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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A erosão dentária é definida como a perda progressiva de tecido dentário 

duro mediante ação de substâncias químicas e sem envolvimento bacteriano. Possui etiologia 

multifatorial, sendo influenciada por fatores determinantes químicos, biológicos e 

comportamentais. Pode ser classificada em extrínseca, quando resultante da ação de ácidos 

extrínsecos, e em intrínseca. Entretanto, os ácidos da dieta são os principais causadores da 

erosão dental do tipo extrínseca. OBJETIVO: Determinar a associação entre a erosão dental 

extrínseca e consumo inadequado de alimentos em adolescentes com idade entre 10 a 19 anos, 

de ambos os sexos, estudantes em escola pública estadual do município de Vitória de Santo 

Antão, Pernambuco. METODOLOGIA: A amostra deste estudo foi de 136 alunos. A avaliação 

quanto ao sexo e idade deu-se a partir do questionário de sociodemográfico e dos hábitos 

alimentares foi feita através de instrumentos autoaplicativos elaborados para este fim. Para 

avaliar a erosão dental, foi realizado um exame clínico bucal por um dentista calibrado e os 

dados foram anotados numa ficha clínica odontológica e calculado o índice de desgaste 

dentário. Os dados foram analisados através de técnicas de estatística descritiva e inferencial 

com distribuições absolutas e percentuais. RESULTADOS: A relação entre erosão dental e 

hábitos alimentares apresentou significância quanto ao consumo de refrigerantes e a frequência 

deste hábito. A erosão dental foi observada em 45,6% (62) da amostra. O consumo de 

refrigerantes estava associado à presença da erosão dental (p=0,019). Entre os adolescentes 

com presença de erosão dental, 67,2% (39) consumiam refrigerantes até 3 vezes na semana; 

35,7% (15) apresentavam consumo diário e 52,9% (9) até 3 vezes ao mês. Esta associação não 

foi observada quando se considerou o tipo de refrigerante nem com o consumo de sucos 

naturais ou artificiais, nem quanto aos hábitos de escovação dental. CONCLUSÃO: O consumo 

excessivo de refrigerantes pelos escolares, tanto em relação à quantidade quanto à frequência 

sugere maior risco para desencadeamento de doenças crônicas não transmissíveis além de 

também sugerir baixa utilização de alimentos fontes de cálcio e consumo reduzido de água, o 

que predispõe a doenças nutricionais por carências de micronutrientes. Com base nos 

resultados obtidos, recomenda-se que a escola exerça pape na orientação educacional dos 

estudos com o objetivo de transmitir informações nutricionais adequadas e promova sinalização 

frequente em conjunto com o profissional nutricionista quanto aos riscos do consumo abusivo 

de refrigerantes pelos escolares. As alterações nos hábitos alimentares dos adolescentes 

assumem influência de forma determinante na saúde bucal dos mesmos, podendo levar a 

alterações irreversíveis como a erosão dental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Erosão Dental; Hábitos Alimentares; Comportamentos Alimentares 

 

 

 

 



ABSTRACT 

INTRODUCTION: Dental erosion is defined as the progressive loss of hard tooth tissue by 

action of chemicals and without bacterial involvement. It has multifactorial etiology, being 

influenced by determinants chemical, biological and behavioral. Can be classified into 

extrinsic when the resulting extrinsic acids action, and intrinsic. However, dietary acids are 

the main cause of dental erosion of extrinsic type. OBJECTIVE: To determine the association 

between extrinsic dental erosion and inadequate food intake in adolescents aged 10-19 years, 

of both sexes, students in public school in the city of Vitoria de Santo Antão / Pernambuco. 

METHODS: The sample was 136 students. The evaluation according to gender and age took 

place from the socio-demographic questionnaire and food habits was made by autoaplicativos 

tools developed for this purpose. To assess dental erosion, there was a oral clinical 

examination by a calibrated dentist and the data were recorded in a dental medical records and 

calculated the tooth wear index. Data were analyzed through techniques of descriptive and 

inferential statistics with absolute and percentage distributions. RESULTS: The relationship 

between dental erosion and dietary habits showed significant as the consumption of soft 

drinks and the frequency of this habit. Dental erosion was observed in 45.6% (62) of the 

sample. Soft drink consumption was associated with the presence of dental erosion (p = 

0.019). Among adolescents with the presence of dental erosion, 67.2% (39) soft drinks 

consumed up to 3 times a week; 35.7% (15) had daily intake and 52.9% (9) up to 3 times a 

month. This association was not observed when considering the type of refrigerant or with the 

consumption of natural or artificial juices, or as the toothbrushing habits. CONCLUSION: 

Excessive consumption of soft drinks by the school, both in terms of quantity and frequency 

suggests increased risk for onset of chronic diseases in addition to also suggest low utilization 

of food sources of calcium and reduced water consumption, which predisposes to disease by 

nutritional micronutrient deficiencies. Based on these results, it is recommended that the 

school carries pape in educational orientation of the studies in order to transmit adequate 

nutritional information and promote common signaling together with professional nutritionist 

about the risks of excessive consumption of soft drinks by schoolchildren. Changes in eating 

habits of adolescents assume influence decisively in oral health thereof, may lead to 

irreversible changes such as dental erosion. 

 

 

KEYWORDS: Dental Erosion; Eating Habits; Eating Behaviors 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a expressiva redução da prevalência de cárie dentária, outros agravos à saúde 

bucal têm suscitado maior atenção da comunidade científica. Dentre eles, a erosão dentária 

(PERES; ARMÊNIO, 2006), definida como a perda progressiva de tecido dentário duro 

mediante ação de substâncias químicas e sem envolvimento bacteriano (LUSSI, 2006; LUSSI; 

SHAFFNER; JAEGGI, 2007). Caracteriza-se por um processo com etiologia multifatorial, 

modulado por fatores determinantes químicos, biológicos e comportamentais (LUSSI; 

SHAFFNER; JAEGGI, 2009); modificada por fatores como a saúde sistêmica e as condições 

socioeconômicas (LUSSI, 2006; MAGALHÃES et al., 2009). 

Estudos mostram que a prevalência de erosão dentária tem aumentado gradativamente, 

principalmente em indivíduos jovens (LUSSI, 2006; TRUIN et al., 2015), sendo este fato 

associado a mudanças nutricionais, estilo de vida (LUSSI, 2006; AUAD; MOYNHAN, 2007; 

LUSSI; JAEGGI, 2008; FERREIRA; POZZOBON et al., 2009) e status socioeconômico 

(AL-DLAIGAN; SHAW; SMITH, 2001; AUAD et al., 2007; EL KARIM et al., 2007; 

KAZOULLIS et al., 2007;  SALES-PERES et al., 2008). Por esse aspecto, a erosão é 

considerada a forma mais comum de desgaste dentário na infância (MAY; WATERHOUSE, 

2003) atingindo tanto a dentição decídua como a permanente (PERES; ARMÊNIO, 2006). 

A maioria das substâncias que possuem baixo pH apresentam capacidade de causar a 

erosão dentária. No entanto, o desenvolvimento da erosão num indivíduo é dependente não só 

do pH ácido de um produto, mas da interação de fatores químicos, biológicos e 

comportamentais (LUSSI; JAEGGI, 2006) 

Seu agente etiológico, o ácido de natureza diversa não bacteriana, não é produto da 

flora oral, mas sim de fontes dietéticas, ocupacionais ou intrínsecas, que provocam uma perda 

irreversível de tecido dentário duro. Apresenta como consequências, levando em consideração 

a intensidade de sua presença, implicações desde a destruição coronária até a perda precoce 

do elemento dentário em casos mais severos. Além disso, essa situação pode afetar o correto 

desenvolvimento das funções mastigatórias e fonéticas (WIEGAND et al., 2006), podendo 

também estar associada ao desconforto e à sintomatologia dolorosa (LUO et al., 2005; 

LUSSI; SCHAFFNER; JAEGGI, 2007; SIVASITHAMPARAM  et al., 2003), sensibilidade 

dentária, fratura de esmalte e alterações estéticas (KAZOULLIS et al., 2007), as quais podem 

impactar negativamente a autopercepção sobre saúde bucal e qualidade de vida dos indivíduos 

afetados (GUERUNPONG; TSAKOS; SHEIHAM, 2004; AL–OMIRI; LAMEY; 

CLIFFORD, 2006). 
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Tem sido proposto que os problemas de saúde bucal são importantes coadjuvantes 

negativos interferindo nas performances diárias e na qualidade de vida dos indivíduos, a ponto 

de causar dor, sofrimento, problemas psicológicos, privação social e prejuízos em nível 

individual e coletivo (LOCKER, 1988; JOKOVIC et al., 2002; SHEIHAM, 2006; DO; 

SPENCER, 2007). 

Devido ao aumento alarmante de hábitos que predispõem e agravam a erosão dentária, 

bem como a sua prevalência e os seus quadros clínicos cada vez mais gravosos, houve a 

motivação de elaborar este trabalho com o intuito de reforçar a informação sobre este 

fenômeno uma vez que estes podem servir de base para implementação de políticas públicas 

de saúde com enfoque voltado para grupos prioritários que apresentem maior impacto na sua 

qualidade de vida, mediante melhor orientação de serviços de saúde e alocação de recursos 

(EISER; MORSE, 2001; SLADE; REISINI, 2007; WILSON-GENDERSON; BRODER; 

PHILLIPS, 2007). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Determinar a associação entre a erosão dental extrínseca e o consumo inadequado de 

alimentos em adolescentes com idade entre 10 a 19 anos, estudantes em escola pública 

estadual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Identificar a faixa etária e o sexo dos adolescentes; 

  Avaliar os hábitos alimentares nos adolescentes pesquisados; 

  Determinar a prevalência de erosão dental entre os adolescentes pesquisados e 

verificar a sua relação com o consumo inadequado de alimentos. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Por se tratar de um período em que várias mudanças acontecem, a adolescência é 

marcada por transformações físicas aceleradas e características da puberdade. Todas essas 

transformações têm efeito sobre o comportamento alimentar, sendo dessa maneira um dos 

aspectos que influencia de forma determinante a saúde (NIETO et al., 1998),  influenciados 

por fatores internos, autoimagem, necessidades fisiológicas e saúde individual, valores, 

preferências e desenvolvimento psicossocial; e por fatores externos, hábitos familiares, 

amigos, valores, regas sociais e culturais, mídia, modismos, experiências e conhecimentos do 

indivíduo (FARTHING, 1991).  

A qualidade da alimentação disponível no decurso do crescimento e da maturação 

biológica assume extrema importância para a saúde dos adolescentes e dos adultos que eles 

irão ser (MOREIRA; PERES, 1996). Apesar de toda a informação disponível, a dieta dos 

adolescentes é um assunto preocupante. Muitas alterações nos hábitos alimentares são 

responsáveis pelos comportamentos errôneos que podem resultar prejuízos para o estado 

nutricional do indivíduo. Amaeshi e Higham (2001) afirmam que a tendência de estilo de vida 

moderno e mudança de hábitos alimentares têm sido apontadas como motivos para o aumento 

da incidência da erosão dentária, sendo esta um novo risco para a saúde oral.  

Fazer com que o adolescente compreenda a dieta como um dos principais 

componentes do estilo de vida a favorecer o desenvolvimento de diversas patologias e suas 

comorbidades torna a questão ainda mais desafiadora. Procurar estabelecer uma associação 

entre erosão dental extrínseca e inadequado consumo de alimentos em adolescentes, levando 

as escolas a importância da orientação educacional dos estudantes, transmitindo informações 

nutricionais adequadas e promovendo sinalização frequente em conjunto com o profissional 

nutricionista quanto aos riscos do consumo inadequado de alimentos. Contribuindo dessa 

forma, para redução da prevalência da erosão dental ao público alvo de presente estudo. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A adolescência compreende a idade entre 10 e 19 anos e inicia-se próxima da 

puberdade. É uma etapa do ciclo vital caracterizada por importantes transformações 

biológicas e sociais, especialmente as de natureza comportamental. Sendo considerado um 

período vulnerável e sensível a fatores relacionados com a alimentação e nutrição (FISBERG  

et al., 2000) devido a influência  por fatores, tais como imagem corporal e influência da 

mídia. 

Dessa forma, o indivíduo passa por modificações que serão marcantes e muitas delas 

decisivas para sua futura situação de saúde e bem-estar (JOHNSON et al., 2009), 

modificações estas, associadas às muitas alterações nos hábitos alimentares observadas nas 

últimas décadas. É principalmente na infância que os hábitos alimentares são formados e 

determinados por diferentes fatores, fisiológicos, socioculturais e psicológicos e tendem a se 

manter ao longo da vida (PESSA, 1998). As práticas alimentares construídas socialmente 

estão ligadas às questões de ordem subjetiva, social, cultural, de disponibilização de alimentos 

em quantidade e qualidade apropriada, e revelam que nem sempre a preocupação com a saúde 

vem acompanhada por mudanças e manutenção de um comportamento alimentar definido 

enquanto prática saudável. As atitudes em relação à alimentação voltada para a saúde são 

circunstanciais, vinculadas a situações experiências individuais, situações sociais, gosto, 

hábito, situação econômica, valores, entre outros (GARCIA, 1997). 

A população jovem tem abandonado progressivamente a dieta tradicional e tem 

adoptado uma dieta ocidental tipo snack, alimentando-se, por exemplo, de fast food mais 

frequentemente (cerca de duas vezes por semana) (HASSAPIDOU; BAIRAKTARI, 2001; 

PAERATAKUL et al, 2003). Caracterizada na maioria das vezes pela presença de alimentos 

gordurosos e de alta densidade energética, sal e com um baixo consumo do grupo de frutas, 

legumes e verduras sendo dessa maneira deficiente em vitaminas, mineiras e fibras além de 

baixo consumo de alimentos do grupo do leite. Essas refeições fazem parte da rotina e 

consequentemente acarretará em aumento de peso de uma nutrição inadequada (STURMER, 

2004). 

Lemos e Dallacosta (2005) apontaram que os adolescentes são conscientes de como 

deve ser uma alimentação para prevenir doenças e melhorar a saúde, entretanto, salienta a 

dificuldade de adotar tais procedimentos na prática diária, prática esta que deve extrapolar o 
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prazer pelo alimento e incorporar a importância do consumo de uma alimentação balanceada e 

nutritiva para constituir-se como ser saudável. 

Nos últimos anos, principalmente nos países desenvolvidos, o desgaste dentário 

tornou-se foco de muitos estudos devido a sua prevalência. (AGUIAR et al., 2006;  

MANGUEIRA et al., 2009; GURGEL, 2009). O desgaste dentário (DD) é um termo 

composto, introduzido para abranger a perda de estrutura na superfície dentária não cariada, 

devido ao contato físico repetitivo ou ataque químico, podendo também ser denominada de 

lesões não cariosas (LNC) (MONDELLI, 2003), causadas por abfração, abrasão, atrição e 

erosão dentária.  

A perda de estrutura na superfície dentária não cariada causada por abfração (perda 

patológica de tecido duro do dente, causada por forças biomecânicas que ocorreriam pela 

flexão e fadiga do esmalte e dentina em ponto distante do ponto de aplicação das forças); 

abrasão (perda de estrutura dentária por meio mecânico como a escovação) é resultante de 

agentes físicos; atrição (perda de estrutura dentária por contato funcional ou parafuncional 

como mastigação normal e bruxismo); erosão dentária (perda de estrutura por processo 

químico ou idiopático), por agentes químicos (BARATA; FERNANDES; FERNANDES, 

2000). 

Devido ao aumento alarmante de hábitos que predispõem e agravam a erosão dentária, 

bem como sua prevalência e os seus quadros clínicos cada vez mais graves, faz-se necessário 

analisar o agente etiológico, o ácido, de natureza diversa e não bacteriana que torna esta 

patologia tão complexa (AGUIAR et al, 2006). 

Segundo Baratieri (2001), a erosão dental é definida como perda patológica, crônica, 

indolor e localizada no tecido dentário duro submetido quimicamente ao ataque de ácidos sem 

o envolvimento de bactérias. Caracteriza-se por um processo com etiologia multifatorial, 

modulado por fatores determinantes químicos, biológicos e comportamentais (LUSSI; 

SHAFFNER; JAEGGI, 2007; MAGALHÃES  et al., 2009); modificada por fatores como a 

saúde sistêmica e as condições socioeconômicas (LUSSI, 2006; MAGALHÃES et al., 2009). 

A erosão dentária pode ser classificada de várias formas, todavia, a classificação mais 

comum é aquela feita de acordo com a sua etiologia, sendo dessa forma denominada em 

intrínseca e extrínseca. A primeira, de acordo com Gandara e Truelove (1999), a causa 

intrínseca da erosão (por ácidos produzidos pelo próprio organismo) pode ocorrer pelo refluxo 

do ácido gástrico do esôfago para a cavidade bucal, visto que esse ácido pode atingir um pH 
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menor que 1. E a segunda, ocorre devido à ação de ácidos extrínsecos (produzidos fora do 

organismo) sobre a estrutura dental; como ácidos presentes no ar de ambientes de trabalho 

(ácidos industriais), na água de piscinas (ácido clorídrico), ou os relacionados à administração 

oral de medicamentos com baixo pH. Entretanto, os ácidos da dieta são os principais 

causadores da erosão dental por fatores extrínsecos. (RANDAZZO, A.R; AMORMINO 

S,A,F; SANTIAGO M.O, 2006) 

Estudos sugerem que a prevalência de erosão dentária tem aumentado gradativamente, 

principalmente em indivíduos jovens (LUSSI, 2006; TRUIN et al., 2005), sendo este fato 

associado a mudanças nutricionais, estilo de vida (LUSSI, 2006; AUAD; MOYNHAN, 2007; 

LUSSI; JAEGGI, 2008; FERREIRA; POZZOBON et al., 2009) e status socioeconômico 

(AL-DLAIGAN; SHAW; SMITH, 2001; AUAD et al., 2007; EL KARIM et al., 2007; 

KAZOULLIS et al., 2007;  SALES-PERES et al., 2008). Por esse aspecto, a erosão é 

considerada a forma mais comum de desgaste dentário na infância (MAY; WATERHOUSE, 

2003) atingindo tanto a dentição decídua como a permanente (PERES; ARMÊNIO, 2006). 

No Brasil, a erosão dental acomete 51,6 % dos pré-escolares de 3 e 4 anos de idade 

19,9% dos escolares de 6 a 12 anos de idade e entre 7,2 e 33,1 % dos adolescentes de 12 a 14 

anos de idade, segundo (RIOS et al., 2007). 

 A tendência de estilo de vida moderno e a mudança de hábitos alimentares têm sido 

apontadas como motivos para o aumento da incidência da erosão dentária, sendo esta um 

novo risco para a saúde oral (AMAESHI E HIGHAM, 2001). Dessa forma, a saúde oral, a par 

dos bons hábitos alimentares das crianças são essências para uma melhor qualidade de vida. 

Para tal, é necessário um cuidado acrescido dos respectivos pais ou encarregados de educação 

(COSTA et al., 2008).  

É importante compreender que os corretos hábitos alimentares contribuem para 

fornecer energia com o intuito de promover o crescimento e desenvolvimento, aumentando a 

capacidade de resposta imune para reduzir a susceptibilidade de doenças crônicas, beneficiar a 

capacidade mental e favorecer aptidões escolares necessárias (VALENTE, 2006). Porém, 

sabe-se que quando se trata de adolescentes, essa não é bem a realidade. 

A erosão extrínseca alimentar é causada por ácidos presentes nos alimentos e bebidas 

consumidos pela população em geral.  Um dos mais potentes agentes erosivos encontrados 

nos alimentos é o ácido cítrico, em decorrência da sua propriedade de quelar o cálcio da 

hidroxiapatia, aumentando a susceptibilidade à dissolução. Essa capacidade tende a continuar, 
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mesmo depois que o pH se eleva a níveis normais, prolongando a erosão dentária (LUSSI, 

1996; ZERO, 1996).  O pH normal da boca é em torno de 6,8. É reconhecido que pH cítrico 

do meio bucal para causar erosão na estrutura dental é 5,5 (SOBRAL et al., 2000; 

JENSDOTTIR et al., 2006; BRANCO et al., 2008; LUSSI et al., 2011; AMARAL et al., 

2012; JAGER et al., 2013). 

Entre adolescentes, a média de consumo da vitamina C para o sexo masculino 

237,39%, e para o sexo feminino, 318,47% da recomendação. O alto consumo dessa vitamina 

deveu-se ao fato de alguns adolescentes ingerirem grandes quantidades de alimentos fontes de 

vitamina C, principalmente sucos e frutos (ALBANO, 2001). Pessoas que consomem frutas 

cítricas mais do que duas vezes ao dia, apresentam um risco 37 vezes maior de desenvolverem 

lesões por erosão, do que aqueles que não consomem. (JARVINEN et al., 1991, apud 

RANDAZZO; AMORMINO; SANTIAGO, 2006).  

É importante ressaltar a importância da vitamina C para saúde, uma vez que esta 

apresenta a capacidade redutora do ácido ascórbico faz parte de várias reações bioquímicas e 

caracteriza sua função biológica. Sua principal função é como cofatores de numerosas reações 

que requerem cobre e ferro reduzidos como antioxidantes hidrossolúveis que atuam em 

ambientes intra e extracelulares. Participa da hidroxilação do colágeno além de poder 

aumentar a biodisponibilidade do ferro. Seus primeiros sintomas de deficiência são equimoses 

e petéquias. A deficiência de vitamina C geralmente está associada com doenças específicas, 

sendo o escorbuto a principal delas. Além disso, a anemia também está geralmente associada 

ao escorbuto e pode ser tanto macrocítrica quando microcítica. A necessidade diária de 

vitamina C é estimada entre 25 mg e 30 mg por 1000 kcal (FAO/OMS, 1998). As fontes 

usuais de ácido ascórbico são vegetais, frutas e legumes (VANNUCCHI; ROCHA, 2012) 

sendo laranja, limão, acerola, morango, brócolis, repolho e espinafre as melhores fontes de 

vitamina C. 

Outro agente erosivo encontrado nos alimentos é o refrigerante, que por sua vez, vem 

aumentando no Brasil nos últimos anos, influenciando principalmente crianças e adolescentes, 

principalmente pelo sabor do produto, além do consumo pelos pais, que se torna modelo para 

os jovens (GRIMM; HARNACK; STORY, 2004).  

A alimentação dos adolescentes é frequentemente caracterizada pela carência de 

alimentos do grupo do leite, queijo e iogurte, e do grupo de frutas, verduras e legumes, 

observando-se um consumo excessivo de carboidrato simples, como o refrigerante (ESTIMA 

et al., 2013). 



16 

 

O consumo de refrigerantes segundo a POF de 2002-2003 aponta que, entre os anos de 

1975 e 2003, a aquisição per capita de refrigerantes aumentou de 1,29 para 7,65L, o que 

equivale a 490% de crescimento.  

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes não Alcoólicas 

(ABIR), “o refrigerante é uma bebida industrializada, não alcoólica, carbonatada, adicionada 

de aromas, com alto poder refrescante”. Uma lata de refrigerante do tipo cola contém cerca de 

sete a nove colheres de sopa de açúcar (WILLETT, 2001).  Os refrigerantes fornecem calorias 

vazias, sem nenhum tipo de nutriente, sem nenhum valor nutritivo (SWEETMAN; 

WARDLE; COOKE, 2008). 

A composição da maioria dos refrigerantes contém substância como a cafeína, 

acidulantes, corantes e outros elementos que estimulam o sistema nervoso, causando 

alterações no organismo, como distúrbios no sono. Essas alterações podem variar muito, 

dependendo da sensibilidade de cada indivíduo, podendo causar reações alérgicas, gastrite e 

úlcera. O açúcar está presente em quase todos os refrigerantes. O excesso de açúcar, tanto no 

próprio como no seu consumo excessivo, pode causar cáries, sobrepeso, obesidade, 

flatulência, agravar gastrite, diabetes, em alguns casos favorecer o estresse, níveis elevados de 

triglicérides sanguíneos, aumento dos níveis do colesterol e da fração LDL. A bebida nas 

versões light e diet apresentam altas taxas de sódio, o que aumenta o risco para hipertensão e 

problemas renais (ROSSI; VALLINOT, 2010).  

Em seu estudo, OLIVEIRA et al, 2011, observou que 96% do total de indivíduos 

pesquisados (estudantes com faixa etária entre 13 e 18 anos) optam por consumir os 

refrigerantes. 

Com o aumento da popularidade dos refrigerantes, o consumo de leite pode diminuir 

em crianças e adolescentes, o que poderia resultar em deficiência de cálcio, comprometendo 

assim o acúmulo do pico máximo de massa óssea num momento crítico na vida (LUSSI, 

2006). 

O cálcio é um elemento fundamental ao organismo, e sua importância está relacionada 

às funções que desempenha mineralização óssea, principalmente na saúde óssea, desde a 

formação, manutenção da estrutura e rigidez do esqueleto (COBAYASHI, 2004; FAO/WHO, 

1998.). As recomendações nutricionais de cálcio variam durante a vida dos indivíduos, com 

maiores necessidades durante períodos de rápido crescimento, como a infância e na 

adolescência (FLYNN, 2003). A ingestão ideal de cálcio é aquela que conduza a um pico de 
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massa óssea adequado na criança e adolescente, mantenha-o no adulto e minimize a perda na 

senilidade. Por não ser produzido endogenamente, o cálcio é somente adquirido através da 

ingestão diária de alimentos que o contenham (GRUDTNER; WEINGRILL; FERNANDES, 

1997). Como alimentos ricos em cálcio, destacam-se o leite e seus derivados (iogurte e 

queijo) com baixo teor de gorduras (LOPEZ; BRASIL, 2004.). Entretanto, não somente o 

consumo de leite e seus derivados contribuem para a ingestão de cálcio dos indivíduos. São 

fontes de cálcio vegetais de folhas de mostrada, de brócolis e de nabo, mas o cálcio está pouco 

biodisponível nesses alimentos (BUENO; CZEPIELEWKI, 2008).  O baixo consumo de 

alimentos que contenham cálcio, especialmente em idade de desenvolvimento físico, pode 

futuramente causar déficit de crescimento ou até doenças ósseas. 

Para que os níveis séricos de cálcio e de fósforo se mantenham em um estado normal o 

hormônio 1,25- (OH)2 D3 precisa estar presente para regular o metabolismo de ambos. Sendo 

capaz, dessa forma, de propiciar condições à maioria das funções metabólicas, entre elas a 

mineralização óssea (HOLICK, 2006; LOPEZ; BRASIL, 2004). Níveis séricos normais de 

vitamina D promovem a absorção de 30% do cálcio dietético e mais de 60-80% em período 

de crescimento, devido à alta demanda de cálcio (HOLICK, 2004). Por esta razão, durante a 

infância, a deficiência de vitamina D pode causar retardo de crescimento, anormalidades 

ósseas, aumento o risco de fraturas na vida adulta (HOLICK, 2007). Dentre os alimentos fonte 

de vitamina D pode-se citar a gema de ovo, fígado, manteiga e leite. (BUENO; 

CZEPIELEWKI, 2008). 

Sendo assim, o decréscimo do consumo de cálcio e vitamina D em períodos de 

crescimento pode influenciar negativamente o desenvolvimento ósseo, causando não apenas 

raquitismo, que é o resultado final da deficiência de vitamina D, como também prejudicando 

o alcance da altura programada geneticamente (HOLICK, 2004). As necessidades de cálcio 

durante a puberdade e adolescência são maiores do que em qualquer outro período da vida, 

em função do acelerado desenvolvimento muscular, esquelético e endócrino (FAO/WHO, 

1998). 

A excessiva ingestão de alimentos líquidos industrializados e de sabor doce, 

principalmente entre crianças e adolescentes, fez com que passassem a se hidratar 

essencialmente por meio destes alimentos, abandonando definitivamente a água (WIRTH, 

2010). A ingestão hídrica é muito importante para a hidratação do corpo evita prejuízos 

estéticos, como danos à pele, além de auxiliar na eliminação de toxinas. (ALMEIDA et al., 

2009). O pH de uma substância na dieta por si só não tem potencial para causar erosão, outros 
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fatores modificam o processo erosivo, como fatores biológicos referentes a taxa do fluxo 

salivar, capacidade tampão, composição da saliva, formação do biofilme, substrato dental, 

anatomia dos dentes e tecidos moles. Avaliações clínicas demonstraram que exposições aos 

ácidos combinados a um insuficiente fluido salivar tem resultado em aumento da dissolução 

da estrutura dental (DA CRUZ, 2013).  Um baixo fluxo salivar não estimulado produz um 

risco cinco vezes maior de erosão do que um fluxo salivar normal, uma vez que a saliva é um 

meio de defesa do organismo contra a desmineralização. Estudos comprovam que indivíduos 

com erosão dentária tinham menores quantidades de cálcio e fosfato na saliva, possivelmente 

devido à redução de saliva não estimulada (GURGEL, 2009). 

 Além disso, os pacientes que sofrem de uma alteração sistêmica associada à 

hipofunção salivar ou que fazem uso crônico de medicamentos que induzem à xerostomia 

fazem parte do grupo de risco de desenvolver lesões erosivas (YOUNG, 2001). 

A saliva, sua composição, capacidade de formar a película adquirida, o fluxo salivar e 

suas demais propriedades protetoras são os fatores mais importantes atuando contra o 

processo de erosão. Enquanto a película adquirida age como uma barreira difusora dos ácidos, 

a saliva age diluindo e neutralizando as substâncias ácidas, mantendo um estado 

supersaturado próximo às estruturas dentais pela presença de cálcio e fosfato, fornecendo 

esses minerais e, possivelmente, fluoretos necessários para a remineralização de lesões 

iniciais. Dos parâmetros salivares, o fluxo salivar não estimulado e a capacidade tampão têm 

sido associados diretamente com a erosão dental (ZERO; LUSSI, 2005) 

Outros fatores como frequência, intensidade e maneira de ingestão das bebidas, e 

também a proximidade entre ingestão do alimento ácido e escovação dentária, podem 

influenciar no processo de erosão (BRANCO et al.,  2008; WOLFF, 2009). 

A possibilidade de desmineralização da estrutura dental quando determinados líquidos 

ácidos forem consumidos, dá-se principalmente se o ataque for de longa duração e frequente 

(CORSO; HUGO; PADILHA, 2002). Aumentando assim, o risco do dente ao ataque erosivo. 

Se o pH se mantiver acima de 5,5 por um período de tempo significante, a remineralização do 

esmalte poderá reverter o dano inicial, mas a uma velocidade muito inferior àquela da 

desmineralização (MOBLEY, 2003)  

Uma boa anamnese, análise da aparência do desgaste e consideração etiológica do 

mesmo fazem de um diagnóstico específico e possível. Onde a avaliação do estágio da lesão é 

de extrema importância para o sucesso do tratamento a ser empregado. Durante a anamnese 
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devem-se considerar os hábitos alimentares, distúrbios gastrintestinais, uso de medicamentos, 

disfunção de glândulas salivares, exposição a meios ácidos durante o trabalho e hábitos 

durante a higiene bucal (CATELAN; GUEDES; SANTOS, 2010). 

Para Turconi et al, 2003, conhecer os hábitos alimentares e o comportamento 

alimentar dos adolescentes é muito importante para se planejar programas de educação 

nutricional que promovam uma boa saúde e nutrição e o bem estar na vida adulta.   

Algumas sugestões têm sido relatadas na literatura para minimizar os efeitos da erosão 

dental, como por exemplo, a escovação com creme dental contendo flúor antes da ingestão de 

substâncias com baixo pH (DAVIS; WINTER,  1977). A escovação imediata após o consumo 

de frutas cítricas deve ser evitada já que o esmalte encontra-se desorganizado e pode ser 

removido facilmente pela abrasão durante a higiene bucal, recomendando-se um enxágue da 

boca prévio, com uma solução alcalina. Outras sugestões são representadas pelo uso de 

canudo para a ingestão de sucos de frutas e o corte da fruta em pedaços antes de ser 

consumido (ECCLES, 1979). 

É fundamental uma abordagem de educação alimentar e a saúde bucal concomitante 

ao tratamento restaurador. O aconselhamento dietético no sentido de evitar alimentos e 

bebidas ácidas, reduzindo a frequência de sua ingestão, principalmente como última ingestão 

noturna, tem sido relatado como importante contribuição no tratamento dos pacientes 

acometidos por doenças (SHAW, WEATHERILL, SMITH 1998). Levar a causa e justificar a 

sua importância se faz presente no aconselhamento dietético. Demonstrar que através dos 

distúrbios alimentares, se não erradicados precocemente, podem se tornar irreparáveis e estão 

relacionados à saúde bucal.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1  ÁREA DE ESTUDO 

Esse estudo foi desenvolvido na cidade de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do 

estado de Pernambuco. A cidade de Vitória de Santo Antão possui 372 km² de extensão 

territorial com uma população de 129.974 habitantes (IBGE, 2013). 

 

5.2  POPULAÇÃO DE ESTUDO E PERÍODO DE REFERÊNCIA 

A população estudada foi formada por adolescentes, correspondendo à faixa etária 

entre 10 a 19 anos, de ambos os sexos, matriculados na escola pública estadual Professora 

Amélia Coelho, no biênio 2014/2015.   

 

5.3 AMOSTRA 

 A amostra do presente estudo é do tipo não probabilística intencional, sendo composta 

por 136 adolescentes matriculados na referida escola, que aceitaram participar da pesquisa e 

estiveram dentro dos critérios de inclusão e fora dos critérios de exclusão. 

  

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos na pesquisa adolescentes com idade entre 10 a 19 anos, de ambos os 

sexos, estudantes da escola publica referida no estudo, devidamente matriculados, que 

aceitaram participar da pesquisa, que trouxeram os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APENDICE A) com a assinatura de um responsável, quando menores de 

18 anos e o menores deverão assinar os Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(APENDICE B). Os alunos maiores de 18 anos deverão assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APENDICE C) 

Foram excluídos da pesquisa adolescentes matriculados na educação especial e na 

educação de jovens e adultos (supletivo). Também foram excluídos adolescentes que faziam 

uso de medicamentos que alterem o fluxo salivar (antidepressivos, anti-histamínicos, por 

exemplo). Além dos adolescentes usuários de aparelhos ortodônticos, por inviabilidade de 

avaliação das faces anteriores dos dentes, e que usam próteses parciais extensas (aparelhos 

protéticos reabilitados de grandes perdas dentais) ou tiveram perdas dentárias extensas, por 

inviabilizar a avaliação da condição bucal. 
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5.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

5.5.1 Questionário biodemográfico 

Todos os participantes responderam a um questionário contendo dados de sexo e faixa 

etária. 

5.5.2 Índice de desgaste dentário (ANEXO A) 

O exame clínico bucal foi realizado por um cirurgião- dentista, devidamente calibrado. 

Foi utilizado o Índice de Desgaste Dentário (IDD) (TWI – Tooth Wear Índex), proposto por 

Smith e Knight em 1984, e adaptado por Sales Peres e colaboradores em 2005, o qual 

permitiu avaliar as superfícies vestibulares, linguais e oclusais/incisais, individualmente. É 

proposto avaliar todos os elementos dentários e adotar escores que podem variar de 0 a 4, os 

quais definem o envolvimento somente do esmalte, esmalte/dentina, esmalte/dentina/polpa e 

superfície restaurada devido ao desgaste. Cada superfície do dente que possa receber ação do 

desgaste foi avaliada. A partir do estudo de Araújo (2007), que utilizou a adaptação da escala 

em adultos de 18 a 44 anos, foi possível a utilização deste instrumento neste estudo com 

adolescentes. 

5.5.3 Questionário de hábito alimentar sobre o risco de erosão (ANEXO B): 

Este questionário tem por finalidade investigar quais são os tipos de bebidas ácidas 

mais consumidas pelos participantes e qual a frequência dessa ingestão. 

 

5.6 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

A. Entrega e recolhimento dos termos de consentimento. Para os menos de 18 anos foi 

entregue o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, assinado pelos adolescentes que 

aceitaram participar da pesquisa e pelo seu responsável. Para os participantes maiores de 18 

anos foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

B. Aplicação dos instrumentos escolhidos: Questionário biodemográfico, Ficha clínica 

odontológica sobre o risco de erosão e hábitos alimentares (ANEXO B) e preenchimento do 

Índice de Desgaste Dentário (ANEXO A); 

C. Processamento e análise dos dados 
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A construção do banco de dados foi realizada no programa Excel. Com o objetivo de 

avaliar o comportamento das variáveis segundo o critério de normalidade da distribuição, o 

programa estatístico SPSS foi utilizado. Os dados foram analisados estatisticamente, através 

de distribuições absolutas e percentuais, através de técnicas de estatística descritiva e 

inferencial. O nível de significância utilizado nos testes estatísticos foi de 5% e o nível de 

confiança dos intervalos foram obtidos com o valor de 95%. Os dados coletados estão 

armazenados em banco de dados digital sob a responsabilidade da pesquisadora, em 

computador pessoal, pelo período de 5 anos. Os dados coletados ficarão sob a guarda da 

orientadora (Profª Drª: Rosana Christine Cavalcanti Ximenes, Professora Adjunta I - UFPE-

CAV/SIAPE 3527808), endereço: Rua do Alto do Reservatório, S/N – Bela Vista - CEP 

55608-680 – Vitória de Santo Antão – Fone/FAX (81) 3523-3351.   

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 A pesquisa foi iniciada após a análise e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da UFPE sob o CAAE 29485314.2.0000.5208 (ANEXO C) e 

após a autorização da Escola Estadual Professora Amélia Coelho através da assinatura da 

Carta de Anuência (ANEXO C). 

RISCOS: Os riscos estavam ligados a algum constrangimento que o adolescente possa ter 

para responder aos questionários, e no exame odontológico, como se trata apenas de uma 

observação, a possibilidade de ocorrer algum problema é pequena. Sendo assim, essa pesquisa 

confere um grau mínimo de risco. 

BENEFÍCIOS: Caso o adolescente apresentasse alguma indicação de tratamento foi 

encaminhado ao projeto de extensão do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade 

Federal de Pernambuco (CAV-UFPE) intitulado: “Projeto Adolescer: aprendendo a ser um 

adolescente numa abordagem interdisciplinar” no qual a referida escola faz parte. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A amostra apresentou características semelhantes, tendo sua descrição com relação ao 

sexo e faixa etária apresentada nos Gráficos 1 e 2.  

Com relação à faixa etária (Gráfico 1), obteve-se uma média de 15,05 anos, desvio 

padrão de 1,85 anos e mediana de 15 anos. Estando a maior parte dos estudantes dentro da 

faixa etária de 14 a 15 anos. O grupo em estudo é caracterizado em sua maioria por 

adolescentes do sexo feminino 59,6% (81) em seguida do sexo masculino 40,4% (55) 

(Gráfico 2). 

 

10 a 13 anos
19,9%

14 a 15 anos
42,6%

16 ou mais
37,5%

Gráfico 1 – Distribuição dos pesquisados segundo a faixa etária 

  

Masculino
40,4%

Feminino
59,6%

Gráfico 2 – Distribuição dos pesquisados segundo o sexo 
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Na tabela 1, pode-se observar o consumo de bebidas entre os adolescentes pesquisados.  

Tabela 1 – Distribuição dos pesquisados segundo os hábitos alimentares 

Variável n % 

TOTAL
 

136 100,0 

 Com que frequência toma refrigerante?   

1 vez ao mês 6 4,4 

2 ou 3 vezes ao mês 11 8,1 

1 vez na semana 24 17,6 

2 ou 3 vezes na semana 34 25,0 

Mais de 3 vezes na semana 17 12,5 

Todos os dias 32 23,5 

2 vezes ao dia 6 4,4 

3 vezes ou mais ao dia 4 2,9 

Não toma 2 1,5 

 Qual a marca de refrigerante que mais toma?   

Coca-cola 88 64,7 

Fanta      10 7,4 

Guaraná 24 17,6 

Sprite 3 2,2 

Pepsi 4 2,9 

Schin 5 3,7 

Não toma 2 1,5 

 Tem o hábito de tomar suco?   

Sim 125 91,9 

Não 11 8,1 

 Qual o tipo de suco que utiliza?   

Natural 91 66,9 

Em pó 18 13,2 

Concentrado 3 2,2 

Todos 13 9,6 

Não toma suco 11 8,1 

   

 Quais os sabores dos sucos que mais consome?   

Limão 2 1,5 

Maracujá 11 8,1 

Morango 3 2,2 

Laranja 9 6,6 

Manga 4 2,9 

Cajú 2 1,5 

Goiaba 2 1,5 

Acerola 9 6,6 

Uva 4 2,9 

Todos 13 9,6 

Nenhum 11 8,1 

Vários           66 48,5 
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A partir dos dados obtidos, destaca-se que o consumo na frequência de 2 a 3 vezes por 

semana ou consumo diário de refrigerantes acomete mais da metade da amostra, podendo 

predispor ao aparecimento dessas lesões de erosão. Ainda sobre a frequência do consumo de 

refrigerantes, pode-se observar que foi a “Coca-Cola”, o tipo mais consumido (64,7%) entre 

eles. Esses resultados confirmam a popularidade dos refrigerantes na alimentação dos 

adolescentes servindo como um dos agentes erosivos aos elementos dentais, como 

mencionado anteriormente. 

Dos estudantes, 91,9% tem o hábito de tomar suco, sendo a maioria sucos natural 

(66,9%). O consumo dos sucos ácidos foi o mais citado entre os adolescentes sendo estes 

também um dos agentes causadores da erosão dental.  

A excessiva ingestão de alimentos líquidos industrializados e de sabor doce, 

principalmente entre crianças e adolescentes, fez com que passassem a se hidratar 

essencialmente por meio destes alimentos, abandonando definitivamente a água (WIRTH, 

2010).  

 Segundo a distribuição dos pesquisados, levando em conta a frequência de escovação 

diária e a ocorrência de erosão dentária, conclui-se que 55,9 % (76) relata escovar 3 a 4 vezes 

por dia, seguindo uma porcentagem de 25,0 (34) que se refere aos alunos que relatam escovar 

até 2 vezes por dia, 17,6% (24) para 5 ou mais vezes ao dia e por último 1,5% (2) nenhuma vez 

ao dia. A maioria da população estudada 54,4% (74) não apresentou erosão dental. Porém, 

considera-se a percentagem para aqueles que apresentaram erosão dental (45,6%) uma vez que 

representa quase que metade da população estudada. Estes dados estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos pesquisados segundo a frequência de escovação diária e a ocorrência de 

erosão dentária 

Variável n % 

TOTAL
 

136 100,0 

 Frequência de escovação diária   

Até 2 vezes 34 25,0 

3 a 4 vezes 76 55,9 

5 ou mais 24 17,6 

Nenhuma 2 1,5 

 Erosão dentária   

Negativa 74 54,4 

Positiva 62 45,6 
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Estudos mostram que outros fatores como a escovação dentária, se feita de forma 

irregular, utilizando a força excessiva ou cremes dentais muito abrasivos, pode influenciar no 

processo de erosão (BRANCO et al.,  2008; WOLFF, 2009).  

De acordo com os dados da tabela 3, a variável frequência de uso de refrigerante 

apresentou associação significante com a presença da erosão dental, sem, no entanto, estar 

relacionada com a marca do refrigerante ou com o consumo de sucos ou com a escovação 

dental. Diversos autores (GRIMM; HARNACK; STORY, 2004; VANNUCCHI; ROCHA, 

2012; ESTIMA et al., 2013) afirmaram que o consumo em grande quantidade e alta 

frequência dos refrigerantes é a principal causa do acometimento dos elementos dentários pela 

erosão do tipo extrínseca. 

Lemos e Dallacosta (2005) apontam que os adolescentes são conscientes de como 

deve ser uma alimentação para prevenir doenças e melhorar a saúde, entretanto, salienta a 

dificuldade de adotar tais procedimentos na prática diária, prática esta que deve extrapolar o 

prazer pelo alimento e incorporar a importância do consumo de uma alimentação balanceada e 

nutritiva para constituir-se como ser saudável. Devendo de essa forma ser aconselhados a 

aumentar o consumo de hortículos e frutas em substituição de alimentos açucarados e beber 

mais leite e água em detrimento dos doces e refrigerantes com finalidade de inibir os fatores 

etiológicos que levam ao aparecimento da erosão dentária entre outras lesões e enfermidades. 
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Tabela 3  – Avaliação da ocorrência de erosão dentária segundo os dados relacionados à alimentação 

 Erosão dentária   

Variável Positiva Negativa TOTAL Valor de p 

 n % n % n %  

        

 Frequência do uso de 

refrigerante 
       

Até 3 vezes ao mês 
9 52,9 8 47,1 17 100,0 

p
(1)

 = 

0,019* 

Até 3 vezes na semana 39 67,2 19 32,8 58 100,0  

Mais de 3 vezes na semana 10 58,8 7 41,2 17 100,0  

Todos os dias 15 35,7 27 64,3 42 100,0  

Grupo Total
 

73 54,5 61 45,5 134 100,0  
        

 Marca de refrigerante que 

mais toma       
 

Coca-cola 50 56,8 38 43,2 88 100,0 p
(1)

 =0,259 

Fanta 3 30,0 7 70,0 10 100,0  

Guaraná 15 62,5 9 37,5 24 100,0  

Outros 5 41,7 7 58,3 12 100,0  

Grupo Total
 

73 54,5 61 45,5 134 100,0  

        

 Hábito de tomar suco        

Sim 
69 55,2 56 44,8 125 100,0 

p
(1)

 = 

0,534 

Não 5 45,5 6 54,5 11 100,0  

Grupo Total
 

74 54,4 62 45,6 136 100,0  

        

 Hábito de tomar suco        

Natural 
50 54,9 41 45,1 91 100,0 

p
(2)

 = 

0,575 

Em pó 12 66,7 6 33,3 18 100,0  

Concentrado 1 33,3 2 66,7 3 100,0  

Todos 6 46,2 7 53,8 13 100,0  

Grupo Total
 

69 55,2 56 44,8 125 100,0  

        

 Frequência de escovação 

diária       
 

Até 2 vezes 

14 38,9 22 61,1 36 100,0 

p
(1)

 = 

0,070 

3 a 4 vezes 44 57,9 32 42,1 76 100,0  

5 ou mais 16 66,7 8 33,3 24 100,0  

Grupo Total
 

74 54,4 62 45,6 136 100,0  

        

(*): Associação significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O conhecimento sobre a alimentação em geral influencia fortemente os hábitos 

alimentares, de forma direta ou indireta, podendo afetar o estado nutricional do indivíduo bem 

como o seu bem-estar. A educação alimentar dos adolescentes não é uma tarefa fácil e deve 

levar à conscientização da importância da alimentação saudável e oferecer alternativas 

apropriadas à idade. Além de ser reconhecida no âmbito escolar somada a responsabilidade de 

profissionais da área como forma de diminuir o número de enfermidades.  

A dieta desempenha um papel relevante na prevenção das doenças orais, como por 

exemplo, a erosão dentária. A odontologia e a nutrição são duas grandes áreas da ciência, que 

se relacionam intimamente, uma vez que a carência ou excesso de determinados componentes 

nutricionais se manifestam localmente na cavidade bucal.  

Dessa forma que as alterações nos hábitos alimentares dos adolescentes assumem 

influencia de forma determinante na saúde bucal dos mesmos, podendo levar a alterações 

irreversíveis como a erosão dental. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PARA 

RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS) 

 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho (a) para participar, como 

voluntário (a), da pesquisa “Relação entre fluxo e pH salivar com a erosão dental em 

adolescentes com sintomas de bulimia nervosa”. Esta pesquisa é supervisionada pelo Drª. 

Rosana Christine Cavalcanti Ximenes e está sob a responsabilidade da pesquisadora: 

Raphaelle Lima de Almeida Beltrão– CRO-PE-CD 9302. Endereço: Rua Francisco de Barros 

Barreto, 514/704, Boa viagem, Recife-PE, CEP: 51021550. Telefone: (81)96937595 / (81) 

87415206. Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Dr. Everton Botelho Sougey 

e Dra. Flávia Maria Nassar Vasconcelos. Telefones para contato: 

(81)96438554/(81)86445890. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que o (a) menor 

faça parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa nem o (a) Sr. 

(a) nem o/a voluntário/a que está sob sua responsabilidade serão penalizados (as) de forma 

alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

1 – A pesquisa tem como objetivo identificar a relação entre fluxo e pH salivar associados à 

presença de (desgaste) erosão dental em adolescentes com sintomas de bulimia nervosa, na 

qual o participante responderá a questionários relacionados aos transtornos da alimentação e 

passará por exame clínico bucal.  

2 - O adolescente irá responder a perguntas relacionadas à alimentação e à situação 

econômica da família e será feito o exame clínico odontológico realizado na própria escola, 

em local previamente escolhido pela direção da escola. 

3 - O adolescente tem a garantia de poder perguntar em qualquer momento da pesquisa sobre 

qualquer dúvida e garantia de receber resposta ou esclarecimento a respeito dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outras situações relacionadas à pesquisa. 

4 - Existe total liberdade para retirar o consentimento e não permitir que o jovem participe do 

estudo, em qualquer momento, sem que isso traga qualquer problema ao atendimento que ele 

recebe. 

5 - O adolescente não será identificado em nenhum momento da pesquisa; todas as 

informações serão mantidas em sigilo; e todas as despesas para desenvolvimento da pesquisa 

são de responsabilidade apenas da pesquisadora. 

6 - As respostas do/da jovem serão mantidas em sigilo e os dados coletados serão 

armazenados em banco de dados digital sob responsabilidade da pesquisadora, em 

computador pessoal, pelo período de 5 anos. Os dados coletados ficarão sob a guarda da 

orientadora (Profª Drª: Rosana Christine Cavalcanti Ximenes, Professora Adjunta I - UFPE-

CAV/SIAPE 3527808). 
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RISCOS: Os riscos estão ligados a algum constrangimento que o participante possa ter por 

não saber ou não querer responder aos questionários e ao desconforto que ele possa ter 

durante o exame clínico e a coleta de saliva, pois a mesma será realizada durante 5 minutos 

estando o paciente sentado com a cabeça inclinada para frente em dois momentos distintos. 

Como forma de minimizar, o questionário será aplicado de forma individualizada em 

ambiente reservado. O exame odontológico se trata de uma observação e uma  coleta de 

saliva, utilizando material estéril e descartável, ambos os procedimentos indolores, portanto é 

pequena a possibilidade de ocorrer algum problema.  

BENEFÍCIOS: O participante receberá, por parte da equipe de pesquisa, um exame clínico, 

bem como orientações de higiene oral e de hábitos alimentares saudáveis.  

Caso o adolescente tenha alguma indicação de acompanhamento psicológico receberá por 

parte da equipe de pesquisa encaminhamento formal para ajuda profissional. Psicóloga: 

Tatiana Bertulino CRP-PE: 02/14257, Endereço: Rua Jornalista Paulo Bittencourt nº 155 Sala 

204. Empresarial Derby Park, Derby, Recife. CEP- 52010-260, tendo como contato principal 

o cel: 8776-1236. Nos casos diagnosticados de erosão dental o adolescente receberá o 

atendimento odontológico. Cirurgiã-Dentista: Raphaelle Beltrão CRO-PE-CD: 9302. 

Endereço: Rua José de Alencar nº 477, Sala 511, Boa Vista, Recife. CEP: 50070-075, tendo 

como contato principal o cel: 87415206. Ademais, serão desenvolvidas atividades de 

prevenção e educação em saúde.  

O (a) senhor (a) não pagará nada para ele/ela participar desta pesquisa. Se houver 

necessidade, as despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores 

(ressarcimento com transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

Avenida da Engenharia s/n – 1º anda – Sala 4, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-

600, Tel.: 2126 8588 – email: cepccs@ufpe.br 

________________________________________________________________ 

 (Assinatura da pesquisadora) 

 

 

 CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO 

Eu, _____________________________________,CPF/_________________, abaixo 

assinado, responsável por_________________________________________, autorizo a sua 

participação no estudo___________________________________, como voluntário (a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção para mim ou para o (a) 

menor em questão.  

Local e data __________________ 

Assinatura do (a) responsável: __________________________________________________ 
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Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

OBS: Este Termo de Assentimento do menor de 12 a 18 anos não elimina a necessidade 

da elaboração de um Termo de  

Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo responsável ou 

representante legal do menor. 

 

Convidamos você, após autorização de seus pais para participar como voluntário (a), da 

pesquisa “Relação entre fluxo e pH salivar com a erosão dental em adolescentes com 

sintomas de bulimia nervosa”. Esta pesquisa é supervisionada pelo Drª. Rosana Christine 

Cavalcanti Ximenes e está sob a responsabilidade da pesquisadora: Raphaelle Lima de 

Almeida Beltrão– CRO-PE-CD 9302. Endereço: Rua Francisco de Barros Barreto, 514/704, 

Boa viagem, Recife-PE, CEP: 51021550. Telefone: (81)96937595 / (81) 87415206. Também 

participam desta pesquisa os pesquisadores: Dr. Everton Botelho Sougey e Dra. Flávia Maria 

Nassar Vasconcelos. Telefones para contato: (81)96438554/(81)86445890. 

Após ler as informações a seguir, no caso de aceitar a fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema se desistir, é um direito 

seu. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo 

de Consentimento.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

1 – A pesquisa tem como objetivo identificar a relação entre fluxo e pH salivar associados à 

presença de (desgaste) erosão dental em adolescentes com sintomas de bulimia nervosa, na 

qual o participante responderá a questionários relacionados aos transtornos da alimentação e 

passará por exame clínico bucal.  

2 - Você irá responder a perguntas relacionadas a sua alimentação e a situação econômica da 

sua família. Você passará por um exame clínico odontológico realizado na sua própria escola, 

em local previamente escolhido pela direção da escola. 

3 – Você terá a garantia de poder perguntar em qualquer momento da pesquisa sobre qualquer 

dúvida e garantia de receber resposta ou esclarecimento a respeito dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outras situações relacionadas à pesquisa. 

4 - Existe total liberdade para você desistir de participar do estudo, em qualquer momento, 

sem que isso traga qualquer problema ao atendimento que você recebe. 

5 - Você não será identificado em nenhum momento da pesquisa; todas as informações serão 

mantidas em sigilo; e todas as despesas para desenvolvimento da pesquisa são de 

responsabilidade apenas da pesquisadora. 

6 - As suas respostas serão mantidas em sigilo e os dados coletados serão armazenados em 

banco de dados digital sob responsabilidade da pesquisadora, em computador pessoal, pelo 

período de 5 anos. Os dados coletados ficarão sob a guarda da orientadora (Profª Drª: Rosana 

Christine Cavalcanti Ximenes, Professora Adjunta I- UFPE-CAV/SIAPE 3527808). 

RISCOS: Os riscos estão ligados a algum constrangimento que você possa ter por não saber 

ou não querer responder aos questionários e ao desconforto que você possa ter durante o 
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exame clínico e a coleta de saliva, pois a mesma será realizada durante 5 minutos estando 

você sentado com a cabeça inclinada para frente em dois momentos distintos. Como forma de 

minimizar, o questionário será aplicado de forma individualizada em ambiente reservado. O 

exame odontológico se trata de uma observação e uma  coleta de saliva, utilizando material 

estéril e descartável, ambos os procedimentos indolores, portanto é pequena a possibilidade de 

ocorrer algum problema.  

BENEFÍCIOS: Você receberá, por parte da equipe de pesquisa, um exame clínico, bem 

como orientações de higiene oral e de hábitos alimentares saudáveis.  

Caso você tenha alguma indicação de acompanhamento psicológico, você receberá por parte 

da equipe de pesquisa encaminhamento formal para ajuda profissional. Psicóloga: Tatiana 

Bertulino CRP-PE: 02/14257, Endereço: Rua Jornalista Paulo Bittencourt nº 155 Sala 204. 

Empresarial Derby Park, Derby, Recife. CEP- 52010-260, tendo como contato principal o cel: 

8776-1236. Nos casos diagnosticados de erosão dental você receberá o atendimento 

odontológico. Cirurgiã-Dentista: Raphaelle Beltrão CRO-PE-CD: 9302. Endereço: Rua José 

de Alencar nº 477, Sala 511, Boa Vista, Recife. CEP: 50070-075, tendo como contato 

principal o cel: 87415206. Ademais, serão desenvolvidas atividades de prevenção e educação 

em saúde.  

Você não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as 

despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento com 

transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

Avenida da Engenharia s/n – 1º anda – Sala 4, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-

600, Tel.: 2126 8588 – email: cepccs@ufpe.br 

________________________________________________________________ 

 (Assinatura da pesquisadora) 

 

 ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO 

VOLUNTÁRIO 

 

Eu, _____________________________________, portador (a) do documento de 

identidade_________________(se já tiver documento), abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo __________________________, como voluntário (a). Fui informado (a) 

e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precise pagar nada.  

Local e data __________________ 

Nome e Assinatura do participante ou responsável: 

__________________________________________________ 
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Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA  

MAIORES DE 18 ANOS 

 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa  “Relação entre 

fluxo e pH salivar com a erosão dental em adolescentes com sintomas de bulimia nervosa”. 

Esta pesquisa é supervisionada pelo Drª. Rosana Christine Cavalcanti Ximenes e está sob a 

responsabilidade da pesquisadora: Raphaelle Lima de Almeida Beltrão– CRO-PE-CD 9302. 

Endereço: Rua Francisco de Barros Barreto, 514/704, Boa viagem, Recife-PE, CEP: 

51021550. Telefone: (81)96937595 / (81) 87415206. Também participam desta pesquisa os 

pesquisadores: Dr. Everton Botelho Sougey e Dra.Flávia Maria Nassar Vasconcelos. 

Telefones para contato: (81)96438554/(81)86445890. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar a fazer parte do 

estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a)  não será 

penalizado (a) de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

1 – A pesquisa tem como objetivo identificar a relação entre fluxo e pH salivar associados à 

presença de (desgaste) erosão dental em adolescentes com sintomas de bulimia nervosa, na 

qual o participante responderá a questionários relacionados aos transtornos da alimentação e 

passará por exame clínico bucal.  

2 - O participante irá responder a perguntas relacionadas à alimentação e à situação 

econômica da família e será feito o exame clínico odontológico realizado na própria escola, 

em local previamente escolhido pela direção da escola. 

3 - O participante tem a garantia de poder perguntar em qualquer momento da pesquisa sobre 

qualquer dúvida e garantia de receber resposta ou esclarecimento a respeito dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outras situações relacionadas à pesquisa. 

4 - Existe total liberdade para você desistir de participar do estudo, em qualquer momento, 

sem que isso traga qualquer problema ao atendimento que você recebe. 

5 - O participante não será identificado em nenhum momento da pesquisa; todas as 

informações serão mantidas em sigilo; e todas as despesas para desenvolvimento da pesquisa 

são de responsabilidade apenas da pesquisadora. 

6 - As respostas do participante serão mantidas em sigilo e os dados coletados serão 

armazenados em banco de dados digital sob responsabilidade da pesquisadora, em 

computador pessoal, pelo período de 5 anos. Os dados coletados ficarão sob a guarda da 

orientadora (Profª Drª: Rosana Christine Cavalcanti Ximenes, Professora Adjunta I - UFPE-

CAV/SIAPE 3527808). 

RISCOS: Os riscos estão ligados a algum constrangimento que o participante possa ter por 

não saber ou não querer responder aos questionários e ao desconforto que ele possa ter 

durante o exame clínico e a coleta de saliva, pois a mesma será realizada durante 5 minutos 

estando o paciente sentado com a cabeça inclinada para frente em dois momentos distintos. 

Como forma de minimizar, o questionário será aplicado de forma individualizada em 
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ambiente reservado. O exame odontológico se trata de uma observação e uma  coleta de 

saliva, utilizando material estéril e descartável, ambos os procedimentos indolores, portanto é 

pequena a possibilidade de ocorrer algum problema.  

BENEFÍCIOS: O participante receberá, por parte da equipe de pesquisa, um exame clínico, 

bem como orientações de higiene oral e de hábitos alimentares saudáveis.  

Caso o adolescente tenha alguma indicação de acompanhamento psicológico receberá por 

parte da equipe de pesquisa encaminhamento formal para ajuda profissional. Psicóloga: 

Tatiana Bertulino CRP-PE: 02/14257, Endereço: Rua Jornalista Paulo Bittencourt nº 155 Sala 

204. Empresarial Derby Park, Derby, Recife. CEP- 52010-260, tendo como contato principal 

o cel: 8776-1236. Nos casos diagnosticados de erosão dental o adolescente receberá o 

atendimento odontológico. Cirurgiã-Dentista: Raphaelle Beltrão CRO-PE-CD: 9302. 

Endereço: Rua José de Alencar nº 477, Sala 511, Boa Vista, Recife. CEP: 50070-075, tendo 

como contato principal o cel: 87415206. Ademais, serão desenvolvidas atividades de 

prevenção e educação em saúde.  

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver 

necessidade, as despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores 

(ressarcimento com transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

Avenida da Engenharia s/n – 1º anda – Sala 4, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-

600, Tel.: 2126 8588 – email: cepccs@ufpe.br 

________________________________________________________________ 

 (Assinatura da pesquisadora) 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo __________________________, como voluntário 

(a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento.  

Local e data __________________ 

 

Nome e Assinatura do participante ou responsável: 

__________________________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – FICHA DE ÍNDICE DE DESGASTE DENTÁRIO 

 

Segundo este índice, as condições de desgaste dentário são: 

0 – Sem desgaste: Superfície dentária sem desgaste dentário; 

1 – Incipiente: Superfície dentária a qual apresenta desgaste dentário envolvendo apenas o 

esmalte; 

2 – Moderada: Superfície dentária a qual apresenta desgaste dentário envolvendo esmalte e 

dentina; 

3 – Severa: Superfície dentária a qual apresenta desgaste dentário com comprometimento 

pulpar ou envolvimento de dentina secundária; 

4 – Restaurado: Superfície dentária encontra-se restaurada devido ao desgaste dentário; 

9 – Sem Registro: Quando por algum motivo, como banda ortodôntica, não é possível 

examinar a superfície dentária. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO SOBRE O RISCO DE EROSÃO 
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ANEXO C - APROVAÇÃO DO COMITÉ DE ÉTICA 
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