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RESUMO
O estudo das desigualdades socioeconômicas na saúde é 
uma temática importante por seu caráter de justiça social. 
Os objetivos da presente revisão de literatura são: apre-
sentar os conceitos de iniquidades e de desigualdades; 
discutir os atuais indicadores usados para mensuração das 
desigualdades; e revisar as tendências nas desigualdades 
socioeconômicas em saúde bucal. Apesar de iniquidades 
e desigualdades sociais serem concepções diferentes, são 
usadas muitas vezes de forma intercambiável. Entretanto, 
apenas diferenças podem ser descritas, e a noção de in-
justiça deve ser considerada como parte da interpretação. 
A forma mais simples de medir desigualdades é o uso de 
indicadores epidemiológicos comuns, como o risco re-
lativo e risco atribuível, porém medidas mais complexas 
incluem o Relative Index of Inequality (RII) e Slope Index
of Inequality (SII). Dados sobre tendências em saúde bucal 
são escassos. As evidências sobre cárie dental apontam 
para uma mudança secular. Nos tempos antigos, os mais 
afluentes possuíam pior saúde bucal, mas nas sociedades 
modernas são os mais pobres que possuem mais cáries. 
Possíveis mecanismos que explicam essa inversão de as-
sociação incluem fatores associados à transição nutricio-
nal, isto é, o aumento da urbanização e renda per capita. 
É possível que o acesso aos fluoretos tenha reduzido a 
magnitude das desigualdades.
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ABSTRACT
The study of socioeconomic inequalities in health is an im-
portant theme because of its implications in social justice. 
The objectives of this literature review are: to present the 
concepts of inequity and inequality, to discuss the current 
indicators used to measure inequality, and review trends 
in socioeconomic inequalities in oral health. Although so-
cial inequalities and inequities are different concepts, they 
are often used interchangeably. However, only differenc-
es can be described and the notion of injustice should be 
incorporated as part of the interpretation. The simplest 
way of measuring inequality is the use of epidemiological 
indicators such as the common relative risk and attributive 
risk, though more complex measures include the Relative
Index of Inequality (RII) and Slope Index of Inequality (SII).
Data on trends in oral health are scarce. The evidence on 
dental cavities shows a temporal change. In earlier times 
those who were more affluent had worse oral health, but 
in modern societies it is the poorest that have more cavi-
ties than lost teeth. Possible mechanisms to explain this 
inversion of association include factors associated with 
nutritional transition, that is, increased urbanization and 
income per capita. It is possible that access to fluoride has 
reduced the magnitude of inequalities.
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Na publicação do Programa Saúde para 
Todos: políticas de saúde para a Europa, em 
1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
colocou como primeira meta a redução das 
desigualdades entre os países em pelo menos 
25% até o ano 2000 (WORLD HEALTH OR-
GANIZATION, 1993). Em 2003, a Federação
Dentária Internacional (FDI) e a Associação 
Internacional para Pesquisas em Odontologia
(IADR) revisaram as metas propostas para saú-
de bucal de 1982 (FEDERATION DENTAIRE
INTERNATIONALE,1982), sugerindo uma re-
dução em qualquer magnitude das desigualda-
des socioeconômicas em saúde bucal até o ano 
2020 (HOBDELL, M. et al., 2003).

O objetivo desta revisão de literatura é dis-
cutir os conceitos de desigualdade, as formas 
de mensurar desigualdades sociais em saúde 
e apresentar as tendências em relação às de-
sigualdades socioeconômicas em saúde bucal.

DEFININDO DESIGUALDADE 

Controvérsias existem em torno do concei-
to de desigualdade, uma vez que a sua definição 
implica a escolha de um indicador para mensu-
rá-la, a formulação de políticas destinadas à sua 
redução, os subgrupos populacionais que serão 
beneficiados pelas políticas de saúde e pela alo-
cação de recursos (BRAVEMAN; GRUSKIN,
2003).

Vários termos têm sido usados para se re-
ferir ao conceito de desigualdade, mas outras 
vezes o mesmo termo refere-se a conceitos 
diferentes. Dois conceitos podem ser desta-
cados: desigualdade e iniquidade. Desigualda-
de representa uma diferença entre indivíduos 
ou grupos (KAWACHI; SUBRAMANIAN; AL-
MEIDA-FILHO, 2002), muitas vezes utilizada 
como sinônimo de heterogeneidade, variação, 
diferença, distribuição, desproporcionalidade 
e disparidade. Dizer que duas coisas não são 

iguais não implica nenhum julgamento de valor, 
ao contrário de equidade. Equidade incorpora 
a interpretação de que alguma, mas nem toda, 
diferença é injusta (BRAVEMAN; GRUSKIN,
2003). Segundo Whitehead (1992), existe 
equidade em saúde quando as diferenças são 
justas, inevitáveis ou razoáveis. Muitas vezes a 
expressão “desigualdade em saúde” é utilizada 
como forma reduzida de “desigualdade socio-
econômica em saúde” (BRAVEMAN, 2006), no 
entanto esse significado implica uma forma de 
iniquidade, dado que tais diferenças são consi-
deradas injustas. Starfield (2001) definiu equi-
dade como “a ausência sistemática (e poten-
cialmente remediável) de diferenças em um ou 
mais aspectos do estado de saúde entre popu-
lações definidas social, demográfica ou geogra-
ficamente ou outros subgrupos populacionais”. 

MENSURANDO DESIGUALDADES

Dependendo de como as desigualdades são 
aferidas, pode-se chegar à conclusão de que 
elas são justas ou injustas, pequenas ou gran-
des, aumentam ou diminuem com o tempo e 
até mesmo que elas existem ou não existem. 
Por tais razões, várias revisões metodológicas 
sobre índices e indicadores de desigualdade po-
dem ser encontradas na literatura nos últimos 
anos (SZWARCWALD; BASTOS; ANDRADE,
2002; KEPPEL et al., 2005).

Medidas de desigualdade são derivadas de 
medidas comumente usadas em Epidemiolo-
gia. Assim, elas apresentam também uma ver-
são na escala absoluta e outra na relativa. As 
medidas relativas são consideradas mais fáceis 
de entender, especialmente nos casos em que a 
escala de mensuração não expressa uma quan-
tia que tenha significado prático, como, por 
exemplo, escalas logarítmicas ou escalas que 
medem fenômenos abstratos. Para todas essas 
situações os indicadores relativos continuam 
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tendo uma interpretação simples. É reconheci-
do, entretanto, que ambas as medidas revelam 
informações diferentes, e Keppel et al. (2005) 
recomendam que as duas formas sejam apre-
sentadas juntas.

Se os grupos sob comparação puderem ser 
ordenados, como, por exemplo, diferentes fai-
xas de renda, a análise deve levar em conta tal 
ordenação. Dentro do conjunto de índices de 
desigualdade para variáveis ordenadas existem 
o Slope Index of Inequality (SII) e o Relative In-
dex of Inequality (RII). Ambos os índices foram 
desenvolvidos por Pamuk na década de 1980 e 
são considerados os mais sofisticados e de difí-
cil cálculo, mas também são a melhor forma de 
resumir as desigualdades socioeconômicas em 
saúde no nível populacional (SZWARCWALD; 
BASTOS; ANDRADE, 2002; KEPPEL et al., 
2005). Os dois índices expressam a desigualdade 
entre o grupo mais pobre e o grupo mais rico. 

DESIGUALDADES EM SAÚDE 
BUCAL

Desigualdade Socioeconômica 
e Cárie dentária

Em vários momentos históricos os estratos 
sociais em maior desvantagem possuíam pior 
saúde bucal. Por exemplo, na civilização Maia 
(250-900 d.C.), a perda dentária era mais alta nos 
estratos sociais mais baixos (CUCINA; TIESLER, 
2003). Carmichael et al. (1980) relatam que 33 
de 40 estudos conduzidos entre 1940 e 1980 em 
países desenvolvidos mostraram uma experiência 
de cárie maior em estratos sociais mais baixos. 
Tal relação continuou a ser observada em países 
europeus nas décadas de 1990 e 2000 (MAR-
THALER, 2004). Nos países em desenvolvimen-
to, nas zonas urbanas, as crianças de famílias mais 
ricas também apresentam menos cáries do que 
as crianças mais pobres (CHEN, 1995).

Em outros momentos históricos, porém, 
eram os estratos sociais mais ricos que pos-
suíam pior saúde bucal. Na Europa, antes de 
1900 as pessoas mais afluentes tinham mais cá-
rie (CHEN, 1995). Nessa época, relata-se que 
a realeza possuía dentes escurecidos pelo pro-
cesso carioso. Estudos da década de 1970-1980 
mostravam que as crianças de famílias ricas em 
países africanos possuíam mais cárie (CHEN, 
1995). Em países em desenvolvimento, na zona 
rural, as crianças de famílias mais ricas também 
possuem mais cáries do que as crianças mais po-
bres (CHEN, 1995). Na Etiópia, por exemplo, 
as crianças mais ricas chegavam a ter quatro ve-
zes mais cáries na dentição decídua do que as 
crianças pobres (SHEIHAM, 1984). 

Apesar de inversões no seu efeito, a posi-
ção socioeconômica (PSE) parece se manter 
associada à cárie em diferentes países e ao 
longo dos tempos. A razão dessa permanen-
te associação é que a PSE determina o acesso 
e a distribuição dos recursos que determinam 
a saúde bucal, em especial os açúcares (MAR-
MOT, 2005). A PSE também está vinculada a 
uma série de fatores comportamentais relacio-
nados à saúde bucal além do consumo de açú-
car, como: escovação dentária, conhecimentos 
sobre prevenção, atitudes positivas e visitas re-
gulares ao dentista (PETERSEN, 1997). Dentre 
os fatores que invertem a relação entre cárie 
e PSE destaca-se o processo de urbanização 
e desenvolvimento econômico (CHEN, 1995; 
DIEHNELT; KIYAK, 2001). 

A urbanização e o aumento de renda per 
capita são dois fatores fortemente relaciona-
dos à variação na prevalência da cárie entre pa-
íses (CHEN, 1995; DREWNOWSKI; POPKIN,
1997; DIEHNELT; KIYAK, 2001; HOBDELL,
M. H. et al., 2003). É reconhecido que esses 
fatores são capazes de modificar a relação en-
tre PSE e cárie porque conseguem inverter a 
relação no consumo de açúcares. Na medida 
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em que uma população torna-se mais urbana e 
com maior poder de consumo há uma mudan-
ça no padrão dietético chamada de transição 
nutricional (DREWNOWSKI; POPKIN, 1997). 
De acordo com a transição nutricional, a urba-
nização e o aumento da renda produzem uma 
mudança de uma dieta rica em fibras, gorduras 
vegetais e carboidratos complexos para uma 
dieta com reduzido consumo de fibras e gor-
duras vegetais, mas com aumento de gorduras 
animais, sal e, principalmente, carboidratos 
simples (e.g., açúcares). Inequivocamente são 
os açúcares industrializados, de baixo custo, os 
principais causadores de cáries (GREAT BRI-
TAIN, 1989). Países que se urbanizam, mesmo 
sem aumento significativo na renda, apresen-
tam aumento considerável no consumo de 
açúcares (DREWNOWSKI; POPKIN, 1997). 
A redução do custo e o aumento no acesso a 
produtos industrializados popularizam os açú-
cares entre as classes mais populares, fazendo 
com que os mais pobres passem a consumir 
mais açúcares do que os ricos (CHEN, 1995). 
Por outro lado, quando os efeitos deletérios do 
açúcar foram notados, as dietas saudáveis pas-
saram a custar mais caro, dificultando o acesso 
dos mais pobres.

Outro fator que pode modificar a relação 
entre PSE e cárie é o acesso a fluoretos, es-
pecificamente creme dental e água fluoretada. 
Desde o início da década de 1980 tem sido 
mostrado que em populações com fluoreta-
ção da água de abastecimento, a diferença 
na experiência de cáries entre os mais ricos 
e os mais pobres é menor (CARMICHAEL et 
al., 1980, 1984). Parece haver mais evidên-
cia em favor desses achados (CARMICHAEL
1980, 1984; PROVART; CARMICHAEL, 1995; 
SLADE et al., 1996; JONES, C. et al., 1997; 
JONES, C. M. et al., 1997; RILEY; LENNON; 
ELLWOOD, 1999; JONES; WORTHING-
TON, 2000; BALDANI; VASCONCELOS; 

ANTUNES, 2004) do que contra (HAUSEN; 
HEINONEN; PAUNIO, 1981; EVANS et al., 
1984; COLQUHOUN, 1985). Importantes 
aspectos a serem considerados em relação 
a esse efeito da fluoretação das águas são a 
cobertura populacional da água encanada e o 
fato de que ela independe de algum esforço 
extra por parte dos indivíduos. A capacidade 
do creme dental em reduzir as desigualdades 
está ligada à cobertura e ao comportamento 
de higiene bucal. Um estudo comparando o 
efeito de cremes dentais fluoretados de alta 
(1450ppm) e baixa (450ppm) concentrações 
de flúor mostrou que o efeito do creme den-
tal fluoretado era maior em áreas mais ricas 
(ELLWOOD et al., 2004). De acordo com 
esses autores, as crianças em áreas mais 
carentes escovavam os dentes com me-
nos frequência e, por isso, o creme dental 
com alta concentração de flúor teve menos 
eficácia, evidenciando as desigualdades em 
saúde bucal.

Diferentemente da fluoretação das águas, 
as atividades de educação em saúde bucal 
parecem aumentar as disparidades socioeco-
nômicas em saúde bucal (SCHOU; WIGHT, 
1994). Avaliou-se o efeito de campanhas edu-
cacionais na qualidade de escovação dentária 
e sangramento gengival e observou-se que as 
crianças de áreas mais afluentes se beneficia-
ram mais do que as crianças de áreas pobres. 
Entretanto, esse efeito pode não ser muito 
importante, considerando-se que revisões 
sistemáticas sobre a efetividade das atividades 
educativas em saúde bucal mostraram que 
esse efeito não permanece em longo prazo 
(SCHOU; LOCKER, 1994; KAY; LOCKER, 
1996). Além disso, não há evidência de que 
atividades de educação em saúde consigam 
prevenir cárie (SCHOU; LOCKER, 1994; 
KAY; LOCKER, 1996).
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Desigualdade Socioeconômica e 
Doença Periodontal

A relação da PSE com as doenças perio-
dontais ainda não está totalmente clara. Chen 
(1995), numa ampla revisão de literatura, rela-
ta que tanto nos países industrializados como 
em países de média e baixa renda os grupos 
populacionais em maior desvantagem social 
apresentam maiores prevalências e mais seve-
ridade da doença periodontal. Embora esses 
achados sejam consistentes, alguns problemas 
devem ser levados em consideração. Um deles 
é que os indicadores usados para medir a do-
ença variam muito, e dessa forma há limitações 
na comparabilidade entre países e no estabele-
cimento de tendências. Outros problemas se 
referem à representatividade das amostras em 
alguns países e na qualidade dos dados.

Um mecanismo que liga a doença periodon-
tal e a PSE está relacionado à placa bacteriana. É 
relatado que os níveis de placa dental estão for-
temente associados à doença periodontal e que 
os níveis de higiene bucal são piores nas classes 
sociais em mais desvantagem (CHEN, 1995).

Uma recente revisão sistemática mostrou 
que 34 de 47 estudos apresentaram uma as-
sociação significante entre fatores socioe-
conômicos e doença periodontal (KLINGE; 
NORLUND, 2005). Entretanto, a maioria dos 
estudos era seccional. A análise dos estudos 
longitudinais ou casos-controles incidentes 
mostrou que quatro de oito estudos apresen-
tavam uma associação estatisticamente signifi-
cante, após o controle pela variável fumo. Ao 
contrário da conclusão dos autores, de que o 
fumo seria um fator de confundimento, é pos-
sível que o fumo seja um mediador na cadeia 
causal entre PSE e doença periodontal. Nessa 
concepção, a associação entre a baixa posição 
socioeconômica e uso do tabaco seria causal e 
não espúria, pois o hábito de fumar pode ser 

entendido como consequência das condições 
adversas de vida e trabalho.

Estudos sobre o efeito contextual da área 
de moradia na saúde periodontal são poucos e 
inconclusivos. Borrell et al. (2006) investigaram 
nos Estados Unidos da América o efeito contex-
tual da PSE da área de residência na saúde pe-
riodontal da população adulta. Foi utilizado um 
indicador agregado que incluía variáveis de ren-
da, educação e emprego. Nesse estudo, após o 
controle por renda e educação no nível indivi-
dual, o efeito contextual permaneceu, porém 
o efeito da renda individual desapareceu e não 
houve controle pelo emprego no nível individual.

Desigualdade Socioeconômica e 
Perda dental

Estudos que mediram a diferença entre 
classes sociais em relação às perdas dentárias 
apresentam resultados divergentes. Alguns 
estudos (EKLUND; BURT, 1994; HAMASHA; 
SASA; AL-QUDAH, 2000; THOMSON et al., 
2000; CRUZ et al., 2001; GILBERT; DUNCAN;
SHELTON, 2003) mostram diferenças signifi-
cativas na prevalência ou na incidência de perda 
dentária entre grupos com diferenças nos níveis 
de educação ou renda, mas em outros estudos 
(AHLQWIST et al., 1991; MILLER; LOCKER,
1994; GILBERT et al., 1999; HAUGEJORDEN;
KLOCK; TROVIK, 2003) tais diferenças são pe-
quenas ou inexistentes. Uma explicação para 
isso pode ser a faixa etária incluída nos estu-
dos. As desigualdades socioeconômicas em 
saúde são, em geral, menores na terceira idade 
(ROBERT, 1999; GWATKIN, 2000; GALOBAR-
DES et al., 2006). Quando populações idosas 
são inseridas nas amostras, há a possibilidade 
de um enviesamento por sobrevida diferencial. 
Nesse tipo de viés, a diferença entre classes so-
ciais diminui porque nos grupos mais pobres a 
mortalidade é maior nos indivíduos com pior 
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saúde bucal, mantendo um grupo de pessoas 
mais pobres com relativa boa saúde bucal.

O acesso aos serviços odontológicos é con-
siderado limitado na redução da experiência 
de cárie (NADANOVSKY; SHEIHAM, 1995). 
Ainda assim, fatores relacionados ao tipo de 
tratamento oferecido podem fazer com que a 
diferença no número de dentes perdidos entre 
pobres e ricos aumente ou diminua. 

Em relação ao acesso ao dentista, há evi-
dências que mostram que um aumento na 
frequência de visitas ao dentista aumenta as 
chances de extração dental (OLIVEIRA, 2006). 
Argumenta-se que as pessoas de classe social 
mais baixa têm menos chances de terem den-
tes perdidos por terem menor frequência de 
visitas aos dentistas (GILBERT; DUNCAN; 
SHELTON, 2003). Assim, a diferença entre 
classes poderia ser reduzida em função do 
acesso diferencial aos serviços de saúde. En-
tretanto, enquanto alguns estudos mostram 
que os mais pobres utilizam menos os ser-
viços odontológicos de saúde (HJERN et al., 
2001; BARROS; BERTOLDI, 2002), há quem 
mostre o contrário (BORRELL et al., 2001). 
Parece haver consenso apenas no fato de que 
os mais pobres têm menos acesso quando ne-
cessitam (GWATKIN, 2000).

 Em relação ao tipo de tratamento ofere-
cido, parece que os mais pobres recebem um 
tipo de tratamento menos conservador, e o 
mesmo quadro clínico é igual ao de pacien-
tes ricos. Pacientes norte-americanos pobres 
de baixa educação e negros, com o mesmo 
nível de necessidades clínicas dos ricos bran-
cos de alto nível educacional, tiveram mais 
chances de ter um dente extraído (GILBERT; 
DUNCAN; SHELTON, 2003). Um estudo 
brasileiro mostrou que na classe social rica 
virtualmente todos os dentes indicados para 
extração não poderiam ser salvos pelas técni-
cas existentes, mas na classe pobre 50% dos 

dentes indicados para extração poderiam ser 
recuperados (GUIMARÃES; MARCOS, 1996). 
Um estudo de cenários (utilizando fotos de ca-
sos clínicos), em que o único fator que variava 
na descrição clínica do caso era a raça do pa-
ciente, mostrou que pacientes negros tinham 
mais probabilidade de ter uma cárie indicada 
para extração do que um paciente branco 
(CABRAL; CALDAS ADE; CABRAL, 2005). 
Um motivo para as pessoas mais pobres re-
ceberem tratamentos menos conservadores 
pode ser a percepção dos dentistas. Pessoas 
de baixa renda são vistas por seus dentistas 
como pacientes que dão pouco valor à saúde 
bucal e, por isso, não recebem o melhor tra-
tamento restaurador (LOCKER, 1989, p.122).

Tendências na desigualdade em
saúde bucal

A redução na prevalência e severidade da 
cárie polarizou a doença. Esse fenômeno fi-
cou conhecido como efeito 80/20 (MURRAY; 
PITTS, 1997), segundo o qual apenas 20% 
da população seria responsável por 80% da 
doença. Um índice usado para descrever o 
grau de polarização da cárie é o índice de 
Gini, no entanto, há críticas ao uso desse ín-
dice para avaliar desigualdades. Um proble-
ma reside no fato do Gini ser indicado para 
avaliar o grau de polarização de distribuições 
normais, enquanto que a distribuição da cá-
rie aos 12 anos tende para uma distribuição 
de Poisson (POULSEN; HEIDMANN; VAE-
TH, 2001). Apesar disso, observam-se fortes 
correlações entre os diferentes índices usa-
dos (ANTUNES; NARVAI; NUGENT, 2004), 
mostrando que, aparentemente, todos estão 
medindo a mesma coisa. Há autores que ar-
gumentam que a magnitude da polarização 
não é tão grande e apresenta-se pouco pola-
rizada entre adultos e idosos (TICKLE, 2002; 
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MACEK et al., 2004). Por fim, o uso de in-
dicadores de polarização não é considerado 
útil para planejadores de saúde pública, uma 
vez que não consegue identificar grupos es-
pecíficos, nos quais políticas públicas pudes-
sem ser focadas (TICKLE, 2002).

Apesar de uma polarização na distribuição 
da cárie ser amplamente relatada, pouco se 
sabe se isso acarretou em aumento ou redu-
ção nas desigualdades em saúde bucal relacio-
nadas à condição socioeconômica. Há apenas 
um estudo conhecido sobre tais tendências 
no Brasil, e os resultados mostram que há re-
dução de desigualdades em saúde bucal entre 
adultos e aumento entre jovens (CELESTE; 
NADANOVSKY, 2010). Na Noruega, apesar 
de uma redução generalizada na severidade 
de cárie, a diferença absoluta no número de 
superfícies cariadas e restauradas entre jovens 
de alto e baixo nível educacional aumentou 
entre 1983 e 1994 de 3.7 superfícies para 6.7, 
e a diferença relativa aumentou de 1,1 para 
1,4 vezes mais no grupo educacional mais bai-
xo (SCHULLER, 1999). Nos Estados Unidos 
da América, a diferença absoluta no percentu-
al de edentulismo entre pobres e ricos perma-
neceu constante entre 1972 e 2001, embora a 
diferença relativa tenha aumentado (CUNHA-
-CRUZ; HUJOEL; NADANOVSKY, 2007). 
Nenhum desses estudos explorou motivos 
para as variações geográficas e temporais na 
magnitude das diferenças entre classes sociais. 
Pesquisas futuras sobre a relação entre PSE e 
doenças bucais devem descrever tais tendên-
cias e buscar explicações para as mesmas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As desigualdades socioeconômicas refletem 
injustas diferenças nos níveis de saúde bucal, as 
quais persistem através dos tempos, seja em 
favor dos mais pobres ou dos mais ricos. Moni-

torar e implementar políticas públicas capazes 
de minimizar os efeitos da posição socioeco-
nômica na saúde são importantes funções dos 
gestores em saúde. Porém, a persistência dessa 
associação mostra que essa não é uma tarefa 
simples, e uma melhor compreensão desse 
processo se faz necessária. Estudos futuros de-
vem avaliar também o impacto do acesso aos 
serviços de saúde nas desigualdades sociais em 
saúde bucal.
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