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RESUMO
Um	 olhar	 diferenciado,	 integrador	 e	 atento	 é	 fundamental	 ao	
atuar	em	atenção	em	saúde.	Na	saúde	bucal,	quando	analisamos	
a	etiologia	das	patologias	bucais	mais	prevalentes,	a	doença	cá-
rie	e	a	doença	periodontal,	percebemos	que	sua	complexidade	
deveria	exigir	do	profissional	de	saúde	especial	cuidado	com	fa-
tores	tradicionalmente	relegados,	tanto	no	diagnóstico	e	planos	
de	tratamento,	quanto	na	motivação	e	educação	do	paciente.	A	
presente	proposta	é	de	aprofundar	o	conhecimento	da	realida-
de	 do	 núcleo	 familiar	 das	 crianças	 acompanhadas	 em	 creches,	
através	de	um	estudo	transversal	relacionando	a	prevalência	da	
doença	cárie	e	doença	periodontal	com	as	condições	socioeco-
nômicas	do	núcleo	familiar	de	pré-escolares	usuários	da	Creche	
Comunitária	 Centro	 Infantil	 Murialdo	 -	 CIM.	 Foram	 realizadas	
visitas	domiciliares	para	coleta	dos	dados	socioeconômicos	atra-
vés	 de	 questionário/entrevista	 ,	 do	 consentimento	 informado,	
aprovado	pelo	Comitê	de	Ética.	Entre	os	resultados	encontra-
dos,	destacam-se	100%	das	crianças	com	seis	ou	mais	dentes	
cariados	 e	 que	 eram	 cuidadas	 por	 indivíduos	 com	 baixa	 esco-
laridade	 (1º	 grau	 incompleto	ou	analfabetos).	Esse	estudo	nos	
permitiu	conhecer	os	fatores	de	risco,	adequar	os	cuidados	de	
saúde	e	respeitar	o	princípio	da	eqüidade.	Portanto,	é	necessário	
primordialmente	a	sensibilização	para	a	necessidade	de	adequa-
ção	contínua	das	práticas	em	função	das	demandas	de	saúde	da	
população,	sempre	em	constante	mutação.	
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ABSTRACT
A	different,	 integrative	and	open	look	is	fundamental	when	we	
work	with	health	care.	As	to	oral	health,	when	we	analyse	the	
etiology	of	the	prevailing	oral	patologies,	caries	and	periodontal	
disease	we	notice	that	their	complexity	should	require	from	the	
health	 professional	 special	 care	 with	 some	 factors	 traditionally	
forgotten,	not	only	in	the	diagnosis	and	treatment	plans	but	also	
in	the	patient’s	motivation	and	education.	We	intend	to	have	a	
deep	knowledge	of	the	reality	of	the	families	of	the	children	ac-
companied	in	nurseries,	through	a	transversal	study	relating	the	
prevalence	of	caries	and	periodontal	disease	with	the	socioeco-
nomic	conditions	of	 the	pre-school	children’s	 family	of	Creche	
Comunitária	Centro	Infantil	Murialdo	-	CIM.	For	the	collection	
of	socioeconomic	data,	the	families	were	visited,	and	a	question-
naire/interview,	informed	consent	approved	by	the	Ethics	Com-
mittee	were	applied.	Among	the	results,	it	can	be	stressed	that	
one	hundred	percent	of	the	children	having	six	or	more	teeth	af-
fected	by	caries	and	low-level	education	individuals	taking	care	of	
them	(incomplete	1st.	degree	or	uneducated).	This	study	allows	
us	to	know	the	risk	factors,	adequate	the	health	care	and	respect	
the	equity	principle.	Thus,	 it	 is	necessary,	at	first,	 to	show	the	
need	of	continuous	 improvement	due	to	the	population	health	
demands,	always	changing.	
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O	autocuidado	depende	das	condições	
de	vulnerabilidade	que	cercam	as	pessoas.	As	
doenças	da	cavidade	bucal	são	evitáveis	pelo	
emprego	adequado	de	medidas	preventivas,	
mas	pouco	se	conhece	sobre	os	fatores	que	
condicionam	os	 indivíduos	a	assumirem	ou	
não	 um	 comportamento	 preventivo.	 Os	
modelos	 tradicionais	 de	 atenção	 em	 sua	
maioria	baseiam-se	no	pressuposto	de	que	
o	 comportamento	 é	 regido	 por	 determi-
nantes	internos	no	nível	do	indivíduo	como,	
por	 exemplo,	 percepção,	 crença,	 atitude	
ou	 intenção.	 Contudo,	 são	 importantes	 as	
condições	 socioeconômicas	 e	 ambientais,	
que	forçosamente	condicionam	o	comporta-
mento	de	cada	um	(SHEIHAM,	2000).

Com	a	proposta	de	ampliação	da	Aten-
ção	 Básica,	 trazida	 pela	 NOAS	 01/2001,	
busca-se	definir	inequivocamente	as	respon-
sabilidades	e	ações	estratégicas	mínimas	que	
todo	município	deve	desenvolver	na	atenção	
à	 saúde.	 Entre	 elas	 estão	 a	 prevenção	 e	
tratamento	 dos	 problemas	 odontológicos,	
prioritariamente	na	população	de	0	a	14	anos	
e	gestantes,	incluindo-se	aí	o	levantamento	
epidemiológico,	 a	 educação	 em	 saúde,	 o	
cadastramento	de	usuários,	a	alimentação	e	
a	análise	de	sistemas	de	informação	(BRASIL,	
2002).

O	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	é	
um	órgão	da	 Secretaria	Estadual	 de	 Saúde	
do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 que	 agrega	 à	 pres-
tação	 de	 serviços	 à	 população	 a	 formação	
de	recursos	humanos	na	área	da	saúde,	por	
meio	de	Residência	Integrada	em	Saúde	-	RIS,	
visando	ao	fortalecimento	e	à	consolidação	
das	diretrizes	do	Sistema	Único	de	Saúde.

O	 Serviço	 de	 Odontologia	 do	 Centro	
de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 realiza,	 com	 os	
residentes	e	supervisores,	um	Programa	de	
Atenção	em	Saúde	Bucal	em	creches	comu-
nitárias	do	bairro	Partenon,	Porto	Alegre/RS.	
O	trabalho	desenvolvido,	na	perspectiva	da	
Atenção	Primária	à	Saúde,	engloba	levanta-
mentos	epidemiológicos	bucais,	intervenções	
preventivas	(escovação	supervisionada,	ins-
trução	sobre	o	uso	de	fio	dental,	aplicação	
tópica	de	 flúor),	educação	em	saúde	bucal	
(orientações	de	dieta	e	correlação	com	saúde	
bucal,	 noções	 básicas	 de	 higiene	 feitas	 em	
reuniões	com	pais	e	educadores,	atividades	
lúdicas	com	as	crianças)	e	o	referenciamento	
para	 o	 tratamento	 cirúrgico	 restaurador,	
quando	necessário.	

Neste	 momento,	 a	 proposta	 é	 a	 de	
aprofundar	o	conhecimento	da	realidade	do	
núcleo	 familiar	 das	 crianças	 acompanhadas	
nas	creches,	determinando	as	variáveis	so-
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cioeconômicas	familiares	mais	influentes	na	
condição	de	saúde	bucal	das	crianças	aten-
didas	na	Creche	Comunitária	Centro	Infantil	
Murialdo.	Por	meio	das	informações	obtidas,	
pretende-se	 incorporar	 novas	 possibilida-
des	 às	práticas	do	Núcleo	de	Odontologia	
no	 planejamento	 da	 atenção	 em	 saúde	 da	
instituição.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Relacionar	a	prevalência	da	doença	cá-
rie	e	doença	periodontal	com	as	condições	
socioeconômicas	do	núcleo	familiar	de	pré-
escolares	 usuários	 da	 Creche	 Comunitária	
Centro	Infantil	Murialdo	-	CIM.

Objetivos Específicos

-	 Traçar	 o	 perfil	 epidemiológico	 de	
doença	cárie	e	de	doença	periodontal	
das	crianças	da	creche	CIM;

-	 Coletar	 dados	 sobre	 a	 situação	 so-
cioeconômica	e	ambiental	do	núcleo	
familiar	das	crianças	da	creche	CIM.

METODOLOGIA

Caracterização do Estudo

Esta	 pesquisa	 apresenta-se	 como	 um	
estudo	transversal,	no	qual	se	relacionou	a	
prevalência	de	doença	cárie	e	doença	perio-

dontal	 com	 as	 condições	 socioeconômicas	
do	núcleo	familiar	de	pré-escolares	usuários	
da	Creche	Comunitária	Centro	Infantil	Mu-
rialdo.	Utilizaram-se	as	variáveis:	 índice	de	
Placa	 Visível	 -	 IPV,	 índice	 de	 Sangramento	
Gengival	-	ISG,	índice	de	Dentes	Cariados,	
Extração	Indicada	e	Obturados	para	dentes	
decíduos	-	(ceo-D),	renda	familiar,	renda	per 
capita,	escolaridade,	número	de	moradores,	
características	 da	 habitação	 (tipo	 de	 casa,	
número	de	peças,	banheiro	e	dejetos),	acesso	
à	informação	e	ao	cuidado.

Caracterização do Local da Pesquisa

O	 núcleo	 de	 Odontologia	 realiza,	 por	
intermédio	dos	residentes	e	de	seus	respec-
tivos	supervisores,	um	Programa	de	Atenção	
em	 Saúde	 Bucal	 em	 creches	 comunitárias	
da	região	do	Partenon,	Porto	Alegre/	RS.	O	
trabalho	desenvolvido	engloba	levantamen-
tos	 epidemiológicos	 bucais,	 intervenções	
preventivas	 (escovação	 supervisionada,	
instrução	 do	 uso	 de	 fio	 dental,	 aplicação	
tópica	de	flúor)	e	educação	em	saúde	bucal	
(orientações	de	dieta	e	correlação	com	saúde	
bucal,	noções	básicas	de	higiene)	ministrando	
reuniões	com	pais	e	educadores,	atividades	
lúdicas	com	as	crianças	e	o	referenciamento	
para	 o	 tratamento	 cirúrgico	 restaurador	
necessário.

O	 presente	 trabalho	 foi	 desenvolvido	
com	o	núcleo	familiar	dos	usuários	da	Creche	
Comunitária	Centro	Infantil	Murialdo	situada	
na	Rua	São	João	número	57,	Morro	da	Cruz,	
bairro	São	José,	região	Leste	de	Porto	Alegre.	
As	 crianças	 atendidas	 nessa	 creche	 são	 da	
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área	de	abrangência	das	Unidades	Básicas	de	
Saúde	IV	e	VIII	do	Centro	de	Saúde-Escola	
Murialdo.

A	escolha	da	Creche	Comunitária	Cen-
tro	Infantil	Murialdo,	vinculada	à	 Igreja	São	
José	do	Murialdo,	deve-se	à	carência	da	co-
munidade	do	Morro	da	Cruz	e	ao	número	
de	alunos	matriculados	e	examinados	no	ano	
de	2002.

Amostra

A	população	em	estudo	é	composta	pelo	
núcleo	familiar	das	crianças	matriculadas	no	
ano	de	2002,	na	Creche	Comunitária	Centro	
Infantil	Murialdo,	Porto	Alegre/RS.

Foram	alvo	do	estudo	os	 familiares	res-
ponsáveis	pelas	crianças	dentro	da	faixa	etária	
de	3	a	6	anos,	matriculadas	no	ano	de	2002,	
nas	turmas	de	maternal	1	e	2	e	pré-escola	A	
e	B,	totalizando	49	crianças.	As	crianças	com	
baixa	freqüência,	que	não	compareceram	nos	
dias	dos	exames,	foram	excluídas,	totalizando	
11	crianças,	e	as	evadidas	foram	5	crianças.	A	
amostra	final,	portanto,	foi	de	33	usuários.

Exame Clínico

O	Programa	de	Atenção	em	Saúde	Bucal	
nas	creches	comunitárias	da	região	do	bairro	
Partenon	em	Porto	Alegre/RS	engloba	levan-
tamentos	epidemiológicos	bucais	anuais.	O	
exame	epidemiológico	realizado	no	ambiente	
da	creche,	no	ano	de	2002,	como	atividade	
deste	programa,	foi	a	base	de	nossa	pesquisa,	
tendo	sido	efetuado	por	um	dos	pesquisado-

res.	Esse	exame	epidemiológico	faz	parte	das	
atividades	do	plano	de	atenção	às	creches,	
sendo	rotina	das	Unidades	Básicas	de	Saúde,	
onde	 os	 Residentes	 atuam.	 Os	 dados	 são,	
portanto,	da	UBS	 IV	do	Centro	de	Saúde-
Escola	Murialdo.

Para	o	diagnóstico	de	presença	de	placa	
bacteriana	supragengival,	foi	utilizado	o	índice	
de	Placa	Visível	modificado	e	simplificado,	com	
o	 qual	 se	 examinaram	 as	 faces	 vestibular	 e	
palatina/lingual	de	todos	os	dentes	decíduos	
presentes	 na	 arcada.	 Para	 o	 diagnóstico	 da	
presença	 de	 sangramento	 da	 gengiva	 mar-
ginal,	 foi	 utilizado	o	 índice	de	 Sangramento	
Gengival	modificado	e	simplificado,	usando-se	
uma	sonda	periodontal	inserida	levemente	na	
entrada	do	sulco	gengival,	registrando-se	as	
superfícies	apresentando	sangramento.	Para	
a	experiência	de	cárie,	foi	utilizado	o	índice	
ceo-d.

Visitas Domiciliares

Para	coleta	dos	dados	socioeconômicos,	
foram	realizadas	entrevistas	no	núcleo	fami-
liar	com	os	cuidadores	das	crianças	(pai,	mãe,	
avó	ou	avô,	irmã	ou	irmão),	durante	visitas	
domiciliares.	As	famílias	que	foram	visitadas	
duas	 vezes	 e	 não	 estavam	 em	 casa	 foram	
excluídas	do	trabalho.

Avaliaram-se	 as	 seguintes	 variáveis:	
renda	 familiar,	 renda	 per capita,	 escolari-
dade	 do	 cuidador,	 número	 de	 moradores	
no	 domicílio,	 características	 da	 habitação	
(tipo	de	casa,	número	de	peças,	banheiro	e	
dejetos),	cuidados	com	alimentação,	acesso	
à	informação	e	ao	cuidado.
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Instrumentos	para	Coleta	de	Dados

Nas	 crianças,	 foram	 realizados	 exames	
para	determinar	os	índices	ceo-d,	IPV	e	ISG.	
Os	dados	foram	colocados	nas	fichas	de	exa-
mes,	 específicas	 para	 cada	 um	 dos	 índices.	
As	fichas	de	exames	são	aquelas	utilizadas	no	
acompanhamento	do	Programa	de	Atenção	
em	Saúde	Bucal	nas	creches	comunitárias.

Foi	aplicado	um	questionário-entrevista	
visando	à	obtenção	dos	dados	socioeconô-
micos	do	núcleo	familiar	das	crianças.	Esse	
questionário	foi	elaborado	pelos	pesquisado-
res	a	partir	do	instrumento	de	visitas	domici-
liares	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	e	
da	ficha	clínica	da	disciplina	de	Odontologia	
Social	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	
Rio	Grande	do	Sul.

Aspectos Éticos

Previamente	ao	exame	epidemiológico,	
realizado	 pelos	 profissionais	 da	 UBS,	 foi	
obtida	autorização	para	a	sua	realização,	em	
reunião	com	educadoras	e	responsáveis.	Foi-
lhes	dito	que	o	exame	em	questão	não	traria	
nenhum	prejuízo	para	a	saúde	da	criança.	Os	
encaminhamentos	 ao	 tratamento	 odonto-
lógico	estão	 sendo	 realizados	 conforme	as	
condições	 do	 serviço	 em	 absorver	 a	 nova	
demanda	em	questão,	sendo	dada	prioridade	
ao	atendimento.

No	 momento	 da	 visita	 domiciliar,	 o	
responsável	 foi	 esclarecido	 a	 respeito	 dos	
objetivos	da	pesquisa	e	também	foi	pedida	a	
autorização	para	o	uso	dos	dados	obtidos	no	
exame	epidemiológico	realizado	na	creche.	

Após	 todas	 informações	 necessárias	 para	
esclarecer	os	propósitos	da	pesquisa,	foi	so-
licitado	ao	responsável	que	permitisse	a	sua	
participação	e	a	de	seu	filho,	com	a	assinatura	
do	Termo	de	Consentimento	Informado,	no	
qual	estão	descritos	os	objetivos	da	pesqui-
sa,	garantido	o	sigilo	dos	dados	fornecidos,	
a	forma	de	localização	dos	pesquisadores	e	
demais	 informações	 pertinentes,	 seguindo	
a	Resolução	nº	196,	de	10	de	outubro	de	
1996,	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Saúde	 e	
aprovado	pelo	Comitê	de	Ética	da	Escola	de	
Saúde	Pública.

REFERENCIAL	TEÓRICO

Promoção de Saúde

Moyses	 e	 Watt	 (2000)	 fazem	 uma	 re-
trospectiva	sobre	o	conceito	de	promoção	
de	saúde	e	relatam	que	este	é	marcado	pelo	
processo	de	reconhecimento	das	limitações	
da	 abordagem	 tradicional	 em	 lidar	 com	 o	
processo	 saúde	 doença	 e	 de	 mudança	 na	
compreensão	dos	determinantes	de	saúde,	
ampliando	a	 importância	das	 condições	de	
vida	para	a	realização	da	saúde.	Em	retros-
pectiva	aos	anos	60	e	70,	quando	o	modelo	
biomédico	 começou	 a	 ser	 questionado,	 o	
autor	 relata	uma	análise	de	que	os	 fatores	
que	contribuíram	para	a	redução	do	impacto	
das	doenças	infecciosas	na	população	foram	
higiene	pública	(água	limpa,	destinação	ade-
quada	do	lixo	e	melhores	moradias),	controle	
e	cuidados	no	parto,	e	nutrição.	

De	acordo	com	o	Ministério	da	Saúde	
(BRASIL,	 2002),	 promover	 saúde	 implica	
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e	 requer	 ter	 paz,	 educação,	 alimentação,	
renda,	ecossistema	saudável,	 recursos	 sus-
tentáveis,	 justiça	 e	 eqüidade.	 No	 contexto	
escolar,	tem	a	ver	com	respeito	às	possibi-
lidades	e	aos	limites	do	corpo,	do	intelecto	
e	das	emoções,	da	participação	social	e	do	
estabelecimento	de	alianças.

Educação em Saúde

Gomes	 Filho	 (1999)	 analisou	 a	 efe-
tividade	 de	 um	 programa	 longitudinal	 de	
educação	 e	 prevenção	 em	 saúde	 bucal,	
que	vinha	sendo	aplicado	há	dez	meses	na	
Escola	Municipal	Dagmar	Silva,	Bahia,	com	
127	crianças.	Sua	meta	principal	foi	reduzir	
os	 fatores	 etiológicos	 da	 cárie	 e	 doença	
periodontal.	 Para	 promoção	 de	 educação	
em	 saúde	 bucal,	 priorizou-se	 um	 método	
interacionista	 em	 que	 foram	 utilizados	
recursos	como	macromodelos,	jogos	edu-
cativos,	palestras,	peças	teatrais,	músicas	e	
pinturas.	No	programa,	também	foi	utilizado	
o	flúor	gel,	a	uma	concentração	de	1,23%	
de	 NaF,	 em	 escovações	 semanais.	 Como	
referencial	para	uma	análise	quantitativa	dos	
resultados,	empregaram-se	o	IPV,	ISG	e	o	
ceo-d.	Os	 autores	 concluíram	que	 a	 ação	
do	flúor	na	inativação	das	cáries	foi	efetiva	
e	que	houve	manutenção	dos	índices	IPV	e	
diminuição	do	ISG.

Doença Cárie

Ao	 longo	 do	 tempo,	 foram	 propostos	
diferentes	 conceitos	 sobre	 a	 etiologia	 da	
cárie	dentária.	

Ekstrand	(2000)	faz	uma	revisão	histórica	
desses	 conceitos.	 Inicia	 com	MILLER,	que,	
em	1887,	introduziu	a	teoria	quimioparasitá-
ria,	afirmando	que	diversos	microrganismos	
da	cavidade	bucal	eram	capazes	de	produzir	
ácidos	através	da	fermentação	do	açúcar	e	
que	eles	dissolviam	os	cristais	de	hidroxia-
patita	dos	dentes.	Eugen	Green	Black,	anos	
mais	tarde,	definiu	o	termo	placa	bacteriana	
e	isolou	estreptococos	dessa	placa,	quando	
o	açúcar	estava	presente	no	meio	de	cresci-
mento.	Clark,	em	1924,	isolou	um	tipo	espe-
cífico	de	estreptococos	das	lesões	de	cárie,	
denominando	Streptococcus mutans. Keyes,	
em	1962,	estabeleceu	o	clássico	conceito	dos	
três	 círculos	 superpostos	 –	 indicando	 que	
o	 dente,	 os	 microrganismos	 e	 o	 substrato	
devem	estar	presentes,	 ao	mesmo	 tempo,	
para	o	desenvolvimento	da	cárie.

Doença Periodontal

A	expressão	doença	periodontal	repre-
senta	 um	 grupo	 de	 patologias	 que	 afetam	
os	 tecidos	 periodontais:	 as	 gengivites	 e	
periodontites.	 Segundo	 Oppermann	 e	 Ro-
sing	(1997),	a	gengivite	é	a	doença	bucal	de	
maior	 prevalência.	 É	 encontrada	 em	 todas	
as	idades,	desde	que	a	placa	se	acumule	por	
um	certo	período	de	tempo.	A	variação	que	
ocorre	 entre	 indivíduos	 é	 decorrente	 de	
diferentes	respostas	do	hospedeiro.

Índices

Segundo	Ely	(1998),	para	o	planejamento	
e	 avaliação	 das	 ações	 de	 saúde,	 fazem-se	
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necessários	o	levantamento	epidemiológico	
e	 um	 diagnóstico	 coletivo	 que	 retratem	 a	
situação	de	saúde	bucal	em	uma	determinada	
população.	 Para	 cárie	 dentária,	 os	 índices	
mais	 utilizados	 continuam	 sendo	 o	 CPOD	
(dentes	permanentes	cariados,	perdidos	ou	
obturados)	ou	CPOS	(superfícies	de	dentes	
permanentes	 cariados,	 perdidos	 ou	 obtu-
rados)	e	seu	correspondente	para	dentição	
temporária	ceo	 (dentes	 temporários	caria-
dos,	com	extração	indicada	ou	obturados).	
Esse	 índice	 descreve	 numericamente	 os	
resultados	do	ataque	de	cárie	nos	dentes	de	
um	 grupo	 populacional.	 Os	 fatores	 O	 e	 E	
representam	a	história	passada,	enquanto	os	
fatores	C	e	Ei	traduzem	a	história	presente	
com	 suas	 necessidades	 de	 tratamento.	 O	
índice	ceo	inclui	somente	os	dentes	cariados,	
com	extração	indicada	e	obturados,	excluin-
do	os	extraídos,	pela	dificuldade	natural	de	
separar	o	que	foi	perdido	por	cárie	ou	pelo	
processo	natural	de	esfoliação.

Ainda,	 de	 acordo	 com	 Ely	 (1998),	 o	
diagnóstico	das	doenças	periodontais	possui	
um	 grau	 de	 subjetividade	 que	 se	 acentua	
em	relação	aos	estágios	iniciais	e	aos	limites	
entre	as	diversas	etapas	de	sua	evolução.	Há	
índices	para	condições	reversíveis,	somente	
para	medir	gengivite,	periodontite,	placa,	tár-
taro,	higiene	oral	e	para	todos	ou	conjuntos	
parciais	desses	problemas.	

Segundo	 Pereira	 (2003),	 o	 índice	 de	
Sangramento	Gengival	é	um	sinal	objetivo	e	
facilmente	detectável	de	alteração	gengival	
aceito	 pela	 maioria	 dos	 profissionais.	 Por	
ser	simples,	não-susceptível	à	interpretação	
subjetiva	e	requerer	um	pequeno	tempo	de	
exame,	é	 largamente	utilizado	em	 levanta-

mentos	de	grupos	populacionais.	Esse	índice	
deve	ser	utilizado	para	registrar	as	alterações	
gengivais	 em	 crianças	 de	 5	 anos	 de	 idade.	
Quando	for	observado,	após	o	exame,	qual-
quer	sinal	de	sangramento,	 será	 indicada	a	
sua	presença.	Se,	durante	esse	exame,	não	
for	observado	tal	sinal,	será	registrada	ausên-
cia	de	sangramento.

Ainda	 de	 acordo	 com	 Pereira	 (2003),	
um	índice	muito	utilizado	na	saúde	bucal	é	o	
CPO,	proposto	por	Klein	e	Palmer	em	1937.	
Ele	expressa	o	número	de	dentes	permanen-
tes	atacados	por	cárie.	Em	uma	população,	
ele	é	o	resultado	da	soma	do	número	de	den-
tes	obturados,	cariados	e	perdidos,	dividido	
pelo	número	de	indivíduos	examinados.

Relação entre Doença Cárie, Gengivite 
e Fatores Socioeconômicos

Issler	 et	 al.	 (1996)	 realizaram	 um	 tra-
balho	 em	 que	 concluíram	 que	 as	 crianças	
oriundas	 de	 famílias	 vivendo	 em	 extrema	
pobreza	apresentaram	maior	taxa	de	mor-
talidade	infantil,	menor	peso	no	nascimento,	
maior	número	de	internações	hospitalares	e	
maiores	índices	de	desnutrição,	além	de	per-
tencerem	a	famílias	mais	numerosas.	Os	au-
tores	propõem	que,	com	a	identificação	dos	
grupos	mais	vulneráveis,	pode-se	direcionar	
as	ações	de	saúde	mais	produtivamente.

Em	1998,	Venugopal	et	al.,	examinando	
a	prevalência	de	cárie	em	crianças	na	idade	
de	 1	 a	 14	 anos,	 verificaram	 que	 35,6%	
apresentavam	 cárie	 dental.	 Os	 resultados	
demonstraram	que	a	renda	dos	pais	não	teve	
influência	na	prevalência	de	cárie,	porém	a	
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educação,	 particularmente	 das	 mães,	 de-
monstrou	influenciar	na	prevalência.	

Dockhorn	(2000),	através	de	um	estu-
do	 transversal,	 avaliou	 comparativamente	
grupos	de	mães	de	mesma	faixa	etária,	resi-
dentes	na	Vila	Nossa	Senhora	de	Fátima,	em	
Porto	Alegre,	RS;	tal	população	era	adstrita	a	
uma	mesma	Unidade	Básica	de	Saúde.	Este	
estudo	 utilizou-se	 da	 variável	 escolaridade	
das	 mães,	 relacionando	 com	 as	 condições	
socioeconômicas,	cuidados	de	higiene	bucal	
e	 experiência	de	 cárie	dentária.	Com	esse	
estudo,	 concluiu-se	 que	 houve	 diferença	
significante	estatisticamente	para	as	rendas	
familiares	(p=0,02)	entre	os	dois	grupos	de	
mães,	 enquanto	 as	 comparações	 dos	 per-
centuais	de	presença	de	placa	bacteriana	su-
pragengival,	percentuais	de	presença	de	san-
gramento	da	gengiva	marginal	e	experiências	
de	cárie	dentária	não	mostraram	diferenças	
significativas	 (p=0,05).	 Nesse	 estudo,	 não	
houve	 diferença	 significativa	 (p=0,05)	 das	
relações	existentes	entre	as	duas	séries	de	30	
crianças,	na	comparação	dos	percentuais	de	
presença	de	placa	bacteriana	supragengival.	
Porém,	a	comparação	entre	os	percentuais	
de	sangramento	da	gengiva	marginal	mostrou	
diferença	 significativa	 entre	 as	 duas	 séries.	
Não	houve	diferenças	significantes	entre	os	
ceo-d	nas	duas	séries	de	crianças.

RESULTADOS	E	DISCUSSÃO

Escolaridade e Renda Familiar

Era	de	esperar-se	que,	na	comunidade	es-
tudada,	o	acesso	ao	ensino	fosse	restrito	e	que	

este	parâmetro,	que	denuncia	uma	entre	tantas	
outras	 formas	 de	 exclusão,	 demonstrasse	 a	
distribuição	encontrada.	O	grau	de	polarização	
da	escolaridade	 (81,8%	dos	cuidadores,	de-
clarando-se	analfabetos	ou	com	ensino	funda-
mental	incompleto,	tabela 1)	associado	a	uma	
população	 pequena	 (33	 crianças	 estudadas),	
dificulta	a	avaliação	do	desfecho	(CPO,	IPV	e	
ISG)	e	sua	comparação	com	crianças	cuidadas	
por	indivíduos	com	maior	escolaridade.

Qualquer	proposta	de	 intervenção	em	
saúde	 deve,	 obrigatoriamente,	 observar	 e	
aprender	a	realidade	em	cada	espaço	social,	
para	poder	compreender	o	indivíduo,	o	ci-
dadão	e	as	redes	sociais	que	se	constroem	
(CORDÓN,	1997).	Ao	constatar	uma	taxa	de	
6,1%	(tabela 1)	de	analfabetismo,	diríamos	
que	é	um	valor	comparativamente	aceitável,	
mas,	ao	observar	com	mais	atenção,	verifica-
se	 que	 90%	 dos	 cuidadores	 completaram	
apenas	o	1o	grau,	apenas	3%	conseguiram	
completar	o	2o	grau,	e	nenhum	teve	acesso	
à	universidade.	Assim	como	a	mortalidade	in-
fantil,	por	si	só,	não	representa	por	completo	
a	realidade	da	saúde	de	determinada	popula-
ção,	a	taxa	de	analfabetismo,	isoladamente,	
não	 explicita	 as	 carências	 educacionais	 da	
população	estudada.	É	necessário	perceber	
a	dificuldade	de	acesso	ao	Ensino	Médio	e	
Superior,	para	compreender	a	exclusão	da	
população	 estudada.	 Identificamos	 que	 o	
aparente	equilíbrio	entre	as	faixas	de	renda	
(93,7%	delas	abaixo	de	5	salários	mínimos)	
(tabela 2)	 desaparece	quando	utilizamos	o	
parâmetro	 da	 renda	 per capita (tabela 3),	
evidenciando	 a	 dificuldade	 econômica	 das	
famílias,	que,	com	ganhos	restritos,	possuem	
ainda	núcleos	 familiares	numerosos	(tabela 
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4).	De	acordo	com	a	mesma	tabela,	apenas	
3%	das	famílias	são	compostas	por	apenas	
dois	membros.	

Tabela	1 – Escolaridade

Escolaridade F %

Analfabeto 2 6,1

1º Grau Incompleto 25 75,7

1º Grau Completo 3 9,1

2º Grau Incompleto 2 6,1

2º Grau Completo 1 3,0

3º Grau Completo 0 0

Total 33 100

Tabela	2 – Renda	Familiar

Renda Familiar f %

Menos de 1 sm 7 21,9

De 1 a 2 sm 12 37,5

De 3 a 5 sm 11 34,4

Mais de 5 sm 2 6,3

Total 32 100

Obs: 1 não respondeu 

Tabela	3 – Renda	per capita

Renda per capita f %

Menos de 1 sm 25 78,1

De 1 a 2 sm 7 21,9

Total 32 100

Obs: 1 não respondeu 

Moradia e Saneamento

As	condições	de	moradia	e	acesso	à	rede	
de	saneamento	básico	são	indicadores	da	qua-
lidade	do	ambiente	onde	residem	as	crianças	
e	seus	cuidadores.	Demonstram	também	as	
possibilidades	de	pôr	em	prática	as	medidas	

Tabela	4 – Número	de	moradores

Número de moradores f %

Até 2 1 3,0

De 3 a 5 21 63,6

Mais de 5 11 33,4

Total 33 100

Tabela	5 – Tipo	de	casa

Tipo de casa f %

Madeira 7 21,2

Alvenaria 24 72,7

Mista 2 6,1

Total 33 100

Tabela	6 – Número	de	peças

Número de peças f %

Até 2 7 21,2

De 3 a 5 19 57,6

Mais de 5 7 21,2

Total 33 100

Tabela	7 – Banheiro

Banheiro f %

No corpo da casa 25 75,8

Fora da casa 6 18,2

Não apresenta 2 6,1

Total 33 100

Tabela	8 – Dejetos

Dejetos f %

Fossa Séptica 4 12,1

Fossa Seca 2 6,1

Direto na rua 2 6,1

Rede de esgoto 25 75,8

Total 33 100

Acesso à Informação e ao Cuidado
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de	autocuidado	que	previnem,	entre	outras,	
as	doenças	cárie	e	periodontal.	

Esses	parâmetros	demonstram	a	mesma	
característica	de	grupos	específicos	marca-
damente	 mais	 vulneráveis.	 Os	 resultados	
indicaram	 que	 27,3%	 das	 residências	 são	
construídas	com	madeira	ou	material	misto,	
21,1%	das	casas,	com	apenas	dois	cômodos	
e	24,3%,	sem	banheiro	ou	separado	da	casa,	
24,2%	das	casas,	sem	ligação	direta	com	a	
rede	de	esgoto	(tabelas 5, 6, 7 e 8 respecti-
vamente).

Ainda	que	75,8%	da	população	tenham	
declarado	ter	recebido	algum	tipo	de	orien-
tação	sobre	higiene	bucal	(tabela 9), restam	
algumas	 questões	 não	 contempladas	 pelo	
questionário	da	pesquisa,	como:	

-	 Qual	a	qualidade	desta	informação?	

-	 Qual	 a	 motivação	 para	 realizar	 as	
orientações?

-	 Quais	 as	 possibilidades	 dentro	 da	
rotina	 da	 família	 de	 acompanhar	 as	
crianças	nesta	tarefa?

Relacionando-se	 com	 o	 que	 Kowash	
(2000)	 verificou,	 a	 fim	 de	 que	 a	 ação	 em	
educação	em	saúde	seja	efetiva,	a	alternativa	
seria	realizar	visitas	domiciliares	regulares	a	
mães	e	crianças,	iniciando	a	ação	educativa	na	
fase	de	erupção	dos	dentes	decíduos	o	que	
reduziria	a	ocorrência	de	cáries	infantis.

Tabela	9 – Já	teve	alguma	orientação	de	higiene	bucal?

Resposta f %

Sim 25 75,8

Não 8 24,2

Total 33 100

Verifica-se	 que	 um	 número	 menor	 de	
pessoas	detenha	informações	sobre	a	etiolo-
gia	das	doenças	bucais,	dieta	e	autocuidado.	
Talvez	 esse	 seja	 um	 dos	 motivos,	 além	 da	
renda	per capita inferior,	que	 force	o	con-
sumo	de	 alimentos	 açucarados	 (AQUINO;	
PHILIPPI,	2002),	que	levam	ao	consumo	in-
discriminado	de	alimentos	ricos	em	sacarose.	
Um	percentual	de	78,8	dos	cuidadores	admi-
te	que	permite	uma	freqüência	no	consumo	
maior	de	3	vezes	ao	dia	e	cerca	de	um	terço	
da	população	estudada	faz	apenas	1	refeição	
ao	dia	(tabelas 10 e 11).

Tabela	10 – Freqüência	de	ingestão	de	sacarose	entre	as	refeições	
da	família

Freqüência f %

Até 1 4 12,1

De 2 a 3 3 9,1

Mais de 3 26 78,8

Total 33 100

Tabela	11 – Número	de	refeições	diárias	da	família

Número de refeições f %

Até 1 10 30,3

De 2 a 3 20 60,6

Mais de 3 3 9,1

Total 33 100

Desfecho: ceod, IPV E ISG

A	definição	de	metas	mundiais	pela	OMS	
e	 Federação	 Dentária	 Internacional	 -	 FDI,	
constitui	 um	 referencial	 importante	 para	
avaliação	 da	 condição	 de	 Saúde	 Bucal.	 Na	
faixa	de	5	anos	de	idade,	a	meta	era	de	50%	
das	crianças	 livres	de	cárie	dentária	para	o	
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ano	2000.	Nos	 levantamentos	epidemioló-
gicos	nacionais	de	1986	e	1996,	essa	 faixa	
etária	não	foi	incluída	na	amostra	e,	portanto,	
comparações	não	são	possíveis.	Na	creche	
estudada,	com	crianças	em	uma	faixa	etária	
ainda	menor	do	que	a	referência	(em	média	
4,5	anos),	apenas	30%	das	crianças	estavam	
livres	de	cárie	dentária	(ceod	=	0	em	30,3%	
das	crianças).	De	uma	forma	geral,	a	falta	de	
acesso	das	crianças	da	creche	estudada	aos	
serviços	odontológicos	faz	que	a	composição	
Cariados,	Extração	Indicada	e	Obturados	seja	
formada	basicamente	sem	a	participação	do	
componente	O	=	Obturado.	

Tabela	12 – Ceod

Ceod f %

0 10 30,3

1 a 5 12 36,4

6 a 20 11 33,3

Total 33 100

Correlação entre Condição 
Socioeconômica Familiar e Condição de 
Saúde Bucal das Crianças

Diversos	 estudos	 (FRAIZ	 et	 al.	 2000;	
DOCKHORN,	2000;	KOWASH	et	al.,	2000;	
MALTZ;	SILVA,	2001)	comprovam	a	impor-
tância	da	educação,	 em	particular	da	mãe,	
na	saúde	bucal	das	crianças.	Isso	se	dá	tanto	
pelo	reflexo	na	própria	condição	de	adequa-
ção	do	meio	bucal	da	mãe,	que	retardaria	o	
contato	 da	 criança	 com	 microorganismos	
cariogênicos,	 como	 na	 implementação	 de	
cuidados	 de	 alimentação	 e	 higienização	
decorrentes	de	maior	grau	de	 informação.	

Para	verificar	o	impacto	da	escolaridade	do	
cuidador	na	saúde	bucal	das	crianças,	foram	
cruzadas	as	informações	e	verificou-se	que	
100%	das	crianças	com	seis	ou	mais	dentes	
cariados	eram	cuidadas	por	indivíduos	com	
baixa	 escolaridade	 (1o	 grau	 incompleto	 ou	
analfabetos),	 enquanto	 todas	 as	 crianças	
cuidadas	 por	 indivíduos	 que	 completaram	
no	mínimo	1o	grau	possuíam	ceod	abaixo	de	
cinco	(tabela 13).

Tabela	13 – Escolaridade	X	ceod

Escolaridade
ceod

Total
0 1 a 5 6 a 20

Menor Escolaridade 7 (70,0%) 9 (75,0%) 11 (100%) 27

Maior Escolaridade 3 (30,0%) 3 (25,0%) - 6

Total 10 (100%) 12 (100%) 11 (100%) 33

Pela	 característica	dos	 indicadores	 IPV	
e	 ISG	 de	 não	 representarem	 uma	 história	
pregressa	de	doença	como	o	ceod,	represen-
tando	características	ainda	iniciais	da	doença	
cárie	e	periodontal,	e	também	pelo	número	
menor	 de	 sujeitos	 examinados	 com	 esses	
índices,	não	foi	possível	traçar	uma	relação	
entre	tais	indicadores	com	a	escolaridade	ou	
a	renda	dos	cuidadores.	Segundo	Ely	(1998),	
em	faixas	etárias	abaixo	de	15	anos,	não	se	
devem	 registrar	 bolsas	 periodontais,	 e	 so-
mente	o	IPV	e	o	ISG	é	que	revelam	o	estágio	
inicial	da	doença.

Na	relação	entre	ceod	e	renda	familiar,	
os	dados	sugerem	que,	no	grupo	de	crian-
ças	 com	 ceo	 =	 0,	 a	 maioria	 possui,	 como	
cuidadores,	 indivíduos	 com	 renda	 familiar	
acima	de	dois	salários	mínimos	(caracterizado	
aqui	como	maior	renda),	enquanto	que,	no	
grupo	de	crianças	com	seis	ou	mais	dentes	
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cariados/	perdidos/	obturados,	a	maioria,	que	
representa	81,8%,	é	proveniente	de	famílias	
com	renda	inferior.	Na	faixa	intermediária,	a	
distribuição	é	similar	(tabela 14).	

Tabela	14 – Renda	Familiar	X	ceod

Renda  
Familiar

ceod
Total

0 1 a 5 6 a 20

Baixa Renda 4 (40,0%) 6 (54,5%) 9 (81,8%) 19 

Maior Renda 6 (60,0%) 5 (45,5%) 2 (18,2%) 13

Total 10 (100%) 11 (100%) 11 (100%) 32

O	impacto	da	dieta,	em	especial	o	consu-
mo	indiscriminado	de	alimentos	ricos	em	saca-
rose,	na	etiopatogenia	das	doenças	bucais	mais	
prevalentes	é	observável	nas	tabelas	15,	16	e	
17.	Todas	as	crianças	pertencentes	aos	grupos	
mais	críticos,	no	que	se	refere	à	doença	cárie	e	
periodontal,	faziam	a	ingestão	desses	alimentos	
em	alta	freqüência,	mais	de	três	vezes	ao	dia.	
Aquino	e	Philippi	(2002)	já	haviam	relatado	em	
seu	estudo	que	o	consumo	de	açúcar	foi	maior	
entre	as	crianças	de	menor	renda.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS

O	 presente	 trabalho	 refletiu	 sobre	 as	
características	 socioeconômicas	 da	 popu-
lação	de	uma	creche,	de	uma	determinada	
microrregião	de	uma	 comunidade.	Dentro	
de	uma	lógica	de	vigilância	da	saúde,	com	o	
fazer	e	o	pensar	descentralizado,	em	que	os	
trabalhadores	e	os	serviços	se	responsabili-
zam	pelo	seu	planejamento,	ação	e	impacto,	
este	trabalho	contribui	para	um	modelo	de	
assistência	renovado,	consoante	os	princípios	
do	Sistema	Único	de	Saúde.

Tabela	15 – Freqüência	de	ingestão	sacarose	X	ceo

Freqüência 
de ingestão 

sacarose

ceo
Total

0 1 a 5 6 a 20

1 vez 2 (20,0%) 2 (16,7%) - 4

2 vezes 1 (10,0%) 2 (16,7%) - 3

3 vezes ou mais 7 (70,0%) 8 (66,7%) 11 (100%) 26

Total 10 (100%) 12 (100%) 11 (100%) 33

Tabela	16 – Freqüência	de	ingestão	sacarose	X	IPV

Freqüência 
de ingestão 

sacarose

IpV
Total

0 1 a 50% 51 a 100%

1 vez 2 (40,0%) 2 (25,0%) - 4

2 vezes 1 (20,0%) - - 1

3 vezes ou mais 2 (40,0%) 6 (75,0%) 8 (100%) 16

Total 5 (100%) 8 (100%) 8 (100%) 21

Tabela	17 – Freqüência	de	ingestão	sacarose	X	ISG

Freqüência 
de ingestão 

sacarose

ISG
Total

0 1 a 50% 51 a 100%

1 vez 3 (42,9%) 1 (8,3%) - 4

2 vezes 1 (14,3%) - - 1

3 vezes ou mais 3 (42,9%) 11 (91,7%) 2 (100%) 16

Total 7 (100%) 12 (100%) 2 (100%) 21

É	 importante	 ressaltar	 que,	 dentre	 os	
resultados	 encontrados,	 houve	 perdas	 não	
apenas	no	momento	das	Visitas	Domiciliares,	
mas	 também	 no	 acompanhamento	 inicial	
das	crianças	dentro	da	creche,	pelos	profis-
sionais	da	equipe	de	saúde,	pela	mobilidade	
da	população	e	pela	evasão	escolar	conside-
rável.	Este	grupo	de	adultos	e	crianças,	não	
representado	pelos	números	espalhados	nas	
tabelas	(nem	mesmo	em	estatísticas	governa-
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mentais),	merece,	aliás,	um	olhar	especial	no	
que	se	refere	às	relações	familiares,	história	
de	 vida	 e	 condição	 de	 saúde.	 Surge	 dessa	
constatação	a	necessidade	de	um	novo	de-
senho	de	projeto	que	permita	uma	melhor	
análise	 desse	 grupo,	 especificamente.	 Em	
outras	palavras,	cada	nova	demanda	criada	
por	 um	 olhar	 atento	 impede	 a	 conclusão	
deste	trabalho.

Realizamos	 uma	 análise	 descritiva	 das	
tabelas,	propondo	não	apenas	uma	caracte-
rização	da	população	estudada,	mas	também	
a	reflexão	sobre	os	mecanismos	que	fazem	a	
situação	socioeconômica	e	as	peculiaridades	
comportamentais	dessas	famílias	interferirem	
na	condição	de	saúde	bucal	das	crianças	da	
Creche	Comunitária	Centro	Infantil	Murial-
do,	do	Morro	da	Cruz,	Porto	Alegre,	RS.

Em	diversos	achados	deste	trabalho,	essa	
polarização	se	confirma,	seja	na	observação	
da	 doença	 em	 si,	 seja	 na	 observação	 das	
condições	que	permitem	seu	aparecimento.	
Isso	nos	remete	ao	fato	de	que	os	avanços	
científicos	 trouxeram	 benefícios	 de	 uma	
forma	desigual	ao	conjunto	da	sociedade.	A	
realização	dessa	crítica	nos	permite	romper	
com	alguns	erros	do	passado	e	nos	remete	
às	 possibilidades	 de	 um	 novo	 contexto	 no	
setor	saúde.	

Conhecer	 fatores	de	risco,	adequar	os	
cuidados	 de	 saúde,	 reorientar	 gastos	 em	
prevenção,	respeitar	o	princípio	da	eqüidade,	
para	tudo	isso	é	primordial	a	sensibilização	
para	a	necessidade	de	adequação	contínua	
das	 práticas	 em	 função	 das	 demandas	 de	
saúde	da	população,	sempre	em	constante	
mutação:	 surgirão	daí	os	mecanismos	para	
esse	novo	tipo	de	assistência.	
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