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RESUMO 

 

 

Aldrigui JM. Prevalência de traumatismo em dentes decíduos e fatores associados: 
revisão sistemática e meta-análise [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2012. Versão Original. 

 

O objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar a prevalência de traumatismo em 

dentes decíduos, analisando fatores associados e possíveis tendências em relação à 

ocorrência desse agravo. Assim, busca com termos relacionados ao trauma dental e 

à dentição decídua foi realizada. Após critérios de inclusão e exclusão, os artigos 

selecionados foram analisados. Meta-análises com os dados de prevalência de 

traumatismo em dentes decíduos no mundo, e em subgrupos (classificações, dentes 

e idades avaliadas), assim como no Brasil e em suas regiões foram realizadas, 

complementadas pela análise da tendência do agravo nessas populações. Além 

disso, meta-análise com os valores de Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confiança (IC) 

das variáveis sexo, idade, maloclusões, renda e escolaridade materna foram 

realizadas. A busca foi realizada para artigos que relatavam trauma dental em 

dentes decíduos indexados no PubMed até o dia 18 de abril de 2012 e listou 953 

artigos. Após critérios de inclusão e exclusão, 34 (3,6%) estavam relacionados ao 

escopo dessa revisão sistemática. A prevalência agregada de traumatismo em 

dentes decíduos no mundo é de 23% e apresenta tendência discreta de aumento. 

No grupo de estudos que utilizaram classificações que avaliam trauma periodontal, a 

prevalência agregada é de 26% com tendência de aumento, enquanto que no grupo 

de estudos que utilizam classificações que não contemplam esse tipo de trauma, a 

prevalência agregada diminui para 20%, assim como a tendência passa a ser de 

diminuição da prevalência. O grupo de estudos que analisou todos os dentes 

anteriores apresenta prevalência agregada de 25%, enquanto que os que avaliaram 

apenas dentes anteriores superiores e apenas incisivos apresentam 17% e 23%, 

respectivamente. A meta-análise do grupo de estudos que avaliou faixas etárias 

maiores que um ano apresentou prevalência agregada de 23%. São fatores 

positivamente associados a prevalência de traumatismo em dentes decíduos: ser do 

sexo masculino (OR=1,20;IC:1,09;1,33), ter quatro anos (OR=2,18;IC:1,66;2,86), 

apresentar mordida aberta anterior (OR=2,26;IC:1,38;3,70), sobressaliência 



acentuada (OR=2,51;IC:1,66;3,79), incompetência labial (OR=1,66;IC:1,26;2,20), a 

família ter renda superior a oito salários mínimos (OR=0,79;IC:0,69;0,92) e a mãe ter 

mais de oito anos de estudo (OR=1,30;IC:1,01;1,66). A prevalência agregada de 

traumatismo em dentes decíduos no Brasil é de 26% e apresenta tendência de 

aumento com os anos. A região sudeste e sul apresentam prevalência agregada em 

torno de 29% e 31%, respectivamente, com tendência de aumento, enquanto a 

região nordeste apresenta 19% com tendência de diminuir a prevalência com o 

passar dos anos. Podemos concluir que por volta de 23% dos pré-escolares 

apresentam traumatismo em dentes decíduos sendo que ser do sexo masculino, ter 

mais idade, apresentar mordida aberta anterior, sobressaliência acentuada, 

incompetência labial, a família ter renda superior a oito salários mínimos e a mãe ter 

mais de oito anos de estudo são fatores que aumentam a chance do agravo estar 

presente. Além disso, a utilização de classificações que contemplam todos os tipos 

de trauma dental, avaliar dentes anteriores superiores e inferiores em faixas etárias 

amplas parece contribuir para resultados mais realistas quando o objetivo é estudar 

o comportamento do traumatismo em dentes decíduos.  

 

 

Palavras-chave: Traumatismo dental. Dentes decíduos. Prevalência. Revisão 

sistemática. 



ABSTRACT 

 

 

Aldrigui JM. Prevalence of dental trauma in deciduous teeth and associated factors: 
systematic review and meta-analysis [thesis]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Original Version. 
 

The aim of this systematic review was to evaluate the prevalence of dental trauma in 

deciduous teeth, assessing associated factors and possible trends concerned to the 

occurrence of this disorder. For this purpose, search for terms related to dental 

trauma and deciduous dentition was performed. Upon considering inclusion and 

exclusion criteria, the selected material was analyzed. Afterwards, meta-analysis was 

performed based on the data recorded on the prevalence of dental trauma in 

deciduous teeth worldwide and in subgroups (classifications, teeth and ages 

assessed) as well as in Brazil and its regions, complemented by the trend analysis of 

this injury. Meta-analysis with Odds Ratio (OR) and Confidence Interval (CI) values of 

variables as sex, age, malocclusions, income and maternal level of education was 

performed. Literature search was carried out for articles reporting on dental trauma 

prevalence in deciduous teeth indexed in PubMed up to April 18, 2012, and listed 

953 articles. Upon analyzing the studies for inclusion and exclusion purposes, 34 

(3,6%) essays were related to the scope of this systematic review. The pooled 

prevalence of trauma in deciduous teeth worldwide is 23% showing a slight tendency 

to increase over the years. The study group that used classifications which evaluate 

traumas in the supportive tissue showed a pooled prevalence of 26% with a trend to 

increase, while in the study group which adopt classifications that do not contemplate 

this type of trauma, the pooled prevalence decreases to 20%, with a trend to 

decrease over the years. The study group which analyzed all anterior teeth 

demonstrated a pooled prevalence of 25%, while the study group which evaluated 

only anterior upper teeth and only incisors evidenced 17% and 23%, respectively. 

The meta-analysis of the study group that evaluates age range greater than 1 year 

showed pooled prevalence of 23%. The following factors are positively associated to 

the prevalence of traumatism in deciduous teeth: male individuals 

(OR=1.20;CI:1.09;1.33), older individuals (OR=2.18;CI:1.66;2.86), patients 

presenting anterior open-bite (OR=2.26;CI:1.38;3.70), increased overjet 

(OR=2.51;CI:1.66;3.79), lip incompetence (OR=1.66;CI:1.26;2.20), family with 



income higher than eight minimum wages (OR=0.79;CI:0.69;0.92), mother's 

education level having more than eight years at school (OR=1.30;CI:1.01;1.66). The 

pooled prevalence of trauma in deciduous teeth in Brazil is 26% and presents 

tendency to increase. The Southeast and South regions of Brazil present pooled 

prevalence of 29% and 31% respectively, showing a trend to increase, while the 

Northeast region shows 19% with a trend to decrease over the years. In conclusion, 

around 23% of the preschoolers present trauma in deciduous teeth, and that being 

male, older, with anterior open bite, increased overjet, lip incompetence, family with 

income higher than eight minimum wages and mother's education level having more 

than eight years at school are factors which may increase the chance this injury be 

present. Moreover, the use of classifications that contemplate all types of dental 

trauma, to evaluate upper and lower anterior teeth within large age range seems to 

contribute to more realistic results when the objective is to study the behavior of 

dental trauma in deciduous teeth.  

 

Keywords: Traumatic dental injuries. Deciduous teeth. Prevalence. Systematic 

review. 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 14 

2 PROPOSIÇÃO .............................................................................................. 16 

3 CASUÍSTICA-MATERIAL E MÉTODOS ...................................................... 17 

3.1 Estratégia de busca.................................................................................. 17 

3.2 Critérios de inclusão ................................................................................ 18 

3.3 Critérios de exclusão ............................................................................... 18 

3.4 Análise descritiva dos estudos ............................................................... 19 

3.5 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos.............................. 19 

3.6 Avaliação dos valores de prevalência de traumatismo em dentes 

decíduos no mundo – meta-análise e tendência ......................................... 20 

3.7 Avaliação dos valores de prevalência de traumatismo em dentes 

decíduos no mundo em subgrupos – meta-análise e tendência................ 21 

3.8 Avaliação das medidas de associação das variáveis relacionadas ao 

traumatismo de dentes decíduos – meta-análise ........................................ 22 

3.9 Avaliação dos valores de prevalência de traumatismo em dentes 

decíduos no Brasil e regiões – meta-análise e tendência .......................... 22 

4 RESULTADOS .............................................................................................. 23 

4.1 Análise descritiva dos estudos ............................................................... 23 

4.2 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos.............................. 24 

4.3 Meta-análise e tendência dos valores de prevalência de traumatismo 

em dentes decíduos no mundo ..................................................................... 32 

4.4 Meta-análise e tendência dos valores de prevalência de traumatismo 

em dentes decíduos no mundo em subgrupos ........................................... 33 

4.5 Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) das variáveis 

relacionadas ao traumatismo de dentes decíduos...................................... 38 

4.6 Meta-análise e tendência dos valores de prevalência de traumatismo 

em dentes decíduos no Brasil e regiões ...................................................... 45 

5 DISCUSSÃO ................................................................................................. 50 

6 CONCLUSÕES ............................................................................................. 59 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 60 

APÊNDICE ....................................................................................................... 67



 14 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O traumatismo dental é reconhecido como problema de saúde pública (1) e 

assim, o interesse no assunto e a publicação de estudos nessa área vem 

aumentando com o passar dos anos. Entretanto, o foco dos estudiosos parece estar 

voltado para o trauma em dentes permanentes, ficando o trauma em dentes 

decíduos em segundo plano (2, 3). Porém, alguns estudos epidemiológicos vêm 

relatando que uma grande parcela de pré-escolares apresentam sinais ou sequelas 

de episódios de trauma em seus dentes (4-7). 

A ocorrência de traumatismo dental pode gerar impacto negativo na qualidade 

de vida de crianças e adolescentes (8-13), sendo uma experiência física traumática, 

que atinge o emocional e o psicológico (12, 14). Além disso, o trauma dental pode 

levar a dor, perda de função mastigatória, afetando negativamente a estética e a 

oclusão em desenvolvimento da criança. Quando observamos traumatismo na 

dentição decídua ainda temos que nos preocupar com a dentição permanente que 

está em formação e corre o risco de ser afetada. Os dentes permanentes 

sucessores podem sofrer sequelas graves, como malformações e até mesmo cessar 

o seu desenvolvimento por danos do evento traumático em si ou pela ocorrência de 

sequelas infecciosas na região periapical do dente decíduo (15-18). Assim, o custo 

do tratamento do trauma dental pode ser alto, além de se tornar longo (1, 19), tanto 

o paciente quanto o profissional, principalmente o serviço público, devem estar 

preparados para lidar com essa situação. 

Uma forma de auxiliar a construção de políticas públicas de saúde é a 

realização de estudos de prevalência de trauma dental, que auxiliam na 

determinação do tamanho da propensão da população ao traumatismo, assim como 

o reconhecimento dos fatores a ele associados. Em uma apreciação crítica, mas não 

sistemática da literatura, alguns fatores biológicos como ser do sexo masculino e ser 

criança ou adolescente (menores de 19 anos) parece ser fatores que aumentam a 

propensão ao trauma dental em geral (1). Além desses , a presença de maloclusões 

na região anterior como mordida aberta anterior e sobressaliência acentuada, 

somadas ou não a presença de incompetência labial, aparecem como fatores de 

risco para o traumatismo dental (19). Porém, fatores ambientais e comportamentais, 

como maus tratos, violência, acidentes de trânsito, prática de esportes, entre outros 
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podem passar a ser mais importantes que fatores biológicos na ocorrência de 

trauma dental (1, 19), além dos fatores socioeconômicos que necessitam ser melhor 

explorados nos estudos. 

Quando direcionamos o foco ao trauma em dentes decíduos, aparentemente 

observamos uma grande discrepância na prevalência encontrada nos estudos, que 

não são muitos, além de uma variabilidade de fatores estudados e associados a 

ocorrência desse agravo. Além disso, os estudos são conduzidos de forma muito 

distintas, pela enorme gama de classificações disponíveis na literatura, assim como 

a avaliação de faixas etárias e dentes diferentes. Todas essas variações podem 

interferir no resultado final dos estudos, além do delineamento metodológico que 

pode comprometer a qualidade dos dados apresentados. Dessa forma, para 

conseguirmos dados consistentes para as políticas públicas, necessitamos investir 

em estudos de prevalência de traumatismo em dentes decíduos bem conduzidos e 

delineados, para principalmente conseguir atingir a população de risco no que tange 

a prevenção da ocorrência desse agravo, e para isso precisamos encontrar as 

melhores opções para o delineamento e a condução desses estudos. 

Dessa forma, as revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar 

as informações de um conjunto de estudos realizados separadamente sobre 

determinado assunto, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou 

coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando 

na orientação para investigações futuras (20). Assim, a proposta desse estudo foi 

realizar uma revisão sistemática da prevalência de traumatismo em dentes decíduos 

no mundo, observando a tendência desse agravo, além de analisar fatores que 

podem interferir na prevalência encontrada e as variáveis comumente  associadas 

ao traumatismo em dentes decíduos. Além disso, estudar a prevalência e a 

tendência de traumatismo em dentes decíduos no Brasil e suas regiões. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposta do presente estudo foi conduzir uma revisão sistemática da 

prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo, realizando: 

 

- avaliação descritiva e qualitativa dos estudos; 

- análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no 

mundo, assim como em subgrupos (tipo de classificação, dentes e faixa etária 

avaliada); 

- estudo da tendência dos valores de prevalência de traumatismo em dentes 

decíduos no mundo e no subgrupo classificação; 

- análise das medidas de associação de variáveis comumente associadas a 

prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo (sexo, faixa etária, 

maloclusões, fatores socioeconômicos); 

- análise e estudo da tendência dos valores de prevalência de traumatismo 

em dentes decíduos no Brasil e em suas regiões. 
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3 CASUÍSTICA – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Estratégia de busca 

 

 

A busca na literatura foi realizada para artigos que relatavam trauma dental 

em dentes decíduos indexados na base de dados PubMed até o dia 18 de abril de 

2012. O PubMed foi escolhido como base de dados única, pois, em geral, o 

EMBASE parece proporcionar mais citações por pesquisa do que o PubMed (21), 

entretanto também resulta em maior número de falso-positivos (estudos 

desnecessariamente identificados) (22). Além disso, dependendo do assunto o 

PubMed pode oferecer uma ampla cobertura (23) e os artigos finalmente 

selecionados tendem a ser semelhante aos encontrados na base de dados EMBASE 

em muitas situações. Dados preliminares do nosso grupo de estudo sobre revisões 

sistemáticas mostram que em relação aos temas da odontologia o uso de outras 

bases de dados (diferente do PubMed) não repercute em diferença nos dados finais 

(dados não publicados). 

Para a identificação dos estudos a serem considerados nessa revisão 

sistemática, uma estratégia de busca detalhada foi desenvolvida. A busca foi 

realizada utilizando termos como “Text Word” e “Mesh Terms”. Os termos eram 

relacionados ao trauma dental e à dentição decídua. A busca realizada no PubMed 

no dia 18 de abril de 2012 foi: 

(((((tooth injuries[MeSH Terms]) OR teeth injur*[Text Word]) OR tooth 

injur*[Text Word]) OR traumatic dental injur*[Text Word]) OR dental trauma[Text 

Word]) AND ((((((((((((((((primary teeth[MeSH Terms]) OR primary tooth[MeSH 

Terms]) OR primary dentition[MeSH Terms]) OR deciduous teeth[MeSH Terms]) OR 

deciduous tooth[MeSH Terms]) OR deciduous dentition[MeSH Terms]) OR preschool 

child[MeSH Terms]) OR preschool children[MeSH Terms]) OR primary teeth[Text 

Word]) OR primary tooth[Text Word]) OR primary dentition[Text Word]) OR 

deciduous teeth[Text Word]) OR deciduous tooth[Text Word]) OR deciduous 

dentition[Text Word]) OR preschool child[Text Word]) OR preschool children[Text 

Word]) 
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Nessa primeira etapa, todos os títulos e resumos resultantes da busca foram 

coletados no PubMed de forma independente por dois examinadores (JMA e LBC), 

alunas de Doutorado da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo.  

 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

 

Os títulos e resumos coletados foram julgados de forma independente pelos 

dois examinadores levando em conta os seguintes critérios: ser escrito em inglês e 

ser referente ao objetivo (levantamento de dados ou revisão sobre trauma em dentes 

decíduos). Estudos mostram que a exclusão de artigos escritos em línguas 

diferentes do inglês não introduz viés nas revisões de medicina convencional, 

interferindo apenas em estudos de medicina alternativa ou complementar (24-26). 

Os examinadores foram calibrados previamente. A concordância entre os 

mesmos, pelo teste de Cohen’s Kappa, foi de 0,969. Nas divergências, um terceiro 

examinador (MMB), Professora Doutora da Disciplina de Odontopediatria da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, avaliou os resumos e 

decidiu sobre a inclusão dos mesmos. Apenas 10 estudos tiveram que ser 

reavaliados pelo terceiro examinador. 

 

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

 

Após essa primeira seleção, todos os estudos incluídos foram coletados na 

íntegra. Após a leitura, foram excluídos da revisão artigos que: não relatavam ou não 

possuíam dados para calcular a prevalência de trauma dental, não relatavam dados 

de dentes decíduos, ou não separavam a análise dos dados de dentes decíduos e 

dentes permanentes, tinham sido realizados em uma amostra menor que 30 

indivíduos, não utilizavam o exame clínico como ferramenta para o cálculo da 

prevalência, tinham estudado grupos isolados (atletas, pacientes com paralisia 

cerebral, vitimas de violência, pacientes que buscam tratamento, entre outros) ou 
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realizados na mesma população que outro estudo já incluído na revisão. Nesse 

último caso, excluímos o estudo menos completo. No caso dos estudos serem na 

mesma população, mas apresentarem algum dado distinto, ou ainda, contemplarem 

períodos diferentes, ambos os estudos foram considerados. No caso de um mesmo 

estudo apresentar coleta de dados de épocas diferentes, ambas as coletas/todas 

elas foram também consideradas para análise.  

 

 

3.4 Análise descritiva dos estudos 

 

 

Dos artigos finalmente retidos para revisão foram coletados e analisados de 

forma descritiva os seguintes dados: país e região (no caso do Brasil), prevalência 

de trauma dental, tamanho da amostra, idade da população estudada, dentes 

avaliados, tipo de classificação, onde foi realizada a coleta, fatores avaliados e 

fatores associados ao traumatismo em dentes decíduos.  

 

 

3.5 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos  

 

 

Para avaliar a qualidade metodológica dos estudos selecionados, uma lista de 

avaliação da qualidade foi utilizada. Essa lista foi baseada em uma desenvolvida e 

apresentada em Nguyen et al., 1999 (27) para avaliar a qualidade de estudos que 

analisavam a relação entre maloclusões e o traumatismo em dentes permanentes. 

Dessa forma, modificamos e adaptamos para avaliar estudos de prevalência de 

traumatismo em dentes decíduos. Os itens incorporados na lista são geralmente 

critérios metodológicos aceitos e a pontuação permite uma avaliação quantitativa 

das investigações relatadas (27). Para facilitar e uniformizar o procedimento de 

pontuação, um guia para o uso da lista foi criado, com uma pontuação máxima de 

80. Com base nas definições, estes critérios foram divididos em duas categorias: 

validade interna (tipo de estudo, descrição dos métodos de classificação do trauma 

dental, número de examinadores, nível de concordância intra e interexaminadores, 

estatística apresentada, análise das variáveis) e externa (descrição do objetivo, 
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descrição da população, critérios de seleção, descrição das variáveis estudadas, 

cálculo amostral, descrição da concordância intra e interexaminadores, 

apresentação dos dados, conclusão referente a análise estatística e ao objetivo). A 

validade externa é importante quando se quer extrapolar o resultado do estudo e a 

validade interna refere-se a solidez do próprio estudo (27). A lista com a pontuação e 

como os estudos foram analisados encontra-se no Apêndice A. 

Para essa avaliação, somente estudos com objetivo específico de calcular a 

prevalência de traumatismo em dentes decíduos foram agrupados. Assim, foram 

excluídos estudos que avaliaram qualidade de vida dos pais e/ou crianças e aqueles 

que avaliaram a saúde oral de uma forma geral.  

Dois examinadores (JMA e LBC) previamente treinados pontuaram 

independentemente a qualidade metodológica de cada estudo. Com os valores finais 

atribuídos a cada estudo foi calculado o CCI (Coeficiente de Correlação Intraclasse), 

testando tanto a consistência quanto a concordância absoluta, que foram 

semelhantes (CCI=0,99; IC: 0,97;0,99). Em seguida, as divergências entre os 

examinadores, que foram poucas, foram discutidas até se chegar a um consenso 

para a nota final. 

 

 

3.6 Avaliação dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos 

no mundo – meta-análise e tendência 

 

 

Meta-análise usando modelo de efeitos aleatórios foi realizada com base nos 

valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos de todos os estudos 

compilados. A prevalência agregada e o intervalo de confiança foram avaliados. Em 

seguida, os valores de prevalência foram traçados em função dos anos em que os 

estudos foram realizados, para verificar graficamente a existência de alguma 

tendência ao longo do tempo. Quando o estudo não relatava o ano em que foi 

realizada a coleta, o ano de publicação foi usado.  
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3.7 Avaliação dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos 

no mundo em subgrupos – meta-análise e tendência 

 

 

Meta-análise usando modelo de efeitos aleatórios foi realizada com base nos 

valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos dividindo os estudos em 

subgrupos para observar a interferência de diferentes classificações de trauma 

dental, dentes e faixas etárias avaliadas. A prevalência agregada e o intervalo de 

confiança foram avaliados. Para o subgrupo das classificações também foi realizado 

estudo de tendência da mesma forma que descrito no item anterior.  

Em relação as classificações, os estudos foram divididos em dois grupos: o 

primeiro considera todos os tipos de trauma dental: traumas periodontais, traumas 

de tecido duro (exceto fraturas radiculares) e também sequelas do trauma (alteração 

de cor e presença de fístula). O outro grupo de estudos utiliza classificações que não 

contemplam os traumas periodontais (intrusões, extrusões e luxações laterais), 

avaliando basicamente fraturas (exceto fraturas radiculares), dentes perdidos por 

trauma e também sequelas do trauma (alteração de cor e presença de fístula). 

Estudos que utilizaram classificações peculiares foram excluídas dessa análise (um 

estudo que avaliou somente fraturas e outro que avaliou fraturas, intrusão, extrusão 

e alteração de cor). 

Os dentes avaliados foram divididos em três grupos: estudos que avaliaram 

todos os dentes anteriores (incisivos e caninos superiores e inferiores), estudos que 

avaliaram apenas incisivos (superiores e inferiores) e estudos que avaliaram apenas 

dentes anteriores superiores (incisivos e caninos). Para análise da interferência da 

faixa etária estudada, retiramos da meta-análise os estudos que avaliaram crianças 

com uma idade única, e analisamos somente estudos que avaliaram ao menos 

crianças com duas idades distintas.  
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3.8 Avaliação das medidas de associação das variáveis relacionadas ao 

traumatismo de dentes decíduos – meta-análise 

 

 

Foram coletados os valores de Odds Ratio (OR) e intervalo de confiança (IC) 

de variáveis como sexo, idade, maloclusões e fatores socioeconômicos 

apresentadas nos estudos e meta-análise usando modelo de efeitos aleatórios foi 

realizada. Quando os valores de Odds Ratio não eram apresentados pelo autor, ou a 

referência era diferente da utilizada para esse estudo, porém existiam dados para o 

cálculo, esses foram realizados e incluídos na análise.  

 

 

3.9 Avaliação dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos 

no Brasil e regiões – meta-análise e tendência 

 

Meta-análise usando modelo de efeitos aleatórios foi realizada com base nos 

valores de prevalência de trauma em dentes decíduos dos estudos realizados no 

Brasil e em suas regiões sudeste, sul e nordeste. A prevalência agregada e o 

intervalo de confiança foram avaliados. Em seguida, os valores de prevalência foram 

traçados em função dos anos em que os estudos foram realizados. Quando o estudo 

não relatava o ano em que foi realizada a coleta, o ano de publicação foi usado.  

 

A escolha na apresentação de modelo de efeitos aleatórios em todas as 

meta-análises se baseou no fato de que estudos observacionais são mais propensos 

a vieses devido as características do delineamento em si (28), pois apesar dos 

estudos terem o mesmo objetivo, não são conduzidos da mesma maneira (29), o 

que é ponderado nesse tipo de modelo. Além disso, observamos uma alta 

heterogeneidade entre os estudos, calculada em todas as meta-análises e 

apresentadas através do p do teste Q de Cochran e a porcentagem da estatística I2  

de Higgins, situação que também indica a escolha do modelo de efeitos aleatórios. 

Todas as meta-análises e os testes de heterogeneidade foram realizados pelo 

software Comprehensive Meta-analysis version V.2. Os gráficos de tendência foram 

gerados pelo programa Excel. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A estratégia de busca online listou 953 artigos. Após a análise para inclusão 

dos estudos avaliando títulos e resumos, 201 (21,1%) estudos foram selecionados. 

Após a avaliação dos artigos na íntegra, apenas 34 (3,6%) artigos estavam 

relacionados ao escopo dessa revisão sistemática. O fluxograma e as razões para 

exclusão dos estudos estão relacionadas na Figura 4.1: 

 

 

 
 
 

Figura 4.1 – Fluxograma da estratégia da revisão sistemática 
 

 

4.1 Análise descritiva dos estudos 

 

 

Os 34 artigos selecionados estavam distribuídos entre 15 países: África do 

Sul (1), Bélgica (1), Brasil (18), Cuba (1), Dinamarca (1), Espanha (1), Índia (1), 

Busca inicial:  953 artigos 

Incluídos: 201 artigos 

Resultado final: 34 artigos  

Excluídos: 

122 - grupos isolados 

24 - não estudavam prevalência 

1 - prevalência por questionário 

18 - prevalência em permanentes ou 
decíduos e permanentes juntos  

2 - não foram localizados 

Não incluídos: 

598  - não estavam relacionados ao 
objetivo do estudo 

154 - não estavam escritos em inglês 
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Inglaterra (1), Iraque (1), Irlanda do Sul (1), Jerusalém (1), Nigéria (1), República 

Dominicana (2), Suécia (2) e Turquia (1). Grande parte dos estudos foi realizada 

após o ano 2000 (65%) em pré-escolas ou creches (62%) (Tabela 4.1). Dois estudos 

tinham delineamento longitudinal (30, 31), sendo todos os outros transversais. O 

estudo de Bonini et al., 2009 (32) apresentava os valores de prevalência de 3 anos 

distintos, sendo que o ano de 2002 já havia sido apresentado no artigo de Oliveira et 

al., 2007 (33), sendo assim, os dados de 2004 e 2006 foram apresentados 

separadamente. Da mesma forma, Stecksen-Blicks et al., 1995 (34), também 

apresentou valores de prevalência de anos distintos (1971, 1987, 1992) que foram 

apresentados separadamente (Tabela 4.1). 

A Tabela 4.2 apresenta as variáveis pesquisadas e as associações 

encontradas em cada estudo. 

 

 

4.2 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos 

 

 

A Tabela 4.3 apresenta a pontuação da avaliação da qualidade metodológica 

de cada estudo depois do consenso entre os examinadores. Foram avaliados 28 

artigos. As duas categorias da qualidade dos estudos, validade externa e interna, 

estão relatadas separadamente. A pontuação da validade externa variou de 15 a 38 

pontos, com média de 25 pontos (pontuação máxima – 38). A pontuação da validade 

interna variou de 16 a 38 pontos, com média de 26 (pontuação máxima – 42). A 

média da pontuação total foi de 51 pontos, variando entre 37 e 76 pontos. 

 



 
 

Tabela 4.1 – Estudos de prevalência de traumatismo em dentes decíduos incluídos na revisão sistemática 

Artigos País* 
Prevalência 

(ano da coleta) 
Amostra Idade Dente Classificação 

Coleta da 
amostra 

Bonini et al., 2012 (4) 
Brasil 

(sudeste) 
27,7% 376 

3 - 4 
anos 

Anteriores 
Andreasen (2007) mod., cor, 

fístula 
Vacinação 

Norton et al., 2012 (35) 
Irlanda do 

Sul 
25,6% 839 

9 - 84 
meses 

Anteriores Andreasen (2007), cor, fístula Pré-escola/creche 

Tumen et al., 2011 (36) Turquia 
8,0%  

(2008) 
727 

2 - 5 
anos 

Incisivos 
sup/inf 

Ellis (1970) mod., cor, fístula Pré-escola/creche 

Goettems et al., 2011 (37)  Brasil (sul) 
29,4% 
(2009) 

599 
2 - 5 
anos 

Anteriores O'Brien (1994) Vacinação 

Piovesan et al., 2011 (38) Brasil (sul) 31,5% 441 
1 - 5 
anos 

Decíduo O'Brien (1994) Vacinação 

Shekhar et al., 2011 (39) Índia 6,2% 1126 
3 - 5 
anos 

Decíduo Andreasen (1994), cor 
Pré-escola/creche 
(pública e privada) 

Dutra et al., 2010 (40) 
Brasil 

(sudeste) 
47,0% 
(2008) 

407 
1 - 4 
anos 

Incisivos 
sup/inf 

Andreasen (1994), cor Vacinação 

Viegas et al., 2010 (5) 
Brasil 

(sudeste) 
62,1% 
(2009) 

388 5 anos Anteriores Andreasen (2007), cor Pré-escola/creche 

Wendt et al., 2010 (41) Brasil (sul) 36,6% 571 
1 - 5 
anos 

Anteriores Andreasen (2001), cor, fístula 
Pré-escola/creche 
(pública e privada) 

Feldens et al., 2010 (42) Brasil (sul) 36,4% 888 
3 - 5 
anos 

Decíduo Andreasen (1994), cor 
Pré-escola/creche 

(pública) 

Granville-Garcia  et al., 2010 
(43) 

Brasil 
(nordeste) 

20,1%  
(2007) 

820 
1 - 5 
anos 

Incisivos 
superiores 

Hinds, Gregory (1995) Pré-escola/creche 

Bonini et al., 2009 (I) (32) 
Brasil 

(sudeste) 
13,9%  
(2006) 

1265 
0 - 5 
anos 

Anteriores Ellis (1970) mod., cor, fístula Vacinação 

Bonini et al., 2009 (II) (32) 
Brasil 

(sudeste) 
12,9% 
(2004) 

1138 
0 - 5 
anos 

Anteriores Ellis (1970) mod., cor, fístula Vacinação 

continua 
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continuação 

Ferreira et al., 2009 (44) 
Brasil 

(nordeste) 
14,9% 3489 

0 - 5 
anos 

Decíduo Fraturas, cor, intrusão, extrusão Vacinação 

Jorge et al., 2009 (45) 
Brasil 

(sudeste) 
41,6% 
(2006) 

519 
1 - 3 
anos 

Decíduo Andreasen (1994), cor Vacinação 

Robson et al., 2009 (46) 
Brasil 

(sudeste) 
39,1% 
(2007) 

419 
0 - 5 
anos 

Decíduo Hinds, Gregory (1995) 
Pré-escola/creche 
(pública e privada) 

Feldens et al., 2008 (31) Brasil (sul) 
15,0% 
(2003) 

376 
12 - 16 
meses 

Decíduo Andreasen (1994), cor Posto de saúde 

Beltrão et al, 2007 (47) 
Brasil 

(nordeste) 
10,2% 
(2004) 

293 
1 - 3 
anos 

Anteriores Andreasen (1994) 
Pré-escola/creche 

(pública) 

Rodriguez, 2007 (48) Cuba 
34,2% 
(2003) 

543 
2 - 5 
anos 

Incisivos 
sup/inf 

Andreasen (1994), cor Pré-escola/creche 

Oliveira et al., 2007 (33) 
Brasil 

(sudeste) 
9,4% 

(2002) 
892 

0 - 5 
anos 

Decíduo Ellis (1970) mod., cor, fístula Vacinação 

Granville-Garcia et al., 2006 
(49) 

Brasil 
(nordeste) 

36,8% 
(2004) 

2651 
1 - 5 
anos 

Decíduo Hinds, Gregory (1995) 
Pré-escola/creche 
(pública e privada) 

Kramer et al., 2003 (50) Brasil (sul) 
35,5% 
(2000) 

1545 
0 - 6 
anos 

Anteriores Andreasen (1994), cor 
Pré-escola/creche 

(pública) 

Segura et al., 2003 (51) Espanha 15,0% 337 3 anos Anteriores Fraturas Pré-escola/creche 

Hargreaves  et al., 1999 (52) África do Sul 15,0% 1466 
1 - 5 
anos 

Decíduo Hargreaves, Craig (1971) Posto de saúde 

Carvalho et al., 1998 (53) Bélgica 18,0% 750 
3 - 5 
anos 

Anteriores 
superiores 

Fraturas, cor, intrusão, extrusão, 
avulsão, mobilidade 

Pré-escola/creche 

Mestrinho et al., 1998 (54) 
Brasil  

(Centro-Oeste) 
15,0% 
(1995) 

1853 
1 - 5 
anos 

Decíduo 
Fraturas, cor, intrusão, extrusão, 
subluxação, perdido por trauma 

Pré-escola/creche 
(pública) 

Otuyemi et al., 1996 (55) Nigéria 30,8% 1401 
1 - 5 
anos 

Anteriores Andreasen, Ravn (1972) Pré-escola/creche 

continua 
  

2
6
 



 
 

conclusão 

Jones et al., 1995 (56) Inglaterra 
12,6% 
(1993) 

270 
3 - 5 
anos 

Incisivos 
superiores 

O'Brien (1994) Posto de saúde 

Stecksen-Blicks et al., 1995 (I) 
(34) 

Suécia 
32,0% 
(1971) 

187 4 anos Anteriores 
Fraturas, cor, perdido por 

trauma 
Posto de saúde 

Stecksen-Blicks et al., 1995 (II) 
(34) 

Suécia 
38,0% 
(1987) 

126 4 anos Anteriores 
Fraturas, cor, perdido por 

trauma 
Posto de saúde 

Stecksen-Blicks et al., 1995 (III) 
(34) 

Suécia 
27,0% 
(1992) 

163 4 anos Anteriores 
Fraturas, cor, perdido por 

trauma 
Posto de saúde 

Yagot et al., 1988 (57) Iraque 
24,4% 
(1984) 

2389 
1 - 4 
anos 

Anteriores Garcia-Godoy (1981) Pré-escola/creche 

Garcia-Godoy et al., 1983 (58) 
República 

Dominicana 
35,0% 
(1982) 

800 
3 - 5 
anos 

Decíduo Garcia-Godoy (1981) 
Pré-escola/creche 
(pública e privada) 

Garcia-Godoy et al., 1982 (59) 
República 

Dominicana 
17,3% 
(1976) 

214 
3 - 5 
anos 

Incisivos 
sup/inf 

Garcia-Godoy (1981) 
Pré-escola/creche 
(pública e privada) 

Zadik et al., 1976 (60) Jerusalém 
11,1% 
(1971) 

965 5 anos Anteriores 
Fraturas, deslocamento, cor, 

perdido por trauma 
Pré-escola/creche 

Holm et al., 1974 (61) Suécia 
24,0% 
(1972) 

208 3 anos Decíduo 
Fraturas, perdido por trauma, 

cor 
Posto de saúde 

Andreasen et al., 1972 (30) Dinamarca 
30,0% 
(1971) 

487 
1 - 7 
anos 

Decíduo Andreasen, Ravn (1972) 
Pré-escola/creche 

(pública) 

*(região do Brasil); mod. = modificada; sup = superiores; inf = inferiores 

 

 

 

2
7
 



 
 

Tabela 4.2 – Variáveis avaliadas e associadas nos estudos de prevalência de traumatismo em dentes decíduos 

Artigos Variáveis avaliadas Teste estatístico Variáveis associadas 

Bonini et al., 2012 (4) 
Sexo, idade, sobressaliência, competência 

labial, mordida aberta anterior 
Regressão de 

Poisson  
Sexo masculino, sobressaliência acentuada, 
incompetência labial, mordida aberta anterior 

Norton et al., 2012 (35) 
Sexo, hábitos deletérios, sobressaliência, 

mordida aberta anterior 
Regressão 
Logística 

Sobressaliência acentuada, mordida aberta 
anterior 

Tumen et al., 2011 (36) 
Sexo, idade, sobressaliência, mordida aberta 

anterior, fatores socioeconômicos 
Regressão 
Logística 

Sexo masculino, sobressaliência acentuada, 
mordida aberta anterior 

Goettems et al., 2011 (37) - - - 

Piovesan et al., 2011 (38) - - - 

Shekhar et al., 2011 (39) Sexo, relação terminal oclusal Chi-quadrado Degrau mesial, degrau distal, topo a topo 

Dutra et al., 2010 (40) 
Sexo, idade, competência labial, cárie dental,  

fatores socioeconômicos 
Regressão 
Logística 

Crianças entre 37-59 meses, mãe com mais de 3 
filhos 

Viegas et al., 2010 (5) 
Sobressaliência, competência labial, mordida 

aberta anterior, cárie dental, defeitos de 
esmalte, fatores socioeconômicos 

Chi-quadrado 
Sobressaliência acentuada e negativo para 

mordida cruzada 

Wendt et al., 2010 (41) Fatores socioeconômicos Chi-quadrado 
Aumenta com a idade em crianças de escola 

particular 

Feldens et al., 2010 (42) 
Sexo, idade, raça, sobressaliência, mordida 

aberta anterior, fatores socioeconômicos 
Regressão 
Logística 

Mãe com escolaridade maior, sobressaliência 
acentuada 

Granville-Garcia et al., 2010 (43) 
Sexo, idade, sobressaliência, competência 

labial, mordida aberta anterior 
Regressão 
Logística 

Sexo masculino, aumenta com a idade, mordida 
aberta anterior somada a sobressaliência 

acentuada 

Bonini et al., 2009 (I) (32) 
Sobressaliência, competência labial, mordida 

aberta anterior, fatores socioeconômicos 
Regressão 
Logística 

Sobressaliência acentuada, mordida aberta 
anterior, incompetência labial 

Bonini et al., 2009 (II) (32) - - - 

Ferreira et al., 2009 (44) Idade, cárie dental, fatores socioeconômicos Chi-quadrado Aumenta com a idade, renda superior 

Jorge et al., 2009 (45) 
Idade, sobressaliência, competência labial, 

cárie dental, hábitos deletérios, fatores 
socioeconômicos 

Chi-quadrado, 
Regressão 
Logística 

Aumenta com a idade, alto IVS, mãe com menor 
escolaridade  

continua 
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conclusão 

IVS = Índice de Vulnerabilidade Social 
 

Robson et al., 2009 (46) 
Sexo, sobressaliência, competência labial, 

fatores socioeconômicos 
Regressão Logística 

Sexo masculino, sobressaliência acentuada, 
incompetência labial, estudar em escola pública 

Feldens et al., 2008 (31) 
Fatores socioeconômicos, demográficos e 

ambientais 
Regressão Logística Mãe com nível escolar maior, família não nuclear 

Beltrão et al, 2007 (47) Sexo, idade Chi-quadrado Nenhum 

Rodriguez, 2007 (48) Sexo Chi-quadrado Sexo masculino 

Oliveira et al., 2007 (33) 
Sexo, mordida aberta anterior, fatores 

socioeconômicos 
Regressão Logística Mordida aberta 

Granville-Garcia et al., 2006 
(49) 

Sexo, idade, tipo de escola, status 
nutricional 

Regressão Logística 
Sexo masculino, aumenta com a idade, estudar em 

escola privada, obesidade 

Kramer et al., 2003 (50) Sexo, idade Chi-quadrado Nenhum 

Segura et al., 2003 (51) Sexo Chi-quadrado Sexo masculino 

Hargreaves  et al., 1999 (52) Sexo, idade, grupos raciais Chi-quadrado Índio 

Carvalho et al., 1998 (53) - - - 

Mestrinho et al., 1998 (54) - - - 

Otuyemi et al., 1996 (55) Sexo, idade Chi-quadrado Crianças maiores de 1 ano 

Jones et al., 1995 (56) - - - 

Stecksen-Blicks et al., 1995 (I) 
(34) 

- - - 

Stecksen-Blicks et al., 1995 (II) 
(34) 

- - - 

Stecksen-Blicks et al., 1995 (III) 
(34) 

- - - 

Yagot et al., 1988 (57) Sexo, idade Chi-quadrado Aumenta com a idade 

Garcia-Godoy et al., 1983 (58) - - - 

Garcia-Godoy et al., 1982 (59) Sexo, sobressaliência Chi-quadrado Sexo feminino com sobressaliência acentuada 

Zadik et al., 1976 (60) Sexo, educação paterna Chi-quadrado Nenhum 

Holm et al., 1974 (61) - - - 

Andreasen et al., 1972 (30) Sexo 
Teste Exato de 

Fischer 
Nenhum 
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Tabela 4.3 – Pontuação da avaliação metodológica dos estudos após consenso entre os examinadores 

 
VALIDADE EXTERNA VALIDADE INTERNA 

 Item A B C D E I M N Subtotal F G H J K L Subtotal Total 

Nota máxima 4 4 4 6 4 4 6 6 38 6 8 4 6 12 6 42 80 

Artigos 
                 Bonini et al., 2012 (4) 4 4 2 5 4 0 6 6 31 2 4 4 0 12 5 27 58 

Norton et al., 2012 (35) 4 4 0 4 4 1 3 6 26 2 8 0 0 12 4 26 52 

Tumen et al., 2011 (36) 4 4 2 6 0 0 3 6 25 2 4 3 0 12 6 27 52 

Shekhar et al., 2011 (39) 4 4 0 3 0 1 6 3 21 2 8 0 0 6 3 19 40 

Dutra et al., 2010 (40) 4 4 0 6 4 4 3 6 31 2 8 4 6 12 6 38 69 

Viegas et al., 2010 (5) 4 4 4 6 4 2 6 6 36 2 8 0 3 12 6 31 67 

Wendt et al., 2010 (41) 4 4 2 6 4 4 6 3 33 2 8 4 5 6 6 31 64 

Feldens et al., 2010 (42) 4 4 4 6 4 4 6 6 38 2 8 4 6 12 6 38 76 

Granville-Garcia et al., 2010 (43) 4 4 0 4 0 2 3 3 20 2 8 0 3 12 4 29 49 

Bonini et al., 2009 (32) 4 4 0 6 4 4 6 3 31 2 4 4 3 12 6 31 62 

Ferreira et al., 2009 (44) 4 4 2 3 4 1 6 6 30 2 4 4 3 12 3 28 58 

Jorge et al., 2009 (45) 4 4 0 6 4 4 3 6 31 2 8 4 6 12 6 38 69 

Robson et al., 2009 (46) 4 4 4 6 4 2 6 6 36 2 8 0 3 12 6 31 67 

Feldens et al., 2008 (31) 4 4 2 6 4 2 6 3 31 6 8 0 3 12 6 35 66 

Beltrão et al, 2007 (47) 4 4 0 2 0 2 6 6 24 2 8 0 3 6 2 21 45 

Rodriguez, 2007 (48) 4 4 0 4 0 0 6 3 21 2 8 0 0 6 4 20 41 

Oliveira et al., 2007 (33) 4 4 0 5 4 4 3 3 27 2 4 4 6 12 5 33 60 

Granville-Garcia et al., 2006 (49) 4 4 0 4 0 2 6 3 23 2 8 0 3 12 4 29 52 

Kramer et al., 2003 (50) 4 4 0 2 0 0 6 3 19 2 8 4 0 6 2 22 41 

Segura et al., 2003 (51) 4 4 0 1 0 0 3 3 15 2 4 3 0 12 1 22 37 

Hargreaves  et al., 1999 (52) 4 4 0 2 0 0 3 3 16 2 8 4 0 12 2 28 44 

Mestrinho et al., 1998 (54) 4 4 0 2 0 0 6 6 22 2 8 4 0 0 2 16 38 

Otuyemi et al., 1996 (55) 4 4 0 2 0 0 6 3 19 2 8 0 0 6 2 18 37 

continua 
  

3
0
 



 
 

conclusão 

Yagot et al., 1988 (57) 4 4 0 2 0 0 6 3 19 2 8 0 0 6 2 18 37 

Garcia-Godoy et al., 1983 (58) 4 4 0 2 0 0 6 3 19 2 8 0 0 6 2 18 37 

Garcia-Godoy et al., 1982 (59) 4 4 0 2 0 0 6 6 22 2 8 0 0 6 2 18 40 

Zadik et al., 1976 (60) 4 4 0 3 0 0 6 3 20 2 8 0 0 6 2 18 38 

Andreasen et al., 1972 (30) 4 4 0 1 0 0 6 3 18 6 8 0 0 6 1 21 39 

Média 

        
25 

      
26 51 
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4.3 Meta-análise e tendência dos valores de prevalência de traumatismo em 

dentes decíduos no mundo 

 

 

A meta-análise mostrou que a prevalência agregada de traumatismo em 

dentes decíduos realizada com os estudos selecionados para esta revisão 

sistemática foi de 23% (IC: 0,20;0,27) (Figura 4.2). O Gráfico 4.1 apresenta a 

tendência desse agravo na população estudada, e podemos observar uma discreta 

tendência de aumento apesar dos estudos apresentam valores muito distintos com o 

avanço dos anos. 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 
(p(Q)<0,001; I

2
=98%) 
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Gráfico 4.1 – Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 

 

 

4.4 Meta-análise e tendência dos valores de prevalência de traumatismo em 

dentes decíduos no mundo em subgrupos 

 

 

Classificação 

 

 

Quando subdividimos e avaliamos somente os estudos que utilizaram 

classificações que avaliam traumas no tecido de sustentação (23 estudos), a 

prevalência agregada foi de 26% (IC: 0,21;0,31) (Figura 4.3) e existe a tendência de 

aumento dessa prevalência com os anos (Gráfico 4.2). Porém, quando avaliamos os 

estudos que utilizam classificações que não contemplam os traumas envolvendo 

tecido de sustentação (12 estudos), a prevalência agregada diminuiu para 20% (IC: 

0,15;0,27) (Figura 4.4), assim como a tendência passa a ser de diminuição da 

prevalência (Gráfico 4.3).  
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Figura 4.3 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 

– subgrupo: classificações que avaliam trauma periodontal (p(Q)<0,001; I
2
=98%) 

 

 

 

 

Gráfico 4.2 – Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo – subgrupo: 
classificações que avaliam trauma periodontal 
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Figura 4.4 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 
– subgrupo: classificações que não avaliam trauma periodontal (p(Q)<0,001; I

2
=97%) 

 

 

 

 

Gráfico 4.3 - Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo – subgrupo: 
classificações que não avaliam trauma periodontal 
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Dentes 

 

 

Em relação aos dentes avaliados, o grupo de estudos que analisou todos os 

dentes anteriores (incisivos e caninos superiores e inferiores) (16 estudos) 

apresentou prevalência agregada de 25% (IC: 0,20;0,31) (Figura 4.5), enquanto que 

o grupo de estudos que avaliou apenas dentes anteriores superiores (incisivos e 

caninos) (3 estudos) apresentou 17% (IC: 0,14;0,21) (Figura 4.6) e o grupo de 

estudos que avaliou apenas incisivos (superiores e inferiores) (4 estudos) 

apresentou 23% (IC: 0,10;0,45) (Figura 4.7). 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo – 
subgrupo: dentes anteriores avaliados (p(Q)<0,001; I

2
=99%) 
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Figura 4.6 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 

– subgrupo: dentes anteriores superiores avaliados (p(Q)=0,036; I
2
=70%) 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 
– subgrupo: incisivos superiores e inferiores avaliados (p(Q)<0,001; I

2
=99%) 

 

 

Faixa etária 

 

 

Para análise da interferência da faixa etária estudada, retiramos da meta-

análise os estudos que avaliaram crianças de idade única, analisando somente 

estudos que avaliaram ao menos crianças com duas idades distintas (29 estudos). A 

prevalência agregada foi de 23% (IC: 0,19;0,27) (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no mundo 
– subgrupo: faixa etária abrangendo ao menos duas idades (p(Q)<0,001; I

2
=98%) 

 

 

4.5 Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) das variáveis 

relacionadas ao traumatismo de dentes decíduos 

 

 

Sexo 

 

 

O resultado da meta-análise mostrou que ser do sexo masculino é um fator 

associado ao traumatismo em dentes decíduos (OR=1,20; IC: 1,09;1,33) (24 

estudos) (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável sexo e a 
prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)=0,004; I

2
= 49%) 

 

 

Faixa etária 

 

 

Em relação à faixa etária, duas análises foram realizadas: a primeira avaliou 

crianças de quatro anos, tendo como referência crianças com um ano de idade, e foi 

constatada associação positiva de crianças mais velhas com a prevalência de 

trauma (OR=2,18; IC: 1,66;2,86) (5 estudos) (Figura 4.10). Em contrapartida, a 

segunda análise mostrou que não existe diferença significante entre as crianças de 

três e quatro anos de idade (OR=1,15; IC: 0,93;1,42) (3 estudos) (Figura 4.11). 
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Figura 4.10 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável faixa etária (1 e 

4 anos) e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)=0,119; I
2
= 45%) 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável faixa etária (3 e 

4 anos) e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)=0,875; I
2
= 0) 

 

 

Mordida aberta anterior 

 

 

O resultado da meta-análise mostrou que a criança apresentar mordida aberta 

anterior é um fator associado ao traumatismo em dentes decíduos (OR=2,26; IC: 

1,38;3,70) (8 estudos) (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável mordida aberta 
anterior e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)<0,001; I

2
= 91%) 

 

 

Sobressaliência acentuada  

 

 

A presença de sobressaliência acentuada também foi um fator associado a 

maior prevalência de trauma em dentes decíduos, quando considerado qualquer 

valor de corte estipulado pelos estudos (OR=2,51; IC: 1,66;3,79) (9 estudos) (Figura 

4.13) e também quando o ponto de corte de 3 mm foi considerado (OR=2,01; IC: 

1,37;2,94) (6 estudos) (Figura 4.14). 
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Figura 4.13 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável sobressaliência 
acentuada e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)<0,001; I

2
= 84%) 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável sobressaliência 
acentuada (ponto de corte 3 mm) e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos 
(p(Q)=0,003; I

2
= 72%) 

 

 

Incompetência labial 

 

 

Outra variável associada a ocorrência de trauma em dentes decíduos foi a 

presença de incompetência labial (OR=1,66; IC: 1,26;2,20) (7 estudos) (Figura 4.15). 
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Figura 4.15 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável incompetência 
labial e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)=0,022; I

2
= 59%) 

 

 

Renda 

 

 

O resultado da meta-análise mostrou que as crianças que vivem em uma 

residência onde a renda familiar é menor que oito salários mínimos (Brasil) 

apresentam menor chance de ter trauma dental (OR=0,79; IC: 0,69;0,92) (4 estudos) 

(Figura 4.16). 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável renda e a 
prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)=0,827; I

2
= 0) 
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Escolaridade materna 

 

 

Outra variável socioeconômica associada a ocorrência de traumatismo em 

dentes decíduos foi a escolaridade materna, sendo que a criança cuja mãe relatou 

ter mais de 8 anos de estudo apresenta maior chance de ter traumatismo dental 

(OR=1,30; IC: 1,01;1,66) (5 estudos) (Figura 4.17). 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Meta-análise das medidas de associação (Odds Ratio) entre a variável escolaridade 
materna e a prevalência de traumatismo em dentes decíduos (p(Q)=0,168; I

2
= 38%) 

 

 

Também foram analisadas as variáveis socioeconômicas: escolaridade 

paterna (OR=1,00; IC: 0,72;1,39), a família não ser nuclear, ou seja, a criança não 

morar com o pai e com a mãe (OR=1,66; IC: 0,70;4,00), a família apresentar alto 

índice de vulnerabilidade social, que mede a vulnerabilidade da população através 

da determinação da infraestrutura da vizinhança, acesso a trabalho, renda, serviços 

sanitários e de saúde, educação, assistência legal e transporte público (62) 

(OR=1,28; IC: 0,93;1,77), a mãe trabalhar fora (OR=0,98; IC: 0,61;1,58) e a criança 

estudar em escola particular (OR=0,97; IC: 0,41;2,29). Porém, esses resultados 

foram obtidos com dados de apenas dois estudos e não serão apresentados 

graficamente pois devem ser vistos com cautela.  
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4.6 Meta – análise e tendência dos valores de prevalência de traumatismo em 

dentes decíduos no Brasil e regiões 

 

 

A meta-análise mostrou que a prevalência agregada de trauma em dentes 

decíduos no Brasil é de 26% (IC: 0,20;0,32) (19 estudos) (Figura 4.18). O Gráfico 4.4 

sugere que existe a tendência de aumento da prevalência de traumatismo em dentes 

decíduos com o avanço dos anos na população brasileira. 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos no Brasil 
(p(Q)<0,001; I

2
=99%) 
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Gráfico 4.4 – Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos no Brasil 

 

 

Região sudeste 

 

 

A prevalência agregada de traumatismo em dentes decíduos na região 

sudeste do Brasil é de 29% (IC: 0,17;0,44) (8 estudos) (Figura 4.19). O Gráfico 4.5 

sugere que existe a tendência de aumento da prevalência de traumatismo em dentes 

decíduos na região sudeste do Brasil. 
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Figura 4.19 - Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos na região 
sudeste do Brasil (p(Q)<0,001; I

2
=99%) 

 

 

 

 

Gráfico 4.5 – Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos na região sudeste do 
Brasil 
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Região Sul 

 

 

Na região sul do Brasil, a prevalência agregada de traumatismo em dentes 

decíduos é de 31% (IC: 0,26;0,36) (6 estudos) (Figura 4.20). O estudo da tendência 

nos mostra que o agravo parece estar aumentando nessa população (Gráfico 4.6). 

 

 

 

Figura 4.20 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos na região 
sul do Brasil (p(Q)<0,001; I

2
=93%) 

 

 

 

 

Gráfico 4.6 – Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos na região sul do Brasil 
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Região nordeste 

 

 

A prevalência agregada de trauma em dentes decíduos na região nordeste do 

Brasil é de 19% (IC: 0,10;0,33) (Figura 4.21). Apesar de poucos estudos (4 estudos), 

o Gráfico 4.7 sugere que existe a tendência de diminuição da prevalência de 

traumatismo em dentes decíduos com o passar dos anos na região nordeste do 

Brasil. 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Meta-análise dos valores de prevalência de traumatismo em dentes decíduos na região 
nordeste do Brasil (p(Q)<0,001; I

2
=99%) 

 

 

 

 

Gráfico 4.7 – Tendência da prevalência de traumatismo em dentes decíduos na região nordeste do 
Brasil  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo realizou uma revisão sistemática sobre a prevalência de 

traumatismo em dentes decíduos a fim de compilar dados que ajudem no 

entendimento desse agravo. 

Diante dos 34 artigos selecionados, podemos observar que esse tema não é 

muito estudado. Excluindo o Brasil que apresentou 18 artigos ao longo dos anos e 

principalmente após o ano 2000, apenas 14 países possuem um ou dois artigos 

abordando prevalência de traumatismo em dentes decíduos, e em sua maioria 

realizados antes do ano 2000. Isso nos mostra que não há investimento atual nessa 

área, o que é confirmado pela ausência de trabalho de países onde existem grandes 

universidades e centros de pesquisa como é o caso dos países europeus e também 

dos Estados Unidos. Estudos regionalizados sobre a prevalência de trauma dental e 

os fatores associados são importantes para a instituição de medidas preventivas 

e/ou educativas de saúde pública.  

Por outro lado, foi possível observar que o Brasil tem se preocupado em 

estudar o tema, uma vez que o número de trabalhos publicados tem aumentado a 

cada ano. Com o controle da cárie dentária e a melhora da saúde bucal, o interesse 

pelo estudo de trauma dental está evidenciado nos últimos tempos, visto que os 

trabalhos datam da última década. Porém, sendo o Brasil um país de extensão 

continental, é importante perceber que os trabalhos são realizados principalmente 

nas regiões sul e sudeste, mais desenvolvidas e onde se encontram as maiores 

universidades do país, ficando evidente a falta de investimento desse tipo de estudo 

nas regiões mais carentes e talvez mais necessitadas de políticas públicas que são 

norte, nordeste e centro-oeste do país.  

Para avaliar a qualidade metodológica dos estudos incluídos nessa revisão, 

adaptamos a lista desenvolvida por Nguyen et al., 1999 (27), que constatou que a 

maioria das listas foram desenvolvidas para avaliar a qualidade de estudos clínicos 

randomizados, ficando os estudos observacionais carentes dessa ferramenta (27). 

Assim, na lista foram incorporados critérios de avaliação metodológicos aceitos (63, 

64) e agrupados em duas categorias: validade interna e externa (27). 

Diferente da lista de Nguyen et al., 1999 (27), não avaliamos se os estudos 

mencionam e/ou incluem perdas na análise, uma vez que a maioria dos estudos 
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possui delineamento transversal, o que para o objetivo principal de avaliar a 

prevalência de traumatismo dental é o suficiente. A avaliação cega também não foi 

incluída, pois é um limitador dos estudos de prevalência e o julgamento do tamanho 

da amostra foi utilizado como critério de exclusão do artigo para entrar na revisão. 

É notável que com o passar dos anos, os estudos de prevalência em dentes 

decíduos têm melhorado sua qualidade metodológica. No que diz respeito a validade 

externa, o detalhamento do trabalho parece não ser problema, uma vez que os itens 

descrição dos objetivos, detalhamento da amostra, apresentação dos dados e da 

conclusão receberam boa pontuação em sua maioria e, somente o item critérios de 

seleção deixou muito a desejar. A realização do cálculo amostral parece estar se 

tornado rotina nos estudos mais recentes, assim como a realização de calibração 

entre os examinadores, atitudes que aumentam a credibilidade do estudo. Em 

relação a descrição das variáveis estudadas podemos perceber que com estudos 

melhor delineados, o número dessas variáveis vem aumentando, porém, em alguns 

casos, não estava no objetivo do estudo avaliar possíveis associações. 

Como o principal objetivo da maioria dos estudos era calcular a prevalência 

de trauma em dentes decíduos, a validade interna passa a ter um grande valor na 

avaliação metodológica. Isso porque os itens avaliados nos mostram principalmente 

a consistência dos dados coletados no estudo. A grande maioria dos estudos tinha 

delineamento transversal, o que como dito anteriormente, para o objetivo principal de 

estimar a prevalência de traumatismo em dentes decíduos é suficiente. Entretanto, 

para estudos de associações a realização de estudos longitudinais se faz 

necessária, ficando aqui um apelo aos estudiosos do tema. A descrição dos métodos 

de classificação do trauma dental é de extrema importância, pois classificações 

incompletas podem comprometer a coleta dos dados, mas esse tema será melhor 

abordado nos próximos parágrafos.  

Outros itens importantes para a validade interna e que os estudos mais 

recentes vem se preocupando é em relação ao número de examinadores e o nível 

de concordância entre eles. A coleta realizada por no mínimo quatro examinadores 

dilui a possibilidade de ocorrerem erros individuais, o que comprometeria toda a 

coleta, e um bom nível de concordância entre os avaliadores padroniza, qualifica e 

dá credibilidade à coleta dos dados. Outro item que vem evoluindo com os anos é a 

utilização de testes estatísticos mais completos para avaliar as associações. 

Principalmente o teste de Chi-quadrado isolado, que é um teste de comparação 
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marginal já foi muito utilizado. Porém, a desvantagem desse tipo de teste é não levar 

em consideração a inter-relação entre as variáveis (27), e sendo a causa do 

traumatismo dental multifatorial, a utilização de modelos múltiplos de regressão 

parece ser a melhor escolha. 

Assim, os estudos com maiores pontuações são aqueles mais completos e 

também aqueles que avaliaram maior número de fatores associados ao traumatismo 

em dentes decíduos, porém os estudos com pontuações mais baixas não são 

necessariamente estudos de má qualidade, mas podem apenas ter focado na coleta 

da prevalência, sem avaliar associações, o que fez com que eles perdessem pontos. 

Analisando todos os artigo, encontramos que a prevalência agregada de 

trauma em dentes decíduos no mundo gira em torno de 23%. Entretanto, o valor de 

heterogeneidade entre os estudos foi muito elevado. Particularmente em estudos 

observacionais é esperado algum grau de heterogeneidade estatística, seja causada 

por diferenças clinicas, metodológicas ou mesmo por fatores não testados ou 

desconhecidos (28). No caso do trauma dental, ainda contamos com a etiologia, que 

é na maioria dos casos acidental e sofre influência da população estudada. Assim, 

além de utilizarmos modelo de efeitos aleatórios para representar os dados, o que 

ameniza o efeito da heterogeneidade, uma forma de tentar explicar essa 

variabilidade é a realização de meta-análise em subgrupos (29). Assim, observando 

que os estudos avaliam idades e dentes diferentes, e além disso utilizam diversas 

classificações, procuramos reagrupar esses estudos a fim de avaliar a interferência 

dessas modificações na prevalência desse agravo e também o efeito na 

heterogeneidade. 

Em dentes decíduos, sequelas de traumas ao tecido de suporte, como 

alteração de cor e presença de fístula (desde que sem a presença de lesões de cárie 

que justifiquem a necrose), são muito utilizadas como complemento das 

classificações, o que é extremamente válido, uma vez que esses dentes apresentam 

uma comprovação do trauma periodontal sofrido, porém sem mobilidade ou 

deslocamento no momento do exame. O que costuma diferenciar na avaliação dos 

estudos é a inclusão da visualização de traumas ao tecido de suporte (intrusão, 

extrusão, luxações laterais). Calculando a prevalência agregada dos dois grupos, 

podemos observar que os estudos que não avaliam traumas periodontais 

apresentam uma prevalência menor (20%), e os que avaliam os traumas 

periodontais apresentam uma prevalência superior (26%). O intervalo de confiança 
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dos dois grupos se sobrepõe, mostrando que eles observam situações semelhantes, 

porém, aqueles que não compilam dados de trauma periodontal tendem a 

subestimar a porcentagem de trauma nessa população. Entretanto, a 

heterogeneidade dos estudos continuou elevada, demonstrando que não é somente 

o uso de classificações distintas que diferenciam esses estudos. Além das meta-

análises apresentadas, foi realizado outros testes, com subgrupos ainda mais 

específicos de classificações, porém a heterogeneidade continuou elevada. 

Apesar disso, fica evidente que essa diferença entre as classificações 

influencia no comportamento desse agravo na população quando observamos os 

gráficos de tendência. Sem a divisão das classificações, o gráfico apresenta uma 

discreta tendência de aumento, enquanto que quando são agrupados os estudos 

que avaliam traumas ao tecido de suporte, essa tendência é mais evidente, diferente 

do que acontece com a tendência dos estudos que não avaliam esse tipo de injuria, 

que diminui com o passar dos anos. Dessa forma, acreditamos que o ideal para um 

estudo de prevalência de trauma em dentes decíduos seja utilizar uma classificação 

completa, avaliando todos os tipos de trauma periodontal, todos os tipos de fratura 

(exceto fraturas radiculares, pois são só observadas radiograficamente) e as 

sequelas alteração de cor e fístula. 

Em relação aos dentes avaliados durante a coleta de dados, observamos que 

quando é avaliado somente dentes anteriores superiores (de canino a canino), a 

prevalência é menor (17%). Em contrapartida, avaliar somente incisivos superiores e 

inferiores parece ser uma boa estratégia, uma vez que a prevalência se manteve 

(23%) próxima dos que analisaram dentes anteriores (25%). A razão para isso é que 

os incisivos são os dentes mais acometidos pelo trauma e o canino parece não fazer 

diferença, pois são pouco afetados, assim avaliar somente dentes anteriores 

superiores tende a subestimar a prevalência de trauma na população. Dessa forma, 

apenas achamos prudente para um trabalho que investiga prevalência de trauma 

avaliar as duas arcadas, para não correr o risco de subestimar os valores avaliando 

somente dentes superiores. Nesse subgrupo continuamos a perceber uma 

heterogeneidade alta. 

Quando pensamos nas idades avaliadas nos estudos temos que nos lembrar 

que o trauma dental é um evento cumulativo, ou seja, quanto maior a idade 

estudada, maior a porcentagem de crianças com o agravo enquanto que idades 

menores tendem a ter menor taxa de dentes traumatizados. Assim, observamos que 
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ao avaliar somente estudos que compilaram dados de faixas etárias amplas (1-5 

anos e 0-5 anos em sua maioria), mantivemos uma prevalência semelhante (23%) à 

encontrada em todos os estudos, ou seja, quando o objetivo é estudar o 

comportamento do agravo na população, devemos evitar avaliar faixas etárias muito 

curtas, pois podemos subestimar ou superestimar a prevalência desse agravo. O 

trabalho de Viegas et al., 2010 (5), foi o que apresentou a maior prevalência dentre 

todos os estudos (62%), e o autor explica que essa alta prevalência pode ser 

resultado do fato de que o estudo avaliou somente crianças maiores de 5 anos. 

Entretanto, da mesma forma que para os subgrupos classificações e dentes 

avaliados, a heterogeneidade também continuou alta, mesmo quando testamos 

subgrupos mais específicos de idades. 

Dessa forma, podemos acreditar que muitos fatores interferem na 

heterogeneidade dos estudos, principalmente dos observacionais, ficando realmente 

difícil encontrar e isolar as causas dessa heterogeneidade. Uma das hipóteses é a 

padronização dos futuros estudos para uma aplicação mais segura em futuras 

revisões sistemáticas. 

Outra manobra metodológica que também pode interferir é o tipo de avaliação 

para se calcular a prevalência de traumatismo em dentes decíduos, porém isso foi 

controlado nos critérios de exclusão, onde somente estudos que possuíam a 

avaliação clínica entrariam para o escopo da revisão. Sabemos que a avaliação 

clínica pode subestimar a prevalência de traumatismo em estudos transversais, uma 

vez que traumas leves periodontais podem se resolver sem deixar sequelas clínicas 

(12). A utilização de questionários e radiografias, além da realização de estudos 

longitudinais poderiam ajudar na determinação de uma prevalência mais próxima da 

realidade. Porém a grande maioria dos estudos utiliza somente avaliações clínicas e 

para padronizar, consideramos apenas prevalência baseadas nesse tipo de 

avaliação.  

Foi possível observar a falta de estudos longitudinais de trauma em dentes 

decíduos, o que permitiria além da constatação da real porcentagem de trauma na 

população, também resultaria numa compreensão mais profunda sobre as 

associações entre as variáveis estudadas e a prevalência de trauma. Porém, o ponto 

forte de uma revisão sistemática é a compilação de resultados de vários estudos 

para se tentar chegar em um denominador comum. Dessa forma, analisamos as 

variáveis mais estudadas em relação ao traumatismo em dentes decíduos. 
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A variável sexo foi a mais estudada entre os estudos, e a Odds Ratio 

agregada nos mostrou que existe tendência das crianças do sexo masculino 

apresentar lesões traumáticas vinte por cento mais que as do sexo feminino. Essa 

diferença entre os sexos pode ser explicada por fatores comportamentais e culturais 

(36). Enquanto meninas costumam passar seus dias dentro de casa com brinquedos 

e bonecas, os meninos, em sua maioria, gostam de atividades ligadas aos esportes, 

bicicletas, corridas, que são propicias a quedas e/ou contato com outras crianças, 

aumentando a chance de traumatismos dentais.  

Em relação a idade, usando como referência as crianças de um ano, 

observamos que as de quatro anos apresentam quase duas vezes mais lesões 

traumáticas. Como dito anteriormente, o trauma dental é um evento cumulativo, e 

por isso essa diferença pode ser observada. Entretanto, fizemos um teste e 

observamos que quando é avaliado duas faixas de idade muito próximas (três e 

quatro anos), não é observado essa diferença. Assim, mais uma vez sugerimos que 

o ideal é avaliar faixas etárias amplas, para se ter o real comportamento do 

traumatismo em dentes decíduos. Além disso, a padronização das faixas etárias 

coletadas em futuros estudos poderia facilitar a avaliação desse dado em revisões. 

Os estudos mais recentes tem tido a preocupação de avaliar a associação de 

fatores clínicos, como maloclusões, na ocorrência de trauma em dentes decíduos. A  

Odds Ratio agregada mostrou que a presença de mordida aberta anterior ou 

sobressaliência acentuada aumenta mais de duas vezes a chance de uma criança 

ter sinais de trauma dental. O grande problema nessa faixa etária é que tanto a 

mordida aberta anterior quanto a sobressaliência acentuada são resultados de 

hábitos de sucção não nutritivos, como sucção de dedo ou chupeta e uso de 

mamadeira. Esses hábitos são difíceis de serem removidos, mesmo porque a 

maioria das crianças preferem mantê-los a evitar problemas estéticos e oclusais 

(12). Estando os dentes vestibularizados e desprotegidos, a ocorrência de trauma 

fica favorecida.  

Quando falamos de sobressaliência acentuada, existe uma divergência nos 

estudos em relação a medida a ser considerada como ponto de corte para 

maloclusão (27). O que podemos observar foi que quando é considerada a partir de 

3mm, já está associada ao traumatismo em dentes decíduos, diferente do que o 

nosso grupo de estudo encontrou em outra revisão sistemática de trauma em dentes 

permanentes (dados não publicados), onde os resultados só foram associados 
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quando a sobressaliência de 5mm foi considerada. Esse é um dado interessante, 

pois provavelmente as crianças pré-escolares com sobressaliência acentuada são 

os mesmos adolescentes com essa alteração que estão mais propensos ao 

traumatismo. Dessa forma, palestras sobre a prevenção de maloclusões na primeira 

infância, assim como o tratamento das já instaladas poderiam ser medidas 

instituídas pelos governos para diminuir a incidência de trauma nas duas 

populações.  

Além das maloclusões, a presença de incompetência labial também foi 

encontrada como um fator associado a ocorrência de trauma dental em crianças. 

Isso porque quando os lábios conseguem cobrir todo o dente, podem ajudar a 

absorver o impacto aplicado quando a criança sofre um trauma (4). Entretanto, 

parece que a presença de maloclusões (mordida aberta anterior e sobressaliência 

acentuada) aumentam a porcentagem de lábios incompetentes, e a presença de 

ambos está fortemente associada a ocorrência de trauma em dentes decíduos (4).  

Além de fatores clínicos e biológicos, fatores socioeconômicos também vêm 

sendo pesquisados como predisponentes ao traumatismo em dentes decíduos (5, 

32, 36). O que acaba dificultando a comparação entre os estudos é a falta de 

padronização e categorização das variáveis. Ainda assim, através das análises 

podemos observar que crianças com melhor nível socioeconômico tendem a 

apresentar maior prevalência de traumatismo. Assim, podemos acreditar que para 

ter uma renda superior a oito salários mínimos ou para que a escolaridade materna 

ultrapasse oito anos de estudo, as mães estão se sacrificando, não estando 

presente em casa, isto é, estão estudando ou trabalhando e assim, as crianças ficam 

sob responsabilidade dos irmãos mais velhos, babás e/ou das professoras da pré-

escolas, que muitas vezes não estão preparados para prevenir o traumatismo dental. 

Outra explicação para essa associação é quanto maior o nível 

socioeconômico, maior acesso a brinquedos, bicicletas, andadores, entre outros que 

propiciam a ocorrência de quedas e consequentemente traumas orais (44). Além 

disso, as casas também apresentam maior número de móveis e utensílios, que 

aumentam a chance de acidentes domésticos. Assim, com o aumento do nível 

socioeconômico da população, provavelmente terá um aumento da prevalência de 

trauma dental no futuro porque mais indivíduos estarão em situações de risco (1).  

É de grande importância que os futuros trabalhos avaliem outros fatores 

socioeconômicos para se entender melhor essa associação. Isso é relevante para 
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que programas educacionais de prevenção e tratamento do trauma dental sejam 

desenvolvidos e direcionados a essa população mais suscetível. 

Em relação a heterogeneidade das analises de associação, observamos que 

os dados do estudo das faixas etárias e dos fatores socioeconômicos são 

homogêneos, aumentando a consistência dos resultados. Por outro lado, os dados 

do estudo do sexo, das maloclusões e incompetência labial possuem alta 

heterogeneidade, provavelmente devido as diferentes metodologias empregadas nos 

estudos. Podemos acreditar que a heterogeneidade relacionada a mordida aberta 

anterior, sobressaliência acentuada e incompetência labial está implícita na forma 

em que os estudos avaliaram essas características no paciente. Por exemplo, 

observamos que a heterogeneidade dos estudos de sobressaliência diminui quando 

agrupamos apenas estudos que utilizaram o ponto de corte de 3 mm. Entretanto, a 

utilização de modelo de efeito aleatório ameniza o efeito da heterogeneidade. 

Muito interessante perceber que os resultados encontrados na prevalência 

agregada e nas tendências de traumatismo em dentes decíduos das regiões do 

Brasil estão de acordo com a análise das variáveis socioeconômicas estudadas. 

Observamos que as regiões sudeste e sul, as mais ricas e desenvolvidas do país 

possuem prevalência muito superior a região nordeste, menos desenvolvida. Além 

disso, constatamos uma tendência de aumento da prevalência tanto na região 

sudeste quanto sul, provavelmente porque com o passar dos anos a condição 

socioeconômica da população brasileira vem melhorando. A região nordeste 

apresenta tendência de queda da prevalência de trauma em dentes decíduos, porém 

poucos estudos foram realizados nessa região, o que pode comprometer o 

resultado. 

De uma forma geral, observamos que o Brasil apresenta prevalência de 

traumatismo em dentes decíduos ligeiramente superior à encontrada no mundo. Isso 

pode ser explicado porque o Brasil tem sido um grande estudioso do assunto nos 

últimos anos, facilitando o diagnóstico desse agravo, além de que 12 estudos dos 19 

realizados no Brasil utilizam classificações que incluem a avaliação do trauma 

periodontal. Além disso, observamos que existe tendência de aumento da 

prevalência com o avanço dos anos, e assim, precisamos implementar programas 

de prevenção de trauma dental na nossa população.  

Observamos que apesar dos estudos serem divididos entre as regiões do 

Brasil a heterogeneidade continua alta, como descrito anteriormente, devido a 
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grande diferença metodológica entre os estudos, entretanto como já salientado, a 

utilização de modelo de efeito aleatório ameniza o efeito da heterogeneidade. 

Dessa forma, apesar dos estudos sobre traumatismo em dentes decíduos 

estarem aumentando, precisamos investir principalmente em estudos longitudinais, 

regionalizados, que avaliem fatores biológicos, socioeconômicos e também culturais, 

pois são ferramentas importantes para confirmar os fatores realmente associados a 

prevalência de trauma dental, colaborando com o desenvolvimento de programas 

direcionados a população estudada.  

Enquanto estudos longitudinais são realizados, estudos transversais 

padronizados devem ser estimulados, utilizando classificações que contemplem 

todos os tipos de trauma, avaliando ao menos os incisivos das duas arcadas e 

abrangendo faixas etárias amplas e padronizadas. E após a implementação de 

políticas públicas de prevenção e tratamento de traumatismo em dentes decíduos, 

estudos que avaliem a eficácia dessas ações devem ser realizados. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Conclui-se que: 

 

- Poucos países estão investindo em estudos de prevalência de traumatismo 

em dentes decíduos, com exceção do Brasil; 

- A qualidade metodológica dos estudos que avaliam a prevalência de 

traumatismo em dentes decíduos vem melhorando com os anos; 

- A prevalência agregada de traumatismo em dentes decíduos no mundo é de 

23% e apresenta tendência discreta de aumento com o avanço dos anos; 

- A utilização de classificações que contemplam todos os tipos de trauma 

dental, avaliar dentes anteriores superiores e inferiores em faixas etárias amplas 

parece contribuir para resultados mais realistas quando o objetivo é avaliar o 

comportamento do traumatismo em dentes decíduos; 

- São fatores positivamente associados a prevalência de traumatismo em 

dentes decíduos: ser do sexo masculino, ter mais idade, apresentar mordida aberta 

anterior, sobressaliência acentuada, incompetência labial, morar em uma casa com 

renda familiar superior a oito salários mínimos e a mãe ter mais de oito anos de 

estudo. 

- A prevalência agregada de traumatismo em dentes decíduos no Brasil gira 

em torno de 26% e apresenta tendência de aumento com os anos; 

- As regiões sudeste e sul do Brasil apresentam prevalência agregada de 

trauma em dentes decíduos em torno de 29% e 31%, respectivamente, com 

tendência de aumento, enquanto a região nordeste apresenta 19% com tendência 

de diminuir a prevalência com o passar dos anos.  
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APÊNDICE A – Lista de avaliação metodológica dos estudos de prevalência de 
traumatismo em dentes decíduos, baseada em Nguyen et al., 1999 (27). 

 

I – Design do estudo                                                                                            Nota 

A. Descrição do objetivo...............................................................................................4 

Objetivo claramente formulado – 4 pontos 

B. Descrição da população...........................................................................................4 

Características descritas claramente – 4 pontos  

C. Critérios de seleção.................................................................................................4 

Descrição clara de critérios de inclusão e exclusão – 4 pontos 
Sugestão de critérios de inclusão e exclusão – 2 pontos 

D. Descrição das variáveis estudadas.........................................................................6 

Para cada variável descrita (sexo, idade, maloclusões, outras) – 1 pontos  
(máximo 6 pontos) 

E. Cálculo amostral......................................................................................................4 

Cálculo da amostra apresentado – 4 pontos 

F. Tipo de estudo..........................................................................................................6 

Longitudinal – 6 pontos 
Longitudinal misto – 4 pontos 
Caso – controle – 2 pontos 
Transversal – 2 pontos 

II – Condução do estudo 

G. Descrição dos métodos de classificação do trauma dental.....................................8 

Classificação completa (traumas periodontais, de tecido duro, presença de alteração 
de cor e fístula) – 8 pontos 
Classificação incompleta – 4 pontos 

H. Número de examinadores........................................................................................4 

Mais de dois examinadores – 4 pontos 
Dois examinadores – 3 pontos 
Um examinador – 0 ponto 

I. Descrição da concordância intra- e inter-examinadores...........................................4 

Descrição clara – 2 pontos cada 
Descrição confusa ou incompleta – 1 ponto cada 

J. Nível de concordância intra- e inter-examinadores..................................................6 

Valor de Kappa maior que 80% - 3 pontos cada 
Valor de Kappa entre 60-80% - 2 pontos cada 
Valor de Kappa menor que 60% - 0 ponto cada 
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III – Análise estatística 

K. Estatística apresentada..........................................................................................12 

Regressão de Poisson, Logística – 12 pontos 
Teste Qui-quadrado – 6 pontos 
Nenhuma – 0 ponto 

L. Análise das variáveis................................................................................................6 

Para cada variável analisada (sexo, idade, maloclusões, outras) – 1 ponto 
(máximo 6 pontos) 

M. Apresentação dos dados.........................................................................................6 

Dados claramente apresentados – 6 pontos 
Dados confusos ou incompletos – 3 pontos 

IV – Conclusão 

N. Conclusão referente a análise estatística e ao objetivo...........................................6 

Conclusão clara – 6 pontos 
Conclusão confusa ou incompleta – 3 pontos 

Nota máxima                                                                                                             80 

 


