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Resumo 

 
 

CHISINI, Luiz Alexandre. Avaliação dos fatores que influenciam a substituição 
de restaurações de amálgama por resina composta em dentes posteriores ao 
longo da vida: um estudo numa coorte de nascimentos. 2017. 77f. Dissertação 
de Mestrado em Odontologia – Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Ano. 
 
As restaurações diretas ainda são o método mais utilizado para o tratamento das 

sequelas da cárie dentária. Entre os materiais utilizados para esse fim, o amálgama 

foi o mais utilizado durante o século XX e seu uso mostrou grande declínio nas 

últimas décadas, principalmente devido ao aumento da demanda estética e à 

ausência de adesão à estrutura dentária. Com o avanço dos sistemas adesivos, as 

resinas compostas tornaram-se os materiais de escolha por profissionais e 

pacientes, principalmente devido à alta estética fornecida por eles. A substituição de 

amálgama por resina composta tem sido uma prática comum e isso se deve, em 

grande parte, à busca dos pacientes por padrões altamente estéticos. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência e os fatores de risco para a 

substituição de restaurações posteriores de amálgama por resinas compostas em 

indivíduos do sul do Brasil, entre os 24 e 31 anos de idade. Uma amostra 

representativa de todos os 5914 nascimentos de 1982 em Pelotas foi investigada 

prospectivamente e as restaurações posteriores foram acessadas aos 24 (n=720) e 

aos 31 anos de idade (n=539). Foram coletadas variáveis de nível individual (nível 

2), incluindo características demográficas, socioeconômicas, de saúde bucal e 

dentais de diferentes avaliações da coorte. As variáveis do nível dental (nível 1) 

incluíram o grupo dentário, o tempo estimado na boca e número de superfícies de 

restaurações. Um total de 246 indivíduos apresentaram 718 restaurações de 

amálgama aos 24 anos. A ocorrência de substituição em 7 anos foi de 18,9%. Os 

modelos de regressão de Poisson multinível mostraram que indivíduos negros 

apresentaram menor risco de substituição de restaurações de amálgama por resina 

composta em comparação com indivíduos brancos (IRR - 0,39 (0,16 - 0,95)). O 

aumento do nível educacional aos 31 anos foi associado ao aumento do risco de 

substituição de restaurações de amálgama. Indivíduos com 12 ou mais anos de 

educação apresentaram um risco maior que quatro vezes de ter suas restaurações 

substituídas. Considerando as variáveis de nível dental, as restaurações de 
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amálgama com duas ou mais superfícies aos 24 anos mostraram um IRR 2,80 vezes 

maior para a substituição em comparação com aquelas com apenas uma superfície. 

Fatores individuais assim como os relacionados com os dentes desempenharam um 

papel fundamental na escolha da substituição de amálgama por resina composta. 

Além disso, a substituição de restaurações de amálgama por resina composta em 

dentes posteriores foi um procedimento comum, mesmo com um valor estético 

questionável. 

 
 
Palavras-chave: Estudos de coorte; epidemiologia; resina composta; amálgama; 

substituição 
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Abstract 

 
 

Chisini, Luiz Alexandre. Evaluation of factors that influencing amalgam 
restorations replacment by composite resins in posterior teeth in the life 
course: a study in a birth cohort. 2017. 77p. Dissertation Master degree in 
Dentistry. Graduate Program in Dentistry. Federal University of Pelotas, Pelotas, 
2017. 

 
Direct restorations are still the most frequently method used for the treatment of the 

sequelae of dental caries. Among the materials used for this purpose, the amalgam 

was the most used during the twentieth century and its use showed broad decline in 

recent decades mainly due to increase on esthetic demand and the absence of 

adhesion to tooth structure. With the improvement of adhesive systems, resin 

composites have become the materials of choice for professionals and patients, 

mainly due to high aesthetics provided by them. Replacement of amalgam for 

composite resin has been a common practice and this is due, in large part, to search 

for highly aesthetic patterns by patients. Thus, the aim of present study was to 

evaluate the occurrence and risk factors for replacement of amalgam posterior 

restorations for composite resins in individuals from 24 to 31 years old, in southern 

Brazil. A representative sample of all 5914 births in 1982 in Pelotas was 

prospectively investigated, and the posterior restorations were accessed at 24 

(n=720) and 31 years of age (n=539). Individual-level variables (level 2) including 

demographic, socio-economic, oral health and dental service characteristics were 

collected from different waves of the cohort. Tooth-level variables (level 1) included 

dental group, estimated time in mouth and number of surfaces of restorations. A total 

of 246 individuals presented 718 amalgam restorations at 24 years. The occurrence 

of replacement in 7 years was 18.9%. Multilevel Poisson regression models showed 

that black people presented a lower risk for replacement of amalgam restorations for 

composite resin compared with white individuals (IRR – 0.39 (0.16 – 0.95)). The 

increase on educational level at age 31 was associated with increased risk for 

replacement of amalgam restorations. Individuals with 12 or more years of education 

presented more than four-fold risk to have their restorations replaced. Considering 

tooth-level variables, amalgam restorations with two or more surfaces at age 24 

showed an IRR 2.80 times greater for replacement compared with those with only 
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one surface. Both individual and tooth-related factors play a key role in choosing for 

replacement amalgam fillings by composite resin. Furthermore, substitution of 

amalgam restorations for composite resin in posterior teeth was a common 

procedure, even with a questionable aesthetic value. 

 
Key-words: Cohort studies; epidemiology; composite resin; amalgam; replacement 
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1 Introdução 

 

A cárie dental é um problema de saúde pública com alta prevalência em todo 

o mundo, afetando tanto a dentição decídua quanto a permanente (KASSEBAUM, 

2015). O método mais utilizado pelos dentistas para o tratamento das sequelas 

dessa doença é a realização de restaurações diretas (NASCIMENTO, 2013). Entre os 

materiais utilizados para este fim, o amálgama foi o mais usado durante o século XX 

e seu uso apresentou um grande declínio nas últimas décadas, principalmente 

devido ao aumento da demanda estética, à ausência de adesão à estrutura dentária 

e à presença de mercúrio que levou a sua proibição em vários países (DEMARCO, 

2012; ALEXANDER, 2016). No entanto, restaurações diretas de amálgama apresentam 

um baixo custo e uma menor sensibilidade à técnica, além de estarem associadas a 

bons desempenhos clínicos. Assim, ainda pode apresentar um importante papel nos 

serviços públicos de saúde (TOBI, 1999; BEAZOGLOU, 2007).  

Desde o desenvolvimento das técnicas de condicionamento ácido da dentina, 

a resina composta tem sido o material de escolha por profissionais e pacientes 

(ROETERS, 2004; CORREA, 2012). Estudos clínicos têm demonstrado que assim como 

o amálgama, a resina composta tem apresentado elevadas taxas de sobrevivência 

(BERNARDO, 2007; OPDAM, 2007; DA ROSA RODOLPHO, 2011). Além dos fatores 

associados às propriedades dos materiais, os fatores relacionados às características 

do paciente, operador e do dente são extremamentes importantes em termos de 

avaliação de longevidade de restaurações e devem ser consideradas nas análises 

(DEMARCO, 2012). A literatura tem apontado que os fatores de risco do paciente, 

como a presença de estresse oclusal elevado e/ou elevado risco à cárie têm uma 

influência importante na longevidade destas restaurações (VAN DE SANDE, 2013; VAN 

DE SANDE, 2016). Além disso, um estudo populacional observou que fatores 

socioeconômicos e demográficos influenciaram a escolha dos materiais 

restauradores (CORREA, 2012). Níveis mais altos de escolaridade materna foram 

associados à seleção de resina composta. Por outro lado, pacientes que utilizam 

serviços de saúde de convênio e apresentavam um alto risco de cárie foram 
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associados à presença de restaurações de amálgama em dentes posteriores 

(CORREA, 2012).  

Devido ao aumento da exigência estética do paciente, restaurações 

satisfatórias de amálgama têm sido substituídas por restaurações de resina 

compostas mesmo sem indicação clínica (LUCAROTTI, 2005; VIDNES-KOPPERUD, 

2009). A substituição de restaurações apenas por razões estéticas leva à perda 

desnecessária de estrutura dental sadia (ELDERTON, 1988) especialmente quando se 

considera dentes posteriores, que a priori não interferem na estética. Esta recente 

exigência por padrões altamente estéticos é um fenômeno crescente na sociedade 

moderna atual. Isto pode resultar na escolha por parte do paciente por 

procedimentos que conduzem a um sobretratamento. Da mesma forma, o dentista 

pode utilizar essa demanda como uma oportunidade para indicar ou induzir um 

tratamento biologicamente desnecessário meramente por motivos econômicos, o 

que pode conduzir a uma ciclo restauraor repetitivo (ELDERTON, 1988). 

Apesar da substituição de restaurações ser uma atividade freqüente na 

prática odontológica (DEMARCO, 2012), há uma falta de estudos avaliando a 

ocorrência deste desfecho, bem como dos fatores que podem levar à substituição de 

amálgama por resina composta. Além disso, não há relatos da ocorrência deste 

desfecho em estudos de base populacional e fatores individuais assim como fatores 

dentais podem estar influenciando a substituição destas restaurações. Desta forma, 

o objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência de substituição de 

restaurações de amálgama por resina composta em dentes posteriores e os fatores 

associados a essa ocorrência em indivíduos de uma coorte de nascimentos no sul 

do Brasil, dos 24 aos 31 anos de idade. 

 

 

  

 

 



14 
 
 

 

 

 

2 Projeto de pesquisa 

 

2.1 Introdução 

A cárie dental é uma doença crônica influenciada por fatores socioeconômicos 

(PERES, 2007) que continua sendo um problema de saúde pública em todo o mundo. 

Cerca de 2,4 bilhões de pessoas apresentam lesões de cárie não tratadas em dentes 

permanentes e aproximadamente 621 milhões de dentes decíduos são afetados pela 

doença (KASSEBAUM, 2015), o que impacta negativamente na qualidade de vida destas 

pessoas (ORTIZ, 2014; RAMOS-JORGE, 2015). O tratamento mais comumente escolhido 

pelos dentistas para o tratamento das sequelas da cárie são as restaurações diretas 

(NASCIMENTO, 2013). Apesar das restaurações indiretas apresentarem menores taxas 

de falhas anuais (MANHART, 2004), restaurações diretas também apresentam excelente 

longevidade (DEMARCO, 2012), podendo ser realizadas em uma única sessão clínica, o 

que diminui o custo do procedimento, além de requerer menor desgaste da estrutura 

dental remanescente (BRUNTHALER, 2003; BALDISSERA, 2013). 

Dentre os materiais utilizados para restaurações diretas, o amálgama dental foi 

o material restaurador predominante durante o século XX. Apesar de ter sido 

recentemente proibido por diversos governos, devido ao fato de conter mercúrio em 

sua composição, não existem evidências conclusivas que demostrem sua associação 

com desordens neurológicas (BELLINGER, 2007; RASINES ALCARAZ, 2014) ou outros 

efeitos deletérios à saúde da população (BATES, 2006).  Além disto, a poluição 

ambiental causada por ele é considerada insignificante quando comparada a outras 

fontes (JONES, 2008). Como vantagens, o amálgama dental apresenta baixo custo, boa 

longevidade e baixa sensibilidade técnica, o que o torna um material muito interessante 

do ponto de vista de gestão de serviços públicos de saúde (BEAZOGLOU, 2007). Por 

outro lado, ele apresenta desvantagens importantes, por se tratar de um material que 

não apresenta adesão aos tecidos dentários, não ser estético e necessitar de remoção 

de estrutura dental sadia para retenção, divergindo da atual filosofia de odontologia 

minimamente invasiva (ROETERS, 2004; BERNARDO, 2007).  
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A partir do desenvolvimento das técnicas de condicionamento ácido da dentina, 

a resina composta passou a ser uma alternativa viável, tornando-se o material de 

escolha por profissionais e pacientes (ROETERS, 2004). Além de ser altamente estética, 

tratando-se de um material adesivo, nenhuma estrutura dental sadia precisa ser 

removida (FERRACANE, 2011; BALDISSERA, 2013). Isso restringe o preparo ao tecido 

dental cariado, o que não é possível com o amálgama. A alta tecnologia empregada no 

desenvolvimento de novos materiais restauradores introduziu ao mercado, nos anos 

90, compósitos considerados universais (BALDISSERA, 2013). Estes compósitos 

apresentam consideráveis quantidades de partículas de carga, que melhoram suas 

propriedades mecânicas para o uso em dentes posteriores, além de apresentarem alto 

polimento, requisito necessário para utilização em dentes anteriores. Nos últimos anos, 

compostos nanoparticulados foram desenvolvidos com a finalidade de melhorar o 

polimento e a estética destes materiais sem causar a perda das propriedades 

mecânicas. No entanto, por se tratarem de materiais recentes, acompanhamentos que 

possam demonstrar superioridade aos já utilizados ainda não foram realizados 

(FERRACANE, 2011). Um recente estudo acompanhou por 22 anos a performance de 

restaurações classe I e II e encontrou uma taxa de falha anual de 1,5% para resinas 

midfiled e 2,2% para resinas minifiled (DA ROSA RODOLPHO, 2011). Estes dados 

demonstram que as taxas de sobrevivência de restaurações de resina composta 

podem ser comparáveis as de amálgama, mesmo considerando compósitos 

considerados já ultrapassados, desenvolvidos a mais de 20 anos (BRUNTHALER, 2003; 

MANHART, 2004; OPDAM, 2007; RASINES ALCARAZ, 2014). 

Estudos longitudinais (prospectivos e retrospectivos) que avaliam a 

sobrevivência de restaurações, de maneira geral, incluem apenas pacientes motivados 

e com boa higiene oral, além de excluírem da amostra pacientes com hábitos 

parafuncionais como o bruxismo. VAN DE SANDE (2013), num estudo retrospectivo 

baseado na prática clínica, avaliou 306 restaurações de resina composta em dentes 

posteriores e observou que 30% das restaurações falharam entre 10 e 18 anos, das 

quais 82% estavam associadas a pacientes com elevado risco de cárie e/ou bruxismo. 

Além disto, os principais motivos de falhas encontrados foram a cárie secundária e a 

fratura da restauração, respectivamente. Estes achados corroboram com outros 

estudos sugerindo que as falhas das restaurações podem estar mais relacionadas com 

fatores relacionados ao paciente do que relativos ao material restaurador empregado 

(DEMARCO, 2012). Sendo a fratura ou o lascamento destas restaurações uma das 
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principais causas de falha, o reparo parece ser uma excelente alternativa por se tratar 

de um procedimento menos invasivo, não requerendo remoção total da restauração, o 

que diminui a perda de estrutura dental sadia (DEMARCO, 2012; LENZI, 2013). 

Estudos populacionais têm demonstrado que a qualidade das restaurações 

pode ser afetada por determinantes socioeconômicos do paciente (CORREA, 2013). 

Indivíduos que sempre foram pobres ou eram filhos de mães com baixa escolaridade 

ao nascimento apresentaram mais restaurações consideradas insatisfatórias na vida 

adulta (CORREA, 2013). Estes achados ressaltam as iniquidades presentes na 

sociedade e seus reflexos cumulativos na saúde das pessoas (MARMOT E ALLEN, 2014). 

Desta forma, pessoas em condições sociais desfavoráveis acabam acessando menos 

aos serviços de saúde, mesmo que gratuitos, além de muitas vezes, não se 

beneficiarem de medidas de saúde pública como, por exemplo, a fluoretação das 

águas. Desta forma, políticas públicas de saúde devem focar nas populações mais 

vulneráveis para que tais desigualdades possam diminuir ao longo dos anos (PERES, 

2007). 

Da mesma forma, outro estudo de base populacional, que acompanhou 

indivíduos ao longo da vida, demonstrou que a escolha do material restaurador esteve 

associada ao tipo de serviço acessado aos 15 anos de idade (CORREA, 2012). Pessoas 

que acessaram serviços públicos ou serviços de convênios odontológicos 

apresentaram mais chances de ter restaurações posteriores de amálgama, enquanto 

que pessoas que acessaram serviços privados apresentaram mais restaurações 

posteriores de resina composta. Isto pode ser explicado pelo fato do custo do 

amálgama ser inferior ao de resinas compostas além de requerer um tempo menor 

para sua aplicação. Assim, quando pensamos em serviços públicos ou de planos de 

saúde, o custo institucional pode ser diminuído (BEAZOGLOU, 2007). Da mesma forma, o 

estudo de CORREA (2012), mostrou que o dente afetado influencia na escolha do 

material, onde pré-molares tem maior chance de serem restaurados com resina 

composta, provavelmente por sua localização mais anterior.  

Observamos assim, que a escolha do material restaurador não segue apenas 

parâmetros relacionados às propriedades dos materiais, podendo estar relacionada a 

fatores dentários, individuais (DEMARCO, 2012) e sociais/contextuais (CORREA, 2013). 

Apesar da alta tecnologia empregada no desenvolvimento das resinas compostas tê-la 

transformada num material com longevidade semelhante ao amálgama (OPDAM, 2007), 

nenhuma mudança parece ter sido realizada por parte dos dentistas na abordagem aos 
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pacientes. Continuamos sendo incapazes de enfrentar os fatores 

comportamentais/biológicos que levam à cárie dental. Isto se reflete no fato de ser a 

cárie secundária o principal fator de troca de restaurações (OPDAM, 2007; VAN DE 

SANDE, 2013). Neste contexto, podemos observar que a incidência de cárie secundária 

em restaurações de amálgama é inferior quando comparada a de resinas compostas 

(RASINES ALCARAZ, 2014), o que pode ser explicado pelo fato do amálgama conter 

prata, um conhecido antimicrobiano. 

 Contudo, mesmo que restaurações satisfatórias de amálgama possam 

apresentar um risco menor ao desenvolvimento de cárie secundária, elas têm sido 

frequentemente substituídas por restaurações de resina composta (LUCAROTTI, 2005), 

muitas vezes pelo simples fato de não serem estéticas (VIDNES-KOPPERUD, 2009). A 

substituição destas restaurações sem indicação leva a perdas desnecessárias de 

estrutura dental sadia (ELDERTON, 1988) principalmente quando consideramos dentes 

que não interferem na estética como os dentes posteriores. Esta recente demanda por 

padrões altamente estéticos, fenômeno crescente na sociedade moderna atual, pode 

acarretar na escolha, por parte dos pacientes, de procedimentos que levem a um sobre 

tratamento. Da mesma forma, o profissional pode ver na estética uma oportunidade de 

indicar ou induzir um tratamento biologicamente desnecessário ao paciente, 

meramente por questões mercantilistas, o que pode levar a um ciclo restaurador 

repetitivo (ELDERTON, 1988).  

Apesar da substituição de restaurações ser uma atividade frequente na prática 

odontológica, observamos uma carência de estudos sobre a incidência de realização 

deste procedimento assim como sobre os fatores que podem levar a substituição do 

amálgama pela resina composta. Além disso, não existem relatos analisando a 

ocorrência deste desfecho em estudos de base populacional. Fatores individuais 

(socioeconômicos, utilização de serviços de saúde, condições da saúde bucal) e 

fatores dentários (tipo de cavidade, tamanho, localização do dente na arcada dental) 

podem estar influenciando a realização da troca destas restaurações. 

Estudos longitudinais prospectivos, como os de coorte de nascimentos, se 

tornam modelos que proporcionam o entendimento do ciclo vital (BARROS, 2008) e 

parecem ser adequados para permitir a compreensão das influências que exposições 

individuais ocorridas ao longo da vida podem ter sobre futuros desfechos na saúde 

bucal dos indivíduos. 
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2.2 Objetivo geral 

 

Avaliar a ocorrência de troca de restaurações de amálgama por resina 

composta assim como analisar os fatores associados à esta troca em indivíduos da 

coorte de nascimento de 1982, dos 24 aos 31 anos de idade, no sul do Brasil. 

 

2.3 Objetivos específicos  

 

 Avaliar a associação entre a troca de restaurações de amálgama e fatores 

clínicos relacionados à restauração (tipo de material, extensão da restauração e tipo 

de dente). 

 Avaliar a associação entre a troca de restaurações de amálgama e fatores 

individuais demográficos e socioeconômicos (cor da pele, escolaridade, renda), 

comportamentais (hábitos de higiene, utilização de serviços odontológicos) e clínicos 

(presença de cárie, distúrbios oclusais) 

 

 

2.4 Materiais e métodos 

2.4.1. Tipo de estudo 

Será conduzido um estudo observacional prospectivo a partir de uma coorte 

de nascimentos. Em 1982, todos os nascidos vivos nas 3 maternidades da cidade de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, foram identificados e submetidos a um inquérito de 

saúde perinatal, na qual as crianças eram pesadas e as mãe entrevistadas sobre 

condições socioeconômicas, demográficas e de saúde geral. Ao total, 5.914 crianças 

foram identificadas, representando 99,2% dos nascimentos daquele ano. Esta 

população segue sendo acompanhada ao longo da vida (BARROS, 2008). 

Em 1997, quando os indivíduos tinham 15 anos de idade, um estudo de 

saúde bucal (ESB-97) foi realizado em amostra desta coorte. Esta amostra 

representativa foi obtida através da busca dos indivíduos da coorte em 70 setores 

censitários (27% do total) da zona urbana de Pelotas. Foram localizados 1076 

indivíduos pertencentes a coorte, dos quais, 900 foram aleatoriamente selecionados, 
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compondo assim a amostra do ESB-97. Foi realizada uma entrevista, onde 

constavam questões sobre hábitos de higiene bucal, utilização de serviços 

odontológicos e dor de origem dental além de exames odontológicos, que avaliaram 

a presença de cárie e problemas oclusais. 

Os 888 jovens participantes (98,7%) do ESB-97 foram contatados em 2006 

(ESB-06) para uma nova entrevista, composta também pela realização de exames 

odontológicos. Desta forma, foi possível coletar informações sobre cárie dentária, 

qualidade das restaurações em dentes posteriores e lesões bucais, entre outros. 

Além disto, na entrevista os indivíduos foram questionados sobre uso de serviços 

odontológicos, episódios de dor de origem dental e hábitos de higiene oral. Um total 

de 720 indivíduos compuseram o ESB-06, representando 80% da amostra inicial 

(PERES, 2011). 

Em 2013, as 900 pessoas da amostra inicial, foram novamente contatadas. 

Estas pessoas, agora com 31 anos de idade, foram localizados e compuseram o 

(ESB-13). Assim como nos estudos precedentes, no ESB-13 os indivíduos também 

foram entrevistados e exames clínicos foram realizados, onde, além de outras 

condições orais, avaliaram-se as restaurações em dentes posteriores.  

 

2.4.2. Variáveis relativas às restaurações  

A variável desfecho deste estudo será a ocorrência de troca de restauração 

de amálgama por resina composta em dentes posteriores entre os 24 e 31 anos de 

idade. Essa variável será obtida pelas avaliações das restaurações realizadas nos 

dois períodos. Toda a restauração de amálgama presente aos 24 anos de idade e 

que, aos 31 anos, tenha sido verificada uma restauração de resina composta no 

mesmo local será caracterizada como troca de restauração. 

2.4.2.1. Variáveis relativas a restauração aos 24 anos 

Aos 24 anos de idade cada restauração posterior presente na boca dos 

participantes foi avaliada quanto a (tabela 1): 1) tipo de material restaurador; 2) 

localização do dente; 3) tipo de cavidade; 4) estimativa de tempo em boca; 5) 

classificação da restauração; e 6) razão da classificação insatisfatória. 

2.4.2.2. Variáveis relativas a restauração aos 31 anos 
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Aos 31 anos de idade, as restaurações posteriores foram novamente 

avaliadas de acordo com: 1) tipo de material restaurador 2) localização do dente; 3) 

superfícies envolvidas na restauração; 4) tempo estimado em boca; 5) qualidade das 

restaurações e 6) razão de falha.  

 

Tabela 1 – Lista de variáveis aos 24 e aos 31 anos de idade e suas respectivas 

categorizações. 

Variáveis Categorias 

1. Variável das restaurações 
aos 24 e 31 anos 

 

Tipo de material Amálgama e resina composta 

Localização do dente Pré molar e molar 

Superfícies envolvidas na 

restauração 

Quantidade: 1, 2, 3, 4 superfícies ou mais 

Superfícies: oclusal, vestibular, lingual/palatina, 

mesial e distal 

Tempo estimado da restauração Até um ano; 1.1 à 5 anos; 5.1 à 10 anos e mais de 

10 anos 

Classificação da restauração Satisfatória e insatisfatória 

Razão da classificação insatisfatória Carie secundária; fratura (parcial ou total); dor 

(moderada ou severa); outro (desgaste expondo 

dentina, ausência de contatos proximais, rugosidade 

pronunciada) 

2. Individuais  

Sexo Masculino e feminino 

Cor da pele referida aos 24 anos Brancos/amarelos, pardos e negros 

3. Sociodemográficas  

Escolaridade aos 30 anos >12, de 9 a 11, de 5 a 8, ≤ 4 anos 

Renda familiar 30 anos de idade “Não pobres” (2 tercis com maior renda) e “pobre” 

(tercil com menor renda) 

4. Individuais e 
Comportamentais 

 

Utilização de serviços odontológicos 

no último ano aos 24 e 31 anos 

Sim e não 

Tipo de serviço utilizado Serviço público, privado e convênio 

5. Autopercepção  
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Satisfação com aparência geral Muito satisfeito; satisfeito; nem satisfeito, nem 

insatisfeito; insatisfeito e muito insatisfeito 

Satisfação com aparência dos 

dentes 

Muito satisfeito; satisfeito; nem satisfeito, nem 

insatisfeito; insatisfeito e muito insatisfeito 

Busca por tratamentos estéticos Sim e não 

6. Individuais clínicas  

Cárie aos 24 anos CPO-D (em tercis) 

 

 

2.4.3. Variáveis independentes 

As variáveis independentes que serão utilizadas no estudo foram obtidas dos 

levantamentos realizados aos 24 e 31 anos de idade. 

2.4.3.1 Variáveis individuais demográficas e socioeconômicas 

A variável cor da pele referida aos 24 anos de idade será categorizada em 

brancos/amarelos, pardos e pretos. Para escolaridade do indivíduo será considerado 

o número de anos de estudo e a seguir a variável será categorizada em quatro 

grupos (>12; de 9 a 11; de 5 a 8; ≤ 4 anos).  

A renda familiar aos 30 anos de idade foi coleta de forma contínua e os 

indivíduos serão categorizados em tercis para realização das análises. Os indivíduos 

dos dois tercis de renda mais elevada serão agrupados em uma categoria 

denominada “não pobre”, enquanto os do tercil de menor renda serão classificados 

como “pobre”.  

 

2.4.3.2 Variáveis individuais comportamentais 

A utilização de serviços odontológicos foi medida aos 24 e 31 anos de idade 

através da pergunta: “Alguma vez na vida foste ao consultório do dentista?”. Além 

disto, através da pergunta “Onde você foi atendido na última consulta?” será 

possível obter a informação referente ao tipo de serviço que a pessoa utilizou: a) 

dentista particular; b) dentista de convênio; c) faculdade de odontologia, d) posto de 

saúde; e) no local onde trabalho; F) outro. Desta forma, as variáveis serão 

categorizadas de acordo com a forma de pagamento dos serviços odontológicos 
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prestados. As opções “faculdade de odontologia” e “posto de saúde” serão 

agrupadas em serviço público; “dentista particular” será considerado serviço privado; 

e “dentista de convênio” e “local de trabalho” serão agrupados em convênio. 

 

2.4.3.3 Variáveis de autopercepção 

 

 As variáveis relacionadas a autopercepção dos indivíduos foram coletadas 

aos 31 anos de idade através das perguntas que seguem: 1. “Você está satisfeito 

com a sua aparência?”, “Considerando a aparência de teus dentes o senhor está?” e 

“Considerando a cor de teus dentes o senhor está?”. As respostas para tais 

perguntas foram coletadas da seguinte forma: a) muito satisfeito; b) satisfeito; c) 

nem satisfeito, nem insatisfeito; d) insatisfeito e e) muito insatisfeito. Além disto, a 

pergunta “Você já considerou que seus dentes estavam escuros e fez tratamento 

para clareá-los?” será utilizada como medida de busca por tratamentos estéticos 

pelo paciente. As respostas para tal pergunta foram coletadas como segue: a) não; 

b) sim, uma vez e c) sim, mais de uma vez. Desta forma, para a análise, as 

respostas serão categorizadas dicotomicamente entre os que já buscaram o 

tratamento e os que nunca buscaram.  

 

2.4.3.4 Variáveis individuais clínicas 

Para avaliação da variável cárie aos 24 anos utilizou-se como critério o índice 

CPO-D (WHO, 1997) que será categorizado através da divisão dos indivíduos em 

tercis, para estabelecer a experiência de cárie dos indivíduos ao longo da vida. 

 

 

2.4.4.  Trabalho de campo 

Os exames odontológicos foram realizados por 06 alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Além 

destes, oito anotadores também participaram da equipe. Todos os examinadores e 

entrevistadores foram treinados e calibrados seguindo metodologia previamente 

descrita (PERES, 2001). A reprodutibilidade diagnóstica foi aferida pela estatística 



23 
 
 

Kappa (variáveis categóricas). O menor valor de kappa aceitável neste estudo foi de 

0,65. Além disso, 10% das entrevistas foram repetidas com uma versão resumida do 

questionário. 

Para realização do exame foram utilizados avental, máscara, gorro e luvas 

descartáveis, luz artificial adaptada à cabeça do examinador, espelho bucal e sonda 

periodontal NIDR, sendo os dois últimos previamente autoclavados.  

2.4.5. Análise dos dados 

O software STATA versão 11.0. será utilizado para análise dos dados. Será 

realizada uma análise descritiva para determinar a frequência relativa e absoluta das 

variáveis relativas às restaurações e para descrever a incidência de troca de 

restaurações de amálgama por resina composta no período avaliado.  

Para análise dos fatores associados à troca de restaurações de amálgama 

por resina serão utilizados modelos de regressão de Poisson multinível, 

considerando efeitos mistos e dois níveis de organização das variáveis: nível 

dentário (nível 1) e nível individual (nível 2). Um modelo teórico-hierárquico será 

adotado para a análise multinível (Figura 1). Somente as variáveis que na análise 

bivariada apresentarem valor p<0,25 serão incluídas nos modelos finais. Serão 

obtidas as razões de incidência para as variáveis de interesse e seus respectivos 

intervalos de confiança de 95%.  

 

No modelo multinível, as variáveis independentes serão agrupadas em 

quatroblocos para determinar sua entrada no modelo multivariado. Desta forma, as 

variáveis sociodemográficas irão compor o primeiro bloco por serem consideradas 

as variáveis mais distais em relação ao desfecho estudado. Elas estão fortemente 

relacionadas com os determinantes de saúde a nível individual, influenciando a 

exposição dos indivíduos a fatores protetores, ou expondo essas pessoas a fatores 

 

Figura 1 – Demonstração esquemática do modelo teórico-hierárquico a ser utilizado 

na análise de dados multinível. 
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comuns de risco (PERES, 2007). Compreendendo que fatores socioeconômicos 

influenciam o acesso das pessoas aos serviços de saúde (WHO, 2008) indivíduos 

que vivem em condições sociodemográficas desfavoráveis tendem a ter um menor 

acesso aos serviços de saúde (WHO, 2008) o que pode se refletir no aumento da 

incidência de lesões de cárie ao longo da vida. CORREA (2013) demonstrou que 

fatores sociais estiveram associados com falhas de restaurações e que as 

iniquidades presentes ao nascimento influenciaram condições de saúde na vida 

adulta. Além disto, a utilização de diferentes serviços de saúde influenciou o material 

restaurador utilizado (CORREA, 2012). Problemas de saúde oral podem ser reflexos 

dos fatores econômicos e sociais ao longo do curso da vida dos indivíduos mediados 

pelos fatores comportamentais (PERES, 2007) que assim afetam a autopercepção 

individual (FOSTER PAGE, 2013). Desta forma, a satisfação com a aparência geral 

pode ser associada com desfechos positivos em saúde bucal e problemas dentários 

como maloclusão e cárie dentária podem impactar negativamente na qualidade de 

vida das pessoas (FOSTER PAGE, 2013). A nível dental, a localização do dente na 

arcada e o grupo dental foram fatores importantes e que influenciaram a escolha do 

material restaurador (CORREA, 2012). Estes fatores devem ser considerados, pois 

restaurações de amálgama em pré-molares são mais susceptíveis a fraturas quando 

comparadas com molares e a quantidade de faces a serem restauradas pode afetar 
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escolha do material restaurador utilizado (LUBISICH, 2011) e consequentemente sua 

substituição. 

 

2.4.6. Questões éticas 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da UFPel. Todas as entrevistas e exames serão realizados após 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Os indivíduos que 

apresentarem necessidade de tratamento serão encaminhados à clínica do 

Programa de Pós-graduação em Odontologia para atendimento. 

2.5 Orçamento 

Tabela 2 – Orçamento do estudo 

Item 
Quantidade Valor (Unidade) Valor (Reais) 

Material - Exame Clínico 

Espátulas de madeira 6 pacotes 4,80 28,80 

Gaze 1 pacote - 15,00 

Embalagem autoclave 1 rolo - 48,00 

Espelho bucal 40 unidades 9,50 380,00 

Sonda Milimetrada 40 unidades 12,00 480,00 

Lanternas portáteis para exame 8 unidades 10,00 80,00 

Luvas 8 caixas 14,00 112,00 

Toucas 2 pacotes 12,00 24,00 

Mascaras 8 caixas 10,00 80,00 

Toalhas de papel 10 rolos 1,00 10,00 

Jalecos 8 unidades 30,00 240,00 

Sacos de lixo 2 pacotes 9,00 18,00 

Subtotal  1.515,80 

Material Permanente 

Máquina fotográfica digital 

Nikon Coolpix 4300  
1 unidade - 3.000,00 

Conjunto de pilhas recarregáveis, 

carregador, jogo de espelhos intra 
1 conjunto - 2.100,00 
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oral, afastadores, cartão de 

memória, câmera, cabo USB, cabo 

para tomadas macro  

Flash macro cool light SL-1 1 unidade - 613,00 

Computador notebook  1 unidade - 3.200,00 

Impressora Laser HP 3300 1 unidade - 1.999,00 

Subtotal  10.912,00 

Pessoa Física 

Pagamento por exame aos 

examinadores/entrevistadores de 

campo 

720 40,00 28.000,00 

Secretaria 1 - 3.000,00 

Subtotal  31.000,00 

Pessoa Jurídica 

Gráfica (Impressão questionários)  900 2,50 2.250,00 

Revisão de inglês 1 - 100,00 

Subtotal  2.350,00 

TOTAL 45.777,80 
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2.6 Cronograma 

 

Tabela 3 – Cronograma do estudo 

Atividades 

Ano/Mês 

2015 2016 2017 
M

a
r/

A
b

r 

M
a
i/
J
u

n
 

J
u

l/
A

g
o

 

S
e
t/

O
u

t 

N
o

v
/D

e
z
 

J
a
n

/F
e
v

 

M
a
r/

A
b

r 

M
a
i/
J
u

n
 

J
u

l/
A

g
o

 

S
e
t/

O
u

t 

N
o

v
/D

e
z
 

J
a
n

/F
e
v

 

Revisão Literatura x x X x x x x x x x x x 

Elaboração do Projeto  x           

Qualificação   X          

Organização do 

banco de dados 
  X x         

Análise dos dados    x x        

Redação do Artigo      x x       

Submissão do Artigo        x      

Redação da 

Dissertação 
       x x x x  

Defesa            x 
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3. Relatório do trabalho de campo 

 

 

3.1. Introdução 

 

O Programa de Pós-graduação em Epidemiologia (PPGE) da Universidade 

Federal de Pelotas realiza estudos de coorte de nascimentos desde o ano de 1982. 

A partir do ano de 1997, quando estes membros da coorte estavam com 15 anos, 

iniciou-se acompanhamento em saúde bucal, que se repetiu em 2006 e, agora em, 

2012/2013, em parceria com o Programa de Pós-graduação em Odontologia 

(PPGO) também da Universidade Federal de Pelotas. No ano de 2012 houve o 

acompanhamento de saúde geral desta coorte, aos 30 anos e em 2013 iniciou-se a 

avaliação de saúde bucal de uma amostra destes indivíduos. Esta amostra foi 

previamente investigada nos levantamentos de saúde bucal aos 15 e 24 anos.  

A primeira avaliação de saúde bucal ocorreu no ano de 1997, onde elegeram-

se sistematicamente 70 dos 265 setores censitários da cidade, o que corresponde a 

27% dos domicílios. A partir disto, foi feita a busca dos adolescentes nascidos no 

ano de 1982, encontrando-se 1076 indivíduos. Destes, aleatoriamente, extraiu-se 

uma amostra probabilística de 900 adolescentes. Neste levantamento, realizou-se o 

exame de saúde bucal, composto de aplicação de um questionário e de exames 

odontológicos em 888 adolescentes. Um trabalho de campo foi realizado por oito 

estudantes de odontologia, previamente treinados e calibrados. Seguiram-se, com 

esta mesma metodologia, outros levantamentos de saúde bucal desta coorte, aos 24 

anos (720 membros examinados) e, agora, aos 31 anos.  

 

Tabela 4. Descrição dos acompanhamentos da coorte de 1982. 

Ano Acompanhamento 

1982 Todas as crianças (estudo perinatal) 

1983 1/3 da coorte (nascidos entre os meses de janeiro e abril) 

1984 Todas as crianças 
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1986 Todas as crianças 

1997 27% dos setores censitários da cidade 

2000 Todos os homens (alistamento militar) 

2001 27% dos setores censitários da cidade (os mesmos de 1997) 

2004-2005 Todas as crianças 

2006 27% dos setores censitários da cidade (os mesmos de 1997) 

 

 

 

Este levantamento, após ter seu projeto aprovado pelo comitê de ética da 

Faculdade de Medicina, iniciou-se com treinamento prévio dos alunos de pós-

graduação que foram os examinadores de campo e com os acadêmicos de 

Odontologia e/ou pós-graduandos que atuaram como anotadores.  

 

 

3.2. Questionário e ficha clínica: 

 

Para levantamento dos dados, uma planilha eletrônica em Excel foi 

confeccionada por um aluno de doutorado do PPGO, onde foram anotadas 

condições de saúde bucal de cada pessoa examinada, além de um questionário 

contendo perguntas relacionadas a hábitos de saúde bucal, uso de serviço e 

qualidade de vida. Cada campo da planilha estava previamente codificado evitando 

erros do anotador.  

A planilha continha uma parte geral, onde estariam contidos os dados gerais 

do indivíduo, como número da coorte, endereço, telefones, um questionário e uma 

ficha clínica. Como dito previamente, neste questionário estavam contidas perguntas 

previamente validadas sobre qualidade de vida, uso de serviço odontológico, dor 

dentária, qualidade de vida, hábitos parafuncionais além de informações 

relacionadas a tratamentos odontológicos previamente realizados.  

Os anotadores, durante a realização do campo, levavam netbook e 

preenchiam a planilha durante o exame. 

Esta planilha foi testada pelos pesquisadores durante o processo de 

calibração. Algumas adaptações precisaram ser feitas, e ao final, estava pronta para 

ser inserida nos computadores disponibilizados. 
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3.3. Manual de Instruções 

 

 Foi elaborado, por todos os mestrandos e doutorandos envolvidos, um 

manual de instruções com a intenção de auxiliar no treinamento dos examinadores e 

anotadores e servir como material de consulta para dúvidas durante o trabalho de 

campo. Cada dupla de entrevistador/anotador possuía uma versão digital documento 

na área de trabalho do netbook. 

O manual continha orientações sobre o preenchimento de cada uma das abas 

da planilha (folha de rosto, questionário e exame bucal), incluindo informação sobre 

o que se pretendia coletar com a questão, as opções de resposta e se estas 

deveriam ser lidas ou não. No tocante ao exame bucal estavam definidas todas as 

patologias, acompanhadas de fotos para facilitar o exame.  

 

 

3.4. Amostra 

 

Para este levantamento (2013), buscou-se todos os 888 indivíduos 

participantes da subamostra do levantamento da coorte de 1997, o que permitiria as 

análises de todas as temáticas envolvidas na pesquisa. 

Os supervisores, auxiliados pela secretária e um doutorando, providenciaram 

número de contato via telefone de cada um dos 888 indivíduos previamente 

examinados. Assim, o primeiro contato se deu via telefone, com uma explicação 

sobre o objetivo deste novo levantamento e com o convite para participar deste 

estudo. Em caso de concordância, preferências de dia e horário para realização das 

entrevistas foram obtidas.  

Em caso de os sujeitos não terem número telefônico disponível, os mapas 

dos endereços de todos os indivíduos, conforme os dados dos levantamentos 

prévios e estes foram divididos entre os examinadores. Estes domicílios foram 

visitados pelo examinador responsável, que entregou carta de apresentação da 

pesquisa aos moradores, convidando-os para participar do estudo.  

 

 

3.5. Capacitação e Calibração 



31 
 
 

A capacitação teórica e prática teve duração de uma semana e realizou-se na 

segunda semana de setembro de 2013. Nesta, foram apresentados todos os temas 

que iriam compor o questionário de avaliação da saúde bucal, e também os temas 

do exame clínico bucal propriamente dito. Foram incluídos nestes exames de lesões 

de tecidos moles, índice periodontal, índice CPO-S, índice de estética dental (DAI), e 

qualidade de restaurações previamente realizadas. 

Neste momento, os pesquisadores foram orientados de todos os 

procedimentos de busca dos examinados, os quais seriam iniciados pelos 

supervisores e de como deveriam estar identificados e comportarem-se durante as 

entrevistas, as quais, preferencialmente se realizariam no domicílio dos 

entrevistados. 

Após esta capacitação, os prováveis examinadores passaram por processo 

de calibração, também com duração de uma semana, realizado na semana seguinte 

à capacitação teórica. O examinador padrão-ouro foi determinado pelo coordenador 

da pesquisa. Os examinados eram pessoas da população de Pelotas, buscados na 

triagem da faculdade de Odontologia, além de pessoas da comunidade, por convite 

dos participantes da pesquisa. Para serem elegíveis, deveriam ter entre 25 e 40 

anos e não pertencerem à coorte de 1982.  

Cada examinador foi orientado a realizar o exame completo em oito 

indivíduos, os quais eram anotados pelo candidato a anotador. Após, 

aleatoriamente, escolheram-se algumas variáveis para serem testados os índices 

Kappa e de concordância entre os examinadores. Os resultados obtidos foram: uso 

e necessidade de prótese (Kappa 0.84); DAI (Kappa 0.65); CPO-S (Kappa 0.89); 

condições periodontais (coeficiente de correlação intra-classe 0.85). Como resultado 

deste processo, seis examinadores estavam calibrados e prontos para ir a campo 

assim como dez anotadores. 

Para a parte específica de patologia bucal a calibração foi feita in lux e, após 

os examinadores realizaram um teste com base nas fotos apresentadas (Kappa 

0.91). 

 

 

3.6. Supervisão e acompanhamento do trabalho de campo 
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Para melhor organizar o andamento da pesquisa, foi definido que dois 

doutorandos, um do PPGE (Lenise Menezes Seerig) e um do PPGO (Gustavo 

Giacomelli Nascimento), seriam os responsáveis pela supervisão do trabalho de 

campo, auxiliados por uma secretária. 

Toda a organização das entrevistas, incluindo divisão dos bairros e 

direcionamento das datas e horários ocorreu sob a responsabilidade destes 

doutorandos. 

A inclusão dos dados provenientes das entrevistas em um banco de dados foi 

de responsabilidade da doutoranda Lenise Menezes Seerig, o que era feito em 

tempo real. Assim que terminada a entrevista, a planilha era enviada para um 

endereço eletrônico específico para este fim, e era tabulada e salva pela supervisora 

no programa Excel e, após, transferida para o programa Stata 12, que seria o 

utilizado para as análises. 

 

 

3.7. Logística do Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo foi realizado por seis mestrandos/doutorandos do PPGO 

atuando como examinadores de campo, dez acadêmicos e mestrandos do PPGO 

atuando como anotadores, além de uma secretária contratada especificamente para 

esta finalidade com jornada de trabalho de oito horas diárias. Todo o trabalho foi 

supervisionado por dois doutorandos, além dos coordenadores da pesquisa. 

Para a busca dos entrevistados, utilizou-se dados obtidos no levantamento de 

saúde geral aos 30 anos desta coorte, dados do último levantamento de saúde bucal 

e, se necessário, dados de outros levantamentos e da secretaria de saúde 

municipal. Todos os 888 indivíduos amostra do ano de 1997 foram procurados 

Cada examinador disponibilizou uma agenda semanal, incluindo finais de 

semana, apresentando os horários disponíveis para a realização de entrevistas. De 

acordo com esta agenda, a secretária agendava as visitas ao domicílio do 

entrevistado e organizava a dupla entrevistador/anotador que faria a entrevista. 

Após, o supervisor de campo, fazia a marcação da entrevista por e-mail para a dupla 

elegível para ir a campo. Sempre que possível, as entrevistas eram agendadas em 

endereços próximos, reduzindo assim, custos de combustível e o tempo dedicado. 

Um dos integrantes da dupla disponibilizava carro próprio para ir ao domicílio do 
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entrevistado, e para tanto, a entrevista era paga de maneira diferenciada conforme o 

uso ou não de veículo. 

Devido à peculiaridade da coorte, a alguns membros que haviam sido 

entrevistados na sede do centro de pesquisas no ano anterior, também foi oferecida 

a possibilidade do exame ocorrer neste local. Para os membros da amostra que 

haviam mudado de cidade, foi oferecido pagamento de passagem para o 

comparecimento à entrevista. Em alguns casos de cidades, onde havia número 

significativo de entrevistados, uma dupla de examinador e anotador deslocou-se 

para realizar a entrevistas, casos das cidades de Rio Grande, Caxias do Sul e região 

metropolitana de Porto Alegre. 

Os examinadores e anotadores foram orientados a enviar a planilha eletrônica 

para o e-mail da pesquisa, salva com arquivo nomeado com o número da coorte do 

integrante, assim que retornasse da entrevista, evitando assim, perda de dados. A 

supervisora responsável pelo armazenamento dos dados, diariamente, fazia a 

checagem e download das entrevistas. 

Semanalmente, durante os quatro meses de realização do campo (outubro de 

2013 a janeiro de 2014) realizou-se reuniões no PPGO- UFPEL, realizadas às 

terças-feiras, com duração de duas horas, sob a coordenação dos supervisores de 

campo. Nestas reuniões foram discutidos o andamento das entrevistas, as 

dificuldades encontradas, sugeridas mudanças para evitar recusas e perdas, além 

de serem explanadas alguma inconsistência encontrada na tabulação dos dados. 

A secretária tinha a responsabilidade de comunicar decisões da coordenação 

e supervisão aos examinadores e anotadores, fazer as ligações tentando agendar as 

consultas, participar das reuniões semanais e auxiliar nas demais tarefas solicitadas 

pelos supervisores. 

A realização de entrevistas iniciou no dia 27 de setembro de 2013, finalizando 

no dia 30 de janeiro do ano de 2014. 

As duplas de entrevistadores e anotadores iam a campo identificadas por 

camiseta com o logo do Centro de Pesquisas em Epidemiologia e crachá. Levavam 

consigo todo o material necessário para a execução das entrevistas (netbook, 

instrumentais esterilizados, luvas, gaze, máscara e gorro). Também, levavam 

consigo os termos de consentimento livre e esclarecido, para ser assinado pelo 

entrevistado. Antes de iniciar a entrevista, este termo era lido e assinado, ficando 

uma cópia arquivada no CPE e outra cópia com o entrevistado. Primeiramente era 
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preenchida a folha de rosto, a seguir o questionário e, finalmente, era realizado o 

exame bucal. A duração de cada visita teve tempo médio de 25 minutos, desde a 

chegada do examinador até a finalização do exame clínico. 

O controle do andamento do número de entrevistas e das inconsistências era 

feito semanalmente pela supervisora do campo e relatado nas reuniões semanais. 

Estes números eram discutidos em reuniões semanais com a participação dos 

coordenadores da pesquisa. 

O valor inicialmente pago por entrevista e exame era de R$40,00 para 

examinador com carro, R$30,00 para examinador sem carro, R$30,00 para anotador 

com carro e R$20,00 para anotador sem carro. Para as entrevistas e exames 

realizados no CPE era pago o valor diferenciado de R$25,00 para examinador e 

R$15,00 para anotador, devido ao fato de não haver custo de deslocamento.  

Ao final do trabalho de campo, foram realizadas 539 entrevistas, obtendo-se 

um percentual de 5% de recusas e de 34% de perdas, e taxa de participação de 

61%, quando comparado com a amostra obtida em 1997. Foram consideradas 

perdas quando não foi possível contato via telefone ou e-mail, assim como contato 

pessoal no endereço prévio de referência de cada participante após três visitas em 

horários e dias diferentes.  

 

3.8. Controle de Qualidade 

 

Para assegurar a qualidade dos dados, foram adotadas diversas estratégias, 

como: capacitação dos examinadores e anotadores, calibração dos examinadores, 

elaboração de manual de instruções, testagem da planilha dos questionários e 

exames bucais, verificação semanal de inconsistências no banco de dados e reforço 

das questões que frequentemente apresentavam erros.  

Após a realização das entrevistas e exames, 10% dos indivíduos foram 

aleatoriamente selecionados para a realização de um questionário por telefone, 

contendo dez questões previamente selecionadas pelos supervisores. Os 

supervisores de campo ficaram responsáveis pela aplicação deste questionário e 

pela tabulação dos resultados, verificando a consistência das respostas. 

Adicionalmente, foi perguntado sobre a satisfação do participante quanto ao trabalho 

da dupla que foi ao seu domicílio. 
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Os resultados mostraram boa concordância das respostas, com índices 

Kappa superiores a 8 em todas as perguntas. Quanto à satisfação, a nota média das 

visitas foi de 9,3, variando de 7,0 a 10,0. 

 

 

3.9. Cronograma 

 

Tabela 5. Cronograma do Estudo de Saúde Bucal de 2013 

 2013 2014 

Atividades/Período Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Entrega do projeto X       

Treinamento dos 

examinadores/ 

anotadores 

 X X     

Mapeamento dos 

entrevistados 

X X X     

Elaboração dos 

questionários 

X X X     

Elaboração manual 

de instruções 

X X X     

Realização do 

trabalho de campo 

   X X X X 

 

 

3.10. Orçamento 

 Este levantamento de dados foi financiado por Edital MCT-CNPq/MS-

SCTIE-DECIT/MS-SAS-DAB Nº10/2012 Saúde Bucal  

Processo: 402357/2012-3 

Condições de saúde geral, socioeconômicas, comportamentais, clínicas 

e de acesso a serviços ao longo do ciclo vital: associação com saúde bucal em 

uma coorte de nascidos vivos no Sul do Brasil.  

Proponente: Flávio Fernando Demarco 
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Co-proponentes: Bernardo Horta; Denise Gigante; Marco Peres; Karen Peres; 

Sandra Tarquínio; Marcos Britto Corrêa 

Valor Aprovado: R$ 59.021,30 
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Abstract 
 

Objectives: the aim of present study was to evaluate the occurrence and risk factors 

for replacement of amalgam posterior restorations for composite resins in individuals 

from 24 to 31 years old, in southern Brazil. Methods: A representative sample of all 

5914 births in 1982 in Pelotas was prospectively investigated, and the posterior 

restorations were accessed at 24 (n=720) and 31 years of age (n=539). Individual-

level variables (level 2) including demographic, socio-economic, oral health and 

dental service characteristics were collected from different waves of the cohort. 

Tooth-level variables (level 1) included dental group, estimated time in mouth and 

number of surfaces of restorations. Results: A total of 246 individuals presented 718 

amalgam restorations at 24 years. The occurrence of replacement in 7 years was 

18.9%. Multilevel Poisson regression models showed that black people presented a 

lower risk for replacement of amalgam restorations for composite resin compared 

with white individuals (IRR - 0.39 (0.16 – 0.95)). The increase on educational level at 

age 31 was associated with increased risk for replacement of amalgam restorations. 

Individuals with 12 or more years of education presented more than four-fold risk to 

have their restorations replaced. Considering tooth-level variables, amalgam 

restorations with two or more surfaces at age 24 showed an IRR 2.80 times greater 

for replacement compared with those with only one surface. Conclusions: Both 

individual and tooth-related factors play a key role in choosing for replacement 

amalgam fillings by composite resin. Furthermore, substitution of amalgam 

restorations for composite resin in posterior teeth was a common procedure, even 

with a questionable aesthetic value. 

Clinical Significance: Almost one fifth of amalgam restorations were replaced for 

composited in a 7 years period. Most individual factors associated with the outcome 

suggest that main reason for replacement of restorations was esthetic, which is 

questionable considering posterior teeth. 
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Introduction 

Dental caries is a public health problem with a high prevalence around the 

world affecting deciduous and permanent dentition [1]. Direct restorations are still the 

most frequently method used for the treatment of its sequelae [2]. Among the 

materials used for this purpose, amalgam was the most used during the twentieth 

century and its use showed broad decline in recent decades mainly due to increase 

on esthetic demand, the absence of adhesion to tooth structure and the presence of 

mercury which leads to have banned by several countries [3-6]. However, these 

restorations presenting low cost and less sensitivity to clinical techniques associated 

with good clinical performances. Thus still present important role considering public 

health services [7, 8].  

Since the development of dentin acid etching techniques, composite resin has 

been the material of choice by professionals and patients [9, 10]. Clinical studies 

have showed that both amalgam and composite resins present elevate survival rates 

[11-13]. Beside factors associated with material proprieties, factors related to patient, 

operator and tooth characteristics should be considered in terms of longevity of 

restorations [3]. The literature have pointed out that patient risk factors, such as the 

presence of high occlusal stress and/or elevated caries risk have an important 

influence on restoration longevity [14, 15]. In addition, a population-based study 

observed that socioeconomic and demographic factors can influence the choice of 

restorative materials [10]. Higher levels of mother’s schooling were associated with 

selection of composite resin. On the other hand, patients who use private health 

insurance services and with high caries risk were associated with presence of 

amalgam restorations in posterior teeth. [10].  

Due to the increase of patient aesthetic requirement, satisfactory amalgam 

restorations have been replaced for composite resins restorations even without 

clinical indication [16, 17]. The replacement of restorations only for aesthetic reasons 

leads to unnecessary loss of healthy tooth structure [18] especially when considering 

posterior teeth, which a priori do not interfere in aesthetics. This recent demand for 

highly aesthetic standards is a growing phenomenon in today's modern society. 

Thus, it can result in patient choice of procedures leading to overtreatment. Likewise, 

the dentist can use this as an opportunity to indicate or inducing a biologically 

treatment unnecessary to the patient for economic motives, which can lead to 

repetitive restorative cycle [18]. 
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Despite the replacement of restorations is a frequent activity in dental practice 

[3], there is a lack of studies evaluating the occurrence of this procedure, as well as 

the factors that may lead to replacement of amalgam for composite resin. 

Furthermore, there are no reports analyzing occurrence of this outcome in 

population-based studies. Individual and tooth-related factors can influence the 

replacement of these restorations. Therefore, the aim of present study was to 

evaluate the occurrence of replacement of amalgam restorations for composite resin 

in posterior teeth and the factors associated with this replacement from 24 to 31 

years old, in southern Brazil. 
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Methods 

The present study was reported according to STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology) guidelines for cohort studies. 

This study was conducted in Pelotas, a medium-size city of southern Brazil. In 1982, 

all born-alive in the three maternities in the city of Pelotas were identified and 

included in a perinatal health survey. Children were weighted and socioeconomic, 

demographic and general health conditions were collected from mothers. In total, 

5,914 children were included in this cohort that has been followed-up since then. 

More information about methodological aspects of this cohort is available elsewhere 

[19].  In 1997, a systematic sample of 70 (27%) of the 259 census tracts in the city 

limits was selected, all the households in these tracts were visited, and 1,076 

adolescents from the cohort were interviewed. A random sample of 900 were 

performed and 888 15 years-old adolescents among those were interviewed for the 

first Oral health Study (OHS-97) [20]. An interview was held, contained questions 

about oral hygiene habits, use of dental services and dental pain, as well as dental 

examinations.  

In 2006, when the individuals were 24 years old, 720 participants of the OHS-

97 (720/888=81%) were interviewed and dentally examined (OHS-06). This was the 

first OHS to assess posterior restorations among other oral health conditions. 

In 2013, 900 individuals from the original selected sample of OHS-97 were 

contacted again for a new OHS (OHS-13). As in previous studies, the OHS-13 

comprised an interview and clinical examinations, where posterior restorations were 

assessed again (n=539).  

 

Outcome and tooth-level variables  

The outcome of the present study was the occurrence of replacement of 

amalgam restorations for composite resin in posterior teeth between 24 and 31 years 

of age. This variable was obtained from the assessments of restorations in two 

periods (OHS-06 and OHS 2013). The replacement of restoration was defined when 

an amalgam restoration assessed in 2006 were completely removed and substituted 

for a composite restoration in 2013. In addition, tooth-level variables included: (1) 

Number of surfaces involved on restoration  at age 31 – one; or two or more; (2) 

estimated time in mouth at 24 years old reported by the individual- up to 1 year, 1–5 

years, 6–10 years or more than 10 years [10]; (3) dental group – molars or pre-



42 
 
 

molars. Only individuals presenting amalgam restorations at 24 years were included 

in this study.  

 

Personal-level variables (level 2) 

Personal-level variables used in this study were obtained from different 

assessments made in this cohort. The variable skin color was self-reported by the 

individuals at age 24 years and dichotomized in whites and blacks (lighter-skinned 

black and dark-skinned black people). Racial classification in Brazil, relies primarily 

on skin color or physical appearance. Rather than explicitly using race, Brazilians 

more often rely on the language of skin color [21]. Individual educational level at 31 

years of age was collected in years and categorized into three groups (≥ 12; 9 to 11 

and ≤ 8 years). Familiar income was collected in continuous way (BRL) at age 31 

years, categorized in tertiles and then, the variable was dichotomized in Higher 

tertiles (2nd and 3rd tertiles) and lower tertile (1st tertile).. 

Dental service payment mode at age 15 was collected as follows: public free; 

private health insurance; out-of-pocket.  DMFT index (WHO, 1997) at age 24 was 

used to assess dental caries experience and categorized in tertiles. Self-perception 

of dental aesthetics was collected through the question “Considering the appearance 

of your teeth, are you?”, followed by the options: a) very satisfied; b) satisfied; c) 

neither satisfied nor dissatisfied; d) unsatisfied e) very dissatisfied. For analysis this 

variable was dichotomized in “satisfied/indifferent” those who responded: very 

satisfied, satisfied, neither satisfied nor dissatisfied; and “unsatisfied” those who 

responded unsatisfied and very dissatisfied.  

Dental examinations were performed by six dentists from the Graduate 

Program in Dentistry, Federal University of Pelotas (UFPel). All examiners and 

Interviewers were trained and calibrated using the methodology previously described 

(Peres  2001). Diagnostic reproducibility was measured by Kappa statistics 

(categorical variables). The lowest kappa acceptable in this study was 0.65. In 

addition, 10% of interviews were repeated with a short version of the questionnaire. 

 

Data Analysis  

STATA software version 12.0 was used for all analysis. Descriptive analysis 

was performed to determine the absolute and relative frequency of variables related 

to restorations and to describe the occurrence of replacement amalgam restorations 



43 
 
 

for composite resin during the study period. To analyze the factors associated with 

the replacement of restorations, a multilevel Poisson regression model was adopted, 

considering mixed effects and two levels of organization of the variables: tooth-level 

(level 1) and personal-level (level 2). The entrance of variables on multivariate model 

was determined by a theoretical hierarchical model described in Figure 1. 

Socioeconomic and demographic factors were placed in most distal block, followed 

by dental service utilization, experience of dental caries and self-perceived oral 

appearance. Tooth level variables were placed in the most proximal block. Variables 

were adjusted by co-variables from the same and from the upper blocks of the 

model. In each block a stepwise backward procedure was used to select variables to 

the final model. Only variables with p≤0.250 were kept in the final model. The 

interaction between skin color and familiar income was also investigated.  Incidence 

rate ratios and their 95% confidence intervals were obtained. Goodness of fit of 

multilevel models was assessed using deviance (-2 loglikelihood). Median Incidence 

Rate Ratio (MIRR) was assessed to estimate the individual level variance of 

multilevel models. 
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Results 

 A total of 539 individuals was assessed in OHS-13, representing a response 

rate of 59.9% from the first OHS. From this sample, 246 individuals presented 718 

amalgam restorations in 2006, comprising the individuals and restorations analyzed 

in this study (Figure 2).  From all amalgam posterior restorations observed at 24 

years old, 642 (89.4%) were performed in molars and 76 (10.6%) in premolars. At 24 

years of age, 38% of restorations were estimated to be in mouth from six to ten years 

and 31% for more than ten years. Most of these restorations (69.6%) had only one 

surface. From the total number of amalgam restorations presented at age 24, 136 

(18.9%) were replaced by composite resin in the seven subsequent years. Table 1 

presents the distribution of 246 individuals included in this study according interest 

variables from individual and tooth-level. It was possible to observe that most of 

individuals included in this study were woman (53.25%), whites (84.2%) and 

individuals with schooling greater or equal to 12 years (53.5%). 

 Results of multilevel Poisson regression are displayed in Table 2. After 

adjustments, Black people presented a lower risk for replacement of amalgam for 

composite resin restoration compared with white individuals (IRR - 0.39 (95% CI 0.16 

– 0.95)). The increase on educational level at age 31 was associated with increased 

risk for replacement of amalgam restorations. Individuals with 12 or more years of 

education presented more than four-fold risk to have their restorations replaced 

compared with individuals with up to eight years of education. In addition, individuals 

who have used private health insurance dental services had a lower risk  of replacing 

amalgam restorations compared to individuals that have visited private dental 

services(out-of-pocket) (p=0.036).  

 Considering tooth-level variables, the size of restoration (number of surfaces) 

was associated with replacement of restorations. Amalgam restorations with two or 

more surfaces at age 24 showed an IRR 2.80 times greater for replacement 

compared with those with only one surface. On other hand, no differences were 

observed between molars and premolars (p=0.152) and regarding estimated in 

mouth (p=0.929). 

 There was a significant interaction between skin color and familiar income at 

age 31. Black individuals from the poorer tertile presented a lower risk to 

replacement of amalgam restoration compared with white individuals from the higher 

income tertiles. In addition, whites from the lower tertile and non-whites from the 



45 
 
 

higher income tertiles presenting risks similar to the comparison group. Frequencies 

of replacement were predicted for all categories from the final model, adjusted for all 

co-variables from both individual and tooth level (Figure 3). The predicted occurrence 

of replacement in white individuals from higher income tertiles was 19.4% while in 

black individuals from the lowest income tertile individuals was 3.7%. 

The MIRR of full adjusted model was 1.31 i.e., there is an increase on risk of 

replacement of 31% if a restoration from the lowest risk individual was moved to the 

highest risk individual.  
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Discussion 

The present birth cohort study was the first to investigate the replacement of 

amalgam restorations for composite resin, showing an occurrence of replacements of 

18.9% for seven years of follow up. It is important to highlight that although 

restorations have been accessed only at ages 24 and 31 years, the replacement of 

amalgam for composite resin in this period is evident due to the clear different 

appearance between materials (grey and white), reducing possible biases in data 

collection. On other hand, possible replacement of amalgam for a new amalgam 

could not be accessed in this study. It was possible to observe a high influence of 

socioeconomic and demographic factors – such as skin color, educational level and 

dental services payment mode – on amalgam replacement for composites, showing 

that individual factors can affect treatment outcomes. This influence is highlighted by 

the MIRR of full-adjusted model. Besides, regarding tooth-level variables, it was 

showed that the increase on number of restored surfaces increased the risk for 

restorations replacement. 

The relationship between oral health outcomes such as caries and periodontal 

disease with skin color is well reported in the literature, showing poor oral health 

conditions among Black individuals [22-27]. However, studies on restorations 

replacement have focused only on materials and clinical outcomes. [28-32]. Dentists 

spend about 50% of their time repairing or replacing restorations and still little is 

known about individual and contextual factors and their relationship with restorations 

replacement [33]. When considering the elaboration of the treatment plan is 

necessary to take in account that both dentist and patient participate in the decision 

of treatment. Cabral et al, [34] investigate the influence of patient skin color in the 

decision of treatment by dentists. The results showed that dentists indicate different 

treatments according the skin color of patients, where Black individuals received 

significantly more indications of extraction in decayed tooth than white individuals.  In 

Brazil, United States and Latin America skin color is strongly linked to socioeconomic 

inequalities [35, 36] that can be reflected in discrimination experiences  [37]. Often 

this discrimination can be reflected in the statement of different treatments, even 

being a mechanism unconscious by the professional [34]. Two reasons can be 

pointed out by dentists to indicate replacement of amalgam restorations for 

composites: aesthetics and failure of restoration. Considering aesthetics as a 

subjective perception of beauty, it can be highly affected by other subjective beliefs, 
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such as skin color differences, affecting the indication of replacements for this 

reason. Corroborating with the subjective nature of assessment of skin color of 

individuals a study conducted in the same city (Pelotas) revealed a “bleaching” 

tendency on the perception of skin color/race when individuals with high schooling 

are being assessed [38]. Individuals self-declared as browns and that presented with 

high schooling have a tendency to be classified as white by the interviewers, being 

this bleaching effect less significant in black individuals [38]. Our findings showed a 

significant interaction between skin color and income variable. Blacks the poorest 

tertile of income presented a lower risk for replacement of restorations compared with 

whites from the higher tertiles. Besides, the predicted occurrence of replacements 

obtained from the final model reveled that, while individuals whites and from lowest 

tertile presented a predicted occurrence of 17.8%, black individuals from the lowest 

tertile presented 3.7% of amalgam replacement. These finding reinforce that 

discrimination occurs in the poorer strata of population, but was not explained only by 

income differences. Whites from the poorest tertile have not presented differences in 

risk compared with those from the higher income tertiles. Corroborating with findings 

from Bastos et al, [38], Black from the higher tertiles also presented a risk similar to 

comparison group, maybe due to a “bleaching” effect of income on perception of skin 

color.  Secondly, studies have shown that Black individuals have less access to 

health and dental services [36, 39]. Thus, in case of restoration failures, black 

individuals were less susceptible to repair or replace this restoration quickly.  

Several studies have investigated the influence of socioeconomic factors in 

oral health outcomes, including quality of posterior restorations, showing poorer 

conditions in individuals from lower socioeconomic status [40].  Our findings showed 

that educational level of individuals affected the replacement of amalgam 

restorations, increasing the risk of replacement more than fourfold on people with 

high educational level, compared with those with less years of formal education. The 

literature has showed that the increase of educational level elevates the search for 

treatments to improve dental esthetics [41]. In this way, patients with high 

socioeconomic status, presenting dental amalgam restorations, can ask more 

frequently to dentists the replacement of these restorations for esthetic ones. This 

fact can lead to replacement of restoration without clinical indication, resulting in 

overtreatment [16, 17]. The lack of association of caries experience with replacement 

of amalgam contributes to this explanation. It is well known that dental caries is 
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strongly associated with lower socioeconomic status. In addition, a study conducted 

in this same cohort showed that individuals with high caries experience presented 

more restoration failures [10]. Thus, if the main cause of restoration replacement was 

restoration failure, replacement would be associated with caries experience and 

lower socioeconomic status. The lack of association of replacements with dental 

caries added to the association of this outcome with high educational level reinforces 

that probably the motivation of amalgam replacement in the present study was 

reason related to aesthetic and not biological or functional. 

Dental service payment mode accessed at 15 years was associated with 

replacement of amalgam restorations. Individuals who declared access private health 

insurance presented a lower risk of replacement compared with out-of-pocket 

services. This result can be explicated due to the logic of these services. These 

services do not cover procedures without evident biological necessity, as the case of 

restorations replacements merely for aesthetic reasons. Health insurance companies 

work in a financial perspective and thus, do not performing replacement restorations 

only for aesthetic reasons. Besides, the aesthetic impairment caused by restorations 

in posterior teeth is highly questionable and could be considered negligible. On other 

hand, public free service showed similar risk to out-of-pocket services and was not 

associated with replacement of amalgam posterior restorations. This lack of 

association can be considered surprisingly. However, different from insurance 

companies, there is a lack of effective control of indications/procedures performed in 

dental public health services in Brazil. Considering that most of dentists from private 

practices work in partial time in public services, it is possible to hypothesize that the 

professionals use the same criteria on both practices, misusing health public funds. 

From tooth level variables, it was showed that the greater the number of 

surfaces involved in amalgam restorations, the higher the risk for replacement for 

composites. Large restorations are more evident and visible in the mouth and may 

compromise more sharply aesthetics, even as are more susceptible to failures [11, 

40]. It would be expected that replacements in premolars would be high than in 

molars due to aesthetic reasons and because this tooth group present a higher risk 

for failures when compared to molars in amalgam restorations [42]. However, no 

differences were found between tooth groups. The small number of amalgam 

restorations presented in premolars in 2006 can explain the lack of association in our 

study.  
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Conclusion 

The results demonstrate that both individual sociodemographic factors and 

factors related with restorations play a key role in choosing for replace amalgam for 

composite posterior restorations. Furthermore, substitution of amalgam restorations 

for composite resin in posterior teeth was a common procedure, even with a 

questionable aesthetic value.  
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Figure 1. Theoretical model for analysis of amalgam replacement for composite resin 

and independent variables from personal and tooth levels. 
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Figure 2. Flow diagram of cohort follow-ups 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 

Table 1. Amalgam restorations present of posterior teeth by socio-economic, oral 

health, and dental service utilization variables in a sample of young adults of 24 and 

31 years of age in Pelotas, RS, Brazil. (n=246 individuals). 

 

 

 

 Total Sample 

Variable/Category n (%) (CI 95%) 

Total   

LEVEL 2 – PERSONAL 

Block 1 

  

Sex 

Male 

Female 

246 

115 (46.75) 

 131 (53.25) 

 

(40.38 – 53.19) 

(46.80 – 59.62) 

Skin color 

     White 

     Black 

240 

202 (84.17) 

 38 (15.83) 

 

(78.92 – 88.55) 

(11.45 – 21.08) 

Family income at 31 yrs. (tertiles) 

      Lowest tertile (1st) 

      Higher tertiles (2nd and 3rd) 

216 

72 (33.33) 

144 (66.67) 

 

(27.08 – 40.05) 

(59.95 – 72.91) 

Educational level at age 31 (years) 

     ≤8  

      9 to 11 

     ≥ 12 

226 

34 (15.04) 

71 (31.42) 

121 (53.54) 

 

(10.65 – 20.38) 

(25.42 – 37.90) 

(44.43 – 62.83) 

Block 2 

Dental service payment mode at age 31 

     Out-of-pocket 

     Public free  

     Private health insurance 

Block 3 

 

244 

139 (56.97) 

51 (20.90) 

54 (22.13) 

 

 

(50.50 – 63.27) 

(15.98 – 26.55) 

(17.09 – 27.87) 

DMFT at age 24 (tertiles) 

     First 

     Second 

     Third 

246 

45 (18.29) 

111 (45.12) 

90 (36.59) 

 

(13.67 – 23.70) 

(38.79 – 51.57) 

(30.56 – 42.94) 

Block 4 

Dental perception 

     Satisfied / indifferent 

     Unsatisfied 

 

246 

176 (71.54) 

70 (28.46) 

 

 

(65.47 – 77.10) 

(22.90 – 34.53) 
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LEVEL 1 – RESTORATION 

Block 5 

Surfaces number at age 31 

One  

Two or more 

 

 

718 

500 (69.64) 

218 (30.36) 

 

 

 

(66.13 – 72.98) 

(27.02 – 33.87) 

Estimated time in mouth at age 24 

(years) 

     ≤ 1 

     1 to 5 

     6 to 10 

     ≥ 10 

671 

55 (8.20) 

148 (22.06) 

258 (38.45) 

210 (31.30) 

 

(06.23 – 10.54) 

(18.97 – 25.39) 

(34.75 – 42.25) 

(27.80 – 34.96) 

Dental group 

     Molars 

     Pre-molars 

718 

642 (89.42) 

76 (10.58) 

 

(86.93 – 91.57) 

(08.43 – 13.07) 

Amalgam restorations 

     Replacement 

     Not replacement 

718  

136 (18.94) 

582 (81.06) 

 

(16.14 – 22.00) 

(78.00 – 83.86) 
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Table 2. Crude (c) and adjusted (a) risk ratio (RR) for independent variables from tooth 
and personal levels in replacement of amalgam restorations for composite resin in a 
sample of young adults between 24 and 31 yrs of age in Pelotas, RS, Brazil. Multilevel 
analysis (n=246 individuals; 718 restorations). 
 

Variable/Category IRRc (CI95%) P-Value IRRa (CI95%) P-value 

-2 log likelihood (Empty model) = 716.1 MIRR = 1.90 

LEVEL 2 – INDIVIDUAL     
Sex 

Male 
Female 

 
1 
0.97 (0.66 – 1.45) 

0.906  
- 

- 

Skin color 
     White 
     Non-white 

 
1 
0.37 (0.17 – 0.84) 

0.017  
1 
0.39 (0.16 – 0.95) 

 0.038 

Familiar income at age 31 

     Higher tertiles (2nd and 3rd) 

     Lowest tertile (1st) 

 
1 
0.65 ( 0.40 –1.07) 

0.089  
- 

- 

Skin color * Income # 
     White/higher tertiles 
     White/lowest tertile 
     Black/higher tertiles 
     Black/lowest tertile 

 
 

  
1 
0.91 (0.54 – 1.57) 
0.73 (0.26 – 2.07) 
0.19 (0.05 – 0.79) 

 

Educational level at age 31 
(years) 
     ≤8  
      9 to 11 
     ≥ 12 

 
1 
3.89 (1.33 – 11.39) 
4.66 ( 1.64 – 13.24) 

0.014  
1 
3.53 ( 1.20 – 10.40) 
4.22 ( 1.46 – 12.23) 

0.016 

-2 log likelihood (Block 1) = 599.9 MIRR = 1.66 

Dental service payment mode 
at age 15     
     Out-of-pocket 
     Public free   
     Private health insurance 

 
 
1 
1.16 (0.71 – 1.89) 
0.17 (0.30 – 0.96) 

0.064  
 
1 
1.41 (0.85 – 2.34) 
0.57 (0.32 – 1.03)  

0.036 

DMF at age 24 (tertiles) 
     First 
     Second 
     Third 

 
1 
0.88 (0.46 – 1.65) 
0.84 (0.44 – 1.58) 

0.863  
- 

- 

Dental perception 
     Satisfied / indifferent 
     Unsatisfied 

 
1 
0.75 ( 0.46 – 1.21) 

0.237  
- 

- 

-2 log likelihood (Individual Level) = 604.9 MIRR = 1.65 

LEVEL 1 –  RESTORATION 
Surfaces number at age 31 
     One  
     Two or more 

 
 
1 
3.06 (2.15 – 4.35) 

 
<0.001 

 
 
1  
2.80 ( 1.93 – 4.06) 

 
<0.001 

Estimated time in mouth of 
restoration (years) 
     ≤ 1 
     1 to 5 
     6 to 10  
     ≥ 10 

 
 
1 
1.11 (0.49 – 2.52) 
1.19 (0.54 – 2.62) 
1.03 ( 0.46 – 2.31) 

 
0.929 

 
 
- 

 
- 

Dental group 
     Molars 
     Pre-molars 

 
1 
0.56 (0.27 – 1.18) 

0.126  
1 
0.54 (0.24 – 1.25) 

0.152 

-2 log likelihood (Individual Level + Restoration Level) = 553.7 MIRR = 1.31 

 MIRR: Median Incidence Rate Ratio 
# Interaction between skin color and income was adjusted for all variables included in the final model.  
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Figure 3. Predicted occurrence of amalgam replacement (% (CI 95%)) for composite 

resin by individuals’ skin color and familiar income. Results adjusted by final model.  
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5. Considerações finais  

  

 Os resultados do presente estudo demonstram que tanto os fatores 

sociodemográficos, individuais bem como os fatores relacionados com as 

restaurações desempenham um papel fundamental na escolha de substituições de 

restaurações posteriores de amálgama por resina composta. Além disso, a 

substituição de restaurações de amálgama por resina composta em dentes 

posteriores foi um procedimento comum, mesmo com um valor estético 

questionável. 
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Apêndice A 

 

   CENTRO DE PESQUISAS EPIDEMIOLÓGICAS - UFPEL 

A   MOSTRA DA COORTE DE 1982 – ACOMPANHAMENTO 2013 

SAÚDE BUCAL 

 

                                                COLAR ETIQUETA 

FOLHA DE ROSTO 

 

Nome do indivíduo 

______________________________________________________ 

Número da coorte: __ __ __ __ __ __ - __ 

Data de nascimento: __ __/__ __/ __ __ __ __ 

Endereço:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ponto de referência: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Tel 1  _____________________________________________________  

Tel 2  _____________________________________________________  

Tel 3  _____________________________________________________  

Tel 1  _____________________________________________________  

Tel 2  _____________________________________________________  

Tel 3  _____________________________________________________  

Tem email? Não ( )  Sim ( ) 

Se sim, email?     ___________________@____________________________ 

Outra pessoa da família tem email? Não ( ) Sim ( ) 

Se sim, quem? _____________________________________ 

Email?     ___________________@____________________________ 

 

COORTE 1982  

AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL AOS 31 ANOS / 2013 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

ENTREVISTADOR: _____________________  cód __ __      DATA DE ENTREVISTA:___ 

/ ___ / ___ 

 

Número do indivíduo                                                                                                      qes __ 

__ __ __ __ __ - __ 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

“Sr(a) <NOME DA PESSOA > estamos trabalhando no estudo sobre saúde bucal dos 

adultos nascidos em 1982 em Pelotas, realizado pelo Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas da UFPel. Você faz parte desse estudo desde seu nascimento e já foi 

visitado(a) outras vezes, e agora estamos fazendo uma pesquisa sobre a saúde bucal. 

Desta vez, só estamos avaliando as pessoas que já tiveram sua saúde bucal avaliada 

aos  15 anos (1997) e aos 24 anos (2006). Nós gostaríamos de fazer umas perguntas 

sobre coisas relacionadas à sua saúde bucal. Queremos também examinar seus 

dentes e a sua boca. Este questionário não possui respostas certas ou erradas e é 

muito importante para o estudo que o(a) Sr.(a). responda da maneira mais exata 

possível. As informações prestadas são de caráter sigiloso e seu nome não será 

associado com qualquer uma das respostas. Podemos conversar?” Se a resposta for 

afirmativa, dar o consentimento para o entrevistado assinar.  

 

BLOCO A – HÁBITOS 

1. Tu costumas escovar os dentes com pasta de dentes? 

 

_________________________________ 

[A01]                                             Nunca  1  

                                           Sim às vezes 2 

 1 vez ao dia todos os dias 3 

2 vezes ao dia todos os dias 4 

3 vezes ao dia ou + todos os dias 5 

IGN 9 

2. Qual o tipo de água você bebe geralmente?  

 (5) Outra. Qual? _____________________ 

  

[A02]                    água direto da torneira 1 

água da torneira filtrada/filtro 2 

água mineral 3 

água de poço 4 

outra 5 

IGN 9 
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3. Você usa fio dental? 

Ler as alternativas 

[A03]                                              Nunca 0  

 Às vezes 1   

Sempre 2   

NSA 8   

IGN 9 

BLOCO B – CONSULTA COM DENTISTA 

4. Alguma vez na vida foste ao consultório do dentista? 

Se (0)  pule para a questão  

Se (9)  pule para a questão  

[B04]                                                  Não 0 

        Sim 1 

IGN 9    

5. Quando você consultou o dentista pela última vez? 

 

[B05]                               Menos de 1 ano 1 

1 a 2 anos 2 

3 ou mais anos 3 

NSA 8 

IGN 9 

6. Qual foi o motivo da sua última consulta com 

o dentista? 

 (18) Outros____________________ 

 

[B06]                    Consulta de rotina/prevenção/revisão 10 

Dor 11 

Dente quebrado/trauma 12 

    Cavidades nos dentes/cárie/restauração/obturação 13  

Ferida, caroço ou manchas na boca 14 

Rosto inchado 15 

Problemas na gengiva 16 

Extrações/arrancar o dente (devido à cárie) 17 

Outros 18 

 NSA 88 

IGN 99 

7. Onde você foi atendido?  

 

(5) Outro 

_________________________________________________ 

 

[B07]                              Posto de Saúde 0 

                         Faculdade de odontologia 1 

No local de trabalho 2 

Consultório particular 3 

Convênio 4 

Outro 5 

NSA 8 

IGN 9 

8. Você tem medo de ir ao dentista?  

Ler as alternativas 

[B08]                                                Não 0 

Um pouco 1 

Sim 2 

Sim, muito 3 

IGN 9 

9. Você acha que atualmente necessita ir ao dentista? 

Se (0)  pule para a questão 11 

Se (2)  pule para a questão 12 

Se (9)  pule para a questão 12 

[B09]                                                  Não 0 

Sim 1 

Está em tratamento com dentista 2  

IGN 9  
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10. Necessita ir a uma consulta com o 

dentista por qual motivo? 

 

[B10]                                               Consulta de rotina/manutenção 10 

Dor 11 

Dente quebrado/trauma 12 

    Cavidades nos dentes/cárie/restauração/obturação 13  

Ferida, caroço ou manchas na boca 14 

Rosto inchado 15 

Problemas na gengiva 16 

Extrações/arrancar o dente (devido à cárie) 17 

Outros 18 

 NSA 88 

IGN 99 

11. Não precisa ir a uma consulta com o 

dentista por qual motivo? 

 

(2) 

Outro__________________________ 

[B11]    Por que está tudo bem com seus dentes 0 

Embora ele/a tenha algum problema, isso pode esperar 1 

Outro 2 

IGN 8 

12. Desde os últimos 6 meses, sentiste dor de dente?  

 

[B3]                                               Não 0 

Sim 1 

NSA 8 

IGN 9 

13. Tu poderias apontar na linha abaixo o quanto esta dor te doeu? Tu deves pensar que 0 

(zero) significa nenhuma dor e 10 (dez) uma dor muito forte (anotar o número diretamente na 

coluna da direita) 

                                                                      [B13]                

     NSA 88 

IGN 99 

14.  Qual foi a principal causa da tua dor 

de dente? (marcar uma alternativa) 

                            [B14]                        Buraco ou cavidade no dente 11 

Quando comi ou bebi alimentos quentes, frios ou doces 12 

Quando mastiguei alimentos duros (cenoura, maça, etc) 13 

Aparelho ortodôntico fixo ou móvel no dente 14 

Quando obturei um dente 15 

Quando fiz tratamento de canal 16 

Quando tirei (extrai) um dente 17 

Quando um dente quebrou 18 

Coloquei uma prótese 19 

Gengiva 20 

Outra razão 21 

NSA 88 

                                                                                                     IGN 99 

15. Você já realizou tratamento de canal na tua vida?           [B15]                                                             Não 0 

Sim, uma vez 1 

Sim, mais de uma vez 2 

NSA 8 

IGN 9 

   0       1       2       3      4       5      6     7       8      9      

10 
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16. Considerando a aparência de 

teus dentes o senhor está (ler as 

alternativas)? 

 

                            [B16]                                               Muito satisfeito 0 

Satisfeito 1 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 2 

Insatisfeito 3 

Muito Insatisfeito 4 

17. Considerando a cor de teus 

dentes o senhor está (ler as 

alternativas)? 

 

                            [B17]                                               Muito satisfeito 0 

Satisfeito 1 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 2 

Insatisfeito 3 

Muito Insatisfeito 4 

18. Você já considerou que seus 

dentes estavam escuros e fez 

tratamento para clareá-los (branqueá-

los)? 

                           [B18]                                                                  Não 0 

Sim, uma vez 1 

Sim, mais de uma vez 2 

NSA 8 

                                                                                                      IGN 9 

19. Você já considerou que seus 

dentes estavam mal posicionados / 

amontoados? 

                           [B19]                                                                  Não 0 

Sim, um pouco 1 

Sim, muito 2 

NSA 8 

                                                                                                      IGN 9 

20. Você já usou aparelho (fixo ou 

móvel) nos dentes? 

                           [B20]                                                                  Não 0 

Sim 1 

NSA 8 

                                                                                                      IGN 9 

21. Você já quebrou alguma vez 

algum dente da frente? 

                           [B21]                                                                  Não 0 

Sim, uma vez 1 

Sim, mais de uma vez 2 

NSA 8 

                                                                                                      IGN 9 

22. Você deseja fazer algum destes tratamentos para melhorar a aparência dos teus 

dentes? 

a. Tratamento ortodôntico (aparelho 

dentário):  

b. Restaurações:  

c. Clareamento:  

d. Implante e/ou Prótese:   

                           [B22] 

0) Não (1) Sim (8) Não sei 

0) Não (1) Sim (8) Não sei 

0) Não (1) Sim (8) Não sei 

0) Não (1) Sim (8) Não sei 

 

23. Você está satisfeito com a tua 

aparência? 

[B23]                                                Muito satisfeito 0 

Satisfeito 1 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 2 

Insatisfeito 3 

Muito Insatisfeito 4 
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24. Comparado com pessoas da 

tua idade, você considera a saúde 

dos teus dentes, da boca e 

gengivas: 

[B24]                                                        Muito boa 0 

Boa 1 

Regular 2 

Ruim 3 

Péssima 4 

BLOCO C – SATISFAÇÃO E PROBLEMAS BUCAIS 

25. Problemas com dentes, boca e maxilares (ossos da boca) e seus tratamentos podem afetar o bem-estar e 

a vida diária das pessoas e suas famílias. Para cada uma das seguintes questões, por favor, escolha as 

opções de respostas que melhor descreve as suas experiências. Considere toda sua vida, desde o 

nascimento até agora, quando responder cada pergunta. Após cada pergunta ler as opções:  

(1) nunca, (2) quase nunca, (3) às vezes (de vez em quando), (4) com freqüência, (5) com muita freqüência, (9) não 
sei 

1. Você teve problemas para falar alguma palavra? [OHIP1] 1 2 3 4 5 9 

2. Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado? [OHIP2] 1 2 3 4 5 9 

3. Você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes? [OHIP3] 1 2 3 4 5 9 

4. Você se sentiu incomodada ao comer algum alimento? [OHIP4] 1 2 3 4 5 9 

5. Você ficou preocupado/a? [OHIP5] 1 2 3 4 5 9 

6. Você se sentiu estressado/a? [OHIP6] 1 2 3 4 5 9 

7. Sua alimentação ficou prejudicada? [OHIP7] 1 2 3 4 5 9 

8. Você teve que parar suas refeições? [OHIP8] 1 2 3 4 5 9 

9. Você encontrou dificuldade para relaxar? [OHIP9]     1 2 3 4 5 9 

10. Você se sentiu envergonhado/a? [OHIP10] 1 2 3 4 5 9 

11. Você ficou irritado/a com outras pessoas? [OHIP11] 1 2 3 4 5 9 

12. Você teve dificuldade para realizar suas atividades diárias? [OHIP12] 1 2 3 4 5 9 

13. Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior? [OHIP13] 1 2 3 4 5 9 

14. Você ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades diárias? [OHIP14] 1 2 3 4 5 9 

BLOCO D – DESGASTE DENTAL / DTM 

26. Alguém já ouviu você apertando (rangendo) os dentes?  

 

 

[DTM1]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 

27. Você já acordou de manhã com a sua mandíbula cansada, dolorida 

ou com dificuldade de abrir?  

 

 

[DTM2]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 

28. Teus dentes ou gengiva doem ao acordar de manhã?  

 

 

[DTM3]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 

29. Você já teve dor do lado da cabeça ao acordar de manhã?  

 

 

[DTM4]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 
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30. Você já percebeu estar desgastando os dentes durante o dia?  

 

 

[DTM5]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 

31. Você já notou estar fazendo apertamento dos seus dentes durante o 

dia?  

 

 

[DTM6]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 

32. Você já notou ruído semelhante a casca de ovo se quebrando ou 

estalo próximo ao ouvido?  

 

 

[DTM7]                               Não 0 

                                                   Sim 1 

                                                  IGN 9 

 

ENCERRE A ENTREVISTA AGRADECENDO A ATENÇÃO, ENTREGANDO O 

BRINDE E ENTRANDO EM CONTATO COM A CENTRAL DE AGENDAMENTOS 

DE CONSULTAS, SE FOR O CASO. 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EPIDEMIOLOGIA E ODONTOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

O Sr.(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Condições de saúde geral, 

socioeconômicas, comportamentais e de acesso a serviços ao longo do ciclo vital: impacto na 

saúde bucal em uma coorte de nascidos vivos no Sul do Brasil”. Sua colaboração neste estudo é 

MUITO IMPORTANTE, mas a decisão de participar é VOLUNTÁRIA, o que significa que o Sr.(a) terá 

o direito de decidir se quer ou não participar, bem como de desistir de fazê-lo a qualquer momento. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a situação de saúde geral e de saúde bucal dos 

adultos que estão sendo acompanhados neste estudo de coorte e sua relação com condições 

socioeconômicas, demográficas, de acesso a serviços e qualidade de vida. 

Garantimos que será mantida a CONFIDENCIALIDADE das informações e o ANONIMATO, 

ou seja, o seu nome não será mencionado em qualquer hipótese ou circunstância, mesmo em 

publicações científicas. O benefício à sua participação será conhecer a realidade da saúde dos 

moradores de Pelotas, a qual poderá melhorar os serviços de saúde em sua comunidade. Além 

disso, se for identificada alguma necessidade de tratamento dentário, ele será realizado na Faculdade 

de Odontologia da UFPel, sem custo algum a você. 

 

Será realizada uma entrevista e verificaremos algumas condições de saúde da sua boca, 

como por exemplo, a presença de cárie e a existência de sangramento nas gengivas. Este exame 

será realizado por dentistas e não oferece nenhum risco, não causa dor alguma e todos os 

instrumentos utilizados estarão esterilizados ou serão descartáveis. Em caso de dúvida o(a) 

senhor(a) poderá entrar em contato com Professor Flávio Fernando Demarco, coordenador desta 

pesquisa, nos Programas de Pós-Graduação em Odontologia e Epidemiologia da UFPel, pelo 

telefone (53) 3222 4162 – ramal 130 ou e-mail: ffdemarco@gmail.com. 

 

Eu,................................................................................................................................................... 

declaro estar esclarecido(a) sobre os termos apresentados e consinto por minha livre e 

espontânea vontade em participar desta pesquisa e assino o presente documento em duas 

vias de igual teor e forma, ficando uma em minha posse. 

Pelotas, _____ de _________________ de 2013. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do participante) 

 

 

 

mailto:ffdemarco@gmail.com
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Apêndice C – Súmula do currículo do candidato  

 

Súmula do currículo 

 

Luiz Alexandre Chisini nasceu em 22 de agosto de 1988, em Nova Prata, Rio 

Grande do Sul. Completou o ensino fundamental na Escola Estadual Pe. Colbachini 

em Nova Bassano e ensino médio, com Bolsa de estudos, na Escola privada Mater 

Amábilis na cidade de Nova Araçá. No ano de 2008 ingressou na Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) tendo também realizado 

um período sanduiche na Facoltà di Odontoiatria na Università Degli Studi di Roma 

(2012/2 e 2013/1). Em 2014 foi graduado Cirugião-dentista pela UFPel e no ano 

seguinte ingressou no Mestrado do Programa de Pós-graduação em Odontologia da 

UFPel, área de concentração Dentística, sob orientação do Profª. Drª. Marcos Britto 

Corrêa. Durante o período de graduação desempenhou desde o primeiro semestre 

atividades de iniciação científica sob orientação do Prof. Dr. Flávio Fernando 

Demarco. Além disso, participou ativamente dos movimentos estudantis e do Centro 

Acadêmico de Odontologia (CAO), onde foi presidente da Semana Acadêmica de 

Odontologia em 2010 e do CAO no ano de 2011. Durante o período de mestrado foi 

bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

e desenvolvou trabalhos na área de epidemiologia da saúde bucal, síntese de 

conhecimento e engenharia tecidual. 

  

Publicações: 

Artigos completos publicados em periódicos: 

 

1. Chisini, Luiz Alexandre; Conde, Marcus Cristian Muniz; Corrêa, Marcos Britto; 

Dantas, Raquel Venâncio Fernandes; Silva, Adriana Fernandes; Pappen, Fernanda 

Geraldes; Demarco, Flávio Fernando. Vital Pulp Therapies in Clinical Practice: 

Findings from a Survey with Dentist in Southern Brazil. Brazilian Dental Journal. 

v.26, p.566 - 571, 2015. 

 

2. Salas, Mabel Miluska Suca; Chisini, Luiz Alexandre; Vargas-Ferreira, Fabiana; 

Demarco, Flávio Fernando. Erosão dentária na dentição permanente: epidemiologia 
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e diagnóstico. Revista da Faculdade de Odontologia. Universidade de Passo 

Fundo. v.20, p.126/1 - 134, 2015. 

 

3. Conde, Marcus Cristian Muniz; Chisini, Luiz Alexandre; Sarkis-Onofre, Rafael; 

Schuch, Helena Silveira; Nör, Jacques Eduardo; Demarco, Flávio Fernando. A 

scoping review of Root Canal Revascularization: relevant aspects for clinical success 

and tissue formation. International Endodontic Journal (Print). 2016. 

 

4. Pires, Ana Luiza Cardoso; Gruendemann, Jéssika Assunção; Figueiredo, 

Guilherme Scheeren; Conde, Marcus Cristian Muniz; Corrêa, Marcos Britto; Chisini, 

Luiz Alexandre. Atenção secundária em saúde bucal no Rio Grande do Sul: análise 

descritiva da produção especializada em municípios com Centros de Especialidades 

Odontológicas com base no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde. Revista da Faculdade de Odontologia. Universidade de Passo 

Fundo. v.20, p.325 - 333, 2016. 

 

5. Salas, Mabel Miluska Suca; Chisini, Luiz Alexandre; Castanheira, Vitória Silva; 

Castro, Ingrid Santos; Teixeira, Luiza Souza; Demarco, Flávio Fernando. Defeitos de 

esmalte não fluoróticos em crianças: aspectos clínicos e epidemiológicos. Revista 

da Faculdade de Odontologia. Universidade de Passo Fundo. v.21, p.251-259 - 

259, 2016. 

 

6 Conde, Marcus Cristian Muniz; Chisini, Luiz Alexandre; Grazioli, Guillermo; 
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Anexo A – Parecer do comitê de ética 

 

As condições bucais mais prevalentes e importantes são cumulativas e crônicas na sua natureza, 

sendo necessário um longo período para a sua ocorrência. Os estudos com delineamento de coorte 

prospectiva suportam a perspectiva do ciclo vital ¿ parte do pressuposto de que o estado de saúde 

em qualquer idade é o resultado não só de condições atuais, mas também de um acúmulo de 

condições que foram incorporadas ao longo da vida. No entanto, os estudos de coorte de nascidos 

vivos são escassos no mundo e no Brasil, a coorte de Pelotas, RS, é a única localizada em países de 

renda média, avalia desfechos bucais e são essenciais para a verificação de etiologia do processo 

saúde-doença. O presente trabalho tem como objetivo estudar a influência da trajetória 

socioeconômica ao longo da vida na saúde bucal na vida adulta e a associação entre condições de 

saúde bucal com condições de saúde geral em adultos. Serão reavaliados todos os indivíduos 

nascidos em 1982 aos 30 anos (sub-amostra N=720). Eles foram avaliados anteriormente aos 15 

anos e aos 24 anos de idade, respectivamente, em 1997 e 2006. As variáveis do exame clínico 

incluem a presença de cárie dentária coronária; edentulismo, dentição funcional e arco dentário 

reduzido; uso e necessidade de próteses dentárias; sangramento gengival; doença periodontal; 

qualidade das restaurações e lesões de tecido mole. Os exames serão realizados nos domicílios dos 

participantes, com uso de luz artificial (fotóforos acoplados à cabeça), material de exame (espelho 

plano, sondas periodontais, espátulas de madeira e gaze) devidamente esterilizado. Todos os 

examinadores, cirurgiões dentistas, pós-graduandos em Odontologia ou Epidemiologia, estarão 

devidamente paramentados respeitando as normas de biossegurança preconizadas pela 

Organização 

Mundial da Saúde. Outras variáveis do estudo, como as perinatais, demográficas, socioeconômicas, 

demográficas, comportamentais, de saúde bucal (higiene bucal, dor de origem dentária, dificuldades 
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de alimentação em razão de condições bucais, xerostomia, o impacto dos desfechos de saúde bucal 

na qualidade de vida dos indivíduos e a utilização de serviços) serão coletadas pela aplicação de 

questionário padronizado e pré-testado previamente em outros estudos epidemiológicos. As 

condições de saúde geral, como peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial, densidade 

óssea, espessura da carótida medial, uso de medicamentos, morbidades auto-referidas, uso de 

serviços de saúde e auto-avaliação de saúde serão obtidas do levantamento de saúde geral em 

andamento no ano de 2012. Os entrevistadores serão alunos de graduação da Faculdade de 

Odontologia (UFPel), também com experiência neste tipo de atividade. A equipe de trabalho de 

campo será composta por 8 examinadores e 8 entrevistadores, além dos supervisores do trabalho de 

campo e auxiliares para digitação e arquivamento de material. Será elaborado um manual de 

instruções para a equipe de campo. Estima-se a realização de uma média de 50-60 entrevistas e 

exames completos por semana, o que totaliza aproximadamente quatro meses de trabalho de campo, 

incluindo o treinamento, pré-teste e estudo piloto. Estão previstas reuniões semanais de avaliação 

entre a equipe de campo e os supervisores e coordenadores do estudo. Todos os dados serão 

avaliados pelo software Stata versão 11.0 ¿ análises descritivas (frequências absolutas e relativas); 

univariada (teste Qui-quadrado para variáveis categóricas nominais e Qui-quadrado de tendência 

linear para variáveis ordinais) e multivariável (adoção de modelos hierárquicos onde as variáveis 

independentes foram ordenadas em blocos que determinarão a entrada das mesmas na análise 

estatística. Estes modelos devem descrever a relação hierárquica existente entre os possíveis fatores 

de risco aos desfechos estudados. Somente as variáveis que na análise bivariada apresentarem valor 

p<0,25 serão incluídas nos modelos e as finais com p<0,05. Em síntese, os estudos de coorte de 

saúde bucal são raros, mas oferecem valiosas contribuições para a compreensão dos antecedentes e 

da história natural de desfechos de saúde bucal e do processo saúde-doença. Além disso, auxiliam 

na tomada de decisões no campo da Saúde Pública, pois permitem a avaliação da interrelação entre 

Saúde Bucal e Sistêmica, buscando otimizar tanto recursos humanos quanto materiais e estão de 

acordo com a teoria do ciclo vital, pois a saúde bucal é resultante de interação de fatores 

socioeconômicos, biológicos e psicológicas. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivos  

Geral 

- Estudar a condição de saúde bucal em adultos e seus desfechos ao longo da vida, assim como a 

associação entre a saúde bucal e condições de saúde geral nesta população. Específicos 

- Estimar a incidência e a trajetória de ocorrência dos principais agravos à saúde bucal em adultos, 

como a cárie dentária e a doença periodontal;  

- Estimar o impacto das condições de saúde bucal sobre a qualidade de vida; 

- Estimar a prevalência de medo frente a tratamentos odontológicos e seu impacto na qualidade de 

vida; 

- Avaliar longitudinalmente a longevidade e a qualidade das restaurações;  

- Verificar o uso e a necessidade de próteses dentárias;  
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- Estimar o acesso aos serviços de saúde geral e odontológico ao longo da vida; 

- Estimar a prevalência das lesões em tecidos moles;  

- Estudar a relação entre doença periodontal e sinais sub-clínicos de aterosclerose;  

- Estudar a relação entre doença periodontal, perdas dentárias e pressão arterial;  

- Verificar a associação entre níveis sanguíneos de proteína C reativa, colesterol e doença 

periodontal e perda dentária;  

- Investigar a associação entre edentulismo e sobrepeso, obesidade central, abdominal e consumo de 

alimentos ultraprocessados;  

- Relacionar a prevalência de lesões cervicais não-cariosas e características oclusais, como presença 

e facetas de desgaste;  

- Avaliar se a experiência de lesão cariosa coronária ao longo da vida predispõe a ocorrência de 

lesão cariosa de raiz aos 31 anos de idade;  

- Estudar a relação entre traumatismos dentários e traumatismos gerais ao longo da vida; 

- Estimar a prevalência de desgaste dentário nesta população. 

- Avaliar se a perda dentária está associada a trajetória socioeconômica dos indivíduos da coorte. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A participação no estudo prevê um exame bucal que será realizado por dentistas e não oferece 

nenhum risco, não causa dor alguma e todos os instrumentos utilizados estarão esterilizados ou 

serão descartáveis. 

Benefícios: conhecer a realidade da saúde dos moradores de Pelotas, a qual poderá melhorar os 

serviços de saúde nas comunidades. Além disso, se for identificada alguma necessidade de 

tratamento dentário, ele será realizado na Faculdade de Odontologia da UFPel, sem custo algum ao 

participante. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O delineamento deste estudo será de uma coorte prospectiva de nascimentos. Em 1982, todos os 

nascimentos hospitalares que ocorreram na cidade de Pelotas, RS, foram identificados e os 5.914 

nascidos vivos, cuja família residia na área urbana da cidade, foram pesados e as mães 

entrevistadas. O estudo de saúde bucal de 2013 (ESB-13) compreenderá os 900 indivíduos da 

amostra selecionada para o primeiro estudo de saúde bucal de 1997. Assim como os levantamentos 

anteriores, este estudo constará de aplicação de questionário com questões relacionadas à saúde 

bucal e uso de serviços e exame clínico, onde além da avaliação das restaurações serão avaliadas 

outras condições bucais. As entrevistas dos participantes e exame clínico de saúde bucal serão 

realizadas nas casas dos indivíduos. Uma secretária agendará o dia de visita da equipe à residência. 

A coleta de dados será realizada por equipes compostas por examinadores (cirurgiões-dentistas), 

anotadores e entrevistadores (acadêmicos de Odontologia – UFPel). 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

OK 
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Recomendações: 

OK 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

OK 

Situação do Parecer:  

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

 

 

 


