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Introdução

� Estudos sobre dor dentária

� Qualidade metodológica questionável

� Poucos abordando crianças e adolescentes

� Nenhum adotando o referencial teórico do curso de vida

� Trabalhos recentes evidenciaram uma relação entre 

condições determinantes precoces e:

� Cárie dentária

� Problemas oclusais

� Doença periodontal

Pau et al, 2003; Vargas et al, 2005; Peres et al, 2005; Peres et al, 2007; Thomson et al, 2004



Objetivos

� Estimar a prevalência de dor dentária e sua

associação com fatores sociais, comportamentas

e condições de saúde bucal no curso de vida de 

crianças com 12 anos de idade



Métodos

� Estudo inserido na coorte de nascimentos de Pelotas, 1993

� Estudo de Saúde Bucal 1998-9

� Estudo de Saúde Bucal 2005

� Variáveis coletadas nos estudos de saúde bucal e nos
acompanhamentos aos membros da coorte

� Trajetória de renda familiar do nascimento aos quatro anos

� Sexo da criança

� Ordem de nascimento

� Presença do pai biológico no domicílio

� Cárie dentária

� Freqüencia de escovação dentária



Métodos

� Desfechos

� Dor dentária ocorrida alguma vez na vida → 6 anos

� Dor dentária ocorrida alguma vez na vida → 12 anos

� Dor dentária no último mês → 12 anos

� Análise por regressão de Poisson com variância robusta

� Razões de prevalência

� Cálculo de intervalos de confiança de 95%

� Modelo hierárquico de análise
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Resultados
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Considerações finais

� Estratégias preventivas

� Importantes, especialmente nos períodos precoces da

vida

� Devem levar em consideração o contexto familiar no 

qual a dor dentária tende a ocorrer com mais freqüência

� Novos estudos, explorando com maior detalhe

alguns dos achados aqui apresentados


