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RESUMO 

 

Objetivo: Explorar análises de modelos logísticos multivariados de abordagem 

hierárquica e convencional na investigação de determinantes da cárie dentária em 

crianças. Métodos: utilizou-se dados do inquérito de cárie realizado em 2006, na 

população de crianças (n=479) com cinco anos de idade da Estratégia Saúde da Família 

do Recife, Pernambuco, Brasil. A variável dependente foi ceo-d ≥1. As independentes 

foram organizadas em blocos: socioeconômico, contexto de vida e familiar, atitudes de 

cuidado em saúde bucal. Empregou-se, modelos logísticos multivariados de abordagem 

hierárquica e convencional. Para cada abordagem, estimou-se OR brutas e IC95% por 

bloco de variáveis. Variáveis associadas ao desfecho com p≤0,20 em análises 

univariadas foram incluídas nas análises multivariadas subseqüentes. Na análise 

hierárquica, um modelo conceitual multidimensional orientou a ordem de entrada das 

variáveis. As variáveis significantes, nas análises univariadas, foram submetidas à 

modelagem multivariada por bloco hierarquizado. Aquelas com p≤0,10 foram incluídas 

no modelo hierarquizado e ajustadas seguindo procedimentos pré-estabelecidos e 

permanência p≤0,10.  Na análise multivariada convencional, após as análises 

univariadas, as variáveis significantes foram incluídas, conjuntamente, neste modelo 

para serem ajustadas e mantidas com p≤0,10. Resultados: Nos dois modelos finais 

predominaram nas explicações sobre ceo-d ≥1, fatores socioeconômicos e do contexto 

de vida. Alta densidade domiciliar, baixa escolaridade do cuidador; estudar em escolas 

públicas, procurar por tratamento/emergência odontológica e ingerir doces foram fatores 

associados nos dois modelos. A análise hierárquica incluiu, também, ocupação do pai e 

escolaridade da mãe. Conclusões: As duas abordagens encontraram fatores 

relacionados às precárias condições de vida na produção da cárie infantil. A modelagem 

hierárquica possibilitou identificar os determinantes distais, que exerceram influências 

sobre os de níveis inferiores e destes sobre ceo-d≥1, favorecendo uma interpretação dos 

resultados mais qualificada sobre a multidimensionalidade do problema estudado, além 

do planejamento das ações, segundo a ordem temporal ou lógica dos efeitos das 

variáveis sobre o desfecho.  

 

Descritores 

Cárie Dentária. Criança, Condições Sociais. Serviços de Saúde. Análise Multivariada.  



 

ABSTRACT 

 

 

Objective: To explore the analyses of hierarchical and traditional multivariate logistic 

models for investigating determinants of dental caries in children.  Methods: Data was 

used from a dental caries investigation conducted in 2006, with a population of 5-year-

old children (n=479), at Family Health Centers in Recife, Pernambuco, Brazil. The 

dependent variable was dmft≥1. The independent variables were organized in blocks 

containing data on socioeconomic status, life and family contexts and attitudes to oral 

care. Hierarchical and traditional multivariate logistic models were employed. For both 

approaches OR and 95%CI were estimated per variables block. Variables associated to 

the outcome with p≤0.20 in the univariate analyses were included in the subsequent 

multivariate analyses. In the hierarchical analysis, a conceptual multidimensional model 

guided the input order of the variables. The significant variables in the univariate 

analyses were submitted to multivariate modeling per hierarchical block. Those with 

p≤0.10 were included in the hierarchical model and adjusted following pre-established 

procedures and permanence p≤0.10.  In the traditional multivariate analysis, after the 

univariate analysis, the significant variables were included together in this model to be 

adjustedand maintained at p≤0.10. Results: In the explanations concerning dmft≥1 in 

the two final models, the predominating factors were socioeconomic and life context. 

High household density, low education levels of the carer; studying in a state school, 

seeking dental treatment/emergency services and eating sweets were associated factors 

in both models. The hierarchical analysis also included the father’s profession and the 

mother’s schooling. Conclusions: Both approaches encountered factors related to poor 

living conditions and the production of caries in children. The hierarchical modeling 

enabled us to identify the distal determinants, which influenced the lower levels and 

then those of dmft≥1. This therefore favored a more qualified interpretation of the 

results regarding the multidimensionality of the studied problem, as well as planning 

actions according to the temporal or logical order of the effects of variables on the 

outcome. 

 

Descriptors  

Dental Caries. Child. Social Conditions. Health Services. Multivariate Analysis. 
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1 APRESENTAÇÃO 

  

Ao se discutir sobre a saúde bucal pré-escolar, é imprescindível considerar as 

barreiras de ordem social e cultural envolvidas no cuidado e na organização da atenção 

à saúde bucal infantil. Essas questões dificultam a redução dos índices de cárie dentária 

nessa etapa da vida infantil, observados em várias regiões e localidades do mundo
136

. 

Fatores, como a baixa escolaridade materna, a ansiedade dos pais frente ao tratamento 

odontológico, a formação e percepção dos profissionais, familiares e serviços de saúde 

diante das condições de saúde bucal dos pré-escolares, são apresentados na literatura.  

Em alguns países é questionável o valor da preservação da dentição decídua e do 

tratamento de cárie
137

. 

Este trabalho é uma extensão das nossas atividades profissionais, no campo da 

atenção integral à criança, que foram desenvolvidas com o grupo de trabalho do Curso 

de Especialização em Odontopediatria da Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE. Entre os seus objetivos estavam o de promover o estudo, a pesquisa e uma 

formação ampla, integrada e profissional crítica sobre as necessidades sociais em saúde 

bucal da população infantil.  

Na década de 90, com o início da inserção da Saúde Bucal no Sistema Único de 

Saúde (SUS), foram potencializados os debates sobre a estruturação de um sistema de 

atenção integral à saúde bucal, para todas as idades. Paralelamente, presenciou-se uma 

disseminação de experiências para transformação das práticas odontológicas 

tradicionais com o referencial do modelo de promoção à saúde. Para o grupo infantil de 

zero e cinco anos de idade foram desenvolvidos programas de atenção odontológica 

precoce em diversos municípios, os quais forneceram contribuições para a elaboração 
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das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, concebida segundo os princípios e 

diretrizes do SUS
110

. 

No Recife, fomos pioneiros na implantação do Projeto de Atenção Integral à 

Primeira Infância na UFPE, articulado a esse movimento nacional. Desde 1997, 

desenvolvemos trabalhos de docência-serviço e pesquisa direcionados aos pré-escolares 

com o objetivo de cooperar para o avanço de práticas de atenção à saúde bucal, integrais 

e equânimes, articuladas ao processo de reorganização da Atenção Primária no País
135

.   

Apesar dos avanços do SUS
110

, visando à promoção da equidade em saúde, à 

melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento de políticas públicas 

de saúde bucal, com foco no cuidado integral à saúde, e considerando o contexto social 

no qual a comunidade está inserida
122

, para os pré-escolares, um menor acesso ao 

tratamento odontológico é frequentemente informado
34,105,109,113

. Além disso,
 

são 

identificadas deficiências no planejamento de políticas efetivas de atenção primária à 

saúde bucal integral e integrada e de abordagem familiar
34

. Sobre esse aspecto, vale 

destacar o crescimento na produção de estudos com a intenção de discutir aspectos 

sobre os cuidados em saúde bucal infantil de modo contextualizado e com a inclusão de 

questões relacionadas ao suporte social, sanitário e comunitário dispensado às famílias 

que vivem em estruturas familiares frágeis e pertencentes a extratos sociais de baixa 

renda
114-121

.  

A partir de 2001, no Recife, a área da Saúde Bucal se integra à Política de Saúde 

Municipal, com a missão de ampliar o acesso às ações de saúde bucal
128

 no âmbito da 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Informações recentes demonstram significativa 

expansão das ações de saúde bucal no âmbito da atuação das equipes de saúde da 

família
108

 e aumento dos procedimentos preventivos sobre os curativos e mutiladores
128

. 

Entretanto, apesar desses investimentos, para os pré-escolares, estudos pontuais 
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identificam índices ceo-d elevados e um alto percentual de dentes cariados não 

tratados
129,38

. Isso revela um baixo impacto das ações integrais de saúde bucal 

planejadas para esse grupo de atenção cobertos pela ESF do Recife.  

Nesse contexto, e diante da escassez de informações confiáveis sobre as 

condições de saúde bucal de populações infantis residentes em áreas de risco social e 

alvo das políticas sociais e de saúde do Recife, optamos no Mestrado, realizado no 

período de 2006 a 2008, pelo desenvolvimento de uma pesquisa que investigou fatores 

associados à ocorrência e gravidade de cárie dentária em crianças em idades pré-

escolares cobertas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) do Recife. Com isso, 

buscamos contribuir com evidências científicas no planejamento de ações de saúde 

integrais à criança e na formação contextualizada dos profissionais das equipes de saúde 

da família. Para tal fim, foi realizado um inquérito de cárie dentária no ano de 2006, que 

avaliou 2020 crianças nas faixas etárias entre 18 e 36 meses e cinco anos, cadastradas 

nas unidades de saúde família (USF) da ESF de dois Distritos Sanitários (DS) do 

Município do Recife: o DS II e DS IV
130

.  

O planejamento do estudo, a realização do inquérito e as etapas de consolidação 

e de análise dos dados constituíram um processo rico e a sua viabilização só foi possível 

pelo apoio recebido do Grupo de Odontopediatria da UFPE, com a participação de 

alunas pesquisadoras/PIBIC e da Secretaria de Saúde do Recife, por meio da 

Coordenação de Saúde Bucal e das Gerências dos Distritos Sanitários II e IV, com a 

participação das suas equipes de saúde bucal, bem como do Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães - CPqAM/Fiocruz-Pernambuco, onde o Mestrado foi realizado e o projeto 

desenvolvido e apoiado. 

No Doutorado, perseguimos o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

sobre a problemática estudada anteriormente e pertencente ao campo da epidemiologia 
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social e analítica. Para tal, foi planejado e desenvolvido um estudo que utilizou os dados 

coletados para a população de crianças com cinco anos de idade analisadas no 

Mestrado, com o interesse de explorar modelos de análise multivariada hierárquica e 

convencional para discutir, à luz dos determinantes sociais da saúde, questões 

metodológicas no estudo de múltiplos fatores envolvidos na produção da cárie dentária 

nessa população. 

O interesse em confrontar esses dois tipos de abordagem analítica alinha-se aos 

estudos, embasados no arcabouço da Epidemiologia Social, que vem produzindo 

modelos explicativos sobre a determinação dos processos saúde-doença ancorados em 

diversas opções teóricas e metodológicas
64

. Embora não haja consenso, muitas dessas 

investigações têm em comum um modelo fundamentado numa abordagem multinível ou 

hierárquica da realidade, que necessitam da utilização de estratégias metodológicas de 

análises condicionadas a um modelo teórico de determinação do processo saúde-

doença
65

 objetivando identificar os determinantes das taxas das doenças nas populações 

do que, simplesmente, as causas que levam ao adoecimento dos indivíduos
66

. 

Esse movimento é também observado no campo da saúde bucal 
4, 13,19, 21-25, 30-34, 

56, 58,73-99
. Entretanto, é ainda considerada incipiente a construção de formulações e 

debate acerca de teorias causais complexas para a determinação de morbidades bucais, 

em especial a cárie dentária
51, 52, 100

.  No campo da saúde bucal infantil, observa-se, 

também, um crescimento na produção de estudos analíticos com a elaboração de 

modelos explicativos de abordagem multidimensional, para avaliar o significado do 

efeito de fatores socioeconômicos, demográficos, cognitivos, familiares, sobre o stress, 

atitudes e conhecimentos em saúde bucal na produção da cárie na infância
53, 61, 77, 103, 104

. 

Alguns desses estudos usam estratégias metodológicas de análises multivariadas e 

condicionadas a um modelo teórico multinível de determinação do processo saúde-
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doença
33, 34, 59, 65, 77, 90,92

, para promover evidências sobre fatores relacionados à cárie em 

crianças, além de identificar contrastes traduzidos na forma desigual com que o agravo é 

distribuído entre grupos infantis com a dentição decídua
30, 44

.  

No presente estudo, apresentado em forma de artigo, os resultados obtidos, re-

afirmaram a influência das condições precárias de vida na produção da cárie das 

crianças estudadas, que demandam intervenções intersetoriais e comuns a outras 

doenças e agravos infantis, focadas na equidade em saúde.  

Outras informações sobre análises produzidas por meio dos dados extraídos a 

partir do inquérito realizado em 2006 estão apresentados e discutidos em dois artigos já 

publicados.  

No primeiro artigo, publicado no ano de 2010, objetivou-se apresentar as 

análises produzidas e comparadas sobre o padrão de distribuição da cárie dentária da 

população estudada nas idades de 18-36 meses e cinco anos de idade, residentes em 

áreas assistidas pela Estratégia Saúde da Família do Recife, Pernambuco, nos Distritos 

Sanitários II e IV. 

No segundo artigo, publicado em 2011, realizou-se um estudo de caso-controle 

aninhado ao inquérito de prevalência de cárie dentária de 2006, para os dois grupos 

etários (18-36 meses e cinco anos de idade), respectivamente. 

Para o terceiro artigo, que se trata, desta tese de Doutorado, o objetivo foi 

investigar as mesmas variáveis analisadas no estudo de caso-controle citado acima, na 

população de crianças com cinco anos, explorando dois modelos de análise - o modelo 

logístico multivariado hierárquico e o convencional. Pretende-se, assim, comparar os 

resultados obtidos interpretando-os com base nas discussões sobre os determinantes 

sociais da saúde e verificar em que o modelo hierárquico poderá contribuir para uma 

melhor compreensão da produção da cárie infantil no território sociossanitário estudado.  
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2 ESTUDO DA TESE EM FORMATO DE ARTIGO 
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Resumo 

Objetivo: Explorar análises de modelos logísticos multivariados de abordagem 

hierárquica e convencional na investigação de determinantes da cárie dentária em 

crianças. 

Métodos: utilizou-se dados do inquérito de cárie realizado em 2006, na população de 

crianças (n=479) com cinco anos de idade da Estratégia Saúde da Família do Recife, 

Pernambuco, Brasil. A variável dependente foi ceo-d ≥1. As independentes foram 

organizadas em blocos: socioeconômico, contexto de vida e familiar, atitudes de 

cuidado em saúde bucal. Empregou-se, modelos logísticos multivariados de abordagem 

hierárquica e convencional. Para cada abordagem, estimou-se OR brutas e IC95% por 

bloco de variáveis. Variáveis associadas ao desfecho com p≤0,20 em análises 

univariadas foram incluídas nas análises multivariadas subseqüentes. Na análise 

hierárquica, um modelo conceitual multidimensional orientou a ordem de entrada das 

variáveis. As variáveis significantes, nas análises univariadas, foram submetidas à 

modelagem multivariada por bloco hierarquizado. Aquelas com p≤0,10 foram incluídas 

no modelo hierarquizado e ajustadas seguindo procedimentos pré-estabelecidos e 

permanência p≤0,10.  Na análise multivariada convencional, após as análises 

univariadas, as variáveis significantes foram incluídas, conjuntamente, neste modelo 

para serem ajustadas e mantidas com p≤0,10. 

Resultados: Nos dois modelos finais predominaram nas explicações sobre ceo-d ≥1, 

fatores socioeconômicos e do contexto de vida. Alta densidade domiciliar, baixa 

escolaridade do cuidador; estudar em escolas públicas, procurar por 

tratamento/emergência odontológica e ingerir doces foram fatores associados nos dois 

modelos. A análise hierárquica incluiu, também, ocupação do pai e escolaridade da mãe. 

Conclusões: As duas abordagens encontraram fatores relacionados às precárias 

condições de vida na produção da cárie infantil. A modelagem hierárquica possibilitou 

identificar os determinantes distais, que exerceram influências sobre os de níveis 

inferiores e destes sobre ceo-d≥1, favorecendo uma interpretação dos resultados mais 

qualificada sobre a multidimensionalidade do problema estudado, além do planejamento 

das ações, segundo a ordem temporal ou lógica dos efeitos das variáveis sobre o 

desfecho.  

Descritores 

Cárie Dentária. Criança, Condições Sociais. Serviços de Saúde. Análise Multivariada.  
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Abstract 

Objective: To explore the analyses of hierarchical and traditional multivariate logistic 

models for investigating determinants of dental caries in children.  

Methods: Data was used from a dental caries investigation conducted in 2006, with a 

population of 5-year-old children (n=479), at Family Health Centers in Recife, 

Pernambuco, Brazil. The dependent variable was dmft≥1. The independent variables 

were organized in blocks containing data on socioeconomic status, life and family 

contexts and attitudes to oral care. Hierarchical and traditional multivariate logistic 

models were employed. For both approaches OR and 95%CI were estimated per 

variables block. Variables associated to the outcome with p≤0.20 in the univariate 

analyses were included in the subsequent multivariate analyses. In the hierarchical 

analysis, a conceptual multidimensional model guided the input order of the variables. 

The significant variables in the univariate analyses were submitted to multivariate 

modeling per hierarchical block. Those with p≤0.10 were included in the hierarchical 

model and adjusted following pre-established procedures and permanence p≤0.10.  In 

the traditional multivariate analysis, after the univariate analysis, the significant 

variables were included together in this model to be adjustedand maintained at p≤0.10. 

Results: In the explanations concerning dmft≥1 in the two final models, the 

predominating factors were socioeconomic and life context. High household density, 

low education levels of the carer; studying in a state school, seeking dental 

treatment/emergency services and eating sweets were associated factors in both models. 

The hierarchical analysis also included the father’s profession and the mother’s 

schooling.  

Conclusions: Both approaches encountered factors related to poor living conditions and 

the production of caries in children. The hierarchical modeling  

enabled us to identify the distal determinants, which influenced the lower levels  

and then those of dmft≥1. This therefore favored a more qualified interpretation of the 

results regarding the multidimensionality of the studied problem, as well as planning 

actions according to the temporal or logical order of the effects of variables on the 

outcome. 

 

Descriptors  

Dental Caries. Child. Social Conditions. Health Services. Multivariate Analysis. 
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Introdução  

A despeito das melhorias observadas, internacionalmente, na experiência de 

cárie dentária em pré-escolares, continua sendo identificadas taxas elevadas do agravo e 

um padrão de distribuição heterogêneo.
4
  

No Brasil, apesar dos avanços recentes nas políticas públicas de saúde bucal,
3
 o 

último estudo nacional de 2010
15

 revelou uma tímida redução nos indicadores de cárie 

para as crianças brasileiras com cinco anos de idade. Nos últimos sete anos, a redução 

na média de dentes afetados pela cárie foi de apenas 13,9% e não houve alteração na 

proporção de dentes decíduos cariados e não tratados que permaneceu em 80%.
15

 Diante 

disso, os esforços nacionais para promover uma atenção à saúde bucal ampla e universal 

para todas as idades
3
 não estão sendo suficientes para modificar os indicadores de cárie 

da população pré-escolar, na perspectiva de intervir sobre os determinantes e 

condicionantes da saúde bucal infantil, presentes em diversas doenças infantis.
 23

  

Por outro lado, dentre as abordagens para identificação de fatores de risco 

relacionados à cárie, as mais usuais recorrem às modelagens multivariadas, cujo foco 

tem sido a produção de medidas de risco individual, sendo todas as variáveis 

explanatórias tratadas como se pertencesse a um único plano, sem considerar os outros 

níveis de determinação do processo saúde-doença.
1 

Nessa perspectiva, para considerar 

as relações entre diferentes níveis e natureza de determinantes de saúde e como eles 

afetam os desfechos em cárie, discute-se que, para estimar associações mais 

apropriadas, é necessário recorrer a abordagens teóricas e analíticas mais complexas,
11

 

como aquelas que consideram a hierarquia, a temporalidade ou lógica entre as variáveis 

independentes.
1
 

Com essa intenção, são desenvolvidos estudos que utilizam abordagens 

analíticas multivariadas, baseadas em modelos conceituais subjacentes às teorias da 

determinação social da saúde
6
 e não, puramente, em associações estatísticas para 

demonstrar a contribuição desses determinantes nas iniquidades na saúde. Victora et al
24 

ressaltam, para os estudos individuados, que essa estratégia objetiva a não subestimação 

dos efeitos dos determinantes distais, além de propiciar uma interpretação dos 

resultados de forma mais ampliada. Nessa abordagem, pressupõe-se que as observações 
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não são independentes e estão ligadas a níveis hierarquizados, significando a violação 

do pressuposto de independência da análise multivariada convencional.
9
 

No campo da saúde bucal infantil, esses avanços também são incorporados nas 

análises dos estudos, quando o interesse é investigar múltiplos determinantes envolvidos 

na variação do risco de cárie.
1,5

 No Brasil, tal movimento também é observado, a 

exemplo dos estudos que utilizam abordagem hierárquica
7,18,19 

e análise multinível,
20

 

para verificar diferentes determinantes para cárie em pré-escolares.  

No âmbito da Atenção Primária à Saúde do país, ainda é incipiente a produção 

de estudos confiáveis sobre os fatores associados à cárie em agrupamentos infantis 

cobertos por esta estratégia de atenção à saúde.
2 

É, também, praticamente desconhecida, 

a existência de estudos que recorrem a abordagens mais complexas para investigar a 

produção desse agravo na infância.
14

 

No Recife, em 2006, nesse mesmo contexto, foi realizado um inquérito de 

prevalência de cárie na dentição decídua para 2020 pré-escolares com 18-36 meses e 

cinco anos de idade, o qual revelou estimativas de prevalências elevadas.
13

 As crianças 

analisadas nesse inquérito foram incluídas em um estudo de caso-controle que 

investigou fatores socioambientais e comportamentais, associados à cárie, utilizando, na 

análise, modelo multivariado da estatística convencional.
12

 As variáveis independentes 

foram agrupadas em quatro blocos e foram analisadas em duas etapas (internamente nos 

blocos e no modelo final). Os principais fatores associados à cárie encontrados foram 

aqueles relacionados ao contexto social.
12

 

Neste artigo, o objetivo foi investigar as mesmas variáveis analisadas no estudo 

de caso-controle citado acima, na população de crianças com cinco anos, explorando 

dois modelos de análise - o modelo logístico multivariado hierárquico e o convencional. 

Pretende-se, assim, comparar os resultados obtidos, interpretando-os à luz das 

discussões sobre os determinantes sociais da saúde, e verificar em que o modelo 

hierárquico poderá contribuir para uma melhor compreensão da produção da cárie 

infantil no território sociossanitário estudado.  

 

 

Métodos  

O presente estudo utilizou os dados coletados no inquérito de prevalência de 

cárie dentária na dentição decídua, realizado em 2006, da população com cinco anos de 

idade cadastrada em unidades de saúde (USF) da Estratégia Saúde da Família (ESF) da 
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cidade do Recife.
13

 As demais informações sobre a confiabilidade e validade do 

inquérito estão apresentadas em publicações anteriores.
12,13

 

As variáveis explicativas analisadas no estudo anterior de caso controle 

aninhado ao inquérito de 2006
12 

foram re-agrupadas para contemplar os objetivos deste 

estudo: i) socioeconômicos (moradores por domicílio, número de pessoas por quarto de 

dormir, escolaridade materna, ocupação do pai, ocupação da mãe, escolaridade do 

cuidador); ii) contexto de vida e familiar (fatores do ambiente de moradia: tempo de 

moradia na área, fornecimento de água pela rede geral, origem da água do domicílio, 

canalização interna, distrito sanitário de moradia; fatores de suporte social: frequentar 

pré-escola, tipo de pré-escola, utilização das ações de saúde bucal nas USF, razão da 

procura às USF, utilização de outros serviços de saúde bucal; fatores da estrutura 

familiar: cuidador diário da criança, número de irmãos que moram juntos, com quem a 

criança mora, expediente de trabalho da mãe, ordem de nascimento) e iii) atitudes de 

cuidado em saúde bucal (consumo de doces entre as refeições, realizar escovação, 

frequência diária de escovação, uso de pasta dental nas escovações, quem realiza a 

escovação, sexo).  

Esse agrupamento das variáveis independentes serviu de base para orientar as 

análises de associação entre os co-fatores e a prevalência de cárie (variável dependente) 

que correspondeu ao índice ceo-d ≥1 (número de dentes decíduos cariados, perdidos e 

obturados) e para compor a estruturação do modelo conceitual hierarquizado para a 

cárie dentária das crianças examinadas em 2006, tendo por base modelos teóricos sobre 

os determinantes sociais e biológicos da saúde
6,8 

e do agravo em questão,
11 

com uma 

abordagem hierarquizada. 

Na figura 1, apresenta-se o modelo explicativo do estudo, com o agrupamento 

das variáveis independentes (nível distal, intermediário e proximal), que foram incluídas 

na modelagem hierárquica. Esse modelo adotou as variáveis socioeconômicas como os 

principais fatores determinantes na intermediação das demais variáveis relacionadas ao 

desfecho em questão.  

A análise dos dados empregou os modelos logísticos multivariados de 

abordagem hierárquica e convencional. Para ambas as análises, primeiramente, foram 

realizadas análises de regressão logística univariada, calculando-se o odds ratio (OR) 

bruto e seus respectivos intervalos de confiança a 95%. Aquelas variáveis que 

apresentaram associação com ceo-d≥1 a um nível de significância p≤0,20 foram 

incluídas nas análises de regressão logística multivariadas de cada modelo (hierárquico 
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e convencional). Adotou-se o procedimento passo a passo para a seleção das variáveis 

(backward stepwise), baseado na avaliação do logaritmo da razão de verossimilhança. A 

seguir, estão apresentados os demais passos seguidos para as duas análises de regressão 

logística multivariada, utilizadas neste estudo:  

i) Análise multivariada hierárquica: as modelagens hierárquicas foram realizadas 

seguindo a estruturação hierárquica das variáveis estudadas (Figura 1), que orientou a 

ordem em que essas variáveis entraram na modelagem. Após a realização das análises 

univariadas, para cada bloco de variáveis, aquelas que se associaram a ceo-d≥1 (p≤0,20) 

foram incluídas nas análises de regressão logística multivariadas, subsequentes, ainda 

dentro de cada bloco. Foram mantidas no ajuste dos modelos (blocos) as variáveis com 

p≤0,10. Em seguida, foram realizadas análises multivariadas hierarquizadas, seguindo 

os procedimentos de Victora et al.
24

 As variáveis do bloco distal com p≤0,10 foram as 

primeiras a serem incluídas no modelo, permanecendo como fatores de ajuste para as 

variáveis hierarquicamente inferiores. Da mesma forma, as variáveis do segundo bloco 

(intermediário) que mantiveram associação significativa com o desfecho, após ajuste 

interno ao bloco e controladas pelos fatores do bloco distal, passaram a constituir-se em 

variáveis de controle do bloco subsequente (proximal). O critério de permanência das 

variáveis no modelo hierárquico final foi de p ≤ 0,10. 

ii) Análise multivariada convencional: todas as variáveis foram tratadas como se 

pertencessem a um mesmo nível de determinação. Aquelas variáveis independentes 

selecionadas para identificar fatores associados a ceo-d≥1 que obtiveram p≤0,20, na 

análise univariada, foram incluídas, conjuntamente, neste modelo para serem ajustadas. 

Foram mantidas no ajuste final do modelo as variáveis que apresentaram p ≤ 0,10. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) na versão 8.0. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), sob o número 118/1.  

 Resultados 

Um total de 479 participantes foram incluídos neste estudo, sendo 301 crianças 

com ceo-d≥1 e 178 com ceo-d=0.
13

 

Os resultados das análises univariadas realizadas, separadamente, entre cada 

bloco de variáveis e ceo-d≥1 demonstraram que no bloco de variáveis socioeconômicas 

apenas a ocupação da mãe (p=0,381) não esteve estatisticamente associada a ceo-d≥1. 
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No bloco do contexto de vida e familiar, dentre 18 variáveis analisadas, nove delas não 

atingiram um nível de significância de p≤0,20 (fornecimento de água pela rede geral: 

p=0,224; origem da água do domicílio: p=0,970; canalização interna: p=0,705; distrito 

sanitário de moradia: p=0,776; frequentar pré-escola: p=0,431; razão da procura às USF 

(educativa/orientação: p=0,608; prevenção: p=0,460); cuidador diário da criança: 

p=0,704; com quem a criança mora: p=0,645).  Quanto ao bloco sobre atitudes de 

cuidados, somente a variável sexo (p=0,572) não obteve associação positiva com ceo-

d≥1 na análise univariada.  

Na tabela 1 são apresentados os resultados finais da análise multivariada 

hierarquizada (OR
ajustada2

).  Nela, podem ser observados, também, os valores obtidos nas 

análises univariadas (OR
bruta

) e de regressão múltipla de cada bloco (OR
ajustada1

), para as 

variáveis que compuseram esse modelo final hierarquizado.  

No nível distal de determinação são apresentadas as variáveis que foram 

ajustadas dentro do bloco socioeconômico (OR
ajustada1

) e, por terem atingido uma 

significância de p≤0,10, foram incluídas nesse modelo para um novo ajuste. Todas elas 

(moradores por domicílio, escolaridade materna, ocupação do pai, escolaridade do 

cuidador) permaneceram nesse modelo, independente da significância obtida, por serem 

fatores de ajuste para as variáveis hierarquicamente inferiores. Somente o fator número 

de moradores por domicílio permaneceu no modelo final com significância ao nível 

considerado de p≤0,10. No nível intermediário, permaneceram associados 

positivamente a ceo-d≥1 apenas dois fatores contextuais relacionados ao suporte social: 

o tipo de escola ser pública ou filantrópica e a busca por serviços de saúde bucal ser 

para tratamento ou emergência. No nível proximal, a variável relativa ao padrão de 

ingestão de doces permaneceu fortemente associada, mesmo após o ajuste pelos blocos 

superiores. 

A tabela 2 apresenta o modelo final da análise multivariada convencional. 

Dentre as 19 variáveis que obtiveram uma significância de p≤0,20 na análise univariada 

e, portanto, foram incluídas neste modelo multivariado para serem ajustadas 

conjuntamente, apenas cinco delas permaneceram no modelo final ajustado por terem 

apresentado p≤0,10. As variáveis que apresentaram as maiores chances de as crianças 

terem cárie foram: morar no domicílio com seis ou mais pessoas; o seu cuidador possuir 

< 8 anos de estudo; estudar em pré-escola pública ou filantrópica; procurar as USF para 

tratamento de cárie ou para emergência e ingerir doces entre as refeições, diariamente. 
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Essas variáveis, à exceção da escolaridade do cuidador, também participaram do 

modelo hierárquico com significância estatística de p≤0,10 (Tabela 1). 

 

Discussão 

As duas análises exploradas neste estudo identificaram a influência de alguns 

determinantes sociais da saúde na produção da cárie das crianças estudadas residentes 

em áreas intra-urbanas do Recife, relativamente homogêneas.  

Em ambos os modelos finais predominaram, nas explicações sobre o desfecho 

estudado, fatores socioeconômicos e outros relacionados ao contexto de vida. A 

modelagem hierárquica representou uma forma conceitualmente coerente de detectar a 

estrutura de determinação do agravo por possibilitar uma interpretação das possíveis 

inter-relações dos fatores, ordenados em três níveis, no desencadeamento do desfecho.
24

 

Observou-se que essa abordagem, diferentemente da convencional, manteve no seu 

modelo final uma quantidade maior de variáveis explicativas de nível distal, cujas 

estimativas dos efeitos perderiam significâncias quando mediadas pelas variáveis dos 

níveis inferiores. Contudo, ao comparar-se os resultados finais da abordagem 

convencional com aqueles encontrados por Melo et al,
12

 quando foi utilizada estratégia 

de análise dos dados em duas etapas, os resultados encontrados formam concordantes. 

Neste estudo, dentre as variáveis do bloco socioeconômico, a alta densidade 

domiciliar, foi um fator que permaneceu, nos dois modelos finais, associado ao 

desfecho com forte significância. As crianças que conviviam com um maior número de 

moradores no domicílio apresentaram, aproximadamente, três vezes mais chances de ter 

cárie, quando comparadas àquelas que residiam em moradias com menos de três 

pessoas. O efeito da densidade intradomiciliar sobre o desfecho possibilita pressupor a 

necessidade de maiores investimentos em áreas de suporte social e educacional para 

todos os membros dos domicílios, especialmente em famílias mais numerosas,  por 

meio de instruções específicas para a melhoria dos cuidados com a saúde bucal 

infantil.
10

 Corroborando esses resultados, foram observados valores semelhantes aos 

estudos de Melo et al
12

 e de Gao et al,
10

 que relatou alta incidência de cáries em crianças 

pobres mediadas por condições desfavoráveis das moradias.  

Todavia, a baixa escolaridade do cuidador da criança foi um fator 

socioeconômico associado à cárie, ao nível de p≤0,10, apenas no modelo final 

convencional. A sua permanência no modelo final hierarquizado como um indicador de 

risco de primeiro nível, assim como a escolaridade materna e a ocupação do pai, só 
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ocorreu por força da estruturação desse modelo, que não indica a remoção, nesta etapa, 

das variáveis distais não significantes.
24 

Ademais, apesar de se esperar a existência de 

colinearidade entre a escolaridade do cuidador e a escolaridade materna, o modelo 

multivariado para o nível distal indicou serem, essas duas variáveis, fatores 

independentes associados ao desfecho com níveis de significâncias p=0,05 e p=0,04, 

respectivamente. 

Esses resultados de ordem socioeconômica obtiveram concordâncias com outros 

estudos que também empregaram análise hierárquica dos dados. Em três estudos 

nacionais confrontados,
7,18,19

 foi observado que, dentre as diversas variáveis testadas, a 

renda
7,18,19

 
 
e a escolaridade materna

18,19
 foram os principais fatores de nível distal para 

cárie em crianças até seis anos de idade. Um estudo internacional, em crianças de 48 

meses de idade, encontrou associação entre nível de renda baixo e cárie precoce. 

Entretanto, no modelo final de regressão logística esse fator não foi incluído por ter 

perdido significância.
25 

   

No presente estudo, dentre as variáveis do bloco contexto de vida e familiar 

apenas dois fatores de suporte social relacionados ao uso de serviços de educação e 

saúde discriminaram a prevalência de cárie nos dois modelos finais multivariados. 

Achados semelhantes foram observados em Melo et al.
12

 A interpretação desses 

resultados, à luz do modelo final hierarquizado, possibilita identificar quais foram os 

fatores socioeconômicos e, hierarquicamente superiores, que exerceram influências 

sobre os co-fatores de nível intermediário, os quais, por sua vez, mostraram-se 

associados ao desfecho – o tipo de escola e o motivo da procura pelos serviços 

odontológicos. 

O efeito dos fatores de nível distal e do ambiente de moradia sobre a qualidade 

das pré-escolas e destas sobre o padrão de saúde bucal infantil é, frequentemente, 

informado.
17

 Neste estudo, as crianças de pré-escolas públicas apresentaram, 

aproximadamente, duas vezes mais chances de ter cárie quando comparadas às outras 

que não frequentaram a pré-escola e, por outro lado, as chances foram mais elevadas 

para aquelas crianças que frequentavam escolas filantrópicas. No estudo de Peres et al,
19

 

não estudar em pré-escolas públicas, foi um fator mais proximal da criança mediado por 

fatores mais distais de determinação (baixa escolaridade materna e renda familiar) para 

a ocorrência de cárie aos seis anos de idade.  

Disparidades na experiência de cárie em pré-escolares relacionadas ao uso dos 

serviços odontológicos, advindas de diferentes dimensões social, cultural, profissional e 
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dos serviços de saúde bucal, observados em várias regiões do mundo, são relatadas, 

mesmo em países com acesso universal a esse serviço de saúde.
22

 

Neste estudo, procurar as unidades de saúde para reparar um dano, como 

consequência do ataque de cárie ou em casos emergenciais, constituiu-se em fatores 

fortemente associados à cárie nos dois modelos finais e significando para as crianças, 

aproximadamente, quatro vezes mais chances de ter cárie quando comparadas às outras, 

cuja razão da procura era por outros motivos. Melo et al
12 

encontrou resultado 

semelhante, quando a razão da procura era emergência e, diferente, quando a procura 

era para tratamento.    

Esses resultados são consistentes com as informações do último estudo 

nacional
15

 e com a alta prevalência de dentes cariados e não tratados (81,7%), que 

predominou nos valores do ceo-d das crianças examinadas no inquérito de 2006.
13 

Não 

obstante Pimentel et al
21

 informarem que o perfil dos procedimentos ambulatoriais 

preventivos realizados pela ESF do Recife, entre 2001 a 2007, superou os curativos em 

praticamente toda a série histórica analisada. Por outro lado, continua sendo relatadas 

dificuldades de utilização e organização da oferta de serviços odontológicos públicos 

para os pré-escolares,
23 

apesar das novas proposições para a Atenção à Saúde Bucal que 

se estrutura no país.
3 
 

No presente estudo, dentre as variáveis do bloco atitudes de cuidado e, 

comumente associadas à cárie em crianças, apenas o padrão de consumo diário de doces 

foi um fator associado nos dois modelos finais, sendo que, no bloco proximal da análise 

hierárquica, essa variável foi a única que se manteve como fator independente dos 

blocos superiores. Esses resultados expressaram as mais fortes associações encontradas 

dentre todas as explorações analíticas realizadas. Em ambas as abordagens, as crianças 

com esse comportamento, apresentaram, aproximadamente, cinco vezes mais chances 

de ter cárie, quando comparadas àquelas crianças sem esse hábito. No estudo de Melo et 

al,
12

 as chances de as crianças terem cárie foram menores (OR 3,86; IC95%: 1,70-7,00). 

Concordâncias foram estabelecidas com outros estudos que demonstraram um risco 

mais elevado de cárie em crianças cujo consumo de açúcar se relaciona a condições 

socioeconômicas e contextuais.
16, 19

 

Sublinha-se, nessa associação, a relevância da análise hierárquica utilizada sobre 

a convencional, que, pelo fato de incluir no seu modelo final a ocupação do pai e da 

escolaridade da mãe - em razão do seu pressuposto teórico - evidenciou uma influência 

desses fatores sobre esse padrão de consumo de açúcar das crianças e deste sobre o 
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agravo em questão. Revela-se, com esse achado, que as análises sobre a associação 

cárie-açúcar, assim como a formulação de políticas integrais de saúde para as áreas 

pesquisadas, devem considerar os estudos que discutem a rede multidimensional de 

fatores que são oriundos de diferentes domínios dos ambientes político, social, cultural 

e individual, os quais exercem influências nos comportamentos dietéticos, nutricionais e 

em saúde dos indivíduos.
16

  

As principais limitações deste trabalho referem-se ao desenho de estudo 

transversal, do qual os dados foram retirados e que impedem inferências causais, além 

da possibilidade de ocorrência de vieses de informação e de memória, devido ao 

elevado percentual de respondentes com baixa escolaridade.
12,13 

Deve-se, também, 

considerar a limitação dos dois métodos de análise multivariados empregados com 

relação a possibilidade de apreender complexidade do processo estudado, dado que 

apenas variáveis atribuídas ao nível do indivíduo foram consideradas. 

Contudo, a inclusão da abordagem hierárquica proposta por Victora et al
24

 

possibilitou a evidenciação de um maior número de fatores como indicadores de risco 

socioeconômico para o desfecho. Tal estratégia, menos sintética que a do modelo 

multivariado convencional, representou um avanço por permitir considerações relativas 

à ordenação temporal ou lógica entre as variáveis e hipóteses de intermediação de 

efeitos sobre o desfecho estudado
1,24

. Entretanto, essa abordagem por níveis apresenta 

limitações metodológicas referentes a não-estimação dos efeitos indiretos, representação 

limitada das inter-relações entre os níveis hierárquicos e a não obtenção de índices 

globais de ajuste.
9,24

 Deve ser dada atenção às generalizações dos resultados. A 

população estudada é específica e oriunda de áreas urbanas pobres sob a influência das 

políticas de saúde da ESF do Recife, sendo pertinente comparação com populações 

semelhantes.  

Na atualidade, no contexto de análises hierarquizadas, onde as observações não 

podem ser consideradas independentes, outras abordagens vêm sendo indicadas, como 

os modelos multinível e de equações estruturais 
1
. Os modelos multinível possibilitam a 

análise de situações que contêm variáveis de diferentes níveis possibilitando identificar 

a variabilidade atribuída a cada nível na determinação pela introdução  de efeitos 

aleatórios.
1,5

 Já os modelos de equações estruturais, além de produzirem estimativas de 

efeitos indiretos em análises envolvendo variáveis latentes ou constructos,  permitem 

lidar simultaneamente, e, com mais eficiência, com um número elevado de variáveis de 

diferentes domínios, fornecendo estimativas dos efeitos diretos e indiretos e 
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promovendo a avaliação de mecanismos mediadores por meio da decomposição dos 

efeitos.
1,10

 

Em conclusão, apesar das abordagens analíticas exploradas reafirmarem a 

influência das condições precárias de vida na produção da cárie nas crianças 

estudadas,
12

 a modelagem hierárquica possibilitou identificar os determinantes de nível 

distal, que exerceram influências sobre aqueles de níveis inferiores e destes sobre o 

desfecho, favorecendo uma interpretação dos resultados, à luz do conhecimento 

existente, sobre as múltiplas dimensões do problema estudado. Além disso, possibilita o 

planejamento de ações de saúde, segundo a ordem temporal ou lógica dos efeitos das 

variáveis sobre o desfecho. 

Por conseguinte, os achados reforçam a necessidade de enfrentar o problema, 

prioritariamente, com políticas públicas socioeconômicas e de saúde integrais, de 

caráter intersetorial, visando à redução das iniquidades em saúde e a melhoria da 

qualidade de vida das famílias das áreas investigadas. Essas abordagens, especialmente 

a hierarquizada, alinham-se aos interesses estratégicos da Atenção Primária à Saúde do 

país de planejar intervenções subsidiadas pelos determinantes sociais da saúde e os 

fatores de risco comuns presentes em diversas doenças infantis.  
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Figura 1 - Modelo explicativo dos potenciais fatores associados à prevalência de 

cárie dentária nas crianças com cinco anos de idade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco de variáveis socioeconômicas 

Moradores por domicílio, número de pessoas por quarto de dormir, escolaridade materna, ocupação do 

pai, ocupação da mãe, escolaridade do cuidador. 

2º Nível de determinação  

(Fatores intermediários) 

 

Bloco de variáveis do contexto de vida e familiar 

 

 Do ambiente de moradia: tempo de moradia na área, fornecimento de água pela rede geral, origem da 

água do domicílio, canalização interna, distrito sanitário de moradia. 

 Do suporte social: frequentar pré-escola, tipo de pré-escola, utilização das ações de saúde bucal nas 

USF, razão da procura às USF, utilização de outros serviços de saúde bucal. 

 Da estrutura familiar: cuidador diário da criança, número de irmãos que moram juntos, com quem a 

criança mora, expediente de trabalho da mãe, ordem de nascimento. 

3º Nível de determinação  

(Fatores proximais) 

Bloco de variáveis relativas a atitudes de cuidado 

Consumo de doces entre as refeições, realizar escovação, frequência diária de escovação, uso de pasta 

dental nas escovações, quem realiza a escovação, sexo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Werneck%20RI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lawrence%20HP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kulkarni%20GV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Locker%20D%22%5BAuthor%5D
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Tabela 1 – Modelo final para os fatores associados à prevalência de cárie dentária 

(ceod-≥1) aos cinco anos de idade. Análise multivariada hierárquica. Recife, 

Pernambuco, Brasil, 2006. 

 

Variáveis/Categorias 

 

OR bruta 

OR  (IC95%) 

 

 

p 

 

ORajustada1  

OR (IC95%) 

 

 

p 

 

ORajustada2  

OR (IC95%) 

 

P 

Nível Distal       

■ Fatores Socioeconômicos       

Moradores no domicílio  <0,001  <0,001  0,005 

Até 3 1,00  1,00  1,00  

4 a 5 2,31 [1,40-3,79]  1,96 [1,08-3,54]  1,78 [0,92-3,45]  

6 ou mais 4,56 [2,62-7,95]  3,83 [1,97-7,43]  3,35 [1,60-7,02]  

Escolaridade materna (anos de 

estudo) 

 <0,001  0,044  0,182 

< 8 anos  3,91 [2,41-6,33]  2,02 [0,86-4,76]  1,81 [0,68-4,83]  

8-10 anos 2,23 [1,28-3,86]  3,22 [1,28- 8,09]  2,59 [0,94-7,14]  

11 ou mais 1,00  1,00  1,00  

Ocupação do pai  0,080  0,030  0,126 

Especializado 1,00  1,00  1,00  

Semi-especializado 0,64 [0,20-2,23]  0,64 [0,16-2,56]  0,57 [0,13-2,43]  

Não-especializado 1,31 [0,42-4,14]  1,52 [0,40-5,78]  1,22 [0,30-4,89]  

Não ocupado 0,97 [0,29-3,25]  1,08 [0,27-4,33]  0,90 [0,21-3,83]  

Escolaridade do cuidador (anos 

de estudo) 

 <0,001  0,052  0,244 

< 8 anos  4,26 [2,52-7,21]  1,98 [0,80-4,89]  1,73 [0,62-4,75]  

8 -10 anos 1,93 [1,08-3,44]  0,80[0,31-2,05]  0,87 [0,31-2,45]  

11 ou mais 1,00  1,00  1,00  

Nível intermediário       

■ Fatores do contexto de vida        

Tipo de pré-escola  <0,001  <0,001  0.091 

Privada 1,00  1,00  1,00  

Pública 2,37 [1,54-3,64]  2,51 [1,53-4,13]  1,69 [0,93-3,07]  

Filantrópica 3,42 [1,21-9,67]    4,21 [1,08-16,42]  2,11 [0,54-8,22]  

Não frequenta 1,37 [0,80-2,35]  1,01 [0,54-1,88]  0,80 [0,39-1,65]  

Razão  da  procura as USF       

Tratamento  <0,001  <0,001  <0,001 

Sim 4,81[2,59-8,95]  5,69[2,55-12,72]  4,23 [1,93-9,28]  

Não 1,00  1,00  1,00  

Emergência  0,001  0,046  0,048 

Sim 4,80[1,85-12,50]  3,20 [1,02-10,08]  4,00 [1,01-15,86]  

Não 1,00  1,00  1,00  

Nível proximal       

■ Fatores relativos a atitudes de 

cuidado 

      

Consumo de doces entre as 

refeições 

 <0,001  <0,001  <0,001 

Não 1,00  1,00  1,00  

Às vezes 1,56 [0,81-2,99]  1,47[0,76 – 2,8]  1,64 [0,68-3,90]  

Diariamente 4,36 [2,26-8,40]   4,22[2,17 – 8,18]    4,51 [1,89-10,76]  

 
Nota: OR

bruta
: análise univariada; OR

ajustada1
: ajustada pelas outra variáveis internamente ao bloco; 

OR
ajustada2

: ajustada internamente ao bloco e pelo(s) blocos superiores; IC95%: intervalo de 95% de 

confiança; OR: odds ratio. 
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Tabela 2 – Modelo final para os fatores associados à prevalência de cárie dentária (ceo-

d≥1) aos cinco anos de idade. Análise multivariada convencional. Recife, PE, 2006. 

 

 

Variáveis/Categorias 

 

OR bruta 

OR  (IC95%) 

 

 

p 

 

ORajustada 

OR  (IC95%) 

 

 

P 

 

Moradores no domicílio 

  

<0,001 

  

<0,014 

Até 3 1,00  1,00  

4-5 2,31 [1,40-3,79]  1,68 [0,86-3,30]  

6 ou mais 4,56 [2,62-7,95]  2,96 [1,41-6,24]  

Escolaridade do cuidador (anos de 

estudo) 

 <0,001  0,013 

< 8 anos  4,26 [2,52-7,21]  2,63 [1,34-5,15]  

8-10 anos 1,93 [1,08-3,44]  1,59 [0,75-3,33]  

11 ou mais 1,00  1,00  

Tipo de pré-escola  <0,001  0,026 

Privada 1,00  1,00  

Pública 2,37 [1,54-3,64]  2,11 [1,17-3,79]  

Filantrópica 3,42 [1,21-9,67]  2,20 [0,56-8,61]  

Não frequenta 1,37 [0,80-2,35]  0,93 [0,46-1,87]  

Razão  da  procura as USF     

Tratamento  <0,001  <0,001 

Sim 4,81[2,59-8,95]  4,07[1,85-8,95]  

Não 1,00  1,00  

Emergência  0,001  0,027 

Sim 4,81[1,85-12,50]  4,42 [1,17-16,61]  

Não 1,00  1,00  

Consumo de doces entre as refeições  <0,001  <0,001 

Não 1,00  1,00  

Às vezes 1,56 [0,81-2,99]  1,45 [0,61-3,44]  

Diariamente 4,36[2,26-8,40]  4,64 [1,95-11,01]  

 
Nota: OR

bruta
: análise univariada; OR

ajustada
: valores ajustados pelas outras variáveis; IC95%: intervalo de 

95% de confiança; OR: odds ratio. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos expressam e reafirmam, de uma maneira geral, a 

acumulação de uma série de problemas sociais não enfrentados para a prevenção e 

controle da cárie dentária, a partir do nascimento. 

Com base nessas constatações e diante das novas proposições para a atenção à 

saúde bucal que se estrutura no país e no Recife, constitui-se um enorme desafio 

nacional e para a Secretaria da Cidade do Recife propor intervenções que atuem com 

sinergismo sobre os determinantes sociais da saúde.  Além disso, constitui-se outro 

desafio, os fatores de risco envolvidos na experiência de cárie apresentada pelas 

crianças das áreas analisadas neste estudo e que estão, também, presentes em diversas 

doenças infantis. Para o enfrentamento dessa problemática, é fundamental planejar 

processos de formação visando o fortalecimento das equipes de saúde da família para 

atuarem sobre os determinantes e condicionantes da saúde bucal infantil, espacialmente 

demarcados nas áreas intraurbanas do Recife, com uma visão integrativa. 

Por oportuno, é pertinente - no âmbito das áreas estudadas cobertas pela 

Estratégia Saúde do Recife - a promoção de uma ampla avaliação sobre as metas 

planejadas e as ações de saúde bucal executadas até então. 
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ANEXO A - NORMAS DA REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA PARA A 

SUBMISSÃO DO MANUSCRITO DO ARTIGO DO ESTUDO DA TESE DE 

DOUTORADO EM CLÍNICA INTEGRADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO. 
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Demais informações acessar: 

 www.scielosp.org/revistas/rsp/pinstruc.htm 

Rev. Saúde Públ. - Instruções aos autores 

 

 

 

http://www.scielosp.org/revistas/rsp/pinstruc.htm
http://www.scielosp.org/revistas/rsp/pinstruc.htm
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA. 
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APÊNDICE A - ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA PESQUISA 

BRASILEIRA EM ODONTOPEDIATRIA E CLÍNICA INTEGRADA. ANO 

2010. 
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APÊNDICE B – ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA CADERNOS DE SAÚDE 
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APÊNDICE D – ANÁLISES UNIVARIADAS E MULTIVARIADAS DO 

ESTUDO DA TESE. 
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Tabela 3 – Análise da associação da prevalência de cárie (ceo-d ≥1) e os fatores 

relacionados ao bloco de variáveis socioeconômicas. Recife, Pernambuco, Brasil, 2006. 

Nota:  
OR

bruta
: análise univariada; OR

ajustada1
: ajustada pelas outra variáveis internamente ao bloco; IC95%: 

intervalo de 95% de confiança; OR: odds ratio; *variável não incluída para ajuste na análise 

multivariada; #variável removida da análise multivariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis/Categorias 

 

Prevalência 

(ceo-d ≥1)                    

 

 

OR bruta 

OR  (IC95%) 

 

 

 

p 

 

 

ORajustada1   

OR (IC95%) 

 

 

 

P 
 

Total 

 

n 

 

% 

Moradores no domicílio     <0,001  <0,001 

Até 3 90 37 12,4 1,00  1,00  

4-5 227 140 47,0 2,31[1,40–3,79]  1,96 [1,08 – 3,54]  

6 ou mais 159 121 40,6 4,56[2,62–7,95]  3,83 [1,97 – 7,43]  

Total        

Pessoas por quarto de dormir     <0,001 #  

Até 3 302 170 57,0 1    

Mais de 3 174 128 43,0 2,16[1,44-3,24]    

Escolaridade materna (anos de 

estudo) 
   

 <0,001  0,044 

< 8 anos 254 186 63,1 3,91[2,41-6,33]  2,02 [0,86 – 4,76]  

8-10 anos 110 67 22,7 2,23[1,28-3,86]  3,22 [1,28 – 8,09]  

11 ou mais 102 42 14,2 1,00  1,00  

Ocupação do pai     0,080  0,030 

Especializado 13 8 3,0 1,00  1,00  

Semi-especializado 81 42 15,8 0,64[0,20-2,23]  0,64 [0,16 – 2,56]  

Não-especializado 245 166 62,4 1,31[0,42-4,14]  1,52 [0,40 – 5,78]  

Não ocupado 82 50 18,8 0,97[0,29-3,25]  1,08 [0,27 – 4,33]  

Ocupação da Mãe     0,381 *  

Especializado 11 8 2,7 1    

Semi-especializado 15 7 2,4 0,33[0,06-1,74]    

Não-especializado 110 66 22,5 0,56[0,14-2,24]    

Não ocupado 326 212 72,4 0,69[0,18-2,68]    

Escolaridade do cuidador (anos 

de estudo) 
   

 <0,001  0,052 

< 8 anos 270 198 67,1 4,26[2,52–7,21]  1,98[0,80– 4,89]  

8-10 anos 119 66 22,4 1,93[1,08–3,44]  0,80[0,31–2,05]  

11 ou mais 79 31 10,5 1,00  1,00  
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Tabela 4 – Análise da associação da prevalência de cárie (ceo-d ≥1) e os fatores 

relacionados ao bloco de variáveis do contexto de vida e familiar. Recife, Pernambuco, 

Brasil, 2006. 

 

 

Variáveis/Categorias 

Prevalência 

(ceo-d ≥1)                    

 

 

ORbruta 

OR  (IC95%) 

 

 

 

p 

 

 

ORajustada1   

OR (IC95%) 

 

 

 

P 
 

Total 

 

n 

 

% 

■ Do ambiente de moradia        

Tempo de moradia na área (anos)     0,033  0,044 

Até 3                       77 39 13,1 1,00  1,00  

4  86 52 17,4 1,49[0,80-2,78]  1,20 [0,58 – 2,49]  

5 ou mais 311 207 69,5 1,94[1,17-3,21]  1,94 [1,08 – 3,47]  

Fornecimento de água pela rede geral     0,224 *  

Diária, sem interrupção 84 61 20,7 1,00    

Diária, com interrupção  103 64 21,7 0,62[0,33-1,15]    

Sem frequência diária 249 149 50,5 0,56[0,33-0,97]    

Sem rede geral 33 21 7,1 0,66[0,28-1,55]    

Origem da água do domicílio     0,970 *  

Rede geral 445 279 93,0 1,00    

Poço/Nascente 24 15 5,0 1,02[0,43-2,32]    

Outra situação 9 6 2,0 1,19[0,29-4,82]    

Canalização interna     0,705 *  

Sim 457 286 95,3 1,00    

Não 21 14 4,7 1,20[0,47-3,02]    

Distrito de moradia     0,776 *  

II 257 163 54,2 1,00    

IV 222 138 45,8 1,06[0,73-1,53]    

■ Do suporte social        

Frequenta pré-escola     0,431 *  

Sim 396 252 83,7 1,00    

Não  83 49 16,3 0,82[0,51 - 1,34]    

Tipo de pré-escola     <0,001  <0.001 

Privada 158 81 27,0 1,00  1,00  

Pública 213 152 50,7 2,37[1,54–3,64]  2,51 [1,53-4,13]  

Filantrópica 23 18 6,0 3,42[1,21–9,67]  4,21 [1,08-16,42]  

Não frequenta 83 49 16,3 1,37[0,80–2,35]  1,01 [0,54-1,88]  

Utiliza as USF para ações de saúde 

bucal 
    0,005 # 

 

Sim 270 183 62,7 1,00 -   

Não 198 109 37,3 0,58[0,39-0,85]    

Razão  da  procura as USF        

Educativa/Orientação     0,608 *  

Sim 126 81 27,7 1,00    

Não 342 211 72,3 0,89[0,59-1,37]    

Prevenção     0,460 *  

Sim 207 133 45,5 1,00    

Não 261 159 54,5 0,86[0,59-1,27]    

Tratamento     <0,001  <0,001 

Sim 94 81 27,7 4,81[2,59 -8,95]  5,69[2,55-12,72]  

Não 374 211 72,3 1,00  1,00  

Emergência     0,001  0,046 

Sim 41 36 12,3 4,80[1,85-12,50]  3,20 [1,02 10,08]  

Não 427 256 87,7 1,00  1,00  

Utiliza outros serviços de saúde bucal     0,185 #  
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Nota: 

OR
bruta

: análise univariada; OR
ajustada1

: ajustada pelas outra variáveis internamente ao bloco; IC95%: 

intervalo de 95% de confiança; OR: odds ratio; *variável não incluída para ajuste na análise 

multivariada; # variável removida da análise multivariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 142 96 32,4 0,76[0,50 – 1,14]    

Não 327 200 67,6 1,00    

■ Da estrutura familiar        

Cuidador diário da criança     0,704 *  

 Mãe 352 219 72,8 1    

Creche 9 4 1,3 0,43[0,10-1,85]    

Pai/ Avós/ outros 118 78 25,9 1,18[0,76-1,89]    

Número de irmãos no domicílio     0,002  0,010 

Nenhum 101 50 17,1 1,00  1,00  

1 155 95 32,6 1,62[0,97-2,68]  1,29 [0,72-2,31]  

2 115 74 25,3 1,84[1,07-3,18]  1,60 [0,86-3,00]  

3 ou mais 96 73 25,0 3,23[1,76-5,96]  3,29 [1,60-6,77]  

Com quem a criança mora     0,645 *  

Com os pais 267 163 54,7 1,00    

Mãe 150 93 31,2 1,04[0,69-1,57]    

Pai /Outra situação 58 42 14,1 1,52[0,80-2,86]    

Expediente de trabalho da mãe     0, 063 #  

Em horário integral 87 53 18,1 0,82[0,50-1,34]    

Meio expediente 26 10 3,41 0,33[0,15-0,75]    

 Alguns dias da semana 44 29 9,89 1,02[0,52-1,99]    

Não trabalha fora 307 201 68,6 1,00    

Ordem de nascimento      0,011 #  

Não se aplica (Filho único) 70 33 11,0 1,00    

Primeiro 138 91 30,4 2,17[1,21-3,90]    

Intermediário 99 71 23,7 2,84[1,50-5,40]    

Último 169 104 34,9 1,79[1,02-3,15]    
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Tabela 5 – Análise da associação da prevalência de cárie (ceo-d ≥1) e os fatores 

relacionados ao bloco de variáveis relativas a atitudes de cuidados. Recife, Pernambuco, 

Brasil, 2006. 

 

Nota: 

OR
bruta

: análise univariada; OR
ajustada1

: ajustada pelas outra variáveis internamente ao bloco; IC95%: 

intervalo de 95% de confiança; OR: odds ratio; * variável não incluída para ajuste na análise 

multivariada; # variável removida da análise multivariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis/Categorias 

Prevalência 

(ceo-d ≥1)                    

 

 

ORbruta 

OR (IC95%) 

 

 

 

p 

 

 

ORajustada1   

OR (IC95%) 

 

 

 

P 
 

Total 

 

n 

 

% 

Consumo de doces entre as 

refeições 

    <0,001  <0,001 

Não 46 19 6,3 1,00  1,00  

Às vezes 193 101 33,6 1,56 [0,81-2,99]  1,47[0,76 – 2,8]  

Diariamente 240 181 60,1 4,36 [2,26-8,40]  4,22[2,17 – 8,18]  

Realizar escovação      0,102 #  

Diariamente 412 252 84,3 1    

Às vezes 52 36 12,0 1,42[0,77-2,66]    

Não realiza 12 11 3,68 6,98 [0,89-54,61]    

Frequência diária de 

escovação 
    0,144 

#  

Não realiza/às vezes 64 47 15,7 2,02 [1,08-3,79]    

Uma vez 57 38 12,7 1,46 [0,78-2,73]    

Duas vezes 175 110 36,8 1,24 [0,80-1,89]    

Três vezes ou mais 180 104 34,8 1    

Uso de Pasta dental     0,167 #  

Sim 455 283 94,3 1,00    

Não 11 6 2,0 0,73 [0,22-2,43]    

Não se aplica 12 11 3,6 6,69 [0,86-52,24]    

Quem realiza a escovação      0,092 #  

Adulto 135 77 25,7 1    

Criança com ajuda do adulto 103 62 20,7 0,77 [0,48-1,25]    

Criança 227  150 50,0 0,68[0,44-1,06]    

Não realiza limpeza 12 11 3,7 5,65[0,72-44,54]    

Sexo     0,572 *  

Feminino 226 145 48,2 1,00    

Masculino 253 156 51,8 0,89 [0,62-1,30]    
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