas, despertando o interesse e a 

responsabilidade pela manutenção da saúde e criando prontidão para atuarem no 

sentido da mudança (FIGUEIRA; LEITE, 2008). 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto de um 

programa preventivo de educação em saúde bucal e promoção de saúde  

direcionado a escolares de uma escola municipal de Petrolina (PE). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Situação da Saúde Bucal no Brasil 

 

A situação epidemiológica em saúde bucal do Brasil ainda é grave devido às 

condições sociais e econômicas da população, à pequena parcela de investimentos 

que a área recebe em relação ao total do Sistema Único de Saúde (SUS) e à falta 

de informações sobre os cuidados básicos de saúde. Embora a odontologia se 

mostre muito desenvolvida em tecnologia, não responde em níveis significativos às 

demandas dos problemas de saúde bucal da população (GONÇALVES, 2011). 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição de 1988 é a 

referência do início de oferta de atendimento odontológico em larga escala na rede 

pública de saúde. Antes desse período, as ações oferecidas pelo Ministério da 

Saúde limitavam-se apenas à fluoretação das águas de abastecimento. No entanto, 

o modelo de saúde bucal vigente no Brasil ainda possuía uma limitada capacidade 

de resposta às necessidades das pessoas (GIGANTE; GUIMARÃES, 2013). 

Em 1994, o perfil do modelo assistencial brasileiro era o da utilização irracional 

dos recursos tecnológicos e baixa resolutividade. Assim, como estratégia para 

reorientá-lo, criou-se o Programa Saúde da Família (PSF) com a implantação do 

programa de agentes comunitários de Saúde da Família, visando à atenção básica à 

saúde. As equipes de saúde bucal foram inseridas no PSF por meio da Portaria 

1.444/GM de 2000, seis anos após o início do programa (GIGANTE; GUIMARÃES, 

2013). 

Um bom indicador para saúde bucal é o número de pessoas livres de cárie. Para 

medir a incidência de cárie, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a 

utilização de índices que representam à prevalência de cáries no indivíduo ou 

determinada população em dentes permanentes e decíduos. São os índices 

utilizados por esta organização, o ceo-d (número de dentes cariados-c, com 

extração indicada-e e dentes obturados-o) em dentadura decídua e o CPO-D 

(número de dentes cariados-C perdidos-P e obturados- O) em dentadura 

permanente (FDI/WHO, 1982). 
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A OMS fixou os 12 anos como um dos indicadores básicos de comparação para 

o estado de saúde bucal entre populações diversas, definindo para esta faixa etária 

o valor do CPO-D menor ou igual a três como meta a atingir no ano 2000 (FDI/WHO, 

1982). 

No Brasil, esses índices foram alcançados somente quatro anos depois (2004) 

enquanto já na década de 1990, países como Inglaterra, Finlândia, Suécia, Suíça e 

Austrália haviam atingido índices próximos ao previsto para o ano 2010. Nos países 

desenvolvidos, em virtude da ampliação na Educação em Saúde Bucal, modificação 

no padrão e na quantidade de consumo de açúcar, aumento de exposição ao flúor e 

mais acesso aos serviços odontológicos, registrou-se o declínio da doença. 

Infelizmente estas mudanças não são vistas de modo tão claro nos países 

subdesenvolvidos (NUNES, 2006). 

Para o ano 2010, a OMS determinou durante o “4º Congresso Mundial de 

Odontologia Preventiva”, realizado em Umea (Suécia), em 1993, novas metas 

relacionadas à saúde bucal. Para a faixa etária dos 12 anos a presença de CPO-D 

deveria ser menor que 1,0. A meta proposta para a faixa etária dos 05 aos 06 anos 

foi a de 90% de crianças sem cárie (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 

2009). No Brasil, neste referido ano, o índice CPO-D aos 12 anos foi de 2,1, 

novamente não conseguindo alcançar a meta proposta (BRASIL, 2010). 

O primeiro levantamento epidemiológico em saúde bucal de base nacional 

realizado no Brasil, pelo Ministério da Saúde, ocorreu em 1986. Este estudo 

forneceu informações sobre os problemas epidemiológicos básicos da população 

residente na zona urbana, analisando a prevalência da cárie dental, das doenças 

periodontais, das necessidades e da presença de prótese total e da procura por 

serviços odontológicos. O CPO-D médio evoluiu de 1,25 aos 6 anos para 3,61 aos 9 

anos, atingindo 6,65 aos 12 anos. O alto índice se deu fundamentalmente pela 

contribuição do componente que correspondeu aos dentes cariados 

(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2006). 

Após 10 anos do primeiro levantamento epidemiológico de âmbito nacional, em 

1996, realizou-se o segundo levantamento em saúde bucal com o objetivo de 

verificar alterações ocorridas no perfil da população brasileira. Neste estudo, pode-

se observar o declínio da média do índice CPO-D, comparando com o ano de 1986, 

tendo o CPO-D médio evoluído de 0,28 aos 6 anos para 1,53 aos 9 anos, atingindo 

3,06 aos 12 anos (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2006). 
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Em 2003, o Ministério da Saúde finalizou um abrangente levantamento do quadro 

de saúde bucal no país, o Projeto SB Brasil. O projeto evidenciou não somente a má 

distribuição de profissionais de saúde bucal em todo o Brasil, mas também um 

atendimento odontológico ainda muito voltado para as especializações, exclusão 

social e um grande número de idosos desdentados. Estes dados forneceram 

subsídios importantes para a construção da Política Nacional de Saúde Bucal, 

proposta em março de 2004, conhecida como Brasil Sorridente. A implantação 

desse programa significou um marco na mudança do foco da atenção em saúde 

bucal e visou melhorar a organização do sistema de saúde como um todo 

(GIGANTE; GUIMARÃES, 2013). Este levantamento, realizado em 2003, 

demonstrou expressiva redução dos níveis de cárie dentária na população infantil 

nas duas últimas décadas no Brasil, apesar disso, notou-se a persistência de 

elevados índices de doenças bucais em determinados grupos populacionais, e que 

grande parte da população permanecia desassistida. Pode-se observar na faixa 

etária dos 12 anos que a média do índice CPO-D foi de 2,8 (BRASIL, 2003). 

As principais linhas de ação do Programa Brasil Sorridente são: a reorganização 

da Atenção Básica em Saúde Bucal, por meio da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), antes nomeada de PSF, a ampliação e qualificação da Atenção 

Especializada (através dos Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios 

Regionais de Próteses Dentárias) e a viabilização da adição de flúor nas estações 

de tratamento de águas de abastecimento público. As ações de promoção da saúde 

incluem também trabalhar com a abordagem sobre os fatores de risco, tais como: 

políticas de alimentação saudável para reduzir o consumo de açúcares, abordagem 

comunitária para aumentar o autocuidado com a higiene corporal e bucal, política de 

eliminação do tabagismo e de redução de acidentes (BRASIL, 2004).  

Considerando o período 2002 - 2010, o investimento em saúde bucal no 

Brasil foi expressivo, passando de 56 para 600 milhões de reais; de 4.261 para 

20.300 Equipes de Saúde Bucal; de 41% para 81% de municípios com cirurgiões-

dentistas em serviço; de 6 para 25 milhões de pessoas com cobertura ao tratamento 

especializado; mais de cinco milhões de pessoas usufruindo da água fluoretada. 

Estes resultados se associam a intervenções populacionais, aquelas capazes de 

modificar o perfil coletivo, com aumento no percentual de saudáveis, tais como 

fluoretação da água de consumo público, fluoretação de cremes dentais e aplicação 

tópica de flúor (COSTA et al., 2013). 



26 
 

O Ministério da Saúde realizou em 2010 outro levantamento em saúde bucal 

no país. O Projeto SB Brasil (2010) constitui uma ampla pesquisa nacional que 

avaliou a saúde bucal dos brasileiros e é utilizado para embasar e planejar as ações 

para os próximos anos do Programa Brasil Sorridente. Além disso, esse 

levantamento permitiu traçar um comparativo com o primeiro desta série, o SB Brasil 

2003 (Brasil, 2010). 

Segundo divulgação do Ministério da Saúde, a pesquisa foi realizada em 177 

municípios, sendo 26 capitais e Distrito Federal, mais 30 municípios em cada uma 

das 5 regiões.  Exames bucais e entrevistas foram realizadas em 38 mil pessoas 

divididas em 5 grupos etários sendo indicador o índice CPO-D. Os resultados 

demonstraram que, aos 12 anos de idade, referência internacional para medição do 

índice CPO-D, pois evidencia o ataque da cárie no início da dentição permanente, 

houve redução de 2,8 em 2003 para 2,1 em 2010, colocando o Brasil no grupo de 

países com baixa prevalência de cárie, pois, segundo classificação da OMS, o índice 

CPO-D deve ficar entre 1,2 e 2,6. Isso significa que cerca de 1,6 milhão de dentes 

deixaram de ser afetados pela cárie em crianças dessa faixa etária, entre 2003 e 

2010 (Brasil, 2010). 

Porém, quando os resultados são exibidos por região, nota-se que as regiões 

Sul e Sudeste é que contribuíram significativamente para esta redução, pois na 

região Norte houve, inclusive, um pequeno aumento no índice CPO-D, passando de 

3,1 para 3,2 em 2010. Fica demonstrado que esta região, juntamente com as 

regiões Nordeste e Centro-Oeste, cujos índices atuais são 2,7 e 2,6, 

respectivamente, necessitarão de mais empenho e investimento do governo federal.  

No grupo de adolescentes de 15 a 19 anos houve no Brasil redução de 30% do 

CPO-D, passando de 6,1 em 2003 para 4,2 em 2010. Os adolescentes também 

tiveram menos dentes extraídos, pois a necessidade de próteses dentária nesta 

faixa etária passou de 27% em 2003 para 13% em 2010 (GIGANTE; GUIMARÃES, 

2013). 

A saúde bucal, implícita na saúde integral, está relacionada às condições 

socioeconômicas e culturais da população. Ela está diretamente relacionada às 

condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, 

lazer, liberdade, acesso a serviços de saúde e informação. Nesse sentido, a luta 

pela saúde bucal está, fundamentalmente, ligada à luta pela melhoria dos 
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determinantes sociais, políticos e econômicos (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 

2004). 

2.2 Educação em Saúde Bucal 

 

A prevenção é a maneira mais econômica e eficaz de se evitar o 

aparecimento e desenvolvimento das principais doenças bucais. Dentro das várias 

atividades preventivas, a educação e a motivação do indivíduo ocupam lugar de 

destaque e devem ser aplicadas com o objetivo de mudar hábitos e 

comportamentos, no sentido de promover a saúde e melhorar a higiene bucal do 

indivíduo (ARCIERI et al., 2013). 

A educação e a informação sobre os cuidados com a saúde bucal têm sido 

ressaltadas por diversos pesquisadores. O desconhecimento sobre cuidados 

necessários de higiene bucal representa um fator a ser considerado, uma vez que a 

informação, embora disponível nas grandes mídias, não chega a todas as camadas 

da população da mesma forma e, dificilmente, é apreendida de modo a produzir 

conhecimento e autonomia em relação aos cuidados com a saúde. A importância de 

programas odontológicos educativos, que levantem e interpretem as necessidades 

das populações de menor acesso aos serviços de saúde odontológicos precisa ser 

valorizada (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2004). 

A ESB é uma ação importante do processo de promoção da saúde, exigindo 

características específicas que envolvem práticas e conhecimento. Contudo, o 

conceito de educação em saúde bucal precisa ser ampliado para incluir, entre suas 

ações, o trabalho de conscientização com os grupos sociais com menor acesso aos 

programas de saúde odontológicos (ARCIERI et al., 2013). 

Ainda que muitos programas venham aparecendo nos últimos anos, a 

educação em saúde bucal ainda é um desafio. A presença de programas sem a 

preocupação com a continuidade das propostas e, na maioria das vezes, priorizando 

os tratamentos preventivos medicalizadores e curativos em detrimento da educação, 

ainda torna as práticas educativas um desafio no campo da saúde pública na área 

de odontologia, principalmente quando se analisa a prevalência mundial das 

odontopatias, aliada ao alto custo do tratamento restaurador e à compreensão que 

atualmente temos de que o tratamento sintomático das doenças não é suficiente 

para garantir a saúde bucal (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2004). 
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Dados obtidos em estudos realizados com 141 escolares, com idade entre 

seis e dez anos, mostraram que medidas preventivas precisam ser tomadas, pois 

19% das crianças compartilham o uso da escova com algum familiar; 83,6% nunca 

receberam orientação quanto à realização da escovação dentária; 57,4% já 

apresentavam o primeiro molar acometido por cárie e 3,5% das crianças não 

possuíam escova dental (MESQUINI; MOLINARI; PRADO, 2006). 

O desenvolvimento de ações destinadas às necessidades da população é um 

dos princípios fundamentais da promoção de saúde. Ao cirurgião-dentista é atribuída 

a obrigatoriedade de implantar estratégias de promoção de saúde bucal. Existe uma 

diferença entre “promoção de saúde bucal” e “educação em saúde bucal”. Educação 

em saúde bucal permite o desenvolvimento das habilidades necessárias para 

alcançar a saúde bucal, focada no conhecimento, na conscientização da população 

e nas oportunidades de aprendizagem. A promoção de saúde bucal pode ser 

desenvolvida por diferentes profissionais, em espaços sociais e grupos 

populacionais diversos (MESQUINI; MOLINARI; PRADO, 2006). 

Para Santos, Garbin e Garbin (2012), as escolas são ótimos espaços para 

realizar programas de promoção à saúde, principalmente educativos, dada a sua 

capacidade de abrangência e o fato de serem co-responsáveis pela formação de 

costumes e valores. O Ministério da Saúde (2002) compreende que a fase escolar é 

excelente para o desenvolvimento de ações preventivas, sendo fundamental 

trabalhar a questão da saúde na perspectiva de sua promoção, buscando fortalecer 

os fatores de proteção e o empoderamento dos sujeitos. Por outro lado, reconhece a 

importância da escola como fator transformador da sociedade e não apenas na 

função pedagógica específica, exercendo a cidadania e permitindo o acesso às 

oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, razões que justificam ações 

voltadas para a comunidade escolar que visem à concretização das propostas de 

promoção da saúde. 

A educação em saúde, quando realizada na escola, permite o envolvimento 

da criança e adolescente na construção de novos conhecimentos, implicando em 

mudança de atitudes, hábitos e cuidados. É importante o envolvimento da 

comunidade, ampliando as relações com os responsáveis por esses alunos e 

desenvolvendo projetos de saúde, em conjunto com as autoridades locais de saúde. 

A escola deve ser um ambiente de suporte para a saúde, permitindo a participação 
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de toda comunidade escolar, através de um trabalho coletivo. (MESQUINI; 

MOLINARI; PRADO, 2006). 

Assim, a ESB deve ser enfatizada, pois um dos fatores responsáveis pelos 

altos índices de cárie na população é a falta de conscientização desta sobre as 

causas e desenvolvimento das doenças e os métodos eficazes de prevenção e 

reversão do processo carioso. Mudanças de comportamento em relação a hábitos 

saudáveis de higiene e dieta atuam como fatores importantes no controle e 

prevenção de doenças, traduzindo-se em melhor nível de saúde bucal, 

consequentemente, em melhor qualidade de vida (NUNES, 2006).  

Um estudo realizado com crianças de escolas municipais de Educação Infantil 

da cidade de Bauru demonstrou a eficácia de um programa de educação e 

promoção em saúde bucal. O projeto visava diminuir o índice da doença cárie pelo 

desenvolvimento de métodos preventivos individuais e coletivos associados a 

práticas educativas. Embora apoiado em palestras de caráter mais informativo, sem 

avançar no sentido de buscar uma problematização do tema, a periodicidade das 

atividades garantiu um índice de CPO-D de 1,44 para a população focada, 

mostrando impacto no trabalho preventivo pela associação da prática dos 

bochechos com flúor e o trabalho educativo mais sistemático (PAULETO; PEREIRA; 

CYRINO, 2004). 

Turrioni et al. (2012) observou melhoria na higiene oral de alunos que 

participaram das ações preventivas na escola. Houve aumento no número daqueles 

que apresentaram gengiva saudável ou inflamação leve no segundo exame e 

também uma frequência superior de escovação. Com relação ao consumo de doces, 

apresentaram diminuição entre o 1º e o 2º exame. Os autores concluíram que é 

importante o processo de capacitação e o planejamento conjunto das ações entre os 

profissionais da escola e os profissionais de saúde. 

Sabendo-se que a placa bacteriana é um dos fatores etiológicos da cárie 

dental, a qualidade de higiene bucal assume um papel extremamente importante. 

Diversos estudos têm comprovado a possibilidade de prevenção e controle das 

doenças bucais que ocorrem devido à placa bacteriana, através da modificação de 

seus fatores etiológicos. No que se refere à cárie, as medidas preconizadas para 

sua prevenção baseiam-se, fundamentalmente, na educação e motivação do 

paciente ou população em relação à desorganização da placa bacteriana, à 

restrição do consumo do açúcar e ao uso do flúor. Dessa forma, a educação assume 
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papel de destaque na obtenção de bons níveis de saúde bucal (FIGUEIRA; LEITE, 

2008). 

2.3 Biofilme (Placa bacteriana) 

 

A placa bacteriana, também chamada de biofilme, é formada por diversos 

micro-organismos, dentre eles: bactérias, micoplasmas, protozoários e vírus. Estes 

micro-organismos vivem dentro de uma matriz intercelular que apresenta algumas 

células do hospedeiro. A matriz intercelular é formada de componentes orgânicos e 

inorgânicos oriundos da saliva, do fluído do sulco gengival e produtos bacterianos. 

Incluem como conteúdos orgânicos da matriz os polissacarídeos, proteínas, 

glicoproteínas e material lipídico. Compreendem como componentes inorgânicos: 

cálcio, fósforo e pequenas quantidades de outros minerais, como sódio, potássio e 

flúor (NEWMAN et al., 2004). 

Permite-se visualizar o biofilme dental após um ou dois dias sem cuidados 

com a higiene bucal, sendo este processo de formação caracterizado por três 

etapas: 1- a formação da película que cobre a superfície do dente; 2- a colonização 

inicial por bactérias e a colonização secundária, e 3- a maturação da placa. A dieta é 

um importante componente no desenvolvimento do biofilme dental, principalmente 

quando é realizado o consumo de carboidratos fermentáveis, pois provoca o 

aumento da atividade metabólica dos micro-organismos (NEWMAN et al., 2004). 

A interação do biofilme dental com outros fatores como a dieta rica em 

carboidratos, a saliva e a susceptibilidade do hospedeiro permite o desenvolvimento 

da cárie dentária. As bactérias, presentes no biofilme, produzem altas concentrações 

de ácidos a partir da fermentação dos carboidratos ingeridos na dieta, o que provoca 

a desmineralização do esmalte dental. Em contrapartida a presença da saliva, o 

controle do biofilme dentário (escovação dentária e uso do fio dental), entre outros 

fatores provocam a remineralização dos dentes, o que faz com que os elementos 

dentários sofram constantemente processos de desmineralização seguida por 

remineralização e restabelecimento da integridade do esmalte dentário (TEIXEIRA; 

BUENO; CORTÉS, 2010). 

Quando ocorre o desequilíbrio no processo natural desmineralização-

remineralização (DES-RE), onde a fase da desmineralização não consegue ser 

controlada pela fase da remineralização, ocorre à formação da carie dentária. Neste 

caso, os ácidos produzidos pelas bactérias podem diminuir o pH em valores abaixo 
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do pH crítico (5,3~5,5) para desmineralização da superfície do dente, induzindo uma 

mudança no equilíbrio do processo natural DES-RE e ocasionando a perda de 

minerais e o amolecimento da estrutura do dente (TEIXEIRA; BUENO; CORTÉS, 

2010). 

Tendo em vista ser a placa bacteriana fator etiológico da cárie, diversas 

estratégias de prevenção buscam a remoção ou o controle desse fator. Embora o 

controle químico da placa, através de substâncias que buscam reduzi-la ou eliminá-

la, tenha apresentado avanços consideráveis nos últimos tempos, o controle 

mecânico exercido através da escovação e utilização do fio dental ainda é 

reconhecidamente o método mais eficiente para a manutenção da saúde bucal 

(CASTRO, 2006). 

  Em relação à frequência diária de escovação dos dentes não existe 

consenso na literatura. Alguns autores recomendam uma frequência de duas vezes 

ao dia, enquanto outros recomendam escovar três vezes ao dia e utilizar, 

diariamente, o fio dental, pois este é um instrumento eficaz para remoção da placa 

bacteriana interproximal e preservação da integridade periodontal (FREDDO et al., 

2008). 

O biofilme deve ser removido ou desorganizado para impedir a ação das 

bactérias e, consequentemente, evitar a desmineralização do esmalte dental. Esta 

medida pressupõe que a educação e informação em saúde bucal deva ser ofertada 

para que o indivíduo, reconhecendo a placa, possa controla-la através do 

autocuidado (GONÇALVES, 2011). 

Programas de motivação e educação em relação à higiene bucal com 

métodos simples e eficientes para remoção do biofilme dental e prevenção das 

doenças que ocasiona, são da maior importância na tentativa de se implantar a 

higiene bucal como rotina de vida da criança. Contudo, estudos comprovam que 

sessões de reforço parecem ser indispensáveis para reduzir, significativamente, o 

biofilme dental (TOASSI; PETRY, 2002).  

Dada a relevância da determinação e do controle da placa bacteriana para a 

prevenção de doenças bucais, inúmeros índices têm sido propostos para sua 

identificação: Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), de Greene e Vermillion, 

Performance de Higiene do Paciente (PHP), de Podshadley & Haley, Índice de Placa 

(IPI), de Silness & Loe, Índice de Turesky et al, entre outros (CASTRO, 2006). 



32 
 

O IHOS foi um dos primeiros índices a introduzir a ideia de exames 

simplificados na odontologia. Ele tem o objetivo de estudar a epidemiologia da 

doença periodontal, de auxiliar na verificação dos métodos de escovação e na 

efetividade de programas de educação para a saúde bucal (ROVIDA et al., 2010).  

O exame deste índice inclui a avaliação de 6 dentes, são eles: primeiro molar 

permanente superior direito (16), primeiro molar permanente superior esquerdo (26), 

primeiro molar permanente inferior direito (46), primeiro molar permanente inferior 

esquerdo (36), incisivo central superior permanente direito (11) e incisivo central 

inferior permanente esquerdo (31). Na ausência dos primeiros molares, estes são 

substituídos pelos segundos molares subsequentes, e dos incisivos, pelos mesmos 

dentes do lado oposto. Uma classificação proposta por Greene e Vermillion, 

correspondente ao nível de placa determinada, pode ser aplicada: boa 0,0 a 0,6; 

regular- 0,7 a 1,8; ruim - 1,9 a 3,0 (ROVIDA et al., 2010). 

  

    2.4 Cárie dentária 

 

A cárie dentária é uma doença bucal crônica de grande complexidade 

etiológica, necessitando da interação entre micro-organismos patogênicos e dieta 

cariogênica, em um hospedeiro que ofereça um ambiente adequado, durante certo 

período de tempo, provocando o início e a progressão da perda de minerais da 

superfície dentária. Está intimamente ligada à introdução dos carboidratos refinados 

na dieta da população, principalmente a sacarose, que é considerada o dissacarídeo 

mais cariogênico, sendo este o mais presente na dieta familiar em quase todo o 

mundo (LOSSO; SILVA; BRANCHER, 2008). 

Diferentes condições têm sido relacionadas com o desenvolvimento e 

progressão das lesões cariosas: consumo de sacarose, presença de micro-

organismos específicos, condições socioeconômicas, acesso a cuidados 

odontológicos e hábitos individuais (PRADO et al., 2001). 

A doença cárie é um processo dinâmico que ocorre nos depósitos 

microbianos (placa dental nas superfícies do dente) e que resulta em distúrbio do 

equilíbrio entre a substância do dente e o fluído da placa adjacente. Com o decorrer 

do tempo, o resultado é a perda de mineral na superfície do dente. A lesão cariosa 

clinicamente detectável é, portanto, o produto de um processo dinâmico que 

compreende inúmeros distúrbios do equilíbrio entre o mineral no dente e o fluído da 
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placa adjacente, de forma que todos esses distúrbios resultam em perda mineral. 

(MESQUINI; MOLINARI; PRADO, 2006). 

Esta perda pode se refletir clinicamente de várias formas, inicialmente como 

lesões de mancha branca que, se não revertidas, formarão cavidades no esmalte. 

Se nenhum tratamento for oferecido e o meio cariogênico continuar, a cárie pode 

progredir para a dentina e eventualmente invadir a polpa. Os Streptococcus mutans 

representam a maior causa das cáries dentárias, através da metabolização da 

sacarose em ácido lático, que provoca a desmineralização de esmalte dentário. 

(CASTRO, 2006). 

Sabe-se que a ocorrência da cárie tem diminuído no mundo todo desde a 

década de 70. Embora não se possam precisar as causas do declínio da cárie, é 

provável que entre elas estejam principalmente a adição de flúor no dentifrícios e a 

melhoria da higiene bucal. Apesar das perspectivas ao redor do declínio dessa 

doença sejam otimistas, sua redução parece ser mais lenta em populações com 

condições socioeconômicas mais baixas. Fala-se em polarização da cárie, 

fenômeno no qual 20% a 30% da população concentram 80% da doença e esse 

fenômeno também parece ser mais comum entre populações carentes (CASTRO, 

2006). 

No levantamento epidemiológico SB Brasil (2010) foi observado um bom 

resultado com relação à cárie em crianças, incluindo o Brasil no grupo de países 

com baixa prevalência (CPO-D entre 1,2 a 2,6). Mas, nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste foi observada média prevalência (CPO-D entre 2,7 a 4,4). A diferença 

entre as regiões Norte e Sudeste, que em 1986 era de 20%, passou a 26% em 

2003, e 43% em 2010. Portanto, as diferenças regionais se acentuaram em 2010. 

Além disso, o Nordeste tem menor proporção de dentes restaurados que o Sudeste, 

indicando além do maior ataque de cárie o menor acesso aos serviços da 

odontologia (COSTA et al., 2013). 

Os primeiros molares permanentes são os dentes mais acometidos por lesões 

cariosas, provavelmente por terem sua erupção concluída em torno dos 6 anos de 

idade, podem, portanto, ser confundidos com dentes decíduos e, erroneamente, 

acabam por merecer menor atenção quanto à higiene bucal. Sua anatomia oclusal, 

fortemente caracterizada pela presença de fóssulas e fissuras, aumenta 

sobremaneira sua susceptibilidade à cárie (PRADO et al., 2001). 
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Prado et al. (2001) examinou 141 crianças em seu estudo, destas 48,9% 

relataram escovar os dentes três vezes ao dia. Apenas 5 (3,5%) crianças não 

possuíam escova dental e, portanto, não realizavam escovação dentária. Cento e 

dezoito crianças (83,6%) não recebiam orientação quando da realização da 

escovação dentária, e 27 (19,1%) compartilhavam o uso da escova com algum 

familiar.  

Em relação ao CPO-D, os resultados mostraram índice médio de 5,3 e alta 

prevalência de dentes cariados (18,6%). O primeiro molar permanente foi acometido 

por cárie pelo menos uma vez em 81 crianças (57,4%). Os resultados do trabalho 

mostraram CPO-D mais elevado aos oito anos de idade, havendo um pequeno 

declínio aos nove e dez anos de idade. Esse fato pode ser em parte explicado pela 

redução gradativa do número de dentes decíduos e recém erupção de alguns dentes 

permanentes, os quais ainda não ficaram expostos por tempo suficiente à interação 

dos agentes etiológicos necessários ao desenvolvimento das lesões cariosas 

(PRADO et al., 2001). 

O pior desfecho para a doença cárie é a perda dentária. Cientificamente, a 

extração dos dentes é considerada como uma decorrência do agravamento das 

doenças bucais mais prevalentes, entre elas a cárie. Mas na prática, ocorre como 

solução definitiva para dor, sendo motivada principalmente pela falta de acesso ao 

serviço e à condição socioeconômica (COSTA et al., 2013). 

Em muitos casos, a extração é realizada pelo serviço de saúde por o usuário 

ter dificuldade de acesso ao serviço especializado. Na maioria das vezes, essa 

perda dentária não se configura como tratamento indicado clinicamente, segundo os 

parâmetros científicos atuais. Sendo motivada por problemas sociais, a mutilação 

bucal pode ser vista também como uma mutilação social (COSTA et al., 2013). 

 

2.5 Dieta 

 

Nas últimas décadas, o consumo de açúcar em sociedades emergentes tem 

sido crescente. A substituição de produtos locais por alimentos manufaturados, 

particularmente com alto conteúdo de açúcar, tem sido acompanhada por um 

aumento na cárie dental. O consumo de alimentos adoçados é influenciado por uma 

variedade de fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. A frequência do 
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consumo de açúcar é um importante fator na etiologia da cárie (TOMITA et al., 

1999). 

O consumo do açúcar na alimentação dos brasileiros aumentou 

significativamente nas últimas décadas. O consumo médio desse carboidrato que na 

década de 30 era de 15 quilos/habitante/ano, passou para 30 quilos/habitante/ano 

em 1950, 40 quilos/habitante/ano em 1950 e 50 quilos/habitante/ano em 1990.  

Comparando com os demais páises do mundo, o Brasil consome menos apenas que 

a Índia e os países da União Européia (CAGNANI et al., 2012). 

Os alimentos possuem influências nutricionais e dietéticas sobre o organismo 

humano. Os efeitos nutricionais são mediados sistemicamente e resultam da 

absorção e circulação dos nutrientes nos tecidos, relacionando-se com o equilíbrio 

energético do organismo, podendo influenciar os dentes durante o período formativo 

(odontogênese), bem como a quantidade e qualidade do fluxo salivar, aumentando 

ou diminuindo a resistência do hospedeiro. É também importante a maneira como os 

diversos alimentos afetam a percepção dos sabores, as preferências dietéticas e os 

padrões alimentares. Já os fatores dietéticos exercem influência local ou direta sobre 

os dentes reagindo com a superfície do esmalte e atuando como substrato para os 

micro-organismos cariogênicos da microbiota oral. Devido a este fato, uma dieta de 

baixo teor cariogênico deve ser orientada (NOVAIS et al., 2004). 

Com a modernização presente no mundo, ao se elevar o padrão de vida 

ocorre uma mudança também nos padrões alimentares, sendo evidenciado grande 

aumento no índice de lesões cariosas ao ser adotada uma dieta com alto consumo 

de produtos vendidos em lanchonetes e com grande conteúdo de açúcares. Isto tem 

importantes implicações para o desenvolvimento de políticas públicas com o objetivo 

de promover uma alimentação mais saudável e de orientações aos pais no que se 

refere à alimentação infantil (NOVAIS et al., 2004). 

Para Sheimam e James (2015), a influência do açúcar como fator etiológico 

da cárie ainda é subestimado, não tendo destaque nas estratégias preventivas. 

Estes autores consideram errada a denominação da cárie como uma doença 

multifatorial. Eles acreditam que a principal causa da cárie é o consumo de açúcar 

na dieta.  

Diversos estudos demonstraram a associação direta entre quantidade, 

frequência e forma de disponibilização de carboidratos na dieta. Sabendo-se que os 

hábitos presentes na dieta infantil constituem um fator importante na etiologia e 
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progressão da doença cárie e, que, a discriminação quanto à preferência por 

sabores ocorre com o desenvolvimento da criança e é afetada por inúmeros fatores, 

é fundamental a orientação não só quanto aos hábitos de higiene bucal, como 

também em relação ao consumo racional de açúcar, visando à promoção de saúde 

bucal (NOVAIS et al., 2004). 

O consumo de alimentos doces é influenciado por diversos fatores, dentre 

eles, biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Uma maior preferência por 

açúcar tem sido observada em populações com condições socioeconômicas 

desfavoráveis. Sabendo do poder cariogênico dos carboidratos fermentáveis, 

principalmente do açúcar, torna-se imprescindível conhecer os hábitos alimentares 

da população, para a implementação de políticas públicas, adoção de práticas 

preventivas, além do estímulo a adoção de hábitos saudáveis (CAGNANI et al., 

2012). 

O aconselhamento dietético é fundamental para qualquer programa de 

prevenção e manutenção de saúde bucal, visto que os hábitos dietéticos adquiridos 

na infância formam a base para o futuro padrão alimentar. Nele deve-se levar em 

conta, porém, a realidade em que a criança vive, tendo como objetivo central a 

utilização racional de açúcar (NOVAIS et al., 2004). 

Nunes (2006) observou em seu estudo que a maioria das crianças 

demonstrou não ter horário definido para se alimentar, e gostar de beliscar, mascar 

chicletes e chupar balas e bombons com frequência, principalmente nos lanches. 

Apesar dos conhecimentos sobre saúde bucal serem muito importantes, não são 

suficientes para motivar indivíduos à mudança de comportamento, daí a 

necessidade de se procurar metodologias que incentivem as crianças a se sentirem 

motivadas para iniciar essa mudança. 

O problema em relação ao consumo exagerado de alimentos açucarados 

decorre em parte do frequente bombardeio da mídia com apelos ao consumo de 

carboidratos e pela associação forte do doce com afeto, talvez advindo destas 

práticas a dificuldade das mães de negarem alimentos açucarados aos seus filhos 

(NUNES, 2006). 

No estudo de Tomita et al. (1999) não houve associação entre a ausência de 

cárie e a preferência por açúcar. Por sua vez, as crianças do estrato socioeconômico 

menos favorecido apresentaram maior preferência pelo açúcar e também maior 

prevalência de cárie, o que implica a necessidade de planejar ações direcionadas à 
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educação em saúde e promoção de saúde bucal em populações com privações 

sociais. 

Cagnani et al. (2012) realizou um estudo com amostra de 96 escolares, de 

ambos os sexos e faixa etária de 05 a 12 anos de idade, matriculados em uma 

escola municipal em Sumaré-SP. Foi utilizado o teste “Sweet Preference Inventory” 

modificado para verificar a preferência por açúcar. Os autores não verificaram 

associação entre a história de cárie e preferência por açúcar e, nenhuma associação 

entre gênero e a preferência por açúcar foi observada. 

Na pesquisa de Novais et al (2004) foi avaliado o consumo de açúcar em 

crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, bem como o índice de cárie e a relação 

entre ambos. Foi observado o consumo de açúcar superior a 4 vezes ao dia em 

42,9% dos meninos e 33,3% nas meninas. Portanto, deve ser recomendada a 

redução do consumo de açúcares extrínsecos, principalmente a sacarose. 

Demonstrou-se também uma correlação positiva entre a frequência de ingestão de 

sacarose e o índice de cárie dental. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar o impacto de um programa preventivo de educação em saúde bucal e 

promoção de saúde em uma escola municipal de Petrolina (PE). 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

 conhecer os hábitos de saúde bucal dos alunos e o acesso deles aos serviços 

odontológicos de saúde; 

 avaliar o índice de Higiene Oral Simplificado dos discentes antes e após o 

programa preventivo de educação em saúde bucal, fazendo um comparativo 

entre eles; 

 avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre saúde bucal, antes e após a 

instalação do programa, fazendo um comparativo entre eles. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

A pesquisa realizada teve caráter descritivo e analítico, de abordagem 

quantitativa, longitudinal e de avaliação. O mesmo teve como amostra 144 crianças 

e adolescentes de 06 a 14 anos, discentes da Escola Municipal de Tempo Integral 

São Domingos Sávio, em Petrolina (PE) e foi desenvolvido para avaliar a efetividade 

de um programa preventivo de educação em saúde bucal na redução do biofilme 

dental e na ampliação do conhecimento em saúde bucal destes escolares, tendo 

como consequência a redução do risco da cárie dentária. 

  O presente estudo foi realizado durante seis meses (novembro -  2015 a junho -

2016, não considerando o mês de janeiro, por ser período de férias escolares). As 

atividades de coletas de dados eram realizadas semanalmente, nas terças-feiras e  

foram divididas em 5 etapas. Na primeira, foi realizado o diagnóstico da situação de 

saúde bucal entre os alunos da escola, utilizando os índices CPO-D (dentes 

permanentes cariados, perdidos e obturados) e ceo-d (dentes decíduos cariados, 

com extração indicada e obturados), considerando a metodologia semelhante à 

proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

A segunda etapa avaliou o índice de Higiene Oral simplificado (IHOS) de Greene 

e Vermillion (1964), que determina o acúmulo de biofilme na superfície vestibular 

dos elementos 11, 31, 16 e 26 e na superfície lingual dos elementos 36 e 46, a 

mesma avaliação foi repetida ao final das atividades educativas e preventivas em 

saúde bucal.  

A terceira etapa consistiu na avaliação quantitativa do nível de conhecimento 

sobre saúde bucal dos alunos, antes e logo após as intervenções educativas e 

preventivas.  

Na quarta fase, foi realizada a caracterização socioeconômica da população 

estudada e a determinação do comportamento do aluno em relação a sua higiene 

bucal e ao acesso dele aos serviços odontológicos de saúde, através de 

informações fornecidas pelo seu responsável.  
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Na quinta etapa realizou-se uma intervenção educativa e preventiva em saúde 

bucal, na escola, utilizando recursos audiovisuais (filmes e música), palestras, jogos, 

brincadeiras, atividades de colorir e desenhar. Além disso, distribuição de materiais 

de higiene (escova de dente, fio dental, enxaguatório bucal, creme dental e 

sabonete); aplicação tópica de flúor e escovação dentária supervisionada diária. 

 

4.2 Local e Período do Estudo 

 

O município de Petrolina está localizado no estado de Pernambuco, na região do 

sertão do submédio do Vale do São Francisco. No ano de 2010, apresentou o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de 0,697, considerado médio e acima da 

média pernambucana. No mesmo ano, segundo o Censo apresentado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), determinou a população em 293.962 

habitantes (IBGE, Censo Demográfico 2010). 

Apesar de se localizar numa região semiárida, a cidade se destaca por sua 

agricultura irrigada, sendo reconhecida por ter o terceiro maior PIB agropecuário, o 

segundo maior centro vinícola e o maior exportador de frutas do país. Em 

contrapartida, grande parte de sua população tem dificuldade de acesso aos 

serviços básicos, como saúde, abastecimento de água potável, rede de coleta e 

tratamento de esgoto, além de ruas calçadas e pavimentadas.  

O estudo foi realizado na Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 

Sávio, localizada no bairro Gercino Coelho, no determinado município, no período de 

novembro de 2015 a junho de 2016. A escola foi fundada em março de 1999 pela 

Irmã Dourada (importante figura religiosa da cidade), tornou-se escola de tempo 

integral em 15 de maio de 2008.  

Na instituição de ensino fundamental estudam 287 alunos, destes incluem os 

100 estudantes que fazem parte do PETRAPE (associação que atende crianças e 

adolescentes do sexo masculino que se encontram em situação de risco), localizada 

em um prédio anexo a escola. As turmas são do 1º ao 5º ano e os alunos 

permanecem na escola de segunda a sexta-feira, das 7:20 as 17h, fazendo 3 

refeições diárias (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde). Atividades de higiene 

pessoal, como banho e escovação dentária, são realizadas após o almoço. 

A escola apresenta uma boa estrutura com sala de diretoria, laboratório de 

informática, cozinha, biblioteca, banheiro adequado à educação infantil, banheiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcola
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adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, refeitório e pátio 

coberto. 

Quanto aos serviços públicos odontológicos, a cidade de Petrolina possui, 

atualmente, 34 equipes de saúde bucal, composta por um cirurgião-dentista e um 

auxiliar em saúde bucal. O município também disponibiliza nas 177 creches 

municipais existentes, intituladas de Nova Semente, um programa diário de 

escovação dentária, essas creches tem um espaço específico para a realização da 

escovação.  Além disso, o município possui, desde 2013, Unidade de Pronto 

Atendimento odontológico, com serviço de urgência e emergência odontológica das 

7h às 19h, que em três anos de funcionamento realizou cerca de 19 mil 

atendimentos odontológicos, segundo dados da secretaria municipal de saúde. A 

referida cidade possui fluoretação das águas de abastecimento público.  

 

4.3 Autorizações e consentimentos 

 

Inicialmente foi feito contato com a Escola Municipal de Tempo Integral São 

Domingos Sávio, através da Organização Não Governamental (ONG) Instituto de 

Educação de Petrolina (IEP) que desenvolve atividades na escola. A ONG trabalha 

para melhorar o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), principal 

índice de qualidade da educação do país. 

Houve contato com a diretora da ONG, a senhora Sebastiana Costa, nesta 

ocasião, foram expostos os objetivos da pesquisa. A proposta agradou a mesma, a 

Direção e os demais funcionários da instituição de ensino, que se mostraram 

dispostos a contribuir com a realização das atividades. Desta forma, solicitou-se 

dessa instituição de ensino uma autorização para a realização da pesquisa, que foi 

entregue através de uma carta de anuência (Anexo F). 

A partir de então foram obtidos, além da autorização, dados essenciais, tais 

como tipo de educação oferecida e lista de estudantes e professores de cada turma, 

onde constavam as datas de nascimento dos alunos. 

De posse dos elementos citados anteriormente, pode-se submeter o projeto à 

análise e aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco. O referido projeto, registrado pelo 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE: 44549115.4.0000.5196, 

foi aprovado em 22 de julho de 2015 (Anexo G). 
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Todos os participantes tiveram liberdade de escolher participar ou não do 

estudo, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A) e o Termo de assentimento do menor (Apêndice B), tendo seus 

nomes preservados, podendo a qualquer momento desistir da pesquisa sem sofrer 

nenhum tipo de prejuízo. Nos casos constatados de necessidade de tratamento 

odontológico, o responsável e o aluno foram alertados e orientados sobre as 

providências a serem tomadas.  

As atividades de coletas de dados, bem como as atividades educativas e 

preventivas foram fotografadas (Apêndice D). As fotografias estão sob a propriedade 

do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. As informações 

coletadas são específicas para esta dissertação, os resultados serão divulgados 

através de artigos científicos e apresentações orais e escritas em congressos de 

saúde. 

Os participantes e seus responsáveis foram informados dos riscos e 

benefícios em participar do projeto de pesquisa. Os riscos à saúde moral e física 

eram mínimos, como: constrangimento perante pessoas, caso a identidade do 

participante viesse a público, o que foi minimizado pela garantia da confidencialidade 

das informações e pelo anonimato de todos que participaram da pesquisa. Quanto 

ao risco pela aplicação do flúor e do corante fucsina (evidenciação da placa 

bacteriana), a dose aplicada não apresentava risco de intoxicação, além disso, havia 

monitoramento direto por parte do pesquisador no que se refere aos níveis de 

aplicação do flúor e do corante. Em ambos os casos não era realizada a ingestão 

dos produtos, apenas o bochecho e em seguida o participante cuspia. A quantidade 

do produto era controlada pela pesquisadora e a dose utilizada não apresentava 

nenhum risco de reação adversa. 

 

4.4 População do Estudo 

 

O público-alvo do estudo foi constituído de crianças e adolescentes, de ambos os 

gêneros, na faixa etária de 6 a 14 anos, matriculados na Escola Municipal de Tempo 

Integral São Domingos Sávio em Petrolina (PE), estudantes do 1º ao 4º ano do 

ensino fundamental. 

 

4.4.1 Seleção da População 
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Dentre os 287 alunos matriculados no segundo semestre do ano de 2015, na 

Escola Municipal de Tempo Integral São Domingo Sávio, em Petrolina – PE, 152 

(52,96%) retornaram o TCLE. Destes, dois faltaram a todas as atividades de coleta 

de dados da pesquisa e seis foram transferidos para outras escolas, assim, 144 

alunos, com idades entre 6 e 14 anos, matriculados do 1º ao 4º ano do Ensino 

Fundamental, foram examinados. Os alunos do 5º ano foram excluídos da amostra, 

pois como a coleta de dados se estenderia por 6 meses, adentrando o ano letivo 

2016, estes não estariam mais como discentes na determinada escola. 

 

4.4.2 Critérios de Inclusão 

 

Para participação neste estudo foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: 

- Escolares matriculados na determinada escola; 

- Estar autorizado pelo responsável após assinatura do TCLE. 

 

4.4.3 Critérios de Exclusão 
 

Foram considerados os seguintes critérios de exclusão: 

- Criança ou adolescente com histórico de alergia ao flúor e/ou a corantes, 

mas esses indivíduos poderiam participar das atividades educativas e preventivas; 

- Optar por não participar da pesquisa; 

- Alunos matriculados no 5º ano, pois como a coleta de dados se estenderia 

até o próximo ano letivo, estes não estariam mais estudando na instituição de 

ensino, entretanto, eles puderam participar das atividades educativas; 

- Ausência da escola nos dias das coletas de dados; 

- Alunos em tratamento ortodôntico, com presença de agenesias dentárias, 

supranumerários, fissuras lábiopalatinas e displasia ectodérmica, pois alteram o 

cálculo do CPO-D 

 

4.5 Treinamento e Calibração 
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Antes de dar início ao exercício de calibração foram adotadas todas as 

providências necessárias, tais como: definição dos locais e das crianças a serem 

examinadas, autorizações, dentre outras. O manual desenvolvido pelo Ministério da 

Saúde, SB Brasil 2010, orientou os treinamentos e a calibração da examinadora 

(BRASIL, 2011). A mesma teve seu treinamento dividido em duas etapas: teórica e 

prática, a fim de assegurar a uniformidade diagnóstica dos critérios padronizados 

para o exame clínico e realizar a mensuração da acurácia e reprodutibilidade.    

A pesquisadora, única examinadora, estudou os índices, códigos e critérios 

diagnósticos que seriam utilizados, através de imagens de pacientes, em livros, 

periódicos e internet, que apresentavam ou não as várias condições a serem 

observadas nos exames, com a finalidade de auxiliar na identificação destas.  

O levantamento foi realizado por apenas uma examinadora, não tendo 

treinador experiente, necessitou-se da avaliação de 15 alunos, realizada duas vezes, 

tendo a segunda avaliação ocorrida após uma semana da primeira. Os estudantes 

foram selecionados de forma que tivessem a variação completa das condições que 

se esperava avaliar no levantamento principal. Pela comparação dos resultados dos 

2 exames, o examinador foi  capaz de obter uma estimativa da variabilidade do 

diagnóstico. 

A fim de verificar o resultado da calibração e certificar-se da concordância 

intraexaminador, houve a realização do teste Kappa, que considerou cada um dos 

dentes separadamente.  O resultado da estatística Kappa foi 0,95, sendo 

considerada concordância excelente. A interpretação dos resultados do Teste de 

Kappa pode ser observada no quadro 1. 

 

QUADRO 1 - Interpretação da Estatística “Kappa” 

Intervalo Interpretação 

< 0,40 Concordância fraca 

0,40├─ 0,75 Concordância razoável à boa 

≥ 0,75 Concordância excelente 

      FONTE: Bloch; Kraemer (1989). 
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4.6 Delineamento Experimental 

 

4.6.1 Diagnóstico em saúde bucal (Índices CPO-D e ceo-d) 
 

Foi realizado nos meses de novembro e dezembro (2015) o diagnóstico da 

situação de saúde bucal entre os alunos da escola, mensurado pelo índice de 

dentes cariados perdidos e obturados, CPO-D (dentadura permanente), e pelo 

índice de dentes cariados, extração indicada e obturados, ceo-d (dentadura 

decídua), através da metodologia semelhante à proposta pela OMS (ANEXO E). 

Todos os exames foram feitos sob luz natural, no pátio da escola, pela mesma 

examinadora. Os discentes realizaram escovação dentária antes do exame. O 

material utilizado para o levantamento em saúde bucal foram espátulas de madeira 

tipo abaixador de língua, gazes e material de proteção individual (luvas, jaleco, 

máscara e touca), além das fichas clínicas, lápis e borracha. Todo o material usado 

foi descartável. Os valores do índice CPO-D correspondem aos seguintes graus de 

severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 

a 6,5) e muito alto (6,6 e mais) (BRASIL, 2011); e do índice ceo-d: muito baixo (0,1-

0,7), baixo (0,8-1,6), moderado (1,7-2,7), alto (2,8-4,0), muito alto (acima de 4,1) 

(FDI/WHO, 1982). 

 

4.6.2 Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) 
 

Realizou-se também o levantamento do Índice de Higiene oral simplificado 

(IHOS) de Greene e Vermillion (1964), o mesmo foi feito em dois momentos, em 

fevereiro (2016), antes da instalação do programa educativo preventivo em saúde 

bucal e após 4 meses, em junho (2016), ao final do programa. Para a realização dos 

levantamentos, os alunos fizeram bochecho com solução de corante fucsina, que 

demarca as áreas nos dentes com acúmulo de placa bacteriana. Todos recebiam 

copos plásticos contendo 10 ml de fucsina básica (0,7%) para bochechar por 20 

segundos e, em seguida, desprezavam o material no mesmo recipiente que, 

posteriormente, era depositado em um saco para lixo. Os exames clínicos foram 

realizados por um único examinador, sob luz natural e com auxílio de espátula de 

madeira, na própria escola, antes do lanche da tarde, para não haver interferência 
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nos índices de biofilme dental. Como critérios de classificação para o índice foram 

considerados os escores:0 a 3:  

0 – Nenhum resíduo ou mancha; 

1 - Resíduo cobrindo não mais que 1/3 da superfície dentária; 

2 - Resíduo cobrindo mais do que 1/3, mas não mais do que 2/3 da superfície 

dentária; 

3 - Resíduos cobrindo mais que 2/3 da superfície dentária.  

 

Tendo em vista que o biofilme dental (placa bacteriana) é fator etiológico da 

cárie, o controle do biofilme deve ser feito para impedir que as bactérias 

desmineralizem o esmalte dental. Esse índice avaliou se houve melhorias nas 

condições de higiene oral dos escolares após a instalação do programa educativo e 

preventivo em saúde bucal. A interpretação clínica do IHOS: 0,0-0,6 (Bom), 0,7-1,8 

(Regular) e 1,9-3,0 (Ruim).  

 

4.6.3 Programa Preventivo de Educação em Saúde Bucal 
 

Um plano de ação para promoção de saúde bucal e a prevenção da cárie 

dentária foi instituído na escola durante seis meses, através da entrega de escovas 

de dente, dentifrícios fluoretados e fios dentais, a cada três meses (dezembro de 

2015, Março e Junho de 2016). Como forma de controlar a placa bacteriana dos 

discentes e consequentemente reduzir o risco da cárie dentária, foi estabelecida a 

escovação supervisionada pelos professores, orientados previamente por uma 

odontóloga, após o almoço (Novembro de 2015 a Junho de 2016), diariamente na 

escola, usando dentifrício fluoretado com 1.450 ppm e a aplicação trimestral de flúor 

gel (1,23%), nos meses de Fevereiro e Maio de 2016, na escova de dente, em todos 

os alunos. 

Durante oito semanas, nos meses de abril e maio de 2016, foram realizadas 

atividades educativas lúdicas para motivar e instruir os alunos ao autocuidado com a 

saúde bucal (filmes, música, palestras, brincadeiras, jogos, atividades de desenhar e 

colorir), além de distribuição de folders sobre o tema. As ações eram realizadas em 

grupo no pátio da escola e, eventualmente, com turmas separadas, dentro da sala 

de aula. Os mesmos temas eram abordados nas atividades de todas as turmas, 
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divergindo somente na diferenciação da linguagem utilizada e na didática, levando 

em consideração a faixa-etária de cada grupo.  

 

Descrição detalhada das atividades educativas e preventivas realizadas durante 

8 semanas : 

1ª semana - turmas 4º A e B e 5º ano A e B: 

 Filme educativo sobre saúde bucal (Título: Missão saúde bucal) 

 Palestra abordando temas como: identificação dos dentes, estrutura 

dentária, placa bacteriana, cárie, gengivite, mau hálito, alimentação 

saudável, consumo de açúcar, higiene bucal (escovação e fio dental) e 

flúor. 

 Orientação e demonstração da técnica de escovação e uso do fio dental. 

 Distribuição de materiais para desenhar e colorir, além de revistinhas com 

jogos relacionados à saúde bucal. 

 

2ª semana - turmas 1º, 2º e 3º ano: 

 Filme educativo sobre saúde bucal (Título: Missão saúde bucal) 

 Palestra abordando temas como: identificação dos dentes, estrutura 

dentária, placa bacteriana, cárie, gengivite, mau hálito, alimentação 

saudável, consumo de açúcar, higiene bucal (escovação e fio dental) e 

flúor. 

 Orientação e demonstração da técnica de escovação e uso do fio dental. 

 Distribuição de materiais para desenhar e colorir, além de revistinhas com 

jogos relacionados à saúde bucal. 

 

3ª semana - 5º A e 5º B: 

 Jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos em saúde bucal. Ao 

término da resposta dada pelo aluno, a profissional fazia esclarecimentos 

sobre o conteúdo, estimulando os alunos a refletirem sobre o determinado 

aspecto de saúde bucal.  Cada turma foi dividida em 2 equipes, a equipe 

com maior número de acertos ganhou brindes. Foram abordadas questões 

sobre a cárie, placa bacteriana, flúor, higiene bucal (escovação e uso do 
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fio dental), consumo de açúcar, dor de dente e frequência de consulta 

odontológica. 

 

4ª semana - 4º A: 

 Jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos em saúde bucal. Ao 

término da resposta dada pelo aluno, a profissional fazia esclarecimentos 

sobre o conteúdo, estimulando os alunos a refletirem sobre o determinado 

aspecto de saúde bucal.   Cada turma foi dividida em 2 equipes, a equipe 

com maior número de acertos ganhou brindes. Foram abordadas questões 

sobre a cárie, placa bacteriana, flúor, higiene bucal (escovação e uso do 

fio dental), consumo de açúcar, dor de dente, frequência de consulta 

odontológica. 

 

 5ª semana – 4º B: 

 Jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos em saúde bucal. Ao 

término da resposta dada pelo aluno, a profissional fazia esclarecimentos 

sobre o conteúdo, estimulando os alunos a refletirem sobre o determinado 

aspecto de saúde bucal.   Cada turma foi dividida em 2 equipes, a equipe 

com maior número de acertos ganhou brindes. Foram abordadas questões 

sobre a cárie, placa bacteriana, flúor, higiene bucal (escovação e uso do 

fio dental), consumo de açúcar, dor de dente, frequência de consulta 

odontológica. 

 

6ª semana - 3º ano: 

 Jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos em saúde bucal. Ao 

término da resposta dada pelo aluno, a profissional fazia esclarecimentos 

sobre o conteúdo, estimulando os alunos a refletirem sobre o determinado 

aspecto de saúde bucal.   Cada turma foi dividida em 2 equipes, a equipe 

com maior número de acertos ganhou brindes. Foram abordadas questões 

sobre a cárie, placa bacteriana, flúor, higiene bucal (escovação e uso do 

fio dental), consumo de açúcar, dor de dente, frequência de consulta 

odontológica. 

 

7ª semana - 2º ano: 
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 Jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos em saúde bucal. Ao 

término da resposta dada pelo aluno, a profissional fazia esclarecimentos 

sobre o conteúdo, estimulando os alunos a refletirem sobre o determinado 

aspecto de saúde bucal.   Cada turma foi dividida em 2 equipes, a equipe 

com maior número de acertos ganhou brindes. Foram abordadas questões 

sobre a cárie, placa bacteriana, flúor, higiene bucal (escovação e uso do 

fio dental), consumo de açúcar, dor de dente, frequência de consulta 

odontológica. 

 

8ª semana - Oficina de saúde bucal no dia da família na escola: 

 Foi exibido um filme educativo “Defensores do sorriso” com orientações de 

higiene bucal, distribuídos panfletos sobre o tema, materiais de desenhar e 

colorir, revistinhas com jogos relacionados à saúde bucal, distribuição de 

kits de higiene bucal (escova de dente e creme dental) e aplicação tópica 

de flúor nos familiares e alunos. 

 

Cronograma de atividades realizadas na escola de novembro (2015) a junho 

(2016), considerando que o mês de janeiro não houve atividades por ser período de 

férias escolares: 

 

Avaliação dos Índices CPO-D e 
ceo-d 

Novembro e Dezembro (2015) 

Distribuição dos materias de 
higiene 

Dezembro (2015), Março e Junho 
(2016) 

Avaliação do IOHS Fevereiro e Junho (2016) 

Escovação Supervisionada Diária Novembro, Dezembro, Fevereiro, 
Março, Abril, Maio e Junho (2016) 

Aplicação Tópica de Flúor Fevereiro e Maio (2016) 

Aplicação e Recolhimento de 
Questionário para os alunos. 

Março e Junho (2016) 

Envio para casa e Recolhimento 
de Questionário Socioeconômico e 
Questionário sobre hábitos higiênicos 
e acesso dos alunos aos serviços 
odontológicos de saúde 
(responsável). 

Março (2016) 

Atividade Educativa em Grupo  Abril e Maio (2016) 
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4.6.4 Questionários (alunos e responsáveis) 
 
Como instrumento de coleta de dados, foram empregados questionários 

validados que tinham como objetivo avaliar os conhecimentos em saúde bucal das 

crianças e adolescentes discentes na escola. Para as crianças (6 anos - 9 anos e 11 

meses), foi utilizado o questionário de Paula (2005) (Anexo A) e para o grupo dos 

adolescentes (10 anos ou mais), o questionário de Francisco (2009) (Anexo B). O 

primeiro composto por 12 itens e o segundo por 15 itens. Os mesmos foram 

aplicados antes do início do programa de educação em saúde bucal e após o 

mesmo, para avaliar os conhecimentos em saúde bucal adquiridos pelos alunos 

após o programa. 

     Para os responsáveis dos alunos enviou-se questionário socioeconômico 

(Anexo C), com 10 questões (SB BRASIL, 2010; ANEP, 2012) e questionário sobre 

comportamentos do menor (Anexo D), relacionados à saúde bucal e sobre o acesso 

dele aos serviços odontológicos de saúde, composto por 16 itens (PAULA, 2005). 

Os alunos levaram os questionários para casa e devolveram respondidos às 

professoras. 

 

4.7 Análise Estatística 

 

Os dados coletados nos exames clínicos presentes nas fichas individuais 

(Apêndice C) e as respostas oriundas dos questionários foram digitadas no 

Programa Microsoft Excel 2010, pela própria pesquisadora, garantindo a 

confiabilidade dos dados. Em seguida, a tabulação e análise estatística foram feitas 

usando software R Statistics (versão 2013).  

Após a construção do banco de dados procedeu-se à análise descritiva. 

Alguns dados foram apresentados em tabelas com média, mediana, mínimo (min), 

máximo (máx) e desvio padrão (d.p.), enquanto outros foram descritos por meio de 

frequências absolutas (n = número de indivíduos) e relativas (%), estabelecendo-se 

comparação entre as avaliações. No caso da avaliação dos questionários foram 

calculadas as frequências absolutas e relativas referentes a cada questão. 

 

Os cálculos para o CPO-D e ceo-d foram realizados pelo número médio de 

dentes cariados, perdidos e obturados (dentadura permanente) e cariados, extração 
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indicada e obturados (dentadura decídua), respectivamente. Esses dados foram 

tabulados em planilhas EXCEL para comparação entre amostras. Já o IHOS foi 

avaliado segundo critérios de classificação propostos por Greene e Vermillion 

(1964). 

A amostra foi dimensionada pelo valor da distribuição normal adotando um erro 

tipo I de 5% e um erro amostral do Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) de 

0,08, o qual indicou uma amostra mínima ideal de 142 unidades. No presente 

trabalho utilizou-se amostra de 144 alunos, o que atende a amostra mínima ideal. 

Inicialmente, pretendia-se trabalhar com erro de IHO-S com α de 0,02, no entanto a 

amostra mínima ideal foi calculada em 2.282 alunos, o que impossibilitaria a 

realização do trabalho em tempo hábil.   

Foi usada a análise de correlação de Pearson e Spearman como forma de avaliar 

a relação entre os valores observados do ceo-d / CPO-D e as variáveis contínuas, 

tais como: variáveis socioeconômicas (renda familiar, tamanho da família, 

escolaridade do responsável, número de cômodos do domicílio, cor). 

Aplicou-se também o Teste T de Student Pareado unicaudal (t = 22.585, df = 

143, p-valor 2,2.10-16 ) com probabilidade de 1% de erro para verificar se o IHOS (2ª 

avaliação) reduziu em relação ao IHOS (1ª avaliação). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Perfil epidemiológico em saúde bucal 

 

O conhecimento da epidemiologia das doenças bucais é pré-requisito 

fundamental para o sucesso da promoção de saúde. A partir das informações sobre 

as condições de saúde, dos fatores determinantes, das necessidades da população 

e do reconhecimento dos grupos de maior risco à doença, é possível estabelecer 

prioridades, desenvolver programas, alocar recursos e disponibilizar a quantidade e 

o perfil dos profissionais necessários para a execução das atividades inerentes 

(PAULA, 2005). Por esse motivo, no presente trabalho, foi realizada a avaliação do 

perfil epidemiológico de saúde bucal da população estudada com intuito de orientar 

na realização das atividades do programa educativo-preventivo implementado na 

escola. 

A média de idade dos alunos avaliados foi de 9,08 (dp = 1,59; mediana = 9) e a 

distribuição de idades ocorreu conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição da idade dos 144 alunos examinados na Escola Municipal 
de Tempo Integral São Domingo Sávio, Petrolina, Pernambuco, 
2015. 

Idade em anos N %  

6 1 0,69  
7 26 18,06  
8 28 19,44  
9 32 22,22  

10 35 24,31  
11 13 9,03  
12 5 3,48  
13 1 0,69  
14 3 2,08  

Total 144 100,0  

    N = número de participantes 

  

Dos escolares investigados, 66 (45,83%) eram do gênero masculino e 78 

(54,17%) do gênero feminino. A distribuição dos alunos por turma, 1º ao 4º ano, 

ocorreu como mostrada na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Distribuição dos alunos examinados por Turma na Escola Municipal de 
Tempo Integral São Domingo Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 

Turma N %  

1º ano 22 15,27  
2º ano 35 24,30  
3º ano 48 33,33  
4º ano 39 27,10  

Total 144 100,0  

    N = número de participantes 

 

Todos os alunos foram examinados pela mesma profissional, com índice Kappa 

de concordância intraexaminador de 0,95, considerado excelente (KRAEMER,1989). 

Nos 144 escolares examinados o índice CPO-D médio encontrado, que avalia os 

dentes permanentes, foi de 0,76, considerado muito baixo; e o ceo-d médio obtido, 

que avalia a dentição decídua, foi de 2,19, classificado como baixo, segundo a OMS. 

O componente cariado foi o que mais influenciou no aumento do índice CPO-D, 

seguido pelo componente obturado e, por último, o componente perdido. No caso do 

índice ceo-d, o componente cariado também foi o que mais elevou o índice, seguido 

pelo componente extração indicada e, por último, o componente obturado. As 

distribuições entre os componentes dos índices CPO-D e ceo-d podem ser 

verificadas nas Figuras 1 e 2, respectivamente. O mesmo pode ser notado nos 

estudos de Mendes, Matos e Bastos (2016) e Muller et al. (2015), em que no ceo-d 

houve superioridade do componente cariado, sendo, neste último estudo, 

predomínio de 82%. Piva et al. (2014) também encontraram em seu estudo maior 

influência do componente cariado nos índices ceo-d e CPO-D. É importante salientar 

que o Índice ceo-d não apresenta o componente perdido como o Índice CPO-D, o “e” 

que corresponde a Extração indicada é utilizado porque clinicamente não se pode 

concluir com certeza se o elemento dentário decíduo foi perdido por cárie ou se 

sofreu esfoliação dentária natural. 
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Figura 1 - Distribuição dos componentes do CPO-D dos alunos da Escola Municipal de Tempo 

Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Distribuição dos componentes do ceo-d dos alunos da Escola Municipal de Tempo 

Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 
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No presente estudo, considerando ambas as dentições, foi encontrada elevada 

experiência de cárie (71,14%). Esses achados se assemelham com o estudo de 

Castillo et al. (2006), que avaliou 312 estudantes, de 2 a 14 anos, numa escola 

municipal em Santa Maria (RS), o mesmo observou que 74,8% da amostra 

apresentava cárie dentária, a maioria dos avaliados tinha entre uma e três lesões de 

cárie, com  CPO-D médio de 3,63, dos 2 aos 7 anos; de 3,78, dos 7 aos 11 anos; e 

3,55, em idades superiores a 11 anos.  Nota-se elevado histórico de cárie dentária 

nas populações destes dois estudos, provavelmente pelo modelo de atenção em 

saúde bucal não estar apropriado. 

Entre dentes decíduos e permanentes, cada aluno apresentou a média de 2,52 

dentes com histórico de cárie, os quais 92,29% ainda estavam sem tratamento. 

Naquele momento, a média de dentes cariados por boca foi de 2,14, ficando 

eminente a necessidade de tratamento cirúrgico-restaurador. A experiência da cárie 

segundo a faixa etária pode ser observada na Tabela 3. Estes dados demonstram 

que apesar do avanço considerável na redução das desigualdades no acesso e 

aumento na utilização de serviços odontológicos no Brasil, nos últimos anos, as 

desigualdades entre os grupos sociais ainda é grande, uma vez que revelam 

desvantagens de acesso e de utilização dos serviços odontológicos entre os mais 

pobres (PERES et al., 2012). 

 

Tabela 3 - Distribuição dos índices ceo-d e CPO-D e da experiência de cárie segundo a faixa etária. 
Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 

Idade (anos) ceo-d (dp) CPO-D(dp) Ceo-d+CPO-D (dp) 

6 e 7 2,19 (2,87) 0,74 (1,84) 2,07 (1,46) 
8 e 9 2,81 (3,01) 0,53 (0,83) 1,60 (0,49) 

10 e 11 1,09 (1,59) 1,15 (1,51) 1,44 (0,5) 
12 ou + 1 (0) 1,89 (1,72) 1,33 (0,47) 

Média 2,19 (2,75) 0,76 (1,22) 2,52 (2,82) 

dp = desvio padrão  

 
 

Para restabelecer a saúde dos alunos que necessitavam de tratamento, houve o 

encaminhamento destes para a Unidade de Atendimento Multiprofissional 

Especializado (AME) de referência no bairro, estando o responsável do estudante 

devidamente informado da precisão e importância do tratamento. Um relatório com a 

lista de todos os alunos que apresentaram problemas bucais foi entregue na AME, 

no intuíto delas serem acompanhadas. Além disso, houve a abordagem preventivo-
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educativa, através de programa instituído na escola pela pesquisadora. Sabe-se 

que, para a melhoria da condição de saúde bucal, se faz necessária a instrução de 

higiene oral e o aconselhamento dietético através do consumo inteligente do açúcar 

e uso racional do flúor, de forma a motivar a incorporação de atitudes saudáveis 

(PINTO, 1998). 

São notáveis as diferenças na distribuição das doenças bucais pelo país. No 

levantamento epidemiológico SB Brasil 2003, pode-se observar que o Brasil atingiu 

as metas da OMS para o ano 2000 somente na idade de 12 anos e isso apenas 

aconteceu devido aos menores índices encontrados nas crianças das regiões Sul e 

Sudeste (BRASIL, 2004).  

A população do presente estudo reside em Petrolina, cidade localizada no 

sertão Pernambucano, os adolescentes da faixa-etária de 12 a 14 anos 

apresentaram CPO-D médio de 1,89, no ano de 2015, não alcançando a meta da 

OMS proposta para o ano 2010, em que na faixa etária dos 12 anos a presença de 

CPO-D deveria ser menor que 1,0 (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 

2009). Estes dados demonstram a disparidade na saúde bucal do Brasil, 

principalmente quando comparados a um estudo realizado no Sul do país, em 

Blumenau (SC), que observou, nesta cidade, baixa prevalência da cárie e pequena 

necessidade de tratamento odontológico em crianças de 12 anos de idade, 

discentes de escolas públicas (TRAEBERT et al., 2001).                                                                                                                                          

Os achados do presente estudo concordam com o trabalho de Castro (2006), 

realizado no Norte do país, que demonstrou que a maior parte das crianças 

(82,57%) apresentava alguma necessidade de tratamento odontológico. O mesmo 

examinou 241 crianças da 1ª a 4ª série do ensino fundamental em escola municipal 

de Monte Negro (RO). O CPO-D médio encontrado foi de 1,51; e o ceo-d de 2,69. 

Apenas 15,35% das crianças avaliadas se encontravam livres da cárie.  

Outro estudo, realizado por Dorado (2015), também na região Norte brasileira, 

novamente corrobora com os dados do presente estudo. O mesmo demonstrou um 

alto índice de cárie e sangramento gengival em 250 crianças na faixa-etária de 4 a 7 

anos, examinadas em uma escola de Porto Velho (RO). O ceo-d médio encontrado 

foi de 3,0; e o CPO-D de 0,3, com 43,36% dos dentes livres de cárie. Pode-se notar 

que em ambas as regiões, Norte e Nordeste, a ausência de políticas públicas, o 

baixo nível econômico, o difícil acesso aos serviços de saúde e a escassez de 
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programas voltados à prevenção e tratamento contribuem para uma desfavorável 

condição de saúde bucal da população.  

Conforme evidenciado na Tabela 4, quando consideram-se apenas os dentes 

permanentes, 88 escolares apresentavam-se sem história de cárie na segunda 

dentição. Considerando-se exclusivamente a dentição decídua, nota-se apenas 46 

alunos nessa condição. Entretanto, ao considerar ambas as dentições, observa-se 

somente 43 (28,86%) alunos completamente livres dessa patologia.  

 

Tabela 4 - Distribuição dos alunos sem lesão de cárie na dentição decídua (ceo-d=0), permanente 
(CPO-D=0) e mista (ceo-d + CPO-D=0) segundo a faixa etária. Escola Municipal de 
Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 

Idade 
(anos) 

ceo-d = 0 
n           % 

CPO-D = 0 
 n        % 

ceo-d + CPO-D = 0 
n          % 

Total 
      N 

6 e 7 12      44,44 22      81,48 10     37,04 27 
8 e 9 19      31,67 39      65,00 13     21,67 60 

10 e 11 15      31,25 24      50,00 17     35,42 48 
12 ou +   0           0  3       33,33   3     33,33 9 

Média 46      31,94 88      61,11  43     28,86 144 

n = número de participantes 

 

Ao avaliar as duas dentições, permanente e decídua, nota-se que o sexo 

masculino apresentou maior experiência de cárie, quando comparado ao sexo 

feminino. O CPO-D + ceo-d médio masculino foi mais elevado, com o valor de 2,81, 

considerado moderado e o feminino com um valor inferior de 2,31, considerado 

baixo, pela OMS. Esses dados convergem com os achados de Sales-Peres e Bastos 

(2002) e Ribeiro, Oliveira e Rosenblatt (2005), que observaram maior prevalência de 

cárie dentária em meninos. A distribuição da história de cárie de acordo com o sexo 

dos alunos pode ser observada na Tabela 5 e na Figura 3. 

 

Tabela 5 - Distribuição da história de cárie de acordo com o sexo dos alunos. Escola 
Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 

Sexo ceo-d (dp) CPO-D (dp) ceo-d + CPO-D 
(dp) 

 

Masculino 2,59 (3,27) 0,91 (1,38) 2,81 (3,15)  
Feminino 1,90 (2,24)   0,65 (1,06) 2,31 (2,49)  

Total 2,19 (2,75) 0,76 (1,22) 2,52 (2,82)  

dp = desvio padrão  

 
Observou-se correlação de Spearman negativa de -0,82 entre a experiência de 

cárie (CPO-D + ceo-d) e a idade, ou seja, quanto menor a idade, maior a experiência 
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de cárie. Notou-se que os alunos na faixa-etária de 6 a 9 anos apresentaram maior 

experiência de cárie quando comparados aos de 10 a 14 anos, o mesmo também foi 

notado no estudo de Castro (2006). Entretanto, isso pode ser em parte explicado 

pela esfoliação dos elementos decíduos e pela recente erupção dos dentes 

permanentes nas idades mais avançadas, não tendo tempo suficiente desses 

elementos dentais serem submetidos à interação dos agentes etiológicos 

necessários para o desenvolvimento da cárie dentária. 

 

 
Figura 3 - Distribuição da experiência de cárie dos alunos na dentição decídua, permanente e 

mista, de acordo com o sexo. Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 
Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2015. 

 

 

5.2 Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) 

 

Todos os alunos também foram examinados quanto ao Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS), que avalia o acúmulo de placa bacteriana (biofilme) na 

superfície dentária, sendo o biofilme fator etiológico da cárie. 

Os discentes foram examinados em dois momentos: em fevereiro (2016), 

antes da instalação do programa educativo-preventivo em saúde bucal e após 

quatro meses, em junho (2016), ao final do programa, com o objetivo de verificar se 
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houve melhoria no controle mecânico do biofilme dental e desta forma, impedir a 

geração e a evolução das lesões cariosas. 

A maioria dos programas educativo-preventivos busca o controle da placa 

bacteriana através da escovação supervisionada, pois a placa é um dos principais 

fatores etiológicos da cárie e da doença periodontal (CURY et al., 2015). Esse 

estudo não foge à regra e um dos objetivos realmente foi observar se haveria 

mudança na efetividade da remoção da placa bacteriana através da escovação 

realizada pelos alunos. Por isso, o IHOS foi mensurado em dois momentos, antes e 

após o programa. O estudo de Silveira, Oliveira e Padilha (2002) conseguiu redução 

de aproximadamente de 60% na placa bacteriana através de programa para as 

crianças atendidas na rede municipal do Rio de Janeiro (RJ). 

Na primeira avaliação, o IHOS médio dos alunos foi de 1,94, considerado 

ruim, na segunda avaliação o IHOS médio foi de 1,11, considerado regular. O estudo 

de Pivotto et al. (2013) também determinou a amostra estudada como portadora de 

um IHOS regular, com uma média geral de IHOS 1,72.  

Aplicou-se Teste T de Student Pareado unicaudal (t = 22.585, df = 143, p-

valor 2,2.10-16 ) com probabilidade de 1% de erro para verificar se o IHOS (2ª 

avaliação) reduziu em relação ao IHOS (1ª avaliação) e o teste foi positivo. O 

mesmo concluiu que em média, o valor de IHOS da 2ª avaliação teve queda de 

42,45% em relação ao IHOS de 1ª avaliação, com diferença significativa (p-

valor<1%) e nível de confiança de 99%. Pode-se observar melhora na condição de 

saúde oral dos escolares, demonstrando que uma boa conscientização, transmissão 

de conhecimentos em saúde bucal e escovação individual, com reforço 

supervisionado através do programa educativo-preventivo, produzem resultados 

satisfatórios. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Oliveira et al. 

(2012), em que o IHOS teve diferença estatisticamente significante após as sessões 

de motivação. 

O resultado do presente estudo converge com os achados de Rodrigues, Matias 

e Ferreira (2016) que avaliaram o índice de placa bacteriana individual antes e após 

implementação de projeto educativo dirigido a crianças na idade pré-escolar (3 – 6 

anos de idade), baseado na escovação dentária supervisionada. Após a 

incrementação da escovação dentária na escola, observou-se a redução do índice 

de placa bacteriana, demonstrando a efetividade dos programas de saúde escolar 

que promovam a escovação supervisionada diária. Da mesma forma, notou-se 
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resultado semelhante no trabalho de Melo et al. (2014) que analisou medidas de 

índice de placa a partir de dados coletados em 96 prontuários, demonstrando que 

houve uma redução do índice de placa do IHOS de 33%, a partir de programas que 

envolveram técnicas preventivas de evidenciação de placa, escovação 

supervisionada e instrução de higiene.   

Todos os estudos citados acima demonstram que as técnicas de higiene oral 

simplificada associadas à escovação supervisionada são efetivas no controle da 

placa bacteriana e na melhora da qualidade da saúde oral dos pacientes. Entretanto, 

todos eses autores sugerem avaliar qual deve ser a duração de tais programas. 

Pode-se observar no estudo de Toassi e Petry (2002) que sessões educativas de 

reforço repetitivo provocaram redução altamente significativa do índice de placa 

visível (IPV) e do índice de sangramento gengival (ISG) quando comparadas a 

motivação em sessão única, evidenciando que reforços motivacionais em programas 

educativo-preventivos atuam positivamente para a redução do biofilme dental e 

sangramento gengival. Estes programas devem ser executados nas escolas de 

modo continuado e rotineiro como fator redutor de disparidades sociais, de forma a 

refletir na saúde bucal das crianças (CASTRO, 2006). 

Dos 144 alunos, 139 apresentaram o IHOS (2ª avaliação) menor que IHOS 

(1ª avaliação), três escolares não apresentaram alteração nos índices, 

permanecendo estáveis e dois apresentaram o IHOS (2ª avaliação) maior que o 

IHOS (1ª avaliação). 

Quanto aos dentes examinados, o elemento 16 foi o que mais impactou na 

elevação do IHOS na primeira e segunda avaliação. O mesmo pode ser observado 

no estudo de Castro (2006), em que este mesmo dente apresentou maior acúmulo 

de biofilme dental na avaliação do índice PHP. Acredita-se que isso se deve a sua 

localização e anatomia. Os escores médios obtidos em cada avaliação e em cada 

dente examinado podem ser conferidos na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Escore médio do IHOS de acordo com os dentes corados e 
período realizado nos alunos da Escola Municipal de Tempo 
Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Dente 1ª avaliação  
 

2ª avaliação  

16 2,40  1,62  

26 2,23 1,59  

36 1,33 0,59  

46 1,24 0,56  

11 2,27 1,47  

31 1,98 0,89  

(Média) IHOS 1,94 1,11  

 

Em relação ao sexo, não houve diferença significativa quando relacionado ao 

IHOS (1ª avaliação). O sexo masculino apresentou IHOS médio de 2,05 e o feminino 

IHOS médio de 1,89, ambos considerados ruins. Na segunda avaliação, também 

não houve diferença significativa, o IHOS médio no sexo masculino foi de 1,17 e o 

feminino de 1,07, determinados como regulares. Esses resultados contrariam os 

achados do estudo de Chambrone et al. (2010) que identificaram em indivíduos do 

sexo masculino quantidade estatisticamente maior de placa bacteriana que em 

indivíduos do sexo feminino, em 206 escolares, na faixa-etária de 7 a 14 anos. A 

distribuição do IHOS 1ª avaliação e 2ª avaliação segundo a faixa etária pode ser 

observada na Tabela 7. 

Tabela 7 - Distribuição dos índices IHOS 1ª avaliação e 2ª 
avaliação dos alunos, segundo a faixa etária. Escola 
Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Idade 
(anos) 

IHOS - 1ª 
avaliação (dp)          

IHOS - 2ª 
avaliação (dp) 

6 e 7 1,99 (0,49) 1,17 (0,52) 
8 e 9 1,93 (0,47) 1,16 (0,51) 

10 e 11 1,92 (0,49) 1,04 (0,46) 
12 ou + 1,98 (0,51) 1,11 (0,42) 

Média 1,94 (0,33) 1,11 (0,33) 

      dp = desvio padrão  

 

5.3 Caracterização socioeconômica 

 

Foram enviados aos responsáveis dos 144 alunos examinados um questionário 

socioeconômico (SB BRASIL, 2010; ANEP, 2012), destes, 101 foram devolvidos. 

Dos familiares que responderam o questionário 22 (21,8%) eram do gênero 

masculino e 77(76,24%) do gênero feminino, dois (1,98%) participantes não 
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responderam esse item. A distribuição dos familiares dos alunos por sexo pode ser 

observada na Figura 4. 

 
Figura 4 - Distribuição dos familiares dos alunos por sexo. Escola Municipal de Tempo Integral 

São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016.  

 

 Quanto à idade, 39 familiares não responderam esse item, dos 62 

pesquisados, a maioria, 59,68%, concentrava-se na faixa etária entre 30 e 40 anos. 

A distribuição dos familiares dos escolares por idade está descrita na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos familiares dos 
alunos pela idade. Escola 
Municipal de Tempo Integral São 
Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016.  

Idade 
(anos) 

Familiar 
n           % 

10 – 20 1       1,61 
20 – 30 13      20,97 
30 – 40 37      59,68 
40 – 50  11     17,74 

Total 46         100 

n = número de participantes 

 

Em relação à cor, 96 responsáveis pesquisados responderam este item, a 

distribuição da cor declarada pelos responsáveis está descrita na Figura 5. 
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 Figura 5 - Distribuição dos familiares dos alunos pela cor. Escola Municipal de Tempo Integral 

São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016.  

 

 Sobre o grau de parentesco do familiar com o aluno, 98 pessoas 

responderam a esse quesito. Pode-se notar que a maioria, 89, era pai ou mãe do 

estudante. A distribuição do grau de parentesco do familiar com o aluno está 

descrita na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Distribuição do grau de parentesco do familiar com o aluno. Escola Municipal de 

Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Branca 
20% 

Negra 
12% 

Amarela 
2% 

Parda 
66% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Pai ou
Mãe

Irmão Avô (ó) Tio (a) Primo
(a)

Outros

Grau de Parentesco do Familiar



64 
 

Quanto à situação conjugal, 96 participantes responderam, dentre eles, 21 

(21,9%) se declararam casados e 75 (78,1%) solteiros. 

 Quando questionados sobre o grau de escolaridade, 93 familiares 

responderam, tendo a maioria, 40 (43%), concluído o ensino médio. A distribuição 

desta questão está demonstrada na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Distribuição do grau de escolaridade do familiar com o aluno. Escola Municipal de 

Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 
 

Dos 98 familiares que responderam esse quesito, a maioria, 25 (25,5%), afirmou 

ter três pessoas residindo na casa. Dos participantes questionados, 96 afirmaram 

sobre a quantidade de cômodos que serviam permanentemente de dormitório para 

os moradores e a maioria deles, 28 (29,2%), relatou possuir 2 dormitórios. 

Os familiares também responderam sobre a quantidade de bens que havia em 

sua residência, podendo considerar como bens: televisão, geladeira, aparelho de 

som, micro-ondas, telefone celular, máquina de lavar roupas, máquina de lavar 

louça, computador, notebook, e número de carros ou motos. Dos 94 que 

responderam a questão, a maioria, 17%, declarou possuir 4 bens. Três pessoas 

afirmaram não possuir nenhum bem. 

Sobre a renda familiar, 92 participantes responderam esse quesito. A distribuição 

das respostas está na Figura 8. 
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Figura 8 - Distribuição da renda familiar dos alunos. Escola Municipal de Tempo Integral São 

Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 
 

Aplicou-se o teste de correlação de Pearson para relacionar a experiência de 

cárie dos alunos (CPO-D + ceo-d) com os dados socioeconômicos. Pode-se 

observar uma correlação positiva de 0,199 entre a experiência de cárie do aluno 

(CPO-D + ceo-d) e a cor parda ou negra declarada pelo familiar, demonstrado um 

maior histórico de cárie em alunos com familiares de cores mais escuras. Esta 

informação converge com os dados encontrados no estudo de Frias et al. (2007) que 

demonstrou que ser negro ou pardo e residir em área rural foram determinantes 

individuais de maior probabilidade de apresentar cárie não tratada, como também 

com o trabalho de Freire et al. (2013) em que a experiência de cárie foi 

significantemente mais elevada em crianças de cor de pele preta, parda e amarela. 

Houve correlação negativa de -0,168 entre o histórico de cárie dos alunos e a 

escolaridade do familiar, ou seja, quanto menor a escolaridade do familiar, maior a 

experiência de cárie da criança ou do adolescente avaliado. Esse dado corrobora 

com os estudos de Silva, Amaral e Sousa (2013), Pinto (2014) e Alves et al. (2015), 

em que a escolaridade dos responsáveis parece ser um possível fator relacionado à 

experiência de cárie.  A correlação foi insignificante quando relacionado o CPO-D + 
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ceo-d com a quantidade de pessoas que residem na casa, a quantidade de 

dormitórios e a situação conjugal do familiar. 

Também foi aplicado o Teste de Correlação de Spearman entre a experiência 

de cárie dos alunos e alguns dados socioeconômicos. Pode-se constatar uma 

correlação negativa de -0,17 entre o CPO-D + ceo-d e a renda familiar, 

demonstrando que quanto menor a renda familiar, maior o histórico de cárie dos 

alunos.  O teste apresentou resultado insignificante quanto à quantidade de bens da 

família.  

Apesar dos estudos indicarem diminuição da prevalência e da intensidade da 

cárie dentária nas últimas décadas, ela ainda é considerada o principal problema de 

saúde bucal da população brasileira, acometendo principalmente grupos sociais 

menos favorecidos devido à dificuldade do controle de biofilme dental e acesso aos 

serviços de atendimento odontológico (CRUZ et al., 2015). Esta afirmativa corrobora 

com os achados dessa pesquisa, em que se pode observar que os alunos com 

menor renda familiar e com o familiar com menor nível de escolaridade 

apresentavam maior experiência de cárie, o mesmo também foi encontrado no 

estudo de Freire et al. (2013). 

 

5.4 Comportamento em saúde bucal da criança ou adolescente  

 

Através de questionário aplicado aos responsáveis que abordou dados sobre 

hábitos de higiene bucal e hábitos alimentares, pode-se conhecer o comportamento 

dos alunos em relação à saúde bucal. O questionamento sobre o hábito de 

escovação dentária obteve resposta de 97 familiares, com 100,0% de respostas 

afirmativas. Segundo eles, todos os alunos escovam os seus dentes, esse mesmo 

achado foi encontrado no estudo de Paula (2005). 

Considerando a frequência de escovação 39,4% dos responsáveis afirmaram 

que o escolar escova os dentes mais de duas vezes ao dia, 37,2% relataram 

escovar duas vezes ao dia, 19,1% escovam uma vez ao dia e 4,3% menos de uma 

vez ao dia. De maneira geral, os alunos apresentam um hábito de escovação 

favorável, pois a frequência de escovação predominante foi de duas vezes ou mais 

ao dia.  A avaliação do comportamento do aluno segundo frequência de escovação 

dos dentes está descrita na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Distribuição dos alunos pela frequência de escovação. Escola 
Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

Frequência N % 

Menos de uma vez ao dia 4 4,3 
Uma vez ao dia 18 19,1 
Duas vezes ao dia  35 37,2 
Mais de duas vezes ao dia 37 39,4 

Total 94 100 

     N = número de participantes 

 

Embora os responsáveis tenham respondido que os alunos apresentavam nível 

de frequência de higiene bucal adequado, a avaliação clínica dos estudantes 

questionou a veracidade dessa informação, tendo em vista que a experiência de 

cárie apresentada pelos estudantes foi elevada. Muitas vezes, por medo ou 

constrangimento de demonstrar hábitos de higiene bucal deficientes, a população 

afirma frequência maior do que a comprovada ao exame clínico. 

O programa educativo-preventivo instituído na escola teve como um de seus 

objetivos melhorar os hábitos relacionados à saúde bucal dos alunos, motivando a 

realização de atividades de higiene oral. O mesmo objetivo foi observado no estudo 

de Hickmann et al. (2006), com duração de um ano e sete meses, trabalhando com 

130 crianças de diferentes faixas etárias. Os autores obtiveram resultados positivos, 

uma vez que, antes do programa, 57% das crianças escovavam os dentes; e 43% 

não o faziam. Após o término dessa etapa, 94% das crianças adquiriam o hábito de 

higienização oral. Além disso, antes do programa, 67%, 13% e 20 % escovavam os 

dentes uma, duas e três vezes, respectivamente. Posteriormente ao programa, 

houve incremento na conscientização, como demonstrado pelos novos índices de 

7%, 11% e 82%, para uma, duas e três vezes ao dia, respectivamente. 

 

Quanto à forma da escovação, a maioria, 95 (97,94%) afirmou realizar com 

escova e pasta. Apenas um (1,03%) com escova de dente sem pasta e um (1,03%) 

com dedo e pasta. Isto demonstra a disponibilidade dessas crianças e adolescentes 

ao=- acesso à escova de dente e dentifrícios fluoretados, auxiliando na prevenção 

da cárie. 

Quando questionados pelo motivo de se realizar a escovação dos dentes, a 

maioria dos familiares, 58 (60,4%), afirmou que o aluno escova para evitar cáries, 22 

(22,9%) para limpar os dentes e por hábito, 6 (6,25%) para evitar doenças na 

gengiva, 6 (6,25%) para melhorar a aparência e 4 (4,2%) para ter bom hálito/evitar 
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mau hálito. Esses resultados foram semelhantes aos achados de Freire, Sheiham e 

Bino´= (2007), em que a maioria dos participantes relatou escovar os dentes por 

motivos relacionados à prevenção de doenças, ter dentes saudáveis e limpeza. 

Sobre o questionamento da participação da família na escovação, apenas 

11,1% ajuda na escovação, como resposta predominante; 64,4% afirmou que fala e 

manda escovar; 18,9% supervisiona a escovação; e 5,6% relataram não participar 

de nenhuma forma na escovação do aluno, não contribuindo para a saúde bucal 

deles. Em um estudo com 21 pais/crianças, de 3 a 9 anos, 47,5% dos pais 

pesquisados auxiliavam a criança no procedimento de escovação (SANTOS et al., 

2012). Em outro estudo, realizado por Figueira e Leite (2008), com uma amostra de 

141 crianças, entre 9 e 10 anos de idade, observou-se que 80% dos responsáveis 

auxiliavam os filhos na realização da higiene bucal. 

O fio dental é indispensável para a limpeza dos espaços interdentais e os 

familiares foram questionados sobre esse hábito na população estudada. A maioria, 

75 (78,1%), respondeu que o escolar não utiliza o fio dental. Dos 21 (21,9%) que 

utilizam, 8 (38,1%) utilizam uma vez ao dia; 6 (28,6%), mais de duas vezes ao dia; 4 

(19,0%), duas vezes ao dia; e 3 (14,3%), menos de uma vez ao dia. Estes dados 

corroboram com os achados de Grigoletto et al. (2006), que avaliaram hábitos de 

higiene bucal de 336 crianças, verificando que apenas 32,7% dos participantes 

utilizavam o fio dental, sendo que, destes, apenas 9,2% utilizavam o fio dental 

diariamente. 

Sabe-se que o consumo de alimentos e bebidas açucaradas, entre as 

refeições, apresenta um grande potencial cariogênico, por isso os responsáveis 

foram questionados sobre esse hábito entre os participantes da pesquisa. Procurou-

se saber se o aluno tinha o hábito de consumir doces, refrigerantes, balas, bolachas 

ou chicletes entre as refeições. A maioria dos responsáveis, 78 (84,8%), afirmou que 

o escolar tinha esse hábito. Quanto à proporção desse consumo, a maioria, 30 

(36,6%), afirmou ser apenas uma vez por semana ou menos; 19 (23,2%) três a 

quatro vezes por semana; 6 (7,3%) consomem mais de três vezes ao dia, todos os 

dias; 4 (4,9%) duas a três vezes ao dia, todos os dias; 12 (14,6%) consomem uma 

vez ao dia, todos os dias e 11 (13,4%) apenas nos finais de semana. A distribuição 

do comportamento do aluno segundo a frequência do consumo de bebidas e 

alimentos cariogênicos entre as refeições está descrito na Tabela 10. 
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O hábito dietético, como a frequência na ingestão do açúcar, é um importante 

fator na etiologia da cárie. Tomita et al. (1999) avaliaram as preferências pelo sabor 

doce, sua associação com as condições socioeconômicas e a prevalência de cárie 

dentária em 572 pré-escolares, de 4 a 6 anos de idade e demonstraram que o nível 

socioeconômico influencia a preferência por açúcar e esta, por sua vez, está 

associada à prevalência de cárie dentária na dentição decídua. No presente estudo, 

a maioria dos escolares apresentava renda familiar baixa, entre um e dois salários 

mínimos, tendo a maioria dos familiares (84,8%) relatado que o aluno tinha o hábito 

de consumir alimentos açucarados entre as refeições. Acredita-se que esse costume 

influenciou na alta experiência de cárie apresentada pelos estudantes. 

Esse achado corrobora com o estudo de Novais et al. (2004), que avaliou o 

consumo de açúcar em crianças na faixa etária de 7 a 10 anos, bem como o índice 

de cárie e relacionou-os entre si. O CPO-D médio encontrado foi de 1,94 e o ceo-d 

médio de 3,02, tendo os autores concluído que a preferência por alimentos doces 

está relacionada ao maior número de lesões cariosas. Sheiham e James (2015) 

também afirmam que existe evidência científica de que o açúcar é o principal fator 

necessário para o desenvolvimento da cárie dentária e acreditam que os ácidos 

produzidos pelas bactérias e outros fatores facilitam o desenvolvimento da cárie 

dentária, mas o açúcar é fundametal para a geração dessa patologia. 

Tabela 10 - Distribuição do comportamento do aluno segundo a frequência do 
consumo de bebidas e alimentos cariogênicos entre as refeições. Escola 
Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

Frequência N % 

1 vez por semana ou menos         30 36,6 
3 a 4 vezes por semana   19 23,2 
1 vez ao dia, todos os dias 12 14,6 
2 a 3 vezes ao dia, todos os dias 4 4,9 
Mais do que 3 vezes ao dia, todos os dias 6 7,3 
Apenas nos finais de semana 11 13,4 

Total 82 100 

N = número de participantes 

5.5 Acesso aos serviços odontológicos de saúde 

 

Quando questionados sobre a ida do aluno ao dentista, a maioria dos 

familiares, 72 (77,4%), relatou que o mesmo já foi a uma consulta odontológica. A 

maioria dos escolares avaliados, 38 (40,9%), teve sua última consulta a menos de 

um ano, 23 (24,7%) entre um e dois anos, 11 (11,8%) há três anos ou mais e 21 
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(22,6%) nunca foram ao dentista. Pode-se observar no estudo de Freddo et al. 

(2008), com amostra de 1.170 escolares da sétima série do ensino fundamental, que 

68,9% dos escolares visitaram o dentista pelo menos uma vez ao ano. 

Quanto ao local da última consulta, houve um predomínio do serviço público, 

observando que as crianças e adolescentes costumam frequentar os serviços 

odontológicos oferecidos pela secretaria municipal de saúde de Petrolina, 55 

(59,8%). Dos demais, 2 (2,2%) foram ao serviço privado, 11 (12%) utilizaram o plano 

de saúde ou convênio, 3 (3,3%) afirmaram ter utilizado outros serviços e 21 (22,8%) 

nunca foram ao dentista.  

A presença da ESB na ESF ampliou o acesso aos serviços odontológicos de 

saúde para a população. Isso pode ser notado no presente estudo, pela informação 

dada pela maioria dos familiares (76,6%), que relatou que o aluno já foi, ao menos, 

numa consulta odontológica, utilizando principalmente o serviço público. Entretanto, 

os estudantes apresentaram média de 2,52 dentes com histórico de cárie, os quais 

92,29% ainda estavam sem tratamento, demonstrando que esse acesso ainda é 

insuficiente para reverter à condição de saúde bucal em que os escolares se 

encontram. 

O motivo da consulta odontológica na maioria dos casos, 33 (41,2%), foi pela 

necessidade de uma consulta de rotina/reparos/manutenção, demonstrando um 

maior interesse pela prevenção das doenças bucais e não apenas por 

procedimentos curativos. Nos outros casos, 8 (10%) relataram que a consulta 

ocorreu por presença de cavidades nos dentes, 8 (10%) por dor, 2 (2,5%) por 

sangramento gengival e 8 (10%) por outros motivos, 21 (26,2%) participantes nunca 

foram ao dentista. Este resultado demonstra maior interesse pela prevenção das 

doenças bucais e não apenas por procedimentos curativos, evidenciando que as 

novas gerações estão aderindo aos novos conceitos de odontologia preventiva, 

refletindo em mudança de comportamento na procura dos serviços odontológicos de 

saúde. Esses achados divergem dos resultados do estudo de Freddo et al. (2008), 

onde 41,1% dos escolares buscaram atendimento odontológico para tratamento 

curativo, como dor de dente, acidente, traumatismo bucal, cárie, sangramento 

gengival e para refazer tratamento.  

 A qualidade do serviço odontológico também foi questionada. A maioria, 28 

(30,8%) considerou o atendimento bom, 11 (12,1%) ótimo, 2 (2,2%) ruim, 25 (27,5%) 

regular e 4 (4,4%) péssimo e 21 (23,1%) nunca foram ao dentista. 
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 Sobre a obtenção de informações a respeito de como evitar doenças bucais, 

a maioria 69 (78,4%) afirmou ter recebido informações durante a consulta e 19 

(21,6%) disseram não ter recebido. 

 Também foi perguntada a opinião do responsável sobre a necessidade de 

atendimento odontológico pelo aluno, a grande maioria 81 (88,04%) afirmou que o 

escolar necessitava de tratamento odontológico atualmente e 11 (11,96%) 

assegurou que não. 

  

5.6 Conhecimento em saúde bucal das crianças (6 – 9 anos e 11 meses) 

 

 A avaliação do conhecimento em saúde bucal auxilia no planejamento e 

execução dos programas educativos em saúde bucal, são raros estudos brasileiros 

que avaliam o conhecimento em saúde bucal das crianças. Um questionário, 

composto por 12 questões, produzido no estudo de Paula (2005), foi aplicado em 

dois momentos, em março (2016), antes do programa educativo preventivo em 

saúde bucal, com o objetivo de auxiliar na elaboração das informações exibidas no 

programa, e após o mesmo, em maio (2016) com o intuito de avaliar o quanto de 

conhecimento em saúde bucal foi adquirido pelo aluno, influenciando no seu 

comportamento em saúde bucal. O questionário era auto aplicável, mas algumas 

crianças, de 6 e 7 anos de idade, tinham dificuldade de realizar a leitura sozinhas, 

por esse motivo, para essas crianças, a pesquisadora realizou a leitura do 

questionário. 

  As questões apresentavam mais de uma resposta correta, por esse motivo, o 

percentual das respostas foi maior que 100,0%. Das 87 crianças examinadas, 67 

responderam o questionário sobre conhecimento em saúde bucal, havendo perda de 

20 crianças da amostra. As mesmas faltaram à aplicação do questionário na 1ª e /ou 

2ª avaliação 

Na primeira aplicação do questionário, quando questionados sobre o conceito da 

cárie, as respostas mais citadas foram que a mesma se trata de uma mancha escura 

no dente e de uma cavidade (buraco) no dente. A Tabela 11 demonstra a 

distribuição das respostas. Na segunda aplicação, as respostas foram mais 

equilibradas, observando que os itens mancha branca e desequilíbrio no ambiente 

bucal, pouco citados na primeira avaliação, foram assinalados por 65 (97%) e 42 

(62,7%) alunos, respectivamente. Também pode-se observar que nenhum aluno 
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afirmou não saber a resposta. Isto demostra um aumento do conhecimento das 

crianças sobre a fase inicial da cárie, manchas brancas, e sobre o seu mecanismo 

de ação na superfície dentária (desequilíbrio no ambiente bucal), conforme 

verificado na Tabela12. 

Tabela 11 - Distribuição das respostas das crianças sobre o conceito que eles tem 
sobre a cárie dentária (1ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral 
São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

O que é cárie N % 

Uma mancha branca no dente 8 11,9 
Uma mancha escura no dente 44 65,7 
Uma cavidade (“buraco") no dente 39 58,2 
Um desequilíbrio no ambiente bucal 10 14,9 
Não sei 16 23,9 
Outros 7 10,4 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um conceito de cárie. 

N = número de participantes 

 

Tabela 12 - Distribuição das respostas das crianças sobre o conceito que eles tem sobre 
a cárie dentária (2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São 
Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

O que é cárie N % 

Uma mancha branca no dente 65 97,0 
Uma mancha escura no dente 48 71,6 
Uma cavidade (“buraco") no dente 42 62,7 
Um desequilíbrio no ambiente bucal 42 62,7 
Não sei 0 0 
Outros 0 0 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um conceito de cárie. 

N = número de participantes 

 

Ao serem questionadas sobre a etiologia da cárie, a maioria das crianças 

apontou os doces e alimentos com açúcar os maiores causadores da doença, 

seguido pela resposta bicho no dente. Apenas um aluno considerou os ácidos como 

fator etiológico. Os resultados podem ser observados na Tabela 13. Na segunda 

avaliação, houve aumento de conhecimento sobre todos os fatores etiológicos da 

cárie, podendo-se destacar a placa bacteriana, pouco apontada na primeira 

avaliação. Apesar de ter tido um aumento, o fator ácido ainda continua tendo um 

pequeno destaque, para as crianças, na etiologia da cárie. O item bicho do dente foi 

menos assinalado, demonstrando que o termo bactéria foi incorporado ao 

conhecimento dos alunos. Pode-se observar essas respostas na Tabela 14. 
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Tabela 13 - Distribuição das respostas das crianças sobre os fatores que eles 
consideram causadores da cárie (1ª avaliação). Escola Municipal de 
Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

A cárie pode ser causada por...  N % 

Doces e alimentos com açúcar 51 76,1 
Higiene bucal ruim 22 32,8 
Bactérias, placa 8 11,9 
Ácidos 1 1,5 
Bichos do dente 32 47,8 
Não sei 6 9,0 
Outros 9 13,4 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um fator causador de cárie. 

N = número de participantes 

 
Tabela 14 - Distribuição das respostas das crianças sobre os fatores que eles 

consideram causadores da cárie (2ª avaliação). Escola Municipal de 
Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

A cárie pode ser causada por...  N % 

Doces e alimentos com açúcar 64 95,5 
Higiene bucal ruim 63 94,0 
Bactérias, placa 56 83,6 
Ácidos 19 28,4 
Bichos do dente 8 11,9 
Não sei 0 0 
Outros 7 10,4 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um fator causador de cárie. 

N = número de participantes 

Sobre a prevenção da cárie dentária, Ter higiene: escovar e usar fio dental e 

ir ao dentista: tratar foram as respostas mais assinaladas. Poucas crianças, 11 

(16,4%), consideram o cuidado com o consumo de doces como um fator de 

prevenção a essa patologia e apenas 12 (17,9%) conheciam a importância do papel 

do flúor nesse cuidado. A distribuição das respostas pode ser observada na Tabela 

15. Na segunda avaliação, Ter higiene: escovar e usar fio dental, ir ao dentista: tratar 

e cuidar da dieta: ingerir (comer/beber) menos alimentos doces/com açúcar, foram 

as respostas mais assinaladas. Praticamente todas as crianças, 66 (98,5%), 

consideraram o hábito de higiene bucal como um fator de prevenção a essa 

patologia e 59 (88,1%) demonstraram conhecer a importância do papel do flúor 

nesse cuidado. Nenhuma criança afirmou não saber a resposta. A distribuição das 

respostas pode ser observada na Tabela 16.  
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Tabela 15 - Distribuição das respostas das crianças sobre os fatores necessários para 
manter os dentes livres das cáries (1ª avaliação). Escola Municipal de Tempo 
Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Ações necessárias para evitar cáries N % 

Ter higiene – escovar e usar fio dental 57 85,1 
Ir ao dentista / tratar 31 46,3 
Cuidar da dieta – restringir doces 11 16,4 
Usar flúor 12 17,9 
Não sei 3 4,5 
Outros 13 19,4 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um fator de prevenção à cárie. 

N = número de participantes 

 

Tabela 16 - Distribuição das respostas das crianças sobre os fatores necessários para 
manter os dentes livres das cáries (2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo 
Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Ações necessárias para evitar cáries N % 

Ter higiene – escovar e usar fio dental 66 98,5 
Ir ao dentista / tratar 59 88,1 
Cuidar da dieta – restringir doces 58 86,6 
Usar flúor  59 88,1 
Não sei 0 0 
Outros 0 0 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um fator de prevenção à cárie. 

N = número de participantes 

Em relação à utilidade do fio dental, a maioria das crianças 54 (80,6%) afirmou 

que o mesmo serve para limpar entre os dentes, em seguida, a resposta mais 

assinalada, 23 (34,3%), foi que sua serventia é para evitar cárie dentária. Apenas 13 

(19,4%) crianças conheciam a utilidade do fio dental para evitar problemas 

gengivais. Pode-se se observar as respostas das crianças na Tabela 17. Na 

segunda avaliação a maioria das crianças, 53 (79,1%) demonstrou ter conhecimento 

da utilidade do uso do fio dental na prevenção das doenças gengivais, considerando 

também a existência de outras funções igualmente citadas na Tabela 18. 

 

Tabela 17 - Distribuição das respostas das crianças sobre a utilidade do fio dental (1ª 
avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Para que serve o fio dental N % 

Para evitar mau hálito 10 14,9 
Para limpar entre os dentes 54 80,6 
Para evitar cáries 23 34,3 
Para evitar doença na gengiva 13 19,4 
Não sei 5 7,5 
Outros 8 21,6 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma utilidade para o fio dental.    N = número de participantes 
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Tabela 18 - Distribuição das respostas das crianças sobre a utilidade do fio dental (2ª 
avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Para que serve o fio dental N % 

Para evitar mau hálito 17 25,4 
Para limpar entre os dentes 65 97,0 
Para evitar cáries 19 28,4 
Para evitar doença na gengiva 53 79,1 
Não sei 0 0 
Outros 0 0 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma utilidade para o fio dental. 

 N = número de participantes 

 

Sobre a utilidade do flúor, a maioria dos alunos 52 (77,6%) afirma erroneamente 

a importância do mesmo para deixar os dentes mais brancos, 43 (64,2%) conhecem 

a sua função de prevenção à cárie, 14 (37,8%) acreditam na sua utilidade para 

melhorar o hálito e 10 (14,9%) para limpar os dentes. A Tabela 19 refere-se a esse 

questionamento sobre o flúor. Na Tabela 20, pode-se observar as resposta durante 

a segunda aplicação, demonstrando que praticamente todas as crianças, 65 (97%), 

entenderam que a principal função do flúor é a prevenção da cárie dentária. Nenhum 

aluno pesquisado afirmou não saber a resposta. 

 

Tabela 19 - Distribuição das respostas das crianças sobre a utilidade do flúor (1ª avaliação). 
Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

Para que serve o flúor N % 

Para deixar os dentes mais brancos 52 77,6 
Para melhorar o hálito 14 37,8 
Tem ação detergente, de limpeza 10 14,9 
Para proteger os dentes contra a cárie 43 64,2 
Não sei 2 3,0 
Outros 4 6,0 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma utilidade para o flúor. 

 N = número de participantes 

 

Tabela 20 - Distribuição das respostas das crianças sobre a utilidade do flúor (2ª avaliação). 
Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

Para que serve o flúor N % 

Para deixar os dentes mais brancos 22 32,9 
Para melhorar o hálito 29 43,9 
Tem ação detergente, de limpeza 6 9,0 
Para proteger os dentes contra a cárie 65 97,0 
Não sei 0 0 
Outros 2 3,0 
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Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma utilidade para o flúor. 

 N = número de participantes 

 

Quando questionados sobre a fonte do flúor, a maioria dos alunos, 40 (59,7%), 

acredita que o flúor pode ser encontrado com o dentista e pouco mais da metade 

das crianças, 34 (50,7%), identificam a pasta de dente como fonte de flúor, seguida 

pela farmácia. Apenas 2 (3,0%) tem conhecimento de que o flúor está presente na 

água de abastecimento, demonstrando como essa informação é pouco difundida. A 

distribuição das respostas está presente na Tabela 21. Na segunda avaliação, 63 

(94,0%) afirmaram que o dentista é uma fonte do flúor. Supõe-se que esse aumento 

na escolha dessa alternativa se dá pelo fato da presença do dentista semanalmente 

na escola e das realizações de aplicação tópica de flúor pelo mesmo. As crianças 

também consideraram que o flúor pode ser encontrado na pasta de dente, visto que 

61 (91,0%) assinalaram essa alternativa. Quanto à água de abastecimento público, 

houve um aumento na escolha desse item, assinalado por 22 (32,8%) crianças, mas 

nota-se que essa informação ainda não ficou clara para a maioria dos alunos 

pesquisados. A distribuição destas respostas está na Tabela 22. 

 

Tabela 21 - Distribuição das respostas das crianças sobre onde o flúor pode ser encontrado 
(1ª avaliação) na Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Onde podemos encontrar o flúor N % 

Na pasta de dente 34 50,7 
Na água de abastecimento 2 3,0 
Na farmácia 29 43,3 
Com o dentista 40 59,7 
Não sei 3 4,5 
Outros 5 7,5 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma fonte do flúor. 

 N = número de participantes 

 
Tabela 22 - Distribuição das respostas das crianças sobre onde o flúor pode ser encontrado 

(2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Onde podemos encontrar o flúor N % 

Na pasta de dente 61 91,0 
Na água de abastecimento 22 32,8 
Na farmácia 32 47,8 
Com o dentista 63 94,0 
Não sei 0 0 
Outros 0 0 
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Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma fonte do flúor. 

 N = número de participantes 

 

As duas questões seguintes, que abordam a placa bacteriana, permitem apenas 

a escolha de uma resposta correta. Quando questionadas sobre o conceito da placa 

bacteriana, a definição mais citada, 23 (34,3%), foi que se tratava de uma cobertura 

plástica sobre os dentes e 21 (31,3%) de uma pasta de dente. Apenas 17 (25,6%) 

conceituaram corretamente a placa. As respostas podem ser observadas na Tabela 

23. Na segunda avaliação, pode-se se observar que a grande maioria das crianças, 

62 (92,5%) entendeu o conceito de placa bacteriana. Apenas 5 (7,5%) pesquisados 

afirmaram erroneamente que a placa bacteriana é uma cobertura plástica sobre os 

dentes e nenhuma criança disse não saber a resposta. Acredita-se que essa 

evolução se deu pelas informações constantemente passadas no programa 

educativo sobre o conceito da placa bacteriana. A distribuição dessas respostas está 

presente na Tabela 24. 

 

Tabela 23 - Distribuição das respostas das crianças sobre o conceito de placa bacteriana (1ª 
avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

O que é Placa N %  

Uma pasta de dente 21 31,3  
Uma camada de bactérias sobre os dentes 17 25,4  
Uma cobertura plástica sobre os dentes  23 34,3  
Não sei 5 7,5  
Outros 1 1,5  

Total            67           100 

N = número de participantes 

 
 

Tabela 24 - Distribuição das respostas das crianças sobre o conceito de placa bacteriana (2ª 
avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

O que é Placa N      %  

Uma pasta de dente 0 0  
Uma camada de bactérias sobre os dentes 62  92,5  
Uma cobertura plástica sobre os dentes  5 7,5  
Não sei 0 0  
Outros        0 0  

Total     67      100  

N = número de participantes 
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A Tabela 25 traz informações a respeito do conhecimento dos alunos sobre a 

remoção da placa bacteriana. A maioria das crianças, 40 (59,7%) acredita que a 

mesma só pode ser removida pelo dentista, seguida pelas respostas pelo menos 

uma vez ao dia, 14 (20,9%) e não sei,10 (14,9%). Na Tabela 26, tem-se a 

distribuição das respostas das crianças na segunda avaliação. A maioria das 

crianças, 65 (97,0%), afirmou que placa bacteriana deve ser removida pelo menos 

uma vez ao dia, apenas 2 (3,0%) acreditam que só o dentista consegue remover a 

placa, nenhuma criança assinalou a alternativa que afirmava que a placa bactéria 

nunca deveria ser removida e, como também, ninguém relatou não saber a resposta. 

Esses dados sugerem que as crianças pesquisadas entenderam o papel da placa 

bacteriana no desenvolvimento da cárie dentária e a importância do seu controle 

mecânico para a prevenção dessa patologia. 

A questão seguinte, sobre o significado do sangramento no ato da escovação 

dentária, também apresentava apenas uma resposta correta, podendo ser 

observada na Tabela 27. A maioria dos participantes, 44 (65,7%) afirmou ser o 

sangramento ocasionado pela cárie dentária, acredita-se que essa resposta foi a 

mais indicada por ser uma terminologia em saúde bucal comum para as crianças. 

Doença na gengiva apenas foi citada por 12 (17,9%) crianças e placa bacteriana por 

4 (6,0%), 7 (10,4%) afirmaram não saber a resposta. Na Tabela 28 têm-se as 

respostas da segunda avaliação. Pode-se notar que a maioria das crianças sabe 

que o sangramento indica um problema gengival, 14 (20,9%) afirmaram que o 

sangramento significa presença de placa bacteriana, acredita-se que o fato da placa 

bacteriana ser um fator etiológico para a gengivite, fez com que os pesquisados 

escolhessem essa alternativa. Apenas 2 (3,0%) crianças afirmaram que significava a 

presença de cárie e nenhum pesquisado relatou não saber a resposta. 

 

Tabela 25 - Distribuição das respostas das crianças sobre como a placa deve ser retirada (1ª 
avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

A placa deve ser retirada N    %  

Pelo menos uma vez ao dia 14   20,9  
Só pelo dentista 40 59,7  
Nunca   3 4,5  
Não sei 10 14,9  
Outros         0 0  

Total     67      100  

N = número de participantes 

 



79 
 

Tabela 26 - Distribuição das respostas das crianças sobre como a placa deve ser retirada (2ª 
avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, 
Pernambuco, 2016. 

A placa deve ser retirada N    %  

Pelo menos uma vez ao dia 65 97,0  
Só pelo dentista 2 3,0  
Nunca 0 0  
Não sei 0 0  
Outros        0 0  

Total     67      100  

N = número de participantes 

 
 

Tabela 27 - Distribuição das respostas das crianças sobre o significado de sangramento no ato da 
escovação dentária (1ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 
Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Sangramento é sinal de N    %  

Placa bacteriana 4 6,0  
Doença na gengiva 12 17,9  
Cárie 44 65,7  
Não sei 7 10,4  
Outros        0 0  

Total     67      100  

   N = número de participantes 

 
 

Tabela 28 - Distribuição das respostas das crianças sobre o significado de sangramento no ato da 
escovação dentária (2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 
Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Sangramento é sinal de N    %  

Placa bacteriana 14 20,9  
Doença na gengiva 51 76,1  
Cárie 2 3,0  
Não sei 0 0  
Outros        0 0  

Total     67      100  

N = número de participantes 

 

Sobre a etiologia de doença na gengiva, a higiene bucal ruim foi determinada 

como principal causador da doença, seguida pelo trauma devido à escovação e a 

alimentação inadequada. O papel da placa bacteriana foi citado por 26,9% dos 

participantes e apenas 7,5% citaram o tártaro como agente etiológico. Pode-se 

observar a distribuição das respostas das crianças na Tabela 29. Na segunda 

avaliação, as crianças foram enfáticas em afirmar que a higiene bucal ruim causa 

problemas gengivais, visto que 64 (95,5%) assinalaram essa alternativa, seguido 

pelas bactérias e a placa e pela alimentação inadequada, demonstrando uma maior 

consciência sobre a influência dos alimentos na saúde bucal. O tártaro foi apontado 
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por 39 (58,2%) crianças como fator etiológico de doenças na gengiva, na primeira 

avaliação as crianças demonstraram não entender do que ele se tratava, e na 

segunda, mais da metade dos pesquisados conseguiu perceber a sua influência 

sobre a patologia gengival. A Tabela 30 traz a distribuição das respostas dessa 

questão. 

Tabela 29 - Distribuição das respostas das crianças sobre fatores causadores de doença na 
gengiva (1ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 
Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Doença na gengiva pode ser causada por N % 

Higiene bucal ruim 36 53,7 
Trauma devido à escovação 28 41,8 
Bactérias, placa 18 26,9 
Alimentação inadequada 23 34,3 
Tártaro 5 7,5 
Não sei 13 19,4 
Outros 1 1,5 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um fator causador de doença na gengiva. 

N = número de participantes 

 

Tabela 30 - Distribuição das respostas das crianças sobre fatores causadores de doença na 
gengiva (2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Doença na gengiva pode ser causada por N % 

Higiene bucal ruim 64 95,5 
Trauma devido à escovação 39 58,2 
Bactérias, placa 52 77,6 
Alimentação inadequada 41 61,2 
Tártaro 39 58,2 
Não sei 2 3,0 
Outros 1 1,5 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de um fator causador de doença na gengiva. 

N = número de participantes 

 

Ao se questionar sobre a prevenção da doença na gengiva, a maioria das 

crianças, 50 (74,6%), afirmou ser o hábito de escovar os dentes, seguido pela 

utilização da pasta com flúor, o hábito de realizar uma alimentação saudável e a 

visita ao dentista. A descrição das respostas está contida na Tabela 31. Na segunda 

avaliação a grande maioria dos pesquisados afirma que escovar os dentes, ter uma 

alimentação saudável e visitar o dentista são formas de prevenir doença na gengiva. 

Isto demonstra que as crianças tem conhecimento de quais medidas preventivas 
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devem ser incorporadas a sua rotina. A distribuição das repostas das crianças está 

presente na Tabela 32. 

Tabela 31 - Distribuição das respostas das crianças sobre como prevenir doença na gengiva 
(1ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Como prevenir doença na gengiva N % 

Escovar os dentes 50 74,6 
Fazer bochecho após as refeições 17 24,5 
Comer menos alimentos quentes e beber gelado 8 11,9 
Visitar o dentista 23 34,3 
Usar pasta com flúor 29 43,3 
Ter alimentação saudável 27 40,3 
Não sei 4 6,0 
Outros 1 1,5 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam citar mais 
de uma forma de prevenção de doença na gengiva. 

N = número de participantes 

 

Tabela 32 - Distribuição das respostas das crianças sobre como prevenir doença na gengiva 
(2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Como prevenir doença na gengiva N % 

Escovar os dentes 62 92,5 
Fazer bochecho após as refeições 27 40,3 
Comer menos alimentos quentes e beber gelado 19 28,4 
Visitar o dentista 51 76,1 
Usar pasta com flúor 44 65,7 
Ter alimentação saudável 55 82,1 
Não sei 5 7,5 
Outros 0 0 

Nota: o percentual de respostas é maior que 100,0% pois os participantes puderam mais  
de uma forma de prevenção de doença na gengiva. 
N = número de participantes 

 

Por último, solicitou-se às crianças para relatar qual a principal fonte de 

informações em saúde bucal, as quais poderiam marcar apenas uma alternativa 

correta. Os resultados demonstram que 26 (38,8%) relatam ser o dentista, 25 

(37,3%) a família, 9 (13,4%) a escola, 4 (6,0%) a televisão e 3 (4,5%) livros/ 

revistas/folhetos informativos. As respostas podem ser vistas na Tabela 33. A Tabela 

34 demonstra a distribuição das respostas das crianças na segunda avaliação. Nota-

se que a grande maioria tem o dentista como principal fonte de informações sobre 

saúde bucal e em segundo lugar a escola. Acredita-se que isso se dá pelo fato 

desse profissional ter realizado o programa educativo - preventivo na escola. 
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Tabela 33 - Distribuição das respostas das crianças sobre sua fonte de informação em saúde 
bucal (1ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Fonte de informação N    %  

Família 26 38,8  
Escola 25 37,3  
Televisão 9 13,4  
Livros, revistas, folhetos informativos 4 6,0  
Dentista        3 4,5  
Outros        0 0  

Total     67      100  

N = número de participantes 

 
 
 

Tabela 34 - Distribuição das respostas das crianças sobre sua fonte de informação em saúde 
bucal (2ª avaliação). Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, 
Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Fonte de informação N    %  

Família 10 14,9  
Escola 12 18,8  
Televisão  1 1,5  
Livros, revistas, folhetos informativos  0 0  
Dentista        44   65,7  
Outros         0 0  

Total     67      100  

N = número de participantes 

 

Caso o aluno acertasse todas as respostas do questionário, ele faria 32 acertos. 

A média de acertos na primeira avaliação foi de 12,3; e, na segunda de 24,3, 

demonstrando aumento de 97,1% na quantidade de acertos, o que permite concluir 

evolução satisfatória no conhecimento em saúde bucal das crianças pesquisadas 

através do programa educativo-preventivo. Estes achados também foram 

observados no estudo de Castro e Costa (2015), ao analisarem a efetividade de um 

programa educativo utilizando a literatura de cordel como estratégia pedagógica na 

aprendizagem em saúde bucal.  Os autores aplicaram um questionário sobre saúde 

bucal para sondagem dos conhecimentos prévios de escolares de 8 a 13 anos, 

socialmente desfavorecidos, matriculados numa instituição pública de ensino de 

Natal (RN); e uma entrevista aberta com duas perguntas geradoras. A mediana do 

nível de acertos foi significativa passando de 5,00 (antes) para 8,50 (após), 

demonstrando a efetividade do cordel enquanto estratégia pedagógica criativa e 

dinâmica, na divulgação de conhecimentos, motivação, educação e promoção da 

saúde bucal. 
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Resultados semelhantes também foram encontrados no estudo de Ribeiro, 

Dovigo e Silva (2009), demonstrando que o método educativo-preventivo provocou 

aumento no conhecimento em saúde bucal dos escolares e contribuiu para a 

motivação em relação aos hábitos de higiene bucal. Neste trabalho, a comparação 

dos resultados obtidos após a primeira e segunda aplicação do questionário revelou 

aumento no conhecimento dos escolares em relação a todos os temas abordados. O 

efeito educativo do método aplicado foi confirmado também pela alta frequência dos 

elementos de impacto encontrados nas redações. Em 84,8% das redações, foi 

observada a presença da palavra higiene bucal; e em 66,6%, as palavras cárie e 

dentista. 

Todos os autores citados acima ressaltam que, para que haja mudança efetiva 

nos hábitos e cuidados com a saúde bucal, é imprescindível que programas de 

prevenção sejam aplicados periodicamente para incentivar as crianças a uma 

conscientização concreta da necessidade de cuidar da saúde. 

 

5.7 Conhecimento em saúde bucal dos adolescentes (10 anos ou mais) 

 

Todos os 57 adolescentes (10 anos ou mais) examinados responderam a um 

questionário, produzido no estudo de Francisco (2009), composto de 15 questões, 

para avaliar o conhecimento deles em saúde bucal. O mesmo foi respondido em 

dois momentos, antes (março 2016) e depois (maio 2016) do programa educativo- 

preventivo realizado na escola, com o intuito de avaliar o quanto de conhecimento foi 

adquirido por esses adolescentes. As questões eram de múltipla escolha e 

apresentavam apenas uma resposta correta. 

 As Tabelas 35 e 36 demonstram a proporção de acertos dos adolescentes na 

1ª e 2ª aplicação do questionário, respectivamente. 

 
Tabela 35 - Proporção de acertos dos adolescentes (1ª avaliação).  Escola Municipal de Tempo 
Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Item Pergunta 
% de 

Acertos 

1 O que é a cárie? 75,4 
2 Quanto tempo pode durar os dentes     permanentes? 28,1 
3 O que é Placa Bacteriana? 26,3 
4 Qual a função do fio dental? 70,2 
5 O que pode causar o sangramento da gengiva? 73,7 
6 Qual a melhor maneira de evitar a cárie? 73,7 

      7 O que deve ser realizado todos os dias para se ter uma boca 
saudável? 

47,4 
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       8 É importante ir ao dentista mesmo sem ter cárie? 86,0 
       9 Pensando em sua saúde bucal, como deve ser o consumo de 

doces? 
5,3 

      10 Em caso de dor de dente, o que deve ser feito? 86,0 
      11 Qual a melhor maneira de realizar a sua higiene bucal? 61,4 
      12 Deve-se escovar os dentes: 64,9 
      13 Se você não escovar os dentes corretamente, o que poderá 

acontecer? 
64,9 

      14 O que é flúor? 49,3 
      15 Quando o flúor é importante? 64,9 

 
  
 

Tabela 36 - Proporção de acertos dos adolescentes (2ª avaliação).  Escola Municipal de 
Tempo Integral São Domingos Sávio, Petrolina, Pernambuco, 2016. 

Item Pergunta 
% de 

Acertos 

1 O que é a cárie? 94,7 
2 Quanto tempo pode durar os dentes     permanentes? 89,5 
3 O que é Placa Bacteriana? 93,0 
4 Qual a função do fio dental? 94,7 
5 O que pode causar o sangramento da gengiva? 86,0 
6 Qual a melhor maneira de evitar a cárie? 93,0 

      7 O que deve ser realizado todos os dias para se ter uma boca 
saudável? 

78,4 

       8 É importante ir ao dentista mesmo sem ter cárie? 96,5 
       9 Pensando em sua saúde bucal, como deve ser o consumo de 

doces? 
54,4 

      10 Em caso de dor de dente, o que deve ser feito? 98,2 
      11 Qual a melhor maneira de realizar a sua higiene bucal? 96,5 
      12 Deve-se escovar os dentes: 94,7 
      13 Se você não escovar os dentes corretamente, o que poderá 

acontecer? 
89,5 

      14 O que é flúor? 84,2 
      15 Quando o flúor é importante? 

 
98,2 

 

 

Na primeira avaliação, quando questionados sobre o conceito da cárie dentária, a 

maioria dos adolescentes, 43 (75,4%), acertaram ao afirmar que se tratava de uma 

doença causada principalmente pela falta de higiene bucal, 7 (12,3%) afirmou ser 

um buraco no dente causado pelo uso de antibióticos, 4 (7,0%) uma doença que 

passa de uma pessoa para outra, 3 (5,3%) um dente que não se formou por 

completo e nenhum pesquisado assinalou a alternativa que dizia que cárie dentária 

não era uma doença. Isto demonstra que os adolescentes já haviam recebido 

informações sobre a cárie dentária e a importância da higiene bucal na sua 

prevenção. Na segunda avaliação, a grande maioria, 54 (94,7%) respondeu 

corretamente essa questão sobre o conceito da cárie dentária. 
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 Sobre o tempo que os dentes permanentes devem durar, apenas 16 (28,1%) 

adolescentes responderam corretamente na primeira aplicação do questionário. A 

maioria dos participantes acreditava que os dentes permanentes apresentavam um 

determinado tempo de duração. Na segunda aplicação, 51 (89,5%) adolescentes 

demonstraram entender que os dentes permanentes, quando cuidados, duram por 

toda a vida. 

Quando questionados sobre o conceito da placa bacteriana, mais da metade dos 

alunos, 31 (54,4%), na primeira avaliação, afirmou se tratar de uma placa usada 

para evitar a cárie. Sabe-se que a placa bacteriana é um fator etiológico da cárie, 

estando essa alternativa totalmente equivocada. Durante a segunda avaliação, a 

grande maioria dos adolescentes, 53 (93,0%), evidenciou entender o verdadeiro 

conceito de placa bacteriana. 

Sobra a utilidade do fio dental, a maioria dos pesquisados, na primeira e segunda 

avaliação, demonstraram entender a função do seu uso, ocorrendo na segunda 

avaliação, ainda, um aumento na quantidade de acertos desse item. Isto se repete 

nas duas questões seguintes, sobre o que pode causar o sangramento gengival e a 

melhor maneira de evitar a cárie. Pode-se notar que grande parte dos adolescentes 

já tinha conhecimento desses assuntos. 

Pouco menos da metade dos alunos acertaram, na primeira avaliação, o que 

deve ser realizado todos os dias para se ter uma boca saudável. Entretanto, na 

segunda avaliação, 78,4% acertaram ao afirmar que escovar os dentes e usar o fio 

dental é a melhor forma de se manter a saúde bucal. 

A grande maioria dos adolescentes pesquisados demonstraram, durante as duas 

avaliações, que sabiam a importância de se ir ao dentista mesmo sem ter cárie, 

demonstrando o conhecimento quanto a necessidade de prevenção. Este resultado 

contraria o que ocorre no cotidiano do consultório odontológico, em que se observa 

o tratamento curativo tendo maior procura que o profilático. 

A questão mais errada, durante as duas avaliações, trazia o questionamento: 

pensando em sua saúde bucal, como deve ser o consumo de doces? Na primeira 

avaliação, apenas 5,3% dos pesquisados sabiam que o consumo deve ser realizado 

após as refeições principais, evitando consumir entre os intervalos das refeições. 

Sabe-se que não é necessário restringir completamente os açúcares da dieta, mas é 

preciso estar atento à quantidade e principalmente a frequência da sua ingestão, 

pois ele é determinante no desenvolvimento de doenças bucais e sistêmicas. Na 



86 
 

segunda avaliação, pouco mais da metade dos pesquisados, 54,4% respondeu 

corretamente esta questão.  

Quando questionados sobre o que se fazer em caso de dor de dente, a grande 

maioria, nas duas avaliações, respondeu corretamente ao afirmar que se deve 

procurar um dentista. Este foi o item do questionário com maior número de acertos 

em ambas as avaliações. 

Na primeira e segunda avaliação, ao responderem sobre qual a melhor maneira 

de realizar a sua higiene bucal, a maioria dos pesquisados respondeu corretamente 

ao afirmar que escovar os dentes suavemente e passar o fio dental é a forma mais 

efetiva. Na segunda avaliação houve um aumento na quantidade de acertos desse 

item. 

Quando questionados sobre o motivo de se escovar os dentes e se não escovar 

os dentes corretamente o que poderá acontecer, na primeira avaliação, em ambas 

as questões, a margem de acerto foi de 64,9%. Na segunda avaliação, a margem de 

acerto foi de 94,7% e 89,5%, respectivamente, demonstrando que a maioria dos 

adolescentes entendeu que se deve escovar para remover o resto de alimento dos 

dentes e que o fato de não realizar a escovação corretamente pode gerar o 

desenvolvimento da cárie e do mau hálito. 

As duas últimas questões abordaram sobre o flúor, questionando sobre seu 

conceito e em qual fase da vida ele é importante. Na primeira avaliação, 

praticamente metade dos alunos erraram o conceito de flúor, as repostas variaram 

entre: um remédio para curar a cárie; um produto usado para deixar os dentes mais 

brancos e um produto que não deixa o dente doer, mas a maioria, 64,9% 

demonstrou saber que o flúor é importante em todas as idades, já que o processo 

desmineralização-remineralização ocorre continuamente na cavidade bucal, durante 

toda a vida. Na segunda avaliação, a grande maioria, 84,2%, acertou ao afirmar que 

o flúor é um produto usado para fortalecer os dentes evitando a cárie, ou seja, que 

ele é um fator preventivo a essa doença bucal. Praticamente todos os adolescentes, 

98,2%, entenderam a importância de se utilizar o flúor em todas as fases da vida. 

A média de acertos na primeira avaliação foi de 8,9 questões; e, na segunda de 

13,4, demonstrando aumento de 50,6% na quantidade de acertos, com crescimento 

no conhecimento em saúde bucal dos adolescentes pesquisadas através do 

programa educativo-preventivo. 
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Ao se avaliar o conhecimento em saúde bucal das crianças e adolescentes da 

escola, notou-se que, em ambos os grupos pesquisados, houve evolução satisfatória 

através do programa educativo-preventivo com aumento significativo no número de 

respostas corretas obtidas após as atividades. Pode-se observar ampliação no 

conhecimento de conceitos fundamentais como a cárie dentária, a placa bacteriana, 

ciência sobre a utilidade do flúor, a influência da dieta na etiologia da cárie e as 

formas de prevenção das doenças bucais.  Esses resultados estão de acordo com 

os achados de Cruz et al. (2015), que realizaram um programa de educação e 

motivação em uma escola municipal de Itapagipe (MG). Os autores aplicaram um 

questionário com as crianças em dois momentos distintos, antes e depois da 

realização do método educativo. Após as orientações, 100% dos alunos 

responderam saber sobre a doença cárie e a necessidade de higienizar a boca três 

ou mais vezes ao dia; 98,4% assinalaram que se deve usar escova, pasta e fio 

dental para higienização bucal; 79,6% dos alunos disseram que comer muito doce, 

não escovar os dentes e não usar fio dental faz mal aos dentes. Da mesma forma 

que o presente estudo, os autores notaram melhoria significativa no número de 

respostas corretas obtidas após as atividades de orientação, o que demonstra que 

os alunos aumentaram seus conhecimentos com relação à saúde bucal. Entretanto, 

ressaltam que a educação e aprendizado, com assimilação de conhecimentos em 

relação à saúde geral e bucal, não significa necessariamente, a adoção efetiva 

dessas boas práticas para saúde, mas espera-se que repercuta na prevenção e 

controle da doença cárie. Nesta pesquisa, o aumento na assimilação do 

conhecimento em saúde bucal pelo programa educativo refletiu na melhora da 

condição de saúde oral dos alunos estudados, visto que houve redução do IHOS, 

demonstrando maior controle do biofilme dental, através da escovação dentária, 

diminuindo o risco da cárie dentária. 

 

5.8 Limitações do estudo 

 

Quanto às limitações deste estudo, não foram avaliados todos os escolares 

esperados devido a não devolução do TCLE pelos pais ou responsáveis, por alguns 

alunos não estarem presentes na escola nos dias dos exames ou das aplicações 

dos questionários e também por algumas intercorrências na rotina das atividades 

escolares, como comemorações de datas especiais e ações culturais. Além disso, 
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alguns responsáveis das crianças examinadas não devolveram os questionários 

enviados para casa e alguns retornaram com respostas incompletas. Também se 

considera como viés desse estudo a aplicação dos questionários de conhecimento 

em saúde bucal às crianças que ainda não sabiam ler, pois apesar de serem auto 

aplicáveis, a pesquisadora teve que realizar a leitura dos mesmos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os índices CPO-D médio e ceo-d médio, da população estudada, foram 

considerados muito baixo e baixo, respectivamente, segundo a OMS. Entretanto, os 

alunos apresentaram elevada experiência de cárie e necessidade eminente de 

tratamento cirúrgico-restaurador. 

De modo geral, a condição socioeconômica dos estudantes pode ser 

considerada desfavorável, visto que a renda mensal familiar da maioria era inferior a 

dois salários mínimos. 

Os aspectos comportamentais relativos à saúde bucal precisam ser melhorados, 

sobretudo, quanto ao uso do fio dental, a participação da família na escovação dos 

dentes das crianças e a frequência de ingestão de alimentos cariogênicos. 

A maioria dos alunos demonstrou ter acesso aos serviços odontológicos de 

saúde, utilizando principalmente o serviço público. Na maioria dos casos, o maior 

interesse era a prevenção das doenças bucais e não apenas por procedimentos 

curativos. 

O programa educativo-preventivo, proposto em ambiente escolar, foi efetivo na 

melhoria do nível de conhecimento em saúde bucal e comportamento de higiene oral 

dos alunos, podendo contribuir para a redução do risco de desenvolver a cárie 

dentária, uma vez que houve uma redução significativa no IHOS e elevação no 

conhecimento das crianças e adolescentes estudadas. Isto demonstra que a escola 

é um espaço importante de informação em saúde e deve ser aproveitado de forma 

mais efetiva. 

 

 

 

 

  



90 
 

7. CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Sugere-se que programas odontológicos educativo-preventivos sejam 

desenvolvidos nas escolas de maneira continuada de forma a refletir na melhoria da 

saúde bucal das crianças e adolescentes e incentivá-los ao cuidado com a própria 

saúde. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO SOBRE O CONHECIMENTO EM SAÚDE BUCAL 

(crianças 6 – 9 anos e 11 meses) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE:  -___________________________________________________ 

 

1) Para você, o que é cárie? (Se você achar necessário, marque mais de uma resposta)   

    1. (   ) Uma mancha branca no dente     2. (   ) Uma mancha escura no dente     3. (   ) 

Uma cavidade (“ buraco”) no dente     4. (   ) Um desequilíbrio do meio ambiente bucal 

(dentro da boca)     5. (   ) Não sei     6. (   ) Outros – Cite : 

______________________________________________________________   

 

2) O que pode causar a doença cárie? (Se você achar necessário, marque mais de uma 

resposta)   

    1. (   ) Doces e alimentos com açúcar     2. (   ) Higiene bucal ruim (má higiene bucal) 

3. (  ) Bactérias, placa     4. (   ) Ácidos     5. (   ) Bichos do dente     6. (   ) Não sei      7. (   ) 

Outros - Cite : 

_______________________________________________________________ 

 

3) O que fazer para manter os dentes livres de cárie? (Se você achar necessário, 

marque mais de uma resposta)   

  1. (   ) Ter higiene - escovar e usar fio dental     2. (   ) Ir ao dentista - tratar     3. (   ) 

Cuidar da dieta - ingerir (comer / beber)   menos alimentos doces/com açúcar     4. (   ) Usar 

flúor     5. (   ) Não sei     6. (   ) Outros - Cite: 

_______________________________________________________________   

 

4) Para que serve o fio dental? (Se você achar necessário, marque mais de uma 

resposta)   
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 1. (   ) Para evitar mau hálito      2. (   ) Para limpar entre os dentes     3. (   ) Para evitar 

cárie     4. (   ) Para evitar doenças na gengiva     5. (   ) Não sei     6. (   ) Outros - Cite : 

_______________________________________________________________   

 

5) Para que serve o flúor? (Se você achar necessário, marque mais de uma resposta)   

                                                                                                                                                                                                                                                      

1. (   ) Para deixar os dentes mais brancos     2. (   ) Para melhorar o hálito      3. (   ) Tem 

ação detergente, de limpeza  4. (   ) Para proteger os dentes contra a cárie     5. (   ) Não sei     

6. (   ) Outros - Cite : 

_______________________________________________________________  

 

6) Onde podemos encontrar o flúor? (Se você achar necessário, marque mais de uma 

resposta)   

    1. (   ) Na pasta de dente     2. (   ) Na água de abastecimento (água de beber)     3. (  ) 

Na farmácia     4. (   ) Com o dentista     5. (   ) Não sei     6. (   ) Outros - Cite : 

______________________________________________________________ 

 

7) Para você, o que é placa bacteriana?   

    1. (   ) Uma  pasta de dente      2. (   ) Uma camada de bactérias sobre os dentes      3. 

(   ) Uma cobertura plástica sobre os dentes     4. (   ) Não sei     5. (   ) Outros - Cite : 

_______________________________________________________________   

 

8) A placa bacteriana deve ser retirada:   

    1. (   ) Pelo menos uma vez ao dia     2. (   ) Só pelo dentista     3. (   ) Nunca     4. (   ) 

Não sei     5. ( ) Outros - Cite : 

_________________________________________________________   

 

9) Se ocorre sangramento quando você escova os dentes é um sinal de:   
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    1. (   ) Placa bacteriana      2. (   ) Doença na gengiva     3. (   ) Cárie     4. (   ) Não sei     

5. (  ) Outros - Cite : 

_______________________________________________________________   

 

10) O que pode causar a doença na gengiva? (Se você achar necessário, marque mais 

de uma resposta)   

    1. (   ) Higiene bucal ruim  (má higiene bucal)     2. (   ) Trauma devido à escovação 

(escovação errada, que “machuca”)     3. (   ) Bactérias, placa     4. (   ) Alimentação 

inadequada (“errada”), falta de vitamina C     5. (   ) Tártaro     6. (   ) Não sei     7. (   ) Outros 

- Cite :     _____________________________________________________________   

 

11) O que fazer para prevenir a doença na gengiva? (Se você achar necessário, marque 

mais de uma resposta)                                                                                                                                                                                                                                                      

    1. (   ) Escovar os dentes      2. (   ) Fazer bochecho após as refeições (após comer / 

beber)     3. (   ) Comer menos alimentos quentes e beber alimentos gelados     4. (   ) Visitar 

o dentista     5. (   ) Usar pasta de dente com flúor     6. (   ) Comer frutas, alimentos 

saudáveis     7. (   ) Não sei     8. ( ) Outros - Cite : 

________________________________________________________   

 

12) Qual a sua principal fonte de informação sobre saúde bucal (Marque apenas uma 

resposta)   

    1. (  ) Família     2. (   ) Escola     3. (   ) Televisão     4. (   ) Livros, revistas, folhetos 

informativos     5. (  ) Dentista     6. (  ) Ambiente de trabalho e/ou estudo     7. (  ) Outros - 

Cite : _______________________________________________________________ 

*Fonte: (PAULA, 2005) 
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ANEXO B - CONHECIMENTO EM SAÚDE BUCAL  

(ADOLESCENTES 10 ANOS OU MAIS) 

 

Nome:__________________________________________________ 

Série:________________     Idade:___________________________ 

 

 MARQUE APENAS 01 (UMA) RESPOSTA CORRETA: 

 Sexo: (  ) Masculino    (  ) Feminino 

 

01)  O que é cárie? 

 

A. É uma doença que não passa de uma pessoa para outra; 

B. Não é uma doença; 

C. É uma doença causada principalmente pela falta de higiene bucal; 

D.  Um buraco no dente causado pelo uso de antibióticos; 

E. É um dente que não se formou por completo. 

 

02) Quanto tempo pode durar os dentes permanentes? 

A. Somente durante a adolescência; 

B. Até 40 anos; 

C. No máximo até 70 anos; 

D. Até a pessoa morrer. 

 

03) O que é Placa Bacteriana? 
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A. É uma placa usada para evitar cárie; 

B. É um aparelho que pode machucar a boca; 

C. Uma camada dura que se forma na superfície dos dentes; 

D. Uma massa amarelada constituída de restos de alimentos que se forma nos dentes; 

E. Uma placa usada para corrigir os dentes tortos. 

 

04) Qual a função do fio dental? 

 

A. Somente para limpar entre os dentes do fundo; 

B. Somente para limpar entre os dentes da frente; 

C. Para remover restos de alimentos e placa bacteriana entre todos os dentes; 

D. O fio dental não é importante. 

 

05) O que pode causar o sangramento da gengiva? 

 

A. Comer muito doce; 

B. Comer muitos alimentos frios ou quentes; 

C. Não cuidar corretamente da higiene bucal; 

D. Nada causa o sangramento, pois é normal.  

 

06) Qual a melhor maneira de evitar a cárie? 

 

A. O açúcar; 

B. Comer alimentos mais duros; 
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C. Escovar corretamente os dentes apenas uma vez ao dia; 

D. Comer doces; 

E. Escovar os dentes após comer doce e após as refeições. 

 

07) O que deve ser realizado todos os dias para ter uma boca saudável? 

 

A. Ir ao dentista; 

B. Lavar a boca com o dedo; 

C. Usar palito de dentes; 

D. Escovar os dentes e usar fio dental; 

E. Fazer bochecho com água. 

  

08) É importante ir ao dentista mesmo sem ter cárie? 

 

A. Sim, para verificar se os dentes estão bons; 

B. Não, pois se não tem cárie não é preciso ir ao dentista. 

 

09) Pensando em sua saúde bucal, como deve ser o consumo de doces? 

 

A. Em nenhum momento; 

B. Em qualquer momento desde que escove os dentes logo após; 

C. Após as refeições principais; 

D. Somente pela manhã; 

E. Nunca consumir no período da noite. 
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10) Em caso de dor de dente, o que deve ser feito? 

A. Procurar um dentista; 

B. Pingar remédio no dente; 

C. Usar o palito de dente; 

D. Parar de escovar os dentes. 

 

11) Qual a melhor maneira de realizar sua higiene bucal? 

A. Escovar os dentes com bastante força; 

B. Usar escova de dente dura; 

C. Nunca comer açúcar; 

D. Usar grande quantidade de creme dental; 

E. Escovar os dentes suavemente e passar o fio dental. 

 

12) Deve-se escovar os dentes: 

A. Somente para ter bom hálito; 

B. Somente para ficar mais bonito; 

C. Para remover os restos de alimentos dos dentes; 

D. Apenas quando os pais mandam; 

E. Porque o gosto da pasta de dente faz bem a saúde.  

 

13) Se você não escovar os dentes corretamente, o que poderá acontecer? 

 

A. Seus dentes ficarão mais fortes; 

B. Suas gengivas ficarão mais saudáveis; 
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C. Você poderá ter cárie e mau hálito; 

D. Seus dentes ficarão brancos. 

 

14) O que é flúor? 

 

A. É um remédio para curar a cárie; 

B. É um produto usado para fortalecer os dentes evitando a cárie; 

C. É um produto usado para deixar os dentes mais brancos; 

D. É um produto que não deixa o dente doer. 

 

15) Quando o flúor é importante? 

A. Somente na infância; 

B. Somente na adolescência; 

C. Somente na idade adulta; 

D. Em todas as fases da vida. 

 

*Fonte: (FRANCISCO, 2009) 
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ANEXO C- CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA 

 

Nome do aluno(a):________________________________________________ 

Série:_____________________________  Idade de aluno(a):______________ 

 – Dados do familiar 

- Sexo: ( )Masculino ( )Feminino 

- Idade: ______ 

- Cor:  

( ) 1- branca; 

( ) 2 – negra; 

( ) 3- amarela; 

( ) 4- parda. 

- Grau de Parentesco:  

1 ( ) Pai ou mãe; 

2 ( ) Irmão (a); 

3 ( ) Avô ou avó; 

4 ( ) Tio ou tia; 

5 ( ) Primo ou prima; 

6 ( ) outros 

- Situação conjugal:  

( ) 1- casado (a)/união consensual; 

( ) 2- solteiro (a); 

( ) 3- Viúvo (a); 

( ) 4- Separado (a). 

- Escolaridade: 

1 ( )Analfabeto/Até 3ª série Fundamental 
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2 ( ) Até 4ª série Fundamental 

3 ( )Fundamental Completo 

4 ( )Médio Completo 

5 ( ) Superior Completo 

*Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ANEP, 2012). 

- Quantas pessoas, incluindo o sr(a), residem nesta casa? _________ 

- Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores 
deste domicílio? __________ 

- Quantos bens têm em sua residência? (Considerar como bens: televisão, geladeira, 
aparelho de som, micro-ondas, telefone celular, máquina de lavar roupas, máquina de lavar 
louça, computador, notebook, e número de carros ou motos)________________ 

- No mês passado, quanto receberam, em reais, juntas, todas as pessoas que moram na 
sua casa incluindo salários, bolsa família, pensão, aluguel, soldo, aposentadoria ou outros 
rendimentos? (Marque um X) 

□ Até 250                

□ De 251 a 500 

□ De 501 a 1.500 

□ De 1.501 a 2.500 

□ De 2501 a 4.500 

□ De 4.501 a 9.500 

□ Mais de 9.500 

*Fonte:SB Brasil 2010 (Ministério da Saúde) 
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ANEXO D - DADOS DO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA OU 

ADOLESCENTES (para o responsável): 

 

Nome do aluno(a):____________________________________________________ 

Idade:___________________________________ 

Série:____________________________________ 

 

1 - O seu filho (a) escova os dentes?               

1 - Sim        2 - Não       3 - Não sei        

(se respondeu sim, passe para a questão 2. Caso contrário, passe para a 6).   

 

2 - Com que frequência?       1 -Menos de uma vez ao dia       2 - Uma vez ao dia       3 - 

Duas vezes ao dia        4 - Mais de duas vezes ao dia   

 

3 - Como ele (a) escova os dentes?        1 - Escova de dente e pasta       2 - Escova de 

dente sem pasta       3 - Com o dedo e pasta       4 - Com o dedo sem pasta       5 - Outros - 

Especificar:  

__________________________________________________________________________    

 

4 - Por que ele (a) escova os dentes?          1 - Para evitar cáries        2 - Para limpar os 

dentes / por hábito       3 - Para ter bom hálito / para evitar mau hálito        4 - Par melhorar a 

aparência (para os dentes ficarem bonitos)       5 - Para evitar doença na gengiva                                                                                                                                                                                                                                                      

 

5 - Qual a participação da família na escovação da criança (Apenas os responsáveis por 

alunos de 06 a 10 anos)?       1 - Nenhuma      2 - Fala sobre a escovação / manda escovar      

3 - Supervisiona / checa a escovação      4 - Ajuda a escovar (especificar quem):     

______________________________________________________   
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6 - O seu filho (a) usa fio dental?               1 - Sim        2 - Não       3 - Não sei       

 (se respondeu sim, passe para a questão 7. Caso contrário, passe para a 8).   

 

7 - Com que frequência?       1 -Menos de uma vez ao dia       2 - Uma vez ao dia       3 - 

Duas vezes ao dia        4 - Mais de duas vezes ao dia   

 

8 – Seu filho (a) consome doces, refrigerantes, balas, bolachas ou chicletes entre as 

refeições?        1 - Sim        2 - Não       (em caso negativo passar para a questão 1 - do 

próximo item)   

 

9 - Com que frequência?       1 - 1 vez por semana ou menos        2 - 3 a 4 vezes por 

semana       3 - 1 vez ao dia, todos os dias       4 - 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias       5 - 

Mais do que 3 vezes ao dia, todos os dias       6 - Só nos finais de semana    

 

ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS:  

 

1 - Seu filho (a) já foi ao dentista alguma vez na vida?          1 - Sim        2 - Não   

 

2 - Há quanto tempo?         

0 - Nunca foi ao dentista       1 - Menos de 1 ano       2 - De 1 a 2 anos        3 - 3 ou 

mais anos   

 

3 - Onde?            

0 - Nunca foi ao dentista        1 - Serviço público        2 - Serviço privado liberal       3 - 

Serviço privado (planos e convênios)       4 - Serviço filantrópico       5 - Outros   

 

4 - Por quê?                                                                                                                                                                                                                                                    
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0 - Nunca foi ao dentista       1 - Consulta de rotina/ reparos/ manutenção       2 - Dor       

3 - Sangramento gengival       4 - Cavidades nos dentes       5 - Feridas, caroços ou 

manchas na boca       6 - Outros   

 

5 - Como avalia o atendimento?          

0 - Nunca foi ao dentista       1 - Péssimo       2 - Ruim       3 - Regular       4 - Bom        

5 - Ótimo   

 

6 - Recebeu informações sobre como evitar problemas bucais?        1 - Sim        2 - Não  

 

7 - Considera que necessita de tratamento atualmente?                1 - Sim        2 - Não    

 

*Fonte: (PAULA, 2005) 
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ANEXO E - Códigos e critérios para cárie dentária  

0 (A) - Coroa hígida. Considera-se uma coroa hígida quando não há evidência 

clínica de cárie, tratada ou não. Os estágios da cárie que precedem à cavitação, 

bem como outras condições similares aos estágios precoces de cárie, são excluídos 

em virtude de não ser possível se obter um diagnóstico confiável. Deste modo, uma 

coroa que apresente os seguintes defeitos, desde que na ausência de outros 

critérios positivos, deve ser registrada como hígida: - manchas esbranquiçadas; - 

mudanças na coloração ou manchas rugosas que não cedam à pressão quando 

sondadas com a sonda periodontal; - fóssulas pigmentadas ou fissuras em que não 

se tenha sinais claros de esmalte socavado, ou que apresente fundo ou paredes 

moles detectáveis na sondagem; - áreas pigmentadas duras, escuras e brilhantes 

de um esmalte com sinais de fluorose moderada ou severa; - lesões que, com base 

em sua história e distribuição, ou a partir do exame visual táctil, parecem ser 

devidas à abrasão.  

Nota: todas as lesões questionáveis devem ser classificadas como hígidos. 

1 (B) - Coroa cariada. Cárie é registrada como presente, quando uma lesão de 

fóssula ou fissura ou de superfície lisa tem uma cavidade evidente, esmalte 

socavado, ou um amolecimento detectável do assoalho ou das paredes. Um dente 

com uma restauração temporária ou com selante (código 6 (F)), mas que esteja 

também cariado, dever ser incluído nesta categoria. Em casos nos quais a coroa 

está totalmente destruída pela cárie, mantendo apenas a raiz, a cárie é registrada 

como originalmente pertencente à coroa e, portanto, deve ser codificada somente 

como cárie de coroa. A sonda periodontal deve ser usada para confirmar a 

evidência visual de cárie nas superfícies oclusal, vestibular e lingual. Em caso de 

dúvida, não se registra presença de cárie.  

2 (C) - Coroa restaurada com cárie. Uma coroa é considerada restaurada com cárie, 

quando se detecta uma ou mais restaurações permanentes e uma ou mais áreas 

com lesão de cárie. Nenhuma distinção deve ser feita entre cáries primárias e 

secundárias (ou seja, o mesmo código deve ser aplicado se a cárie tem ou não uma 

associação física com a (s) restauração (ões). 

3 (D) - Coroa restaurada sem cárie. Uma coroa é considerada como restaurada sem 



111 
 

cárie quando uma ou mais restaurações estiverem presentes e não houver 

nenhuma cárie visível na coroa. Um dente no qual tenha sido colocada uma coroa 

artificial por causa de cárie, deve ser registrado nesta categoria. Por outro lado, um 

dente que possua uma coroa artificial colocada por outras razões deve ser 

registrada como apoio de ponte (código 7 (G)). 

4 (E) - Perdido por cárie. Este código é usado para dentes permanentes ou 

decíduos que tenham sido extraídos por causa de cárie e devem ser registrados 

somente como condição da coroa. No caso dos dentes decíduos, o escore perdido 

só deve ser assinalado se o indivíduo apresentar uma idade na qual a exfoliação 

normal não seja suficiente para explicar a ausência do dente. 

5 (-) - Dente permanente perdido por outras razões. Este código é utilizado para 

dentes com ausência congênita, ou extraídos por razões ortodônticas, doença 

periodontal, trauma etc. Da mesma forma que o código 4, duas entradas para o 

código 5 devem ser colocadas e unidas por uma linha. 

6 (F) - Selante. Usado para dentes nos quais foi colocado um selante na superfície 

oclusal ou para dentes que possuam uma restauração em resina colocada após um 

alargamento das fissuras com brocas em forma de chama (restauração preventiva). 

Se o dente com selante apresentar uma cárie, deve ser codificado como "1" ou "B".  

7 (G) - Apoio de ponte, coroa ou faceta. Este código é usado somente para 

condição da coroa e indica que o dente faz parte de uma ponte fixa, ou seja, é um 

apoio de ponte. Este código também pode ser usado para coroas artificiais 

colocadas por outras razões que não a cárie e para facetas laminadas que cobrem 

a face vestibular em um dente no qual não exista sinal evidente de presença de 

cárie ou de restauração.   

Nota: Os dentes perdidos que estão substituídos pela ponte são codificados como 4 

ou 5, no item condição coronária.   

Implantes: Este código é usado no registro da situação da raiz para indicar que um 

implante que foi colocado como apoio de ponte fixa. 

8 (-) Coroa não erupcionada. Esta classificação é restrita à dentição permanente e 

usada somente para o espaço dentário em que o dente permanente ainda não 
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erupcionou, mas sem o dente decíduo. Os dentes codificados como não 

erupcionados são excluídos de todos os cálculos relativos a cárie dentária. Esta 

categoria não inclui ausência congênita, ou dentes perdidos por trauma etc. Para o 

diagnóstico diferencial entre perdidos e não erupcionados, ver descrição do código 

5.  

T (T) - Trauma (fratura). Uma coroa é codificada como fraturada quando alguma de 

suas superfícies foi perdida como resultado de trauma e não existe evidência de 

cárie.  

9 (-) - Sem registro. Este código é usado para qualquer dente permanente que não 

pode ser examinado por alguma razão (por exemplo, bandas ortodônticas, 

hipoplasia severa etc). 

Fonte: WHO (1997) 
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ANEXO F – CARTA DE ANUÊNCIA 

 



114 
 

ANEXO G – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

A cárie dentária é a doença bucal mais comum em crianças, porém existem formas 

de diminuir e controlar o aparecimento dessa doença. No período de setembro de 2015 a 

maio de 2016, será desenvolvida na Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 

Sávio uma pesquisa intitulada “Impacto de um programa preventivo de educação em saúde 

bucal em uma escola municipal de Petrolina” na qual será elaborado um programa de 

educação em saúde bucal. Será realizada a transmissão de conhecimentos sobre hábitos 

de higiene bucal e alimentação saudável, através de palestras educativas, jogos e 

brincadeiras, ensinando as crianças a se protegerem contra a cárie e as doenças da 

gengiva. Além disso, serão realizadas atividades de escovação dental supervisionada e uso 

do fio dental, distribuição de escovas, cremes dentais e fios dentais, aplicação de flúor e 

evidenciação de placa bacteriana. Pedimos, pois, sua autorização para a participação do 

seu (s) filho (a) nessas atividades. A participação do seu (sua) filho (a) será limitada a: 

1- Assinar termo de consentimento (este); 

2- Participar do exame clínico odontológico, em que a dentista irá avaliar a situação 

de saúde bucal do seu filho (a). O exame será realizado com espátula de 

madeira tipo abaixador de língua e gazes. A dentista usará material de proteção 

individual (luvas, jaleco, máscara e touca), todo o material usado será 

descartável. Este é um simples exame que não oferece riscos de nenhuma 

natureza para a criança; 

3- Degustar sucos de uva com diferentes concentrações de açúcar e dizer qual 

deles gostou mais (crianças com restrição ao consumo de açúcar não irão 

participar dessa atividade. Informe caso seu filho seja portador da diabetes. Mas 

eles participarão de todas as demais atividades preventivas e educativas). 

4- Crianças e adolescentes com histórico de alergia ao flúor e/ou a corantes 

também não poderão participar da pesquisa, mas esses indivíduos poderão 

participar das atividades educativas e preventivas. 



117 
 

5- Responder a questionário sobre seus hábitos e conhecimentos na área de saúde 

bucal; 

6- Participar de palestras educativas, jogos, brincadeiras relacionadas a educação 

em saúde bucal;  

7- Realizar atividades de escovação dental supervisionada e uso do fio dental 

diariamente, aplicação de flúor (bochecho) e evidenciação de placa bacteriana (bochecho); 

8 - Receber doação de escova dental, creme dental e fio dental a cada três meses, 

durante o projeto, que irá durar 06 meses. 

 

9 – O responsável irá responder a questionário sócio demográfico e sobre os hábitos de 

higiene oral do seu filho (a).  

 

Esclareço que:  

1. Nos resultados da pesquisa ninguém saberá o nome do seu filho.  

2. Você pode, a qualquer momento, desistir que seu filho faça parte dessa pesquisa.  

3. Caso não queira participar da pesquisa, você ou seu filho não sofrerão nenhum tipo 

de prejuízo.  

4. Caso seja constatada necessidade de tratamento odontológico, você será alertada e 

orientada sobre as providências a serem tomadas.  

5. As informações coletadas são específicas para esta pesquisa, sendo que os 

resultados serão divulgados através de artigos científicos e apresentações orais e escritas 

em congressos de saúde.  

6. Os seus dados serão manuseados somente pelos pesquisadores e não será permitido 

o acesso de outras pessoas. O material com suas informações (fotos, vídeos) ficará 

guardado sob a responsabilidade da pesquisadora (Larissa Lorena de Carvalho) com a 

garantia de manutenção do sigilo e confidencialidade em arquivo, físico ou digital, sob sua 

guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa. 

7. Essa pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética e Deontologia em estudos e 

pesquisas – CEDEP.  
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Contando com sua participação, agradeço a colaboração.  

Larissa Lorena de Carvalho (cirurgiã-dentista e aluna de mestrado) 

 

Por favor, devolva o termo de consentimento assinado para que seu filho possa 

participar da pesquisa.        

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu________________________________________________________responsável 

por________________________________________________ fui devidamente esclarecido 

sobre a pesquisa que será realizada na Escola Municipal de Tempo Integral São Domingos 

Sávio.  

Fui informado de que as atividades serão fotografadas e filmadas para fins de pesquisa 

científica/ educacional para o projeto de pesquisa intitulado “Impacto de um programa 

preventivo de educação em saúde bucal em uma escola municipal de Petrolina” e que 

tomarei conhecimento dos resultados da pesquisa. Sei que a participação nesta pesquisa é 

voluntária e que serão garantidos o anonimato (o nome do meu (s) filho (a) não será 

revelado) e sigilo das informações, e que meu (s) filho (a) terá liberdade para se retirar do 

estudo a qualquer momento, caso seja este o seu desejo, sem causar prejuízo para seus 

estudos na escola. Fui informado de que os riscos à saúde moral e física do meu filho (a) 

serão mínimos. Os possíveis riscos da participação na pesquisa são constrangimentos 

perante pessoas caso a identidade dele (a) venha a público, o que será minimizado pela 

garantia da CONFIDENCIALIDADE das informações e pelo ANONIMATO de todos que 

participarem da pesquisa. Quanto ao risco pela aplicação do flúor e do corante fucsina 

(evidenciação da placa bacteriana), a dose a ser aplicada não apresenta risco de 

intoxicação, além disso, haverá monitoramento direto por parte do pesquisador no que se 

refere aos níveis de aplicação do flúor e do corante. Em ambos os casos não será realizada 

a ingestão dos produtos, apenas o bochecho e em seguida seu filho irá cuspir. A quantidade 

do produto será controlada pela pesquisadora e a dose utilizada não apresenta nenhum 

risco de reação adversa, mas caso seu filho apresente algum tipo de reação adversa ao 

produto oferecido na presente pesquisa este será encaminhado para atendimento médico 

pela própria pesquisadora. 
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Após ler estas informações e de ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pela 

pesquisadora, concordo com a participação do meu filho, de forma voluntária, nesta 

pesquisa. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Data:____/____/_____Local:_______________________________________ 

 

Em caso de dúvida, por favor, procure um dos responsáveis pela pesquisa: 

Pesquisadora: Larissa Lorena de Carvalho  

Aluna do Mestrado Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco – UNIVAF 

Celular: 81 – 98899-2745 

Avenida José de Sá Maniçoba - Centro, Petrolina - PE, 56304-917 

(87) 2101-6705 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Domingues de Faria  

Professor do Mestrado Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do vale 

do São Francisco – UNIVAF 

Avenida José de Sá Maniçoba - Centro, Petrolina - PE, 56304-917 

(87) 2101-6705 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética e 

Deontologia em estudos e pesquisas – CEDEP.  

Avenida José de Sá Maniçoba - Centro, Petrolina - PE, 56304-917 

(87) 2101-6705 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Impacto de um 

programa preventivo de educação em saúde bucal em uma escola municipal de 

Petrolina (PE)”. Você irá aprender sobre higiene bucal e alimentação saudável, 

através de palestras educativas, jogos e brincadeiras, onde você irá aprender a se 

proteger da cárie e das doenças da gengiva. Além disso, serão realizadas na escola 

atividades de escovação dental e uso do fio dental, distribuição de escovas de 

dente, cremes dentais e fios dentais, aplicação de flúor, evidenciação de placa 

bacteriana. As crianças e adolescentes que irão participar dessa pesquisa têm de 06 

a 14 anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um 

direito seu e não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa será feita na Escola 

Municipal de Tempo Integral São Domingos Sávio, a dentista irá avaliar seus dentes, 

você vai provar sucos de uva com diferentes quantidades de açúcar e dizer qual 

deles você gostou mais (alunos com diabetes não irão participar dessa atividade). 

Você irá responder perguntas sobre seus hábitos e conhecimentos na área de saúde 

bucal. Todos os alunos autorizados poderão participar de palestras educativas, 

jogos, brincadeiras sobre educação em saúde bucal. Serão realizadas atividades de 

escovação dental e uso do fio dental diariamente, aplicação deflúor e com um 

corante vermelho será marcado áreas no dente acúmulo de restos de comida, para 

demonstrar os locais que você tem que melhorar na escovação. Você irá receber 

escova de dente, creme dental e fio dental a cada três meses, durante o projeto. As 

atividades serão filmadas e fotografadas e os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as crianças e adolescentes que participaram da 

pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora Larissa 

Lorena de Carvalho. 

     Caro aluno, se estiver de acordo com o consentimento dado por seu pai, mãe e/ou 

responsável, assine abaixo para que possa participar das atividades. 

Assinatura do aluno_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador _________________________________________  

Petrolina___/___/___ 



121 
 

APÊNDICE C - EXAME CLÍNICO 

 
NOME:_______________________________________________ DADE:_________ 

LOCAL DO EXAME:________________________________ DATA: _____________ 

EXAMINADOR:_______________________ ANOTADOR:_____________________ 

 
 

ODONTOGRAMA 
 
 

 
 
                               IHOS 
 

 
 

 

 

 

 

DENTE SUPERFICIE ESCORE 

1ª A.V. 

ESCORE 

2ª A.V. 

16 V   

26 V   

36 L   

46 L   

11 V   

31 V   
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APÊNDICE D – Fotografias das atividades educativo-preventivas 

 

         

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

            

 

Figura 1: Atividade de escovação 
supervisionada em uma escola municipal 
de Petrolina – PE (Fonte: Arquivo 
pessoal). 

 

 

Figura 2: Atividade de escovação 
supervisionada em uma escola municipal de 
Petrolina – PE (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Figura 3: Orientação de higiene bucal em 
uma escola municipal de Petrolina – PE 
(Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Figura 4: Kit de higiene bucal para alunos de 
uma escola municipal de Petrolina – PE 
(Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Figura 5: Jogo educativo em saúde bucal 
em uma escola municipal de Petrolina – 
PE (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Figura 6: Jogo educativo em saúde bucal em 
uma escola municipal de Petrolina – PE 
(Fonte: Arquivo pessoal). 
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Figura 7: Revistinha de jogos em saúde 
bucal e material de colorir para alunos de 
uma escola municipal de Petrolina – PE 
(Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Figura 10: Exibição do filme “Missão saúde bucal” para alunos de uma escola municipal 
de Petrolina – PE (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Figura 8: Oficina de saúde bucal no dia da 
família na escola em uma escola municipal de 
Petrolina – PE (Fonte: Arquivo pessoal). 

Figura 9: Palestra educativa em saúde bucal em uma escola municipal de Petrolina – PE 
(Fonte: Arquivo pessoal). 
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Figura 11: Exibição do filme “Defensores do sorriso” para alunos 
de uma escola municipal de Petrolina – PE (Fonte: Arquivo 
pessoal). 

 


