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INTRODUÇÃO: 

A saúde bucal de um indivíduo é desenvolvida de acordo com suas vivências pessoais. Os 

padrões de comportamento na adesão de hábitos de higiene oral podem ser influenciados por fatores 

sociodemográficos, psicossociais e o próprio estilo de vida individual. Nesse sentido, a adolescência é 

considerada uma fase na qual o jovem adquire modos e costumes que podem perdurar até a vida adulta, 

evidenciando ser um período essencial para a promoção de bons hábitos de saúde (DAVOGLIO et al., 

2009). 

Para conhecer o perfil e determinar as necessidades de um grupo populacional, é de extrema 

importância a análise da realidade social e epidemiológica desse público (BERTI et al., 2013).  A partir 

da realização de estudos epidemiológicos, é possível compreender as condições de saúde do grupo 

estudado e, por conseguinte, elaborar políticas de promoção à saúde bucal e tratamento de doenças 

(MARTINS et al., 2005).  

A cárie dentária é o principal problema de saúde bucal no Brasil e é a patologia mais estudada 

no mundo todo (Correa, 2015). Nesse sentido, as mais recentes pesquisas sobre saúde bucal da 

população foram feitas em nível nacional em 2010 e em nível estadual no estado de São Paulo em 2015.  

Assim, a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010, constatou que apenas 23,9% dos indivíduos de 

15 a 19 anos estão livres de cárie e o índice CPOD (Contagem de dentes permanentes cariados, 

perdidos e obturados) é de 4,25 dentes (SB Brasil, 2010). Já na Pesquisa Estadual de Saúde Bucal do 

estado de São Paulo (2015), foi certificado que o índice CPOD nos jovens paulistas é 3,57 e o percentual 

de dentes livres de cárie é 28,96%. Ademais, cerca de 62,74% consideraram que necessitavam de 

tratamento odontológico (SB SP, 2015). Dessa forma, mesmo com a redução dos índices de cárie do 

estado de São Paulo em relação ao país, a incidência de cárie em adolescentes ainda é alta, além do 

elevado percentual de jovens que acreditam precisar de tratamento odontológico. 

Dessa forma, diante das possíveis variáveis que interferem nos cuidados orais dos adolescentes, 

bem como a periodicidade do uso de serviços odontológicos, o presente estudo buscou analisar a 
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prevalência de cárie em uma amostra de dados secundários de adolescentes matriculados em escolas 

públicas do município de Ourinhos-SP. 

OBJETIVO: 

Analisar a prevalência de cárie e perfil sociodemográfico de adolescentes matriculados em 

escolas públicas do município de Ourinhos-SP. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo transversal, com base em dados secundários de estudantes das escolas 

públicas do município de Ourinhos-SP. Para este estudo foram analisados dados de prevalência de cárie 

de 400 adolescentes com idades entre 13 e 18 anos que não foram utilizados no estudo original, o qual 

foi parte de uma dissertação de mestrado (aprovação do CEP nº CAAE: 13949813.3.0000.5418) já 

finalizada.  

 Foram excluídos da amostra dados que estevam incompletos, ou seja, de estudantes cujas 

informações sobre o índice CPOD não foram devidamente registradas. Nesse trabalho, foram 

considerados adolescentes, aqueles com 13 anos de idade ou mais (Onis et al., 2007). Compuseram a 

amostra, alunos de ambos os sexos, sem distinção de etnia. 

Os dados foram organizados em planilhas do Excel para realização de análise descritiva. 

Elaborou-se tabelas de frequências (n e %) a fim de caracterizar a amostra e traçar o perfil dos 

participantes com relação ao índice CPOD (contagem de dentes permanentes cariados, perdidos e 

obturados) e variáveis sociodemográficas (idade, sexo, renda familiar, número de pessoas na família, 

grau de instrução da mãe ou responsável e habitação). Os dados de CPOD e seus componentes foram 

resumidos em média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. Além disso, aplicou-se o teste de qui 

quadrado para testar a associação entre CPOD e variáveis sociodemográficas, considerando o nível de 

significância de 5% e, para essa análise, utilizou-se o programa Bioestat 5.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A média de idade dos adolescentes foi de 13,8 anos, com desvio padrão de 0,9. Do total da 

amostra, 50,5% dos entrevistados são do sexo feminino e 80,8% dos alunos possuem idade menor ou 

igual a 14 anos. Sobre a situação econômica, 18,0% da amostra (72 alunos) possuem renda familiar 

mensal de R$ 623,00 à R$ 1244,00 e 13,0 % (52 alunos) de R$ 1245,00 à R$ 3100,00. Além disso, 

26,3% dos adolescentes residem em casa própria, enquanto 12,0% vivem em residência não própria. A 

prevalência do CPOD nessa amostra foi de 82,3%, sendo que 67,5% apresentaram CPOD menor ou 

igual a 4 e 32,5%, acima de 4.  
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  Tabela 1 – Distribuição de frequências das variáveis analisadas em adolescentes de Ourinhos – SP. 

Variável  N (%) 

Sexo   
Feminino 202 50,5 

Masculino 198 49,5 

Idade*   
 14 323 80,8 

 14 77 19,3 

Situação Econômica (renda familiar)    
Não respondentes 247 61,8 

Até R$ 622,00 21 5,3 

De R$ 623,00 à R$ 1244,00 72 18,0 

De R$ 1245,00 à R$ 3110,00 52 13,0 

De R$ 3111,00 à R$ 6220,00 6 1,5 

Acima de R$ 6221,00 2 0,5 

Nº de pessoas na família (residentes na mesma casa)*  
Não respondentes 244 61,0 

 4 88 22,0 

 4 68 17,0 

Grau de instrução da mãe ou responsável   
Não respondentes 244 61,0 

1ª à 4ª série completa 42 10,5 

5ª à 8ª série completa 64 16,0 

2º grau completo 31 7,8 

Superior completo 19 4,8 

Habitação (moradia)   
Não respondentes 247 61,8 

Própria 105 26,3 

Não própria 48 12,0 

CPOD*   
 4 270 67,5 

 4 130 32,5 

C*   
 2 252 63,0 

 2 148 37,0 

P*   
 0 367 91,8 

 0 33 8,3 

O*   
 0 208 52,0 

 0 192 48,0 
                             * Mediana da amostra 

  

 Tabela 2 – Média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo do CPOD e seus componentes. 

 C P O CPOD 

Média 2,2 0,1 1,6 3,8 

Desvio padrão 2,3 0,4 2,1 2,8 

Mediana 2,0 0,0 0,0 4,0 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 

Máximo 8,0 4,0 12,0 14,0 
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A média do CPOD, nesse estudo, foi considerada moderada, segundo os critérios propostos pela 

OMS. De acordo com o estudo de Campos Filho e Bernardes (2020), a OMS usa e recomenda o índice 

CPOD elaborado por Klein e Palmer para analisar a prevalência de cárie na população. Assim, valores 

do índice correspondem ao grau de severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 

a 4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito alto (6,6 e mais).  

 Tabela 3 – Análises das associações entre as variáveis sociodemográficas e o índice CPOD dos adolescentes entrevistados. 

Variáveis CPOD  4 CPOD > 4 p valor 

  n % n %   

Sexo     

0,0271 Feminino 126 46,67 76 58,46 

Masculino 144 53,33 54 41,54 

Idade     

0,0001  14 236 87,41 87 80,75 

 14 34 12,59 43 19,25 

Situação Econômica (Renda familiar)      

0,3050 
Até R$ 622,00 12 11,21 9 19,57 

De R$ 623,00 à R$ 1244,00 50 46,73 22 47,83 

Acima de R$ 1245,00 45 42,06 15 32,50 

Nº de pessoas na família (Residentes na 
mesma casa) 

    

0,1123 
 4 66 60,55 22 46,81 

 4 43 39,44 25 53,19 

Grau de instrução da mãe ou responsável     

0,6852 
1ª à 4ª série completa 29 26,61 13 27,66 

5ª à 8ª série completa 47 43,12 17 36,17 

Acima do 2º grau completo 33 30,27 17 36,17 

Habitação (Moradia)     

0,2190 Própria 76 71,70 29 61,70 

Não própria 30 28,30 18 38,30 

 

Observou-se associação significativa entre sexo e idade com o CPOD (p<0,05). Nas demais 

variáveis, não houve evidências de associação com o CPOD (p>0,05). 

CONCLUSÕES: 

A prevalência de cárie foi considerada moderada e houve influência do sexo e idade no índice 

de cárie dos adolescentes da amostra estudada. 
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