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RESUMO
MESQUITA-GUIMARÃES, KSF. Manifestações orais, classificação socioeconômica e
qualidade de vida em crianças e adolescentes com Doença do Refluxo
Gastroesofágico. 110p. [Tese de Doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2015.
A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), comumente observada em crianças e
adolescentes, é uma das causas intrínsecas mais frequentes do desgaste erosivo. O
objetivo dessa pesquisa foi realizar um estudo exploratório e analítico em crianças e
adolescentes com idade entre 10 e 15 anos com DRGE e identificar possíveis diferenças
entre grupos Casos e Controles quanto à presença de halitose, fluxo salivar, pH, capacidade
tampão da saliva, lesões de desgaste erosivo e cárie dentária, classificação socioeconômica
e qualidade de vida. Trinta voluntários participaram da pesquisa, sendo 15 do grupo Caso e
15 do grupo Controle. Informações sexo e idade foram coletadas durante a anamnese. A
presença de halitose foi verificada por meio de avaliação organoléptica. A avaliação salivar
foi realizada pelo fluxo salivar estimulado e o pH e a capacidade tampão (técnica de
Ericsson), medidos com um pHmetro digital. Para a classificação econômica, utilizou-se o
Critério de Classificação Econômica Brasil 2014 (CCEB/2014). Os voluntários responderam
um questionário sobre qualidade de vida, validado no brasil (Child-OIDP) para faixa etária de
11-14 anos de idade. Além disso, foi realizado exame clínico para detecção de desgaste
erosivo e cárie dentária de acordo com os índices BEWE e ICDAS, respectivamente. Os
dados foram analisados pelo software STATA 9. As variáveis categorizadas sexo, idade,
halitose e classificação socioeconômica e as variáveis numéricas fluxo salivar, capacidade
tampão e pH não apresentaram diferença estatística entre os grupos (p > 0,05). O grupo
Caso apresentou diferença significativa comparado ao grupo Controle para as variáveis
BEWE e ICDAS. Apenas o desgaste erosivo e a presença de lesões de cárie foram
associados a DRGE. O BEWE e o ICDAS podem ser considerados métodos auxiliares para
o diagnóstico de pacientes com refluxo patológico. A relação interdisciplinar entre os
profissionais de saúde, em especial, cirurgiões dentistas e médicos gastroenterologistas, é
essencial para melhor conduta médica-odontológica de pacientes com Doença do Refluxo
Gastroesofágico.

Palavras-chave: manifestações orais; crianças; adolescentes; fatores socioeconômicos;
qualidade de vida; refluxo gastroesofágico.

ABSTRACT

MESQUITA-GUIMARÃES, KSF. Oral manifestations, socioeconomic classification and
quality of life in children and adolescents with Gastroesophageal Reflux Disease.
110p. [Tese de Doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto. 2015.
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), commonly observed in children and adolescents
is one of the most common intrinsic causes of the erosive wear. The aim of this research was
to conduct an exploratory and analytical study in children and adolescents aged between 10
and 15 years with GERD and to identify possible differences between Cases and Controls
groups for the presence of halitosis, salivary flow, pH, saliva buffering capacity, erosive wear
and dental caries, socioeconomic classification and quality of life. Thirty volunteers
participated in this study, but fifteen were in the Case group and fifteen were in the Control
group. Information about age and sex were collected during the anamnesis. The presence of
halitosis was verified by organoleptic evaluation. The salivary tests were performed by saliva
stimulated salivary flow; pH and buffering capacity (by Ericsson technique) were measured
with a digital pH meter. Economic classification was evaluated by Economic Classification
Criteria Brazil 2014 (CCEB/2014). The volunteers answered a questionnaire about quality of
life, validated in Brazil (Child-OIDP) for the age group of 11-14 years. Furthermore, the
clinical examination was conducted to erosive wear and caries detection in accordance with
BEWE and ICDAS index, respectively. The data were analysed by Stata 9.0 software.
Categorical variables sex, age, halitosis and socioeconomic classification and numeric
variables salivary flow, buffer capacity and pH had not statistical difference between groups
(p > 0.05). The Case group had significant difference compared to the Control group using
BEWE and ICDAS variables. Only erosive tooth wear and carious lesions were associated
with GERD. The BEWE and ICDAS can complement the methods for the diagnosis of
patients with pathological reflux. The interdisciplinary relationship between dentists and
gastroenterologists is essential for better medical and dental management of patients with
Gastroesophageal Reflux Disease.
Keywords: oral manifestations; children; adolescents; socioeconomic factors; quality of life;
gastroesophageal reflux.
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INTRODUÇÃO
O refluxo gastroesofágico (RGE) pode ser definido como o movimento retrógrado do
conteúdo gástrico para o esôfago com ou sem regurgitação e vômito (Vandenplas et al.,
2009). É um processo fisiológico (Vandenplas et al., 2009; Koda, 2010) que pode ocorrer
várias vezes por dia em lactentes, crianças e adultos (Vandenplas et al., 2009). A maioria
dos episódios de refluxo dura menos de 3 minutos, no período pós prandial, e causam
pouco ou nenhum sintoma (Vandenplas et al., 2009). No entanto, a Doença do Refluxo
Gastroesofágico (DRGE) é uma condição patológica (Fock e Poh, 2010) e está presente
quando o refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas incômodos e/ou complicações
(Davies e Sandhu, 1995; Vandenplas et al., 2009).
A DRGE apresenta uma grande variedade de manifestações clínicas que podem ser
classificadas em esofagianas (típicas) e extraesofagianas (atípicas). Além das regurgitações
recorrentes e/ou vômitos, as manifestações esofagianas típicas no primeiro ano de vida
incluem irritabilidade, choro constante e recusa alimentar. Nos pré-escolares, a DRGE se
manifesta, em geral, como vômitos intermitentes e, nas crianças mais velhas, como pirose,
regurgitações crônicas, dor esternal, queimação e disfagia. O refluxo pode provocar
complicações como esofagite, erosões/úlceras esofágicas, estenose esofágica, hemorragia
e esôfago de Barret. As manifestações atípicas variam de acordo com o órgão acometido.
Nas vias respiratórias pode provocar tosse crônica, faringite, laringite, traqueíte, bronquite
de repetição, asma, pneumonia recorrente, bronquiectasia, fibrose pulmonar idiopática ou,
ainda, crises de apneia. As principais manifestações atípicas otorrinolaringológicas da
DRGE são rouquidão/disfonia, sinusite, faringite, otalgia/otite, lesão de cordas vocais,
laringoespasmo, laringite crônica, e estenose subglótica. Outros sintomas menos
frequentes, como desgaste do esmalte dentário, halitose, ruminação, enteropatia perdedora
de proteínas, síndrome de Sandifer (postura anormal da cabeça ou torcicolo), síndrome da
morte súbita do lactente, também são descritos como atípicos da DRGE (Sherman et al.,
2009).
As complicações da DRGE são incomuns, entretanto é importante que sejam
reconhecidas e tratadas rapidamente (Allen et al., 2012). Dependendo das manifestações
clínicas apresentadas, vários métodos diagnósticos têm sido utilizados, como: estudo
contrastado de esôfago-estômago-duodeno, pHmetria de 24 horas (Megale et al., 2006),
endoscopia digestiva com biópsia e, mais recentemente, estudo combinado de
impedanciometria com pHmetria (Allen et al., 2012). Na prática clínica, o método mais
comumente utilizado para diagnosticar a DRGE é a pHmetria por 24 horas (Tolia e
Vandenplas, 2009). Esta técnica mede a duração e frequência dos episódios em que o pH
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cai abaixo de 4 e os dados são recolhidos e analisados utilizando software de computador
(Liu e Wong, 2012).
Sensação de sabor azedo (Ali et al., 2002), mau hálito, ardência na cavidade bucal e
sensibilidade dentinária (Lazarchik e Filler, 1997) podem alertar o paciente para a DRGE. O
ácido gástrico em contato com os tecidos bucais pode levar a pequenas irritações de tecidos
moles à severa destruição do dente, comprometendo a função mastigatória (Lazarchik e
Filler, 1997). Alterações salivares (Lazarchik e Filler, 1997; Alfaro et al., 2008), lesões na
mucosa (Alfaro et al., 2008), erosão dental (Lazarchik e Filler, 1997; Linnet et al., 2002; Ersin
et al., 2006; Alfaro et al., 2008; Lussi et al., 2011) e lesões de cárie (Linnet et al., 2002; Ersin
et al., 2006; Alfaro et al., 2008) têm sido relatadas na literatura como as principais
manifestações orais da DRGE.
As lesões de cárie (Fejerskov, 1997; Reich et al., 1999; Kutsch e Young, 2011) e
desgaste erosivo (Lazarchik e Filler, 1997; Shaw e Smith, 1998; Shipley et al., 2005; Lussi e
Jaeggi, 2008; Young et al., 2008; El Aidi et al., 2011; Lussi et al., 2011) têm causas
multifatoriais e envolvem fatores físico-químicos, biológicos e comportamentais (Fejerskov,
1997; Lussi e Jaeggi, 2008; Young et al., 2008; Serra et al., 2009), sendo essencial a
interação entre eles. O desgaste erosivo ocorre em áreas livres de biofilme dental por um
processo químico que não envolve bactérias (Nunn, 1996; Dahshan et al., 2002), por outro
lado a cárie dentária tem como fator determinante, a presença de micro-organismos
(Fejerskov, 1997).
A saliva é um dos fatores biológicos mais importantes (Lazarchik e Filler, 1997;
Bartlett, 2006; Hara et al., 2006; Lussi e Jaeggi, 2008), uma vez que seu conteúdo mineral
fornece cálcio, fosfato e flúor para o esmalte e a dentina (Hara et al., 2006) e auxilia na
redução da desmineralização (Dawes, 2008; Lussi et al., 2011) de lesões de cárie e
desgaste erosivo (Dawes, 2008; Hara e Zero, 2014). Dentre as principais funções da saliva,
estão: diluição, clearance, neutralização e tamponamento de ácidos (Hara et al., 2006; Lussi
e Jaeggi, 2008) pela supersaturação do meio em relação à superfície do dente. Além disso,
a saliva auxilia na formação da película adquirida, por meio da adsorção das proteínas
salivares e das glicoproteínas (Cheaib e Lussi, 2011), que têm a capacidade de proteger a
superfície do esmalte da desmineralização por ácidos (Young e Tenuta, 2011), mantendo o
equilíbrio iônico/dinâmico de cálcio e fosfato (Humphrey e Williamson, 2001).
O fluxo salivar tem impacto sobre a doença cárie (Stookey, 2008) e o desgaste
erosivo (Lussi e Jaeggi, 2006; Lussi et al., 2011). A taxa de fluxo salivar aumentada favorece
a prevenção ou minimização do ataque erosivo inicial (Lussi et al., 2011), devido ao
aumento dos constituintes orgânicos e inorgânicos da saliva (Hara et al., 2006). Da mesma
forma, a doença cárie pode ser prevenida mantendo-se a taxa de fluxo salivar adequado,
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por meio das proteínas, tampões e agentes antimicrobianos que estão presentes (DePaola
et al., 2008). Testes de taxa de fluxo salivar, estimulado e não estimulado, bem como a
capacidade tampão da saliva podem fornecer informações úteis sobre a suscetibilidade de
um indivíduo ao desgaste erosivo (Hara et al., 2006) e à cárie (Sakeenabi e Hiremath,
2011).
Os estudos sobre cárie dentária em pacientes com Doença do Refluxo
Gastroesofágico têm resultados e conclusões conflitantes (Alfaro et al., 2008). Enquanto
Schroeder et al. (1995) levantaram a possibilidade de que o refluxo ácido atua na prevenção
da formação da cárie dentária, provavelmente pela inibição do crescimento de bactérias na
boca, Barron et al. (2003) afirmam que a presença de resíduos do refluxo gastroesofágico e
a ausência de controle adequado do biofilme nas margens das restaurações, podem
contribuir para a desmineralização dos tecidos dentais, favorecendo o desenvolvimento de
lesões de cárie. Linnett et al. (2002) e Ersin (2006) relatam que a incidência de cárie em
pacientes com Doença do Refluxo Gastroesofágico seria similar a de pacientes não
afetados, porém a quantidade de micro-organismos presentes na saliva favoreceria a
suscetibilidade à cárie. Entretanto, de acordo com O’Sullivan e Milosevic (2008) e Corrêa et
al. (2012), não existe relação direta entre cárie e desgaste erosivo.
Parece haver concordância que o desgaste corrosivo-abrasivo, também relatado
como erosão dentária ou desgaste erosivo, é a manifestação bucal mais comum quando as
estruturas dentais têm contato frequente com o ácido gástrico, que atinge a cavidade bucal
nos episódios de vômito, regurgitação e refluxo (Lazarchik e Filler, 1997; Bartlett, 2006;
Lussi e Jaeggi, 2008; Serra et al., 2009). O desgaste erosivo é um aspecto clínico
importante na investigação da DRGE e a experiência do cirurgião-dentista pode auxiliar no
diagnóstico médico (Ali et al., 2002; Shipley et al., 2005), pois pode ser o primeiro sinal da
Doença do Refluxo Gastroesofáfico (Shaw e Smith et al., 1998; Shipley et al., 2005). Em
crianças, o diagnóstico precoce de desgaste nos dentes primários é de grande relevância
para evitar que o problema persista e cause danos aos dentes sucessores (Ganss et al.,
2001; Taji e Seow, 2010).
Se as alterações interferirem em aspectos funcionais (como comer), psicológicos
(como humor) ou sociais (como ir à escola), muitas vezes há necessidade de tratamento
restaurador (Johansson et al., 2012), porém, antes de qualquer reabilitação dentária, devese realizar o tratamento médico (Ali et al., 2002). Por serem problemas de saúde bucal
podem afetar o desempenho diário e a qualidade de vida.
Alguns estudos consideram a percepção do indivíduo em relação à saúde bucal e
avaliam a maneira como o estado de saúde bucal afeta a qualidade de vida das pessoas
(Allen, 2003; Jokovic et al., 2002; Lee et al., 2010). A qualidade de vida relacionada à saúde
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é um importante componente auxiliar aos indicadores clínicos na avaliação da saúde do
paciente (Buczynski et al., 2008). O impacto de traumas dentais (Cortes et al., 2002) e a
maloclusão (Bernabé et al., 2008a) foram estudados no desempenho diário de
adolescentes. Além destes estudos, também foram avaliados a perda de estrutura dentária
e a qualidade de vida de estudantes universitários (Daly et al., 2011), a necessidade de
tratamento protético na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de adultos dentados
(Montero et al., 2009) e desdentados (Souza et al., 2007), bem como o impacto da saúde
bucal na qualidade de vida de crianças infectadas pelo HIV (Buczynski et al., 2008).
Embora existam pesquisas que relacionam a cárie dentária com a baixa qualidade
de vida em crianças (Gherunpong et al. 2004; Mashoto et al., 2009), não há estudos que
avaliem a associação entre manifestações orais, classificação socioeconômica e qualidade
de vida de crianças e adolescentes com Doença do Refluxo Gastroesofágico, comparados a
voluntários saudáveis.

Proposição
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PROPOSIÇÃO

Realizar um estudo exploratório e analítico em crianças e adolescentes com idade
entre 10 e 15 anos com Doença do Refluxo Gastroesofágico, identificando possíveis
diferenças entre grupos Casos e Controles quanto à presença de halitose, fluxo salivar, pH,
capacidade tampão da saliva, lesões de desgaste erosivo e cárie dentária, classificação
socioeconômica e qualidade de vida.

Material e Métodos
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MATERIAL E MÉTODOS

Aspectos Éticos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FORP/USP (CAAE n°
08928112.5.0000.5419) (Anexo A), com autorização para utilização da infraestrutura da
FORP/USP (Anexo B) e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo – HCFMRP/USP (Anexos C e D), sendo conduzido de
acordo com as regulamentações sobre pesquisas em seres humanos do Conselho Nacional
de Saúde do Ministério da Saúde (Resolução n° 196, de 10 de Outubro de 1996).
Como benefício pela participação na pesquisa, voluntários e cuidadores receberam
orientações sobre saúde bucal, por meio de um folheto educativo sobre desgaste erosivo e
instruções de higiene bucal, elaborado especificamente para este fim (Apêndice A). Os
voluntários ganharam um estojo contendo produtos de higiene bucal: escova dental, creme
dental, fio dental e antisséptico bucal (Apêndice B). Além disso, também receberam
tratamento preventivo e, aqueles que necessitaram, tratamento restaurador.

Delineamento do estudo
Trata-se de estudo transversal, do tipo exploratório, com finalidade analítica
(Dawson e Trapp, 2003; Luiz et al., 2008), em que o grupo de Casos com DRGE e de
Controle foram definidos a partir da exposição.
No estudo, foram coletados dados sobre sexo (categorias), idade (categorias),
classificação econômica (categorias), classificação da halitose (categorias), fluxo salivar
(numérica, escala: mL/min), pH (numérica), capacidade tampão (numérica), Child-OIDP11-14
(numérica, escala: escore), BEWE (numérica, escala: escore) e ICDAS (numérica, escala:
escore).

Participantes
Os voluntários foram crianças e adolescentes provenientes do Posto de Atendimento
Médico PAM II da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e do Ambulatório de
Gastroenterologia Pediátrica do HCFMRP/USP, onde as fichas dos pacientes que realizaram
exame de pHmetria de 24 horas, entre janeiro de 2009 e abril de 2015, foram consultadas no
sistema.
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Quarenta e cinco pacientes do HCFMRP/USP foram selecionados de acordo com a
faixa etária proposta (10 a 15 anos). O convite para participação na pesquisa foi realizado
por ligação telefônica aos cuidadores. Dentre os que foi possível contato, 36 aceitaram
participar da pesquisa e foram agendados, 33 compareceram, 11 atenderam ao critério de
exclusão e 22 ao critério de inclusão.
Os 22 voluntários recrutados no HCFMRP e mais 8 voluntários saudáveis recrutados
na Clínica de Odontopediatria da FORP/USP foram convidados a comparecer à FORP/USP,
no período de março de 2014 a maio de 2015, constituindo uma amostra de conveniência
(Rothman e Greenland, 1998).
Constituíram o grupo Caso, 15 voluntários de ambos os sexos, com diagnóstico de
DRGE por pHmetria de 24 horas de canal único, obtida por eletrodo de antimônio (colocado
a 5 cm acima esfíncter inferior do esôfago). A confirmação foi obtida por meio de análise do
índice de refluxo e do índice DeMeester (Felix e Viebig, 1999).
O grupo Controle foi composto por 15 voluntários de ambos os sexos, sendo 7 com
diagnóstico de refluxo não patológico durante a pHmetria de 24 horas de canal único e 8 que
não apresentassem sinais e sintomas da DRGE.
Ao comparecerem à FORP/USP, os cuidadores dos 30 voluntários receberam todas
as informações correspondentes à execução da pesquisa e em seguida responderam uma
anamnese (Apêndice C) com informações sobre a saúde dos participantes.

Critérios de inclusão
Voluntários com idade entre 10 a 15 anos, identificados no período estabelecido,
cujos cuidadores concordassem com a participação dos mesmos, mediante assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D), após receber informações sobre
o estudo.
Foram incluídos no grupo Caso os voluntários diagnosticados como patológico pelo
exame de pHmetria de 24 horas. No grupo Controle foram incluídos voluntários que não
apresentassem sinais e sintomas de refluxo gastroesfágico ou cujos exames de pHmetria de
24 horas fossem não patológicos.

Critérios de exclusão
Voluntários que apresentassem alguma condição clínica e/ou sistêmica que
interferisse no estudo, como uso de aparelho ortodôntico corretivo, pacientes com
necessidades especiais com limitações cognitivas e, aqueles que desistem de participar do
estudo.
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Variáveis em Estudo



Sexo e Idade dos Voluntários
As variáveis sexo e idade dos pacientes foram preenchidas na ficha de anamnese, no

questionário Child-OIDP11-14 e no odontograma.



Halitose
Foi realizada uma análise qualitativa por meio da avaliação organoléptica, com os

voluntários a uma distância de aproximadamente 10 cm (Rosenberg et al. 1991),
considerando três níveis de escores (Quadro 1). Os voluntários foram instruídos a fechar a
boca por 3 minutos em posição vertical e respirar pelo nariz (Sopapornamorn et al., 2006) e,
em seguida, exalar seu hálito lentamente.
Quadro 1. Escores utilizados para a avaliação organoléptica1
ESCORE
0
1
2



DESCRIÇÃO
Sem odor
Odor moderado
Odor forte

Análise da Saliva

Fluxo Salivar
Para medir o fluxo salivar, os voluntários permaneceram sentados e relaxados por
alguns minutos na cadeira odontológica. Em seguida, foram instruídos a mascar um pedaço
de parafina (51 x 48 mm), sem sabor, por 30 segundos e desprezar a primeira quantidade de
saliva, expelindo-a (Moritsuka et al., 2006).
A partir desse momento, a saliva estimulada foi coletada, de forma contínua, em um
tubo de ensaio plástico graduado em 5 ml, com o auxílio de um funil de vidro, durante 5
minutos. Após repouso da saliva por 1 minuto, o volume foi medido e a taxa do fluxo salivar
foi calculada em ml/min.
Após medir o fluxo salivar, os tubos de ensaio eram armazenados em gelo, numa
caixa de poliestireno pequena e encaminhados ao Laboratório de Bioquímica da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP/USP) para análise do pH inicial e da
capacidade tampão da saliva.

1

Propostos por Mesquita-Guimarães et al., 2014 (dados não publicados)
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Medição do pH
O pH inicial da saliva foi medido utilizando-se um pHmetro digital calibrado (Jenway 3510 pH meter) com três soluções: solução de bifitalato de potássio (KHP - KHC8H4O4) – pH
4,0, solução de fosfato de potássio e fosfato de sódio bibásico – pH 7,0 e solução de
bicarbonato de sódio e carbonato de sódio – pH 9,0. A leitura do aparelho, em milivolts, é
realizada quando o eletrodo é submerso na amostra, sendo convertida para uma escala de
pH.
Capacidade Tampão
A capacidade tampão da saliva foi medida utilizando-se o método de Ericsson (1959),
que consiste em 1 ml de saliva adicionada a 3 ml de HCl a 0,005 mol/L, seguida de agitação
vigorosa da mistura no vórtex por 10 segundos e abertura da tampa do recipiente para liberar
dióxido de carbono por 10 minutos (Sakeenabi e Hiremath, 2011). O pH final da mistura é
medido para saber o quanto a saliva é capaz de tamponar o ácido.



Classificação Socioeconômica
Para estimar o poder de compra da família e o grau de escolaridade dos cuidadores,

foi adotado o Critério de Classificação Econômica Brasil 2014 (CCEB/2014) (Anexo E), de
acordo com os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
(ABEP). Considerando nove itens de consumo e um item de grau de escolaridade do chefe
da família, foi obtida uma distribuição de pontos, onde a soma dos mesmos (0 - 46) permitiu
distribuir a população nas classes econômicas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E, sendo a classe
A1 a mais favorecida e a classe E, a menos favorecida, como se observa:
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Qualidade de Vida Relacionada à Condição de Saúde Bucal
Para avaliação das condições de saúde bucal, utilizou-se o indicador sócio dentário

Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) (Bernabé et al., 2009), validado e utilizado em
diferentes países (Robinson et al., 2003; Naito et al., 2007; Montero et al., 2009) e
populações brasileiras (Cortes et al., 2002), inclusive para crianças de 11 a 14 anos de idade
[Child-OIDP (Castro et al., 2008)] (Anexo F).
O questionário Child-OIDP11-14 foi aplicado, individualmente, em duas etapas. Na
primeira etapa, o voluntário respondeu quais problemas bucais o afetaram nos últimos três
meses, baseado numa lista de 17 possibilidades para assinalar e mais uma opção em aberto
para relatar algum problema não exposto na lista (Anexo D). Na segunda etapa, o voluntário
citou quais desses problemas bucais causaram dificuldade para desenvolver 8 atividades
diárias (comer, falar, limpar a boca, dormir, manter o estado emocional, sorrir, realizar tarefas
da escola e ter contato com as pessoas) e qual a gravidade (pouca, moderada ou grave) e
a frequência ocasionada por eles (Anexo D).
A partir desses dados foram atribuídos escores, em escalas do tipo Likert de 0 a 3,
onde 0 foi atribuído quando nenhum dos problemas bucais interferiu em alguma das
atividades. Um índice foi calculado para cada atividade diária específica, multiplicando-se os
escores de frequência e de gravidade encontrados. Para obtenção do índice geral, todos os
índices foram somados, multiplicados por 100 e divididos por 72 (pontuação máxima
possível) (Castro, 2008).
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Alterações Dentais
As condições dentais foram avaliadas por meio de exames clínicos e fotografias e, as

informações obtidas, anotadas em odontogramas com identificação do paciente (Apêndices
E e F).
Os exames clínicos foram realizados após escovação supervisionada e instruções de
higiene bucal, sendo a detecção de alterações dentais feita em superfícies livres de placa
bacteriana, sob iluminação artificial com refletor, auxílio de espelho bucal (Pinelli et al., 2002)
e uma sonda com ponta esférica preconizada pela OMS (ball point), em casos de dúvidas no
diagnóstico visual de cárie dentária (Ismail et al., 2007).

Avaliação de Desgaste Erosivo
Previamente à avaliação, foi realizada uma calibração com o índice Basic Erosive
Wear Examination (BEWE) (Quadro 2), proposto por Bartlett et al. (2008), utilizando-se
fotografias de lesões erosivas e pelo endereço eletrônico:
http://www.elearningerosion.com/en/elearning_erosion/scientificbackground/erosiondiagnosis/basic-werosive.html.
Quadro 2. Critérios para classificação de desgaste erosivo (BEWE)
ESCORE

DESCRIÇÃO

0

Sem desgaste erosivo

1

Perda inicial de textura da superfície

2

Defeito distintivo, perda de tecido duro < 50% da superfície (dentina envolvida)

3

Perda de tecido duro ≥ 50% da área superfície (dentina envolvida)

A avaliação é feita por sextante, onde as superfícies vestibulares, palatinas/linguais e
oclusais, com exceção dos terceiros molares, quando presentes na cavidade bucal, são
examinadas. No entanto, apenas a superfície com escore mais alto de cada sextante é
considerada (Bartlett et al., 2008).
Uma vez que todos os sextantes são avaliados, é realizado o somatório das
pontuações (pontuação máxima = 18), que possibilita avaliar o risco do paciente ao
desgaste erosivo e, assim, orientá-los quanto às medidas a serem tomadas (Quadro 3).
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Quadro 3. Níveis de risco ao desgaste erosivo para guiar a conduta clínica (BEWE)
SOMATÓRIO DOS
RISCO
CONDUTA
SEXTANTES
Avaliação de rotina e observação; Repetir o exame em
Nenhum
≤2
intervalos de 3 anos.
Avaliação e orientação de higiene bucal e dieta, avaliação
Baixo
≥3≤8
de rotina e observação; Repetir o exame em intervalos de 2
anos.
Avaliação e orientação de higiene bucal e dieta, identificar o
(s) principal (is) fator (es) etiológico (s) e desenvolver
estratégias para eliminar respectivos impactos;
Considerar medidas de fluoretação ou outras estratégias
Médio
≥ 9 ≤ 13
para aumentar a resistência das superfícies dentárias;
O ideal é evitar a colocação de restaurações e monitorar o
desgaste erosivo com estudos de caso, fotografias ou
impressões de silicone; Repetir o exame em intervalos de 612 meses.
Avaliação e orientação de higiene bucal e dieta, identificar o
(s) principal (is) fator (es) etiológico (s) e desenvolver
estratégias para eliminar respectivos impactos; Considerar
medidas de fluoretação ou outras estratégias para aumentar
a resistência das superfícies dentárias; O ideal é evitar a
Alto
≥ 14
colocação de restaurações e monitorar o desgaste erosivo
com estudos de caso, fotografias ou impressões de silicone;
Especialmente em casos de progressão severa, considerar
cuidado especial (pode envolver restaurações); Repetir o
exame em intervalos de 6-12 meses

Avaliação de Lesões de Cárie
Previamente a avaliação de lesões de cárie, foi realizada uma calibração com
imagens fotográficas e por meio do programa e-learning, no endereço eletrônico
https://www.icdas.org/. Os critérios utilizados foram do International Caries Detection and
Assessment System (ICDAS), propostos por Ismail et al. (2007) (Quadro 4, 5 e 6). Os dentes
foram inicialmente avaliados com as superfícies molhadas e, em seguida, avaliados após
secagem com seringa tríplice por 5 segundos, de acordo com o protocolo sugerido pelo
ICDAS.
O exame clínico consiste de dois códigos, um para dentes restaurados e selados e o
outro para lesões de cárie. No entanto, também existem três códigos para dentes ausentes.
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Quadro 4. Códigos para dentes restaurados e selados – CARS (ICDAS)
DENTES RESTAURADOS E SELADOS
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

0

Não restaurado ou não selado

1

Selante parcial

2

Selante integral

3

Restauração na cor do dente (resina)

4

Restauração de amálgama

5

Coroa de aço inoxidável

6

Porcelana ou ouro ou coroa RMF ou veneer

7

Restauração perdida ou deficiente

8

Restauração temporária

Quadro 5. Códigos para lesões de cárie (ICDAS)
LESÕES DE CÁRIE
CÓDIGO
0

DESCRIÇÃO
Sadio (após secagem de 5s). Hipoplasia, fluorose, desgaste dental (desgaste, abrasão
e erosão) e manchas extrínsecas ou intrínsecas serão registrados como sadio.

4

Alteração na cor do esmalte (branca ou marrom) após secagem ao ar (cerca de 5s).
Mudança de coloração em esmalte, visível com o dente ainda molhado. Observa-se
opacidade (lesão de mancha branca e/ou marrom).
Descontinuidade do esmalte devido à cárie sem acometimento da dentina. Em caso de
dúvida, utilizar a sonda.
Sombra escura na dentina subjacente com ou sem ruptura de esmalte localizada (cárie
oculta). Não há cavitação em dentina.

5

Cavidade visível expondo-se a dentina.

6

Cavidade extensa e profunda em dentina.

1
2
3

Quadro 6. Códigos para dentes ausentes (ICDAS)
DENTES AUSENTES
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
97
Dente extraído devido à cárie
98
Dente ausente por outro motivo
99
Dente não irrompido
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Análise dos Dados
A variável classificação econômica foi recodificada devido à ocorrência de frequência
nula, constando o seguinte reagrupamento: níveis “B” (B1+B2) e “C” (C1+C2), que visou
corrigir os resultados estatísticos.
Foram consideradas a presença de associação quando se tratava de par de variáveis
categorizadas, usando o Teste Exato de Fisher (Dawson e Trapp, 2003) (sexo, idade,
classificação econômica – CCEB/2014 e halitose), ou de correlação, quando ao menos uma
variável era numérica (fluxo salivar, capacidade tampão e pH da saliva, Child-OIDP11-14,
BEWE e ICDAS), usando o Teste de Spearman (Dawson e Trapp, 2003).
Algumas comparações foram realizadas pelo Teste de Mann-Whitney ou pelo teste
de Kruskal-Wallis, quando foi necessário verificar diferenças entre grupos por meio de
variáveis numéricas. O tamanho amostral seguiu a lógica da amostragem por conveniência,
que é comum em pesquisas clínicas e justifica o uso de métodos estatísticos nãoparamétricos (Campos, 1993).
Após as verificações sobre possíveis efeitos de confundimento, foram realizadas
comparações do estudo caso-controle, usando a medida de razão de chances (“odds ratio”),
seja por meio de tabela de contingência ou por meio de ajuste de modelo logístico (Luiz et al,
2008).
Para análise estatística dos dados foi usado o software STATA 9.

Resultados
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RESULTADOS
Estudo sobre as Variáveis de Confundimento
Utilizando o Teste de Spearman, observou-se que houve associação entre as
variáveis fluxo salivar e BEWE (p = 0,035) e capacidade tampão e pH (p = 0,0001).
As figuras 1 e 2 apresentam as dispersões das variáveis, onde pode ser verificado
que existe um comportamento correlacionado entre as mesmas, devendo ser considerado
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por meio de estratificação ou por meio de métodos ponderados.
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Figura 1 - Diagrama de dispersão das variáveis fluxo salivar e BEWE.

6.5

7

pH

7.5

8

Figura 2 - Diagrama de dispersão das variáveis capacidade tampão e pH.
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Estudo sobre as Variáveis de Efeito
A tabela 1 apresenta a distribuição de frequências e um resumo geral dos resultados
obtidos na análise das variáveis categorizadas (sexo, classificação econômica, idade e
halitose), comparando-se os dados dos grupos Caso e Controle. Essas variáveis
explanatórias podem ser consideradas indicadoras de fatores de risco (OR > 1) ou de
proteção (OR < 1) para ocorrência de DRGE, se o resultado for significativo ou não (OR =
1).
As variáveis entre os grupos foram testadas quanto à existência de associação, pelo
Teste de Fisher, e à homogeneidade de efeitos, pelo Teste do Odds ratio, cujos resultados
foram expressos pelo "valor de p" (significância) e pela estimativa de “odds ratio”. O teste de
associação verifica se as distribuições de frequências diferem em relação aos grupos
(Casos e Controles). Quando a associação é significativa, a verificação de homogeneidade
de efeito permite quantificar o risco.
Tabela 1 – Distribuição de frequências das variáveis de estratificação, considerando a associação
entre os grupos de estudo, pelo teste de Fisher e Odds ratio.
GRUPOS
Fisher
Odds ratio
VARIÁVEL
OR
valor de p
Caso
Controle
valor de p
SEXO
Masculino

9

11

0,350
Feminino
6
4
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – CCEB/2014 – recodificada
B
5
11
0,500
C
10
10
IDADE *
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
15 anos
HALITOSE **
0
1
2

0,545

0,441

0,727

0,695

--0,827
0,742
0,617
0,683
--0,285
0,725

2
4
6
2
1

2
3
4
4
2

0,867

--1,333
1,500
0,500
0,500

8
6
1

10
3
2

0,550

--2,500
0,625

* o cálculo do “odds ratio” considerou a faixa etária de 10 anos como referência.
** o cálculo do “odds ratio” considerou o escore zero para halitose como referência.

Nota-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos
Casos e Controles para as variáveis categorizadas testadas.
A tabela 2 apresenta os resultados obtidos das comparações dos grupos Caso e
Controle para as variáveis quantitativas (numéricas), utilizando-se o Teste de Mann-Whitney
e Odds ratio, cujos resultados foram expressos pela mediana.
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É possível observar o nível de significância encontrado ("valor de p") e a medida de
"odds ratio" e o respectivo nível de significância, que foram obtidas pelo modelo logístico
simples, para cada variável.
Tabela 2 – Valores medianos observados para as variáveis quantitativas (numéricas) em cada grupo
de estudo e o resultado probabilístico da comparação pelo Teste Mann-Whitney e Odds
ratio.
GRUPOS
Mann-Whitney
Odds ratio
VARIÁVEL
OR
valor de p
CASO
CONTROLE
valor de p
Fluxo Salivar (mL/min)
0,714
0,698
0,7
0,9
0,533
Capacidade Tampão
0,511
0,141
3,3
3,5
0,163
pH
0,887
0,913
7,3
7,3
0,631
Child-OIDP11-14
BEWE
ICDAS

13,9
4,0

12,5
0,0

0,678
0,001

3,0

0,0

0,024

1,006
1,980
1,685

0,771
0,005
0,026

Embora os valores medianos do grupo Controle tenham sido ligeiramente maior do
que os do grupo Caso, não houve diferença significativa entre eles para as variáveis fluxo
salivar (p = 0,533) e capacidade tampão respectivamente (p = 0,163). Da mesma forma,
verifica-se que o valor mediano da variável para qualidade de vida com o índice ChildOIDP11-14 foi sutilmente maior no grupo Caso, mas não foi diferente estatisticamente em
relação ao grupo Controle (p = 0,678). Os valores medianos de pH de ambos os grupos
foram iguais e, portanto, sem diferença estatística entre eles (p = 0,631). Os valores
medianos foram significativamente maiores no grupo Caso, que no grupo Controle para as
variáveis BEWE (p = 0,001) e ICDAS (p = 0,024) – independente do teste aplicado (MannWhitney ou Odds ratio).
Os resultados mostraram que os dados dos índices BEWE e ICDAS podem ser
considerados como fatores associados a DRGE, de maneira que o aumento de uma
unidade na escala de medida da variável BEWE implica acréscimo de 98% na chance de
encontrar refluxo (OR = 1,98, p = 0,005, IC: 1,22 - 3,20). De forma semelhante, o aumento
de uma unidade da escala de medida da variável ICDAS implica acréscimo de 68% na
chance de encontrar refluxo (OR = 1,68, p = 0,026, IC: 1,06 - 2,66).
A tabela 3 apresenta os resultados do modelo logístico ajustado para as variáveis
numéricas contínuas da tabela 2, que apresentaram associação significativa, com possível
efeito de confundimento (fluxo salivar e BEWE e capacidade tampão e pH). Os resultados
do reajuste do modelo logístico para BEWE, ajustado para o fluxo salivar, confere um
OR=1,837, ou seja, em relação ao modelo simples, sem ponderação da tabela 2, o modelo
ajustado confere o acréscimo de 83,7% no risco de ocorrer refluxo, para cada unidade na
escala de BEWE. O modelo ajustado revelou efeito significativo para a capacidade tampão,
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pois mostrou OR=0,496, mostrando uma variável indicadora de fator de proteção, em que o
acréscimo de uma unidade de medida na escala da capacidade tampão diminui o risco de
refluxo em 2,02 vezes, em praticamente a metade, de maneira cumulativa.
Tabela 3 – Análise estratificada das variáveis quantitavivas (numéricas contínuas) que mostraram
correlação significativa, considerando um possível efeito de confundimento, pelo modelo
logístico ponderado.
Odds ratio
VARIÁVEL
OR
valor de p
Fluxo Salivar ajustado para BEWE
1,227
0,816
BEWE ajustado para Fluxo Salivar
1,837
0,018
Capacidade Tampão ajustado para pH
0,496
0,000
pH ajustado para Capacidade Tampão
0,489
0,221

Percebe-se que o BEWE ajustado para fluxo salivar continuou apresentando valor
significativo (p = 0,018) enquanto que a capacidade tampão ajustada para pH passou a ser
significativa (p = 0,000).
Estudo da Acurácia do Modelo Preditivo
A avaliação dos desempenhos dos modelos preditivos individuais, por meio do ajuste
de cada modelo logístico, resultou em medidas de epidemiologia clínica: sensibilidade,
especificidade, resultados falso-positivo (FP), falso-negativo (FN), valor preditivo positivo
(VPP) e de valor preditivo negativo (VPN) (Tabelas 4 e 5).
Tabela 4 – Cálculo da sensibilidade, especificidade, probabilidade de erros e valores preditivos para a
variável BEWE do grupo Caso.
Classificação
+
Total

DRGE (padrão ouro)
Doença presente Doença ausente
11 (VP)
3 (FP)
4 (FN)
12 (VN)
15
15

Total
14
16
30

Sensibilidade
Especificidade
VPP
VPN
FP/FP+VN

73,33%
80,00%
78,57%
75,00%
20,00%

FN/VP+FN
FP/VP+FP

26,67%
21,43%

FN/FN+VN

25,00%

Classificação Correta
(Acurácia)

76,67%
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Tabela 5 – Cálculo da sensibilidade, especificidade, probabilidade de erros e valores preditivos para a
variável ICDAS do grupo Caso.
DRGE (padrão ouro)
Classificação
Doença presente Doença ausente
Total
+
11 (VP)
5 (FP)
16
4 (FN)
10 (VN)
14
Total

15

15

30

Sensibilidade
Especificidade
Valor Preditivo Positivo
Valor Preditivo Negativo
FP/FP+VN
FN/VP+FN
FP/VP+FP
FN/FN+VN
Classificação Correta
(Acurácia)

73,33%
66,67%
68,75%
71,43%
33,33%
26,67%
31,25%
28,57%
70,00%

A curva ROC (Receiver Operator Characteristic curve) foi usada para comparar o
desempenho clínico dos modelos preditivos (Figura 3).
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Figura 3 – Desempenho dos modelos preditivos ajustados para as variáveis BEWE e ICDAS.

Os resultados para a comparação de acurácia de cada modelo mostram que o
melhor desempenho foi obtido pelo modelo que considera a variável BEWE (área sob a
curva: 0,8356), em comparação com o modelo ajustado com a variável ICDAS (área sob a
curva: 0,7267) (Figura 4).
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área sob a curva ROC

0.00

BEWE 0.8356
ICDAS 0.7267
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Figura 4 – Comparação do desempenho dos modelos preditivos.

As tabelas 6 e 7 mostram os pontos de corte para os testes clínicos, BEWE e ICDAS
respectivamente, considerando as medidas de epidemiologia clínica, como a sensibilidade,
a especificidade dos modelos ajustados.
Tabela 6 – Modelo preditivo para BEWE.
Pontos de corte
Sensibilidade

Especificidade

Acurácia

≥0

100,00%

0,00%

50,00%

≥1
≥2

86,67%
80,00%

66,67%
73,33%

76,67%
76,67%

≥3

73,33%

80,00%

76,67%

≥4
≥5

60,00%
33,33%

86,67%
100,00%

73,33%
66,67%

≥7

20,00%

100,00%

60,00%

≥9

6,67%

100,00%

53,33%

>9

0,00%

100,00%

50,00%

Especificidade

Acurácia

Tabela 7 – Modelo preditivo para ICDAS.
Pontos de corte
Sensibilidade
≥0

100,00%

0,00%

50,00%

≥2

73,33%

66,67%

76,67%

≥3

60,00%

73,33%

76,67%

≥4

26,67%

93,33%

76,67%

≥5

26,67%

100,00%

73,33%

≥6

6,67%

100,00%

66,67%

>6

0,00%

100,00%

50,00%
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Nas figuras 5, 6 e 7 é possível observar alguns exemplos de diferentes níveis de
desgaste erosivo dos voluntários do grupo Caso e na figura 8, um exemplo de voluntário do
grupo Controle com baixo risco ao desgaste erosivo.
Nas figuras 9, 10 e 11, são observados exemplos de voluntários do grupo Caso com
diferentes graus de lesões de cárie e, na figura 12, exemplo de voluntário do grupo Controle
sem lesões de cárie.
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B

A

C

Figura 5. Voluntário do grupo Caso. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se presença de leve desgaste erosivo (grau 1) na face oclusal dos dentes 55, 54, e 64 e palatina
dos dentes 12 e 22; C - vista oclusal da arcada inferior. Nota-se presença de leve desgaste erosivo (grau 1) na
face oclusal dos dentes 75 e 85. Índice BEWE = 6, portanto, voluntário com baixo risco.

A

C

B

Figura 6. Voluntário do grupo Caso. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se presença de moderado desgaste erosivo (grau 2) na face oclusal dos dentes 55 e 65; C vista oclusal da arcada inferior. Nota-se presença de moderado desgaste erosivo (grau 2) na face oclusal dos
dentes 75 e 46. Índice BEWE = 7, portanto, voluntário com baixo risco.

A

B

C

Figura 7. Voluntário do Grupo Caso. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se presença de leve desgaste erosivo (grau 1) na face oclusal dos dentes 55 e 65 e severo
desgaste erosivo (grau 3) nos dentes 53, 63 e 64; C - vista oclusal da arcada inferior. Nota-se presença de
leve desgaste erosivo (grau 1) na face oclusal dos dentes 75 e 85 e severo desgaste erosivo (grau 3) no
dente 84. Índice BEWE = 9, portanto, voluntário com médio risco.

A

B

C

Figura 8. Voluntário do grupo Controle. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se presença de leve desgaste erosivo (grau 1) na face oclusal dos dentes 55, 54, 64 e 65; C
- vista oclusal da arcada inferior. Nota-se presença de leve desgaste erosivo (grau 1) na face oclusal dos
dentes 74, 75, 84 e 85. Índice BEWE = 4, portanto, voluntário com baixo risco.
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A

B

C

Figura 9. Voluntário do Grupo Caso. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se grande destruição coronária do dente 55 por lesão de cárie extensa e profunda em
dentina. C - vista oclusal da arcada inferior. Nota-se ausência de lesões de cárie.

A

B

C

Figura 10. Voluntário do Grupo Caso. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se presença de lesão de mancha marrom em esmalte com o dente ainda molhado no dente16.
C - vista oclusal da arcada inferior. Nota-se presença de sombra escura na dentina subjacente do dente 47

A

B

C

Figura 11. Voluntário do Grupo Caso. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da arcada
superior. Nota-se presença de lesão de mancha marrom em esmalte com o dente ainda molhado no
dente16. C - vista oclusal da arcada inferior. Nota-se presença mancha marrom em esmalte com o dente
ainda molhado na vestibular dos dentes 36 e vestibular e oclusal do dente 46 e sombra escura na dentina
subjacente da face oclusal do dente 36.

A

B

C

Figura 12. Voluntário do Grupo Controle. A – vista frontal dos dentes em oclusão; B - vista oclusal da
arcada superior. Nota-se ausência de lesões de cárie. C - vista oclusal da arcada inferior. Nota-se
ausência de lesões de cárie.

Discussão
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DISCUSSÃO

O refluxo gastroesofágico tem sido apontado na literatura como uma situação
favorável ao surgimento de desgaste erosivo (Lazarchik e Filler, 1997; Linnet et al., 2002;
Ersin et al., 2006; Alfaro et al., 2008; Lussi et al., 2011), cárie dentária (Linnet et al., 2002;
Ersin et al., 2006; Alfaro et al., 2008), alterações salivares (Lazarchik e Filler, 1997; Alfaro et
al., 2008) e halitose (Sherman et al., 2009), podendo causar dor e afetar a vida diária de
crianças ao comer, sorrir e falar (Yusuf et al., 2006).
O conceito de qualidade de vida relacionada à saúde é multidimensional, pois
envolve oportunidade e resiliência, percepção de saúde, estado funcional, prejuízos,
doenças e duração de vida (Gift e Atchison, 1995). Nesse contexto, a coleta de informações
socioeconômicas também se faz importante, uma vez que adicionada a medidas para
percepção de saúde bucal pode auxiliar no tratamento e monitoramento do desfecho do
paciente, contribuir para pesquisas, determinar fatores de risco e estabelecer prioridades
nas decisões de financiamento (Gift e Atchison, 1995).
O Critério de Classificação Econômica Brasil 2014 (CCEB), com características
exclusivamente econômicas, foi utilizado neste estudo para categorizar o consumidor
brasileiro em classes sociais, observando-se itens de posse para a pontuação. Contudo,
este método apenas reflete o poder de compra e, embora seja necessário para a
composição do status econômico, não é um indicador suficiente para estimar a qualidade de
vida de brasileiros. Motivos para tal fato é a não contemplação de todas as regiões, como a
região Norte, e a ausência de perguntas como presença/ausência de água encanada,
esgoto e rua pavimentada em suas residências (na versão 2014), ainda que fizessem parte
de CCEBs de anos anteriores, mostrando a falta de padronização do critério e a
impossibilidade de comparações entre os demais anos, uma vez que são realizadas
alterações anuais.
Embora a influência dos fatores socioeconômicos em diferentes condições de saúde
seja amplamente reconhecida (Magalhães et al., 2014), nesse estudo não houve diferença
entre as classes B e C. Um aspecto a ser considerado é que não houve voluntários nas
demais classes sociais (A1, A2, D e E) e, por isso, as classes B1, B2, C1 e C2 foram
agrupadas. O número da amostra nessa pesquisa possivelmente seja uma limitação,
necessitando de mais estudos para investigação de associação de fatores econômicos em
pacientes com DRGE.
Com o objetivo de medir o impacto dos problemas de saúde bucal nas atividades
diárias de pacientes com DRGE, optou-se pelo uso do índice Child-OIDP para indivíduos
entre 11 e 14 anos de idade por ter sido o único questionário encontrado na íntegra,
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validado no Brasil e autoaplicável (Castro et al., 2008). Esse questionário não contempla
faixas etárias menores, pois crianças mais jovens podem não ter habilidade cognitiva para
responder esse tipo de questionário sozinhas (Raat et al., 2006). Por isso, na intenção de
aumentar o tamanho da amostra desse estudo, o Child-OIDP11-14 foi aplicado para a faixa
etária de 10 a 15 anos. Essa adaptação não acarretou em prejuízos para a pesquisa, uma
vez que crianças acima de 8 anos de idade têm respondido questionários sobre qualidade
de vida com sucesso (Raat et al., 2006).
Uma observação importante é que todas as crianças e adolescentes participantes do
estudo não tinham conhecimento sobre o que significava ‘’tártaros’’, um dos itens da lista de
problemas do questionário que poderiam causar algum impacto nos últimos três meses. Foi
indispensável uma breve explicação para todos os voluntários. Talvez, os participantes da
pesquisa não tivessem acesso a informações sobre saúde bucal. Em estudos futuros, seria
interessante adotar um termo mais fácil para o entendimento. Outra dificuldade apresentada
pelos voluntários foi responder o questionário quanto a frequência dos problemas para
desempenhar as atividades diárias, ou seja, se ocorreu uma ou mais vezes por mês
(resposta em semanas) ou se ocorreu menos de uma vez por mês (resposta em dias). Para
essas perguntas, também houve necessidade de esclarecimento aos voluntários.
A utilização do Child-OIDP11-14 não mostrou impacto na qualidade de vida dos
voluntários dos grupos Caso e Controle e corrobora o estudo de Vargas-Ferreira et al.
(2010), uma vez que os voluntários do grupo Caso também apresentaram baixa severidade
de desgaste erosivo. Esse índice considera uma lista de 18 problemas de saúde bucal
(Tabela 8, Apêndice G) e 9 atividades diárias que poderiam causar impactos odontológicos
(Tabela 9, Apêndice G). Nota-se, na tabela 8, que o problema mais prevalente no grupo
Caso foi “dentes sensíveis” (60%) e, além de coincidir com os achados de outras pesquisas
(Gherunpong et al., 2004; Castro et al., 2011), pode ser decorrente do desgaste erosivo
encontrado em alguns desses voluntários. O mau hálito (66,7%) foi o problema mais
relatado no grupo Controle e o segundo problema encontrado pelo grupo Caso (46,6%),
porém, nesse estudo, não se pode afirmar que a halitose está associada a DRGE, como
sugerido por alguns estudiosos (Moshkowitz et al., 2007; Struch et al., 2008; Kim et al.,
2010). As atividades que causaram maior impacto foram “comer” (80% dos Casos e 66,7%
dos Controles), como observado nos estudos que utilizaram o mesmo índice (Gherunpong
et al., 2004; Yusuf et al., 2006; Bernabé et al., 2008b; Castro et al., 2011) e “limpar a boca”
(53,3% dos Casos e 66,7% dos Controles), assemelhando-se aos achados de Yusuf et al.
(2006), Bernabé et al. (2008b) e Castro et al. (2011). Esses achados podem ser avaliados
separadamente, nos próximos estudos, para verificar se existe diferença estatística entre
eles, principalmente entre os que apresentaram maior prevalência. Possivelmente a não
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associação da qualidade de vida nessa pesquisa esteja influenciada pelo tamanho da
amostra estudada, visto que os estudos que encontraram algum grau de impacto foram
epidemiológicos (Gherunpong et al., 2004; Yusuf et al., 2006; Bernabé et al., 2008b; Castro
et al., 2011).
A qualidade e a quantidade de saliva são importantes determinantes da saúde bucal
(Aminabadi et al., 2013) pois, dentre suas funções, protege contra danos aos tecidos moles
e tecidos duros (Laine et al., 2014) e é o principal fator modulador biológico do desgaste
erosivo (Hara e Zero, 2014) e da doença cárie (Bardow et al., 2003). No presente estudo,
optou-se por coletar saliva estimulada, uma vez que a coleta de saliva não estimulada é
mais demorada, de difícil padronização e, em alguns casos, a quantidade não é suficiente
para as análises almejadas (Parvinen e Larmas, 1981).
Nesse estudo, a coleta e as análises da saliva foram realizadas sempre no período
diurno, a fim de evitar que a composição salivar fosse alterada conforme a variabilidade
diurna (Hong-Seop et al., 1999; Dawes, 2004). As variáveis relacionadas à saliva geraram
confundimento, uma vez que houve associação significativa entre fluxo salivar e BEWE e
também, entre capacidade tampão e pH. Assim, observou-se inconsistência dos resultados
nas diferenças significativas entre os grupos.
Por esse motivo, foram feitos estudos de associação sobre essas variáveis, que
identificaram associação significativa entre fluxo salivar e BEWE e capacidade tampão e pH
por meio de análises estratificadas, mostrando correlação significativa do confundimento. O
BEWE ajustado para Fluxo salivar resultou em p = 0,018 e confirma a diferença estatística
entre os grupos Casos e Controles. Da mesma forma, a análise estratificada de fluxo salivar
ajustado para BEWE e pH ajustado para capacidade tampão, usando o modelo logístico
ponderado, mostrou não haver diferença significativa entre os grupos Caso e Controle. Por
outro lado, a capacidade tampão ajustada para pH identificou diferença significativa no Odds
ratio dos grupos Caso e Controle, que não havia sido mostrada nas variáveis não ajustadas.
Esse resultado deve ser interpretado com cautela, considerando o tamanho da amostra.
O papel da saliva na doença cárie já está bem elucidado, pois pacientes com fluxo
salivar reduzido geralmente apresentam taxa de progressão da doença mais rápida do que
os que possuem fluxo salivar normal (Bardow et al., 2003). Nas lesões erosivas, o fluxo
salivar também poderia favorecer a prevenção e/ou amenizar o desgaste inicial por meio do
aumento de constituintes orgânicos e inorgânicos (Hara e Zero, 2014). Os resultados desse
trabalho sugerem que exista efeito da saliva nas alterações dentais investigadas nos
voluntários com DRGE, especialmente na capacidade tampão.
Embora não exista um método que monitore os estágios de desgaste erosivo
(Huysmans et al., 2011) e os vários índices existentes dificultem a comparação dos achados
entre eles, pelos diversos padrões de avaliação e ausência de homogeneidade dos grupos
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populacionais (Vered et al., 2014), o índice BEWE utilizado nesta pesquisa, é o sistema de
escores mais recentemente utilizado (Chu et al., 2014; Colon e Lussi, 2014; Vered et al.,
2014; Alvarez Loreiro et al., 2015; Olley et al., 2015) para fornecer um esquema de
pontuação simples em estudos epidemiológicos e para orientar os clínicos no manejo com
os pacientes quanto às medidas de tratamento (Ganss e Lussi, 2014). Além disso, é
facilmente aplicável, bem aceito pelos examinadores (Vered et al., 2014) e tem sido utilizado
para avaliar desgaste erosivo em crianças (Holbrook et al., 2014; Zhang et al., 2014; Alvarez
Loureiro et al., 2015) e adolescentes (Vered et al., 2014; Holbrook et al., 2014).
Apesar de não existir relação direta entre lesões de cárie e desgaste erosivo
(O’Sullivan e Milosevic, 2008; Corrêa et al., 2012), a associação da doença cárie com a
DRGE tem sido sugerida (Linnett et al., 2002; Ersin et al., 2006; Alfaro et al., 2008; Corica et
al., 2014). A presente pesquisa valida os resultados de Linnett et al. (2002), que
encontraram maior prevalência de lesões de cárie em pacientes com DRGE, comparados a
voluntários saudáveis. Mais estudos devem ser realizados para investigação da causa,
porém especula-se que a presença de ácido clorídrico do estômago no meio bucal favorece
o crescimento de S. mutans (Ersin et al., 2006).
As alterações dentais estudadas encontram-se entre as diversas manifestações
bucais relacionadas a problemas sistêmicos (Kudiyirickal e Pappachan, 2015; de Carvalho
et al., 2015; Preetha et al., 2015). Apesar da idade não ter sido um fator significativo na
pesquisa, como nos achados de Holbrook e colaboradores (2014), caninos decíduos
apresentam maior prevalência e severidade de desgaste erosivo (Millward et at., 1994).
Além disso, incisivos (Peres et al., 2005; Mangueira et al., 2009) e primeiros molares
permanentes (Al-Dlaigan et al., 2001; van Rijkom et al., 2002) são expostos na boca por um
período de tempo considerável quando comparados a outros dentes, sugerindo maior
prevalência de lesões erosivas, de origem intrínseca, nas superfícies palatinas de incisivos
superiores (Auad et al., 2007; Moazzez e Bartlett, 2014) e oclusais de molares inferiores
(Moazzez e Bartlett, 2014). Sendo assim, o diagnóstico precoce é relevante para que sejam
empregadas medidas preventivas na tentativa de amenizar ou até mesmo eliminar os
fatores de risco para o desgaste em dentes permanentes (Carvalho e Lussi, 2014).
O índice BEWE, além de ter apontado uma associação do desgaste erosivo com a
DRGE, corroborando outros estudos (Barttlet et al., 2013; Holbrook et al., 2014),
apresentou-se sensível para detectar lesões erosivas, inclusive em estágios iniciais. Mesmo
que não tenham sido observados os maiores níveis de desgaste erosivo, o índice foi capaz
de identificar diferença estatística entre os grupos Caso e Controle. Da mesma forma, a
utilização do índice ICDAS constatou diferenças significativas entre os grupos, ainda que
tenha sido considerado o maior grau de severidade de lesões de cárie para cada voluntário,.
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O diagnóstico clínico de DRGE, realizado pela equipe médica, foi considerado
padrão ouro. Os índices BEWE e ICDAS consistem de testes diagnósticos por meio de
avaliações clínicas de baixo custo, sem necessidade de equipamentos e podem ser
facilmente aplicados rotineiramente pelos profissionais de saúde bucal, desde que exista
conhecimento e avaliação criteriosa. O ideal seria que o teste clínico-odontológico
apresentasse 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Como tal condição não
ocorre na prática, podem ser utilizados mais de dois testes diagnósticos, sendo que o
primeiro deve ser utilizado com a maior sensibilidade e o segundo, com a maior
especificidade possíveis. Os achados encontrados nessa pesquisa sugerem que as
avaliações de desgate erosivo (BEWE) e de lesões de cárie (ICDAS), adicionalmente a uma
anamnese detalhada, sejam feitas em sequência, iniciando por exemplo pelo BEWE ≥ 2 ou
≥ 3 e, em casos “positivos”, utilizar o teste que apresenta maior especificidade, ICDAS ≥ 4.
Caso haja a necessidade de optar por um dos índices, o BEWE deve ser escolhido para
identificar os indivíduos com possível DRGE, uma vez que apresentou a maior área sob a
curva, como foi observado na curva ROC.
Portanto, quando bem aplicados, o BEWE e o ICDAS podem ser usados como
métodos complementares para o diagnóstico de DRGE. A interação entre cirurgiõesdentistas e/ou odontopediatras com os profissionais de saúde, em especial os
gastroenterologistas, é essencial para o encaminhamento de possíveis casos de DRGE e
desgaste erosivo, reciprocamente.

Conclusão
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CONCLUSÃO

Com base nas metodologias e nos resultados obtidos no presente estudo, pode-se
concluir que:


As variáveis halitose, pH, fluxo salivar, capacidade tampão da saliva, classificação
socioeconômica e qualidade de vida não apresentaram associação para a Doença
do Refluxo Gastroesofágico;



O desgaste erosivo e a presença de lesões de cárie foram associados à Doença
do Refluxo Gastroesofágico.



A relação interdisciplinar entre os profissionais de saúde, em especial, cirurgiõesdentistas e médicos gastroenterologistas, é essencial para melhor conduta
médica-odontológica de pacientes com Doença do Refluxo Gastroesofágico.
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ANEXO A - Ofício do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos
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ANEXO B - Oficio de autorização de infraestrutura da FORP/USP
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ANEXO C - Ofício de autorização de infraestrutura do HCFMRP/USP
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ANEXO D - Ofício de autorização de infraestrutura do HCFMRP/USP
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ANEXO E - Questionário sociodemográfico CCEB/2014
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO (CCEB 2014)
1. Qual é a sua cor? (ler opções abaixo)

2. Estado marital (ler opções abaixo)

 Branca

 Solteiro (a)

 Parda

 Casado (a)

 Preta

 Mora junto

 Oriental

 Separado (a)/Divorciado (a)

 Indígena

 Viúvo (a)

3. Qual é a sua religião? (ler opções
abaixo)

5. Qual é a sua profissão?
6. Número de membros na família: ____

 Católica
7. Número de filhos: ________
 Evangélica
8. Renda familiar: _________________
 Espírita
9. Tipo de residência: (ler opções
abaixo)

 Protestante
 Sem religião

 Própria

 Outra ________________

 Cedida
 Alugada

4. Você trabalha?

 Sim  Não
10. Idade da criança: ____________

11. Você possui em sua residência:
Televisão em cores

 1  2  3  4 ou mais  Não tenho

Rádio

 1  2  3  4 ou mais  Não tenho

Banheiro

 1  2  3  4 ou mais  Não tenho

Automóvel

 1  2  3  4 ou mais  Não tenho

Empregada mensalista

1

 2  3  4 ou mais  Não tenho

Máquina de lavar

1

 2  3  4 ou mais  Não tenho

Vídeo cassete e/ou DVD

1

 2  3  4 ou mais  Não tenho

Geladeira

1

 2  3  4 ou mais  Não tenho

Freezer

1

 2  3  4 ou mais

(aparelho independente ou parte da geladeira duplex)

 Não tenho
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12. Qual é o seu grau de escolaridade? (ler opções abaixo)
 Analfabeto/Fundamental I incompleto (1° ao 5° ano)
 Fundamental I completo (1° ao 5° ano)/Fundamental II incompleto (6° ao 9° ano)
 Fundamental II completo (6° ao 9° ano)/Médio incompleto
 Médio completo/Superior incompleto
 Superior completo

96 | A n e x o s

ANEXO F - Questionário sobre qualidade de vida CHILD-OIDP11-14

QUESTIONÁRIO CHILD-OIDP11-14
FOLHA 1
Índice de Impactos Odontológicos no Desempenho das Atividades Diárias da Criança
(OIDP-Infantil)
Número do termo de consentimento: ________ Data da aplicação: ______ /_____ /______
Nome: ______________________________________________________Idade:____ anos
Data de nascimento: ______/______/_______ Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
1ª Etapa: Nos últimos três meses, desde _______________, você teve algum problema na
sua boca ou nos seus dentes?
Marque com um X o(s) problema(s) que você tem ou teve nos últimos 3 meses.
( ) Dor de dente
( ) Dentes sensíveis (quando come ou bebe: doces, alimentos quentes como leite ou café e
gelados como sorvete)
( ) Cárie ou buraco no dente
( ) Dente de leite mole
( ) Espaço entre os dentes (porque um dente permanente, novo ou definitivo, não nasceu)
( ) Dente permanente (novo ou definitivo) quebrado
( ) Cor do dente (ex. mais amarelado, escuro ou manchado)
( ) Forma ou tamanho do dente (ex. dente com forma ou tamanho anormal, maior ou menor
que os outros)
( ) Posição do dente (ex. dentes encavalados, trepados, tortos, para fora ou separados)
( ) Sangramento na gengiva (ex. quando escova os dentes)
( ) Gengiva inchada (ex. inflamada, ou mais avermelhada)
( ) Tártaro
( ) Feridas na boca
( ) Mau hálito (bafo)
( ) Boca ou rosto deformados (ex. lábio leporino, fenda palatina)
( ) Dente permanente (novo ou definitivo) nascendo
( ) Dente permanente (novo ou definitivo) perdido, faltando ou arrancado
( ) Outros Quais? _______________________________________________________
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FOLHA 2

Formulário de Registro OIDP-Infantil
Atividades

a) Gravidade

b) Frequência
b1

1.Comer (ex.refeição, sorvete)
2. Falar claramente
3. Limpar a boca (ex. escovar
os dentes e bochechar)
4. Dormir
5. Manter o seu estado
emocional (humor) sem se
irritar ou estressar
6. Sorrir, rir e mostrar os dentes
sem sentir vergonha
7. Fazer as tarefas da escola
(ex. ir à escola, aprender em
sala de aula, fazer o dever de
casa)
8. Ter contato com as pessoas
(ex. sair com amigos, ir à casa
de um amigo)

b2

c) Problema(s)

2

Média Dificuldade

1

Pequena Dificuldade

Grande Dificuldade

3
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Pergunta b1) Se aconteceu uma ou mais vezes por mês:
- Uma ou duas vezes por mês

1

- Três ou mais vezes ao mês ou uma ou duas vezes por semana

2

- Três ou mais vezes por semana

3

Pergunta b2) Se a dificuldade aconteceu menos de uma vez por mês, por
quantos dias aconteceu no total?
- 1 a 7 dias

1

- 8 a 15 dias

2

- mais do que 15 dias

3

De acordo com os problemas de sua boca e de seus dentes, listados na Folha 1, você pode
dizer qual(is) deles causou (causaram) dificuldade para (atividades da folha 2)?
1- Dor de dente
2- Dentes sensíveis (quando come ou bebe: doces, alimentos quentes como leite ou café e
gelados como sorvete)
3- Cárie ou buraco no dente
4- Dente de leite mole
5- Espaço entre os dentes (porque um dente permanente, novo ou definitivo, não nasceu)
6- Dente permanente (novo ou definitivo) quebrado
7- Cor do dente (ex. mais amarelado, escuro ou manchado)
8- Forma ou tamanho do dente (ex. dente com forma ou tamanho anormal, maior ou menor
que os outros)
9- Posição do dente (ex. dentes encavalados, trepados, tortos, para fora ou separados)
10- Sangramento na gengiva (ex. quando escova os dentes)
11- Gengiva inchada (ex. inflamada, ou mais avermelhada)
12- Tártaro
13- Feridas na boca
14- Mau hálito (bafo)
15- Boca ou rosto deformados (ex. lábio leporino, fenda palatina)
16- Dente permanente (novo ou definitivo) nascendo
17- Dente permanente (novo ou definitivo) perdido, faltando ou arrancado
Outros Quais?______________________________________________________________

Apêndices
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Apêndice A - Folder sobre desgaste erosivo
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Apêndice B - Kit de higiene bucal
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Apendice C - Ficha de anamnese
ANAMNESE
Nome do (a) paciente:___________________________________________________
Sexo: ( ) Menino ( ) Menina

Cor: ____________________

Data de nascimento:_____/____/_______ Idade atual: _______ anos e ______ meses
Endereço:_____________________________________________________________
Bairro:________________________Cidade:_______________________Estado: ____
Naturalidade: ________________________ Nacionalidade: _____________________
Telefone fixo: (

)__________________

Celular: (

)________________

Há quanto tempo descobriu que tem doença do refluxo gastroesofágico?
(

) Mais de 2 anos

(

) Entre 1 e 2 anos

(

) Menos de 1 ano

Toma algum medicamento para a doença do refluxo gastroesofágico?
(

) Não (

) Sim. Qual? _______________________ Quantas vezes por dia:______

Há quanto tempo toma o medicamento?
(

) Mais de 2 anos

(

) Entre 1 e 2 anos

(

) Menos de 1 ano

Possui outro problema de saúde?
(

) Não

(

) Sim. Qual?____________________

Toma algum outro tipo de medicamento (incluindo vitaminas)?
(

) Não (

) Sim. Qual? _______________________ Quantas vezes por dia:______

Está no período menstrual?
(

) Não (

) Sim

Nome do responsável:___________________________________________________
Grau de parentesco: (
Outro:_________________

) Mãe

(

) Pai

(

) Avós

(

) Irmãos

(

)
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Apêndice D - TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Capítulo IV, itens 1 a 3 da Resolução 196/96 – Conselho Nacional de Saúde)
Eu, Késsia Suênia Fidelis de Mesquita, pós-graduanda e pesquisadora responsável
pelo projeto de pesquisa intitulado “Relação entre alterações dentais, halitose, fluxo
salivar, classificação econômica e qualidade de vida em crianças portadoras de
doença do refluxo gastroesofágico”, com orientação da Profa. Dra. Mônica Campos

Serra,

apresento

ao

(à)

Sr.

(a)

___________________________________________________________________
CPF_____________________,

responsável

pelo

(a)

paciente

(menor)

___________________________________________________________________,
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, convidando seu filho (a) a participar do
referido projeto que tem como objetivo avaliar como a presença de mau hálito, cárie,
desgaste nos dentes e alterações na saliva podem afetar a qualidade de vida de crianças. A
partir dessas informações, ficará mais fácil realizar os cuidados bucais de seu/sua filho (a).
A pesquisa será realizada na Clínica Infantil de Odontologia de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo por duas pós-graduandas em odontopediatria. Serão anotados
dados como: se seu/sua filho (a) tem mau hálito ou não e se tem cárie e desgaste nos
dentes, que serão observados pelo cheiro e por exame clínico. Será observado se seu filho
(a) tem alguma alteração na saliva, pedindo-o (a) para cuspir por um curto período de
tempo. Além disso, serão realizadas fotografias, radiografias e modelos de gesso da boca
do (a) seu/sua filho (a) para avaliação mais aprofundada do desgaste.
Após os exames, o seu (sua) filho (a) responderá a uma entrevista realizada pelas
dentistas. Ele (a) irá responder se está satisfeito com o sorriso, como ele se alimenta, fala,
dorme, entre outros.
O (A) Sr. (a) ou o (a) responsável legal também responderá um questionário sobre
suas condições econômicas e sociais para que possamos identificar se existe alguma
relação com o problema de saúde bucal de seu/sua filho (a).
Não haverá nenhum dano participando desta pesquisa, pois se trata apenas de um
exame odontológico e preenchimento de um questionário. Os riscos que poderão ocorrer na
participação do Sr. (a) e seu/sua filho (a) nesta pesquisa são mínimos, como cansaço
durante o exame ou preenchimento do questionário, e/ou desconforto na hora de ver a boca.
Como benefícios, seus/suas filhos (as) receberão orientações sobre saúde bucal, tratamento
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preventivo (aplicação de flúor e selante, quando indicados) e restaurações simples aos que
necessitarem, melhorando a saúde e a autoestima. Além disso, o (a) Sr. (a) também serão
orientados (as) quanto aos devidos cuidados sobre a saúde bucal de seus/suas filhos (as).
Caso o (a) seu/sua filho (a) necessite de tratamento odontológico mais complexo
(canal e/ou prótese), o (a) Sr. (a) será orientado (a) a procurar atendimento, não sendo de
responsabilidade desta pesquisa dar garantia de que este procedimento seja realizado.
Esta pesquisa é científica e poderá ser publicada em jornais, revistas e/ou
congressos científicos no país e no exterior, mantendo-se todas as informações coletadas,
tanto de seu/sua filho (a), quanto as suas ou dos responsáveis, em sigilo. A qualquer
momento poderá haver desistência ou recusa em participar da pesquisa, não afetando o
atendimento e/ou tratamento médico do (a) seu/sua filho (a).
Qualquer reclamação e/ou insatisfação relacionada à participação na pesquisa
poderá ser comunicada por escrito à Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, desde que se
identifique. Seu nome será mantido em anonimato.
Em caso de dúvidas, o (a) senhor (a) poderá falar com o pesquisador pelo telefone
ou endereço de contato que estão escritos no final deste documento. Este documento foi
redigido em duas vias, sendo uma do pesquisador e outra que lhe está sendo entregue.
Declaro que fui devidamente esclarecido (a) e estou de acordo com os termos acima
expostos, autorizando a participação do (a) meu/ minha filho (a) nesta pesquisa, de livre e
espontânea vontade.
___________________________________________________
Assinatura do responsável pelo paciente
___________________________________________________
Késsia Suênia Fidelis de Mesquita

Secretária do Comitê de Ética em Pesquisa da FORP
Ana Aparecida Ferreira do Nascimento - telefone (16) 3602-0251.
Késsia Suênia Fidelis de Mesquita (pesquisadora responsável)
Avenida do Café, s/n – Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP – Brasil - CEP: 14040-904
Telefone: (16) 3289-7375
e-mail: kessiamesquita@gmail.com

Apêndice E - Odontograma para avaliação de erosão dentária
ODONTOGRAMA – EROSÃO

Nome:______________________________________________________________________N° do TCLE: _________________________________________
Idade:___________Sexo: ( )M ( )F Cor:______________ Cidade:______________________ Telefone (s):______________________________________

17

16

55
15

54
14

53
13

52
12

51
11

61
21

62
22

63
23

64
24

65
25

26

27

37

36

75
35

VESTIBULAR
LINGUAL/PA
LATINA
OCLUSAL
SOMATÓRIO DOS SEXTANTES: ________

74
34

73
33

72
32

71
31

81
41

82
42

83
43

84
44

85
45

46

47

Apêndice F - Odontograma para avaliação de lesões de cárie
ODONTOGRAMA – CÁRIE
Nome:______________________________________________________________________ N° do TCLE: ____________________________
Idade: ___________ Sexo: ( )M ( )F Cor: ______________ Cidade: _________________ Telefone (s):_____________________________

17
DISTAL
OCLUSAL
MESIAL
VESTIBULAR
LINGUAL

16

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

37

36

75

74

73

72

71

81

82

83

84

85

35

34

33

32

31

41

42

43

44

45

46

47
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Apêndice G - Prevalência de problemas bucais e impactos nas atividades diárias

Tabela 8. Prevalência de problemas bucais relatados pelos participantes da pesquisa – Caso (n=15) e
Controle (n=15).
Problemas bucais
Casos % (n)
Controles % (n)
46,7 (7)
Dor de dente
33,3 (5)
46,7 (7)
Dentes sensíveis
60,0 (9)
Cárie ou buraco nos dentes
Dente de leite mole
Espaço entre os dentes
Dente permanente
Cor do dente
Forma ou tamanho do dente
Posição do dente
Sangramento na gengiva
Gengiva inchada
Tártaro
Feridas na boca
Mau hálito
Boca ou rosto deformados
Dente permanente nascendo
Dente permanente perdido, faltando ou arrancado
Outros

13,3 (2)
6,6 (1)
6,6 (1)
0,0 (0)
20,0 (3)
20,0 (3)
26,6 (4)
26,6 (4)
20,0 (3)
0,0 (0)
13,3 (2)
46,6 (7)
0,0 (0)
13,3 (2)
0,0 (0)
6,6 (1)

13,3 (2)
20,0 (3)
26,7 (4)
20,0 (3)
40,0 (6)
33,3 (5)
46,7 (7)
20,0 (3)
20,0 (3)
0,0 (0)
20,0 (3)
66,7 (10)
0,0 (0)
26,7 (4)
0,0 (0)
0,0 (0)

Tabela 9. Prevalência de impactos odontológicos nas atividades diárias (Child-OIDP) relatados pelos
participantes da pesquisa – Caso (n=15) e Controle (n=15).
Lista de atividades diárias
Casos % (n)
Controles % (n)
Comer (ex.: refeição, sorvete)
80,0 (12)
66,7 (10)
40,0 (6)
Falar claramente
40,0 (6)
Limpar a boca (ex.: escovar os dentes e bochechar)
Dormir
Manter o seu estado emocional (humor) sem se irritar
ou estressar
Sorrir, rir e mostrar os dentes sem sentir vergonha
Fazer as tarefas da escola (ex.: ir à escola, aprender
em sala de aula, fazer o dever de casa)
Ter contato com as pessoas (ex.: sair com amigos, ir à
casa de um amigo)
Pelo menos uma das atividades

53,3% (8)
16,6 (2)
40,0 (6)
40,0 (6)
20,0 (3)
26,6 (4)
100,0 (15)

66,7 (10)
6,7 (1)
33,3 (5)
40,0 (6)
6,7 (1)
13,3 (2)
86,7 (13)

