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RESUMO

A cárie dentária é uma doença crónica multifactorial, que constitui um grave 

problema de saúde pública. A relação entre a alimentação e o desenvolvimento 

desta doença está bem estabelecida, sendo que um regime alimentar rico em 

alimentos cariogénicos caracteriza-se por ser rico em açúcares e outros hidratos 

de carbono fermentáveis. Objectivos: Avaliar a associação entre alimentos 

cariogénicos e a cárie dentária, descrever a frequência da cárie dentária e 

identificar os alimentos associados com o desenvolvimento da cárie dentária. 

Amostra: Participaram no estudo 288 crianças, com idades compreendidas entre 

os 6 e 8 anos, que frequentavam Escolas Básicas do concelho de Matosinhos. 

Métodos: O estudo desenvolvido foi transversal. Foi medido o peso e a altura e 

aplicado um inquérito a ser preenchido pelos encarregados de educação com 

dados relativos às crianças, dados sócio-demográficos da criança e família, e um 

questionário de frequência alimentar. Foram calculados os coeficientes de 

variação relativos ao índice CPOD, ajustados através de modelos de regressão 

linear múltipla para cada uma das classes de alimentos compostas por mono e 

dissacarídeos ou amido. Resultados: A frequência de cárie dentária nas crianças 

foi de 43,1%. Verificou-se uma relação com significado estatístico entre o 

consumo de alimentos com 7 a 15g de mono e dissacarídeos para as raparigas, 

com ajuste para confundidores (lavagem de dentes, tempo de amamentação e 

escolaridade da mãe). Conclusão: Verificou-se que existem evidências que 

provam que o consumo de alimentos com açúcares está associado com a cárie 

dentária em raparigas. Observou-se que é preocupante o índice CPOD nestas 

crianças e desta forma é necessário diminuir o consumo de alimentos 
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cariogénicos, visto que são muito consumidos pelas crianças, como este estudo 

comprovou.

Palavras-chave: Crianças, cárie dentária, monossacarídeos, dissacarídeos, 

amidos, factores de risco 

ABSTRACT

Dental caries is a multifactorial chronic disease, which constitutes a serious 

problem of public health. The relationship between diet and development of this 

disease is well established, whereas a diet rich in cariogenic food is characterized 

by being rich in sugars and other fermentable carbohydrates. Objectives: 

Evaluate association between cariogenic food and dental caries, describe the 

dental caries’ frequency and identify which foods have relation with dental caries’ 

development. Population: In this study participated 288 children, with ages 

between 6 and 8 years old, witch attended primary schools in Matosinhos council.  

Methods: A cross-sectional study was performed. Height and weight were 

measured and a questionnaire was applied to the children’s parents with 

information about the child, socio economic information about child and family and 

a food frequency questionnaire was also applied. Linear regression models were 

used to identify adjusted (for confounding) variation coefficients of DMFT index for 

each mono and disaccharides or starch. Results: Dental caries frequency in 

children was 43.1%. It was found statistics results between consumption of food 

with 7-15g monosaccharide and disaccharide in girls, after confounders’ 

adjustment (tooth brushing, mother’s educational level and breastfeeding 

duration). Conclusion: Evidence suggests that consumption of sugared food is 

associated with dental caries in girls. It was observed that is DMFT index is 
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serious in these children and, by the way, it is necessary to decreased cariogénico 

food consumption, whereas this food is highly consumed by children, as this study 

proved.

Key-words: Children, dental caries, monosaccharide, disaccharide, starch, risk 

factors
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INTRODUÇÃO

O papel da nutrição na saúde oral tem sido amplamente estudado ao longo 

dos anos (1), uma vez que esta desempenha importantes funções no 

desenvolvimento dentário, integridade dos tecidos orais, força óssea e prevenção 

e tratamento de doenças orais (2). A alimentação tem também influência no 

desenvolvimento crânio encefálico e no aparecimento de algumas doenças como 

o cancro da boca e as doenças orais infecciosas, nomeadamente a cárie dentária 

e a doença periodontal (2-4).

Grande parte dos principais problemas de saúde está ligada à má nutrição 

(5), a qual é um determinante importante para a saúde oral (6).

As doenças orais, particularmente a cárie dentária, têm custos de tratamento 

muito elevados. Por esta razão, é necessário apostar na promoção da saúde oral 

e em estratégias preventivas, claramente mais sustentáveis. Apesar das doenças 

orais infecciosas não colocarem directamente a vida humana em risco, afectam a 

qualidade de vida e têm impacto negativo na auto-estima, na capacidade de 

mastigação, no estado nutricional e na saúde em geral (7, 8).

A cárie dentária é uma doença infecciosa de etiologia multifactorial, que 

surge da combinação de factores como a alimentação, a flora microbiana da 

boca, o pH da saliva, a higiene oral, a disponibilidade de flúor, o tempo que os 

açúcares estão em contacto com as bactérias orais, a susceptibilidade dos dentes 

(9, 10), o nível socio-económico, o nível de educação e outras características do 

estilo de vida (11). A prevalência da doença tem aumentado na Europa sendo a 

alimentação apontada como um dos principais factores etiológicos (3, 12, 13).

O processo patológico que ocorre na cárie dentária consiste na 

desmineralização do esmalte e dentina por ácidos orgânicos formados pelas 



2

bactérias Streptococcus mutans e Streptococcus sorbrinus na boca. Estes ácidos 

orgânicos são formados pelo metabolismo anaeróbico dos hidratos de carbono 

derivados da alimentação (2, 7). Os ácidos orgânicos causam uma diminuição no 

pH salivar para valores inferiores a 5,5, criando o ambiente ideal para o 

desenvolvimento de cáries (2). A remineralização é possível quando há aumento 

do pH salivar por acção do cálcio e de fosfatos (11, 14).

De acordo com a acção que exercem no desenvolvimento da cárie dentária, 

os alimentos podem ser classificados em três tipos: alimentos cariogénicos são 

aqueles que contêm hidratos de carbono fermentáveis causando uma queda do 

pH salivar para um valor menor que 5,5 e causam desmineralização quando estão 

em contacto com microrganismos da boca; alimentos cariostáticos são os que não 

são metabolizados por microrganismos na boca e que subsequentemente não 

causam uma queda do pH para valores inferiores a 5,5; alimentos 

anticariogénicos são aqueles que impedem o desenvolvimento da cárie dentária 

por impedir que a placa bacteriana reconheça um alimento como cariogénico e 

promovem a remineralização. A forma do alimento, a frequência do consumo de 

hidratos de carbono fermentáveis, o tempo de retenção do alimento na boca, a 

composição nutricional, o potencial do alimento em estimular a saliva e a 

combinação dos alimentos, são factores que vão influenciar e determinar o grau 

de cariogenicidade de um determinado alimento (2, 11).

O potencial cariogénico dos hidratos de carbono tem sido objecto de 

inúmeros estudos (3). Os hidratos de carbono fermentáveis (açúcares e alguns 

amidos) são o substrato preferencial para as bactérias que existem na boca, 

iniciando a sua digestão na boca através da amílase salivar (11). O objectivo 



3

principal destes estudos é relacionar a ingestão de açúcares com a cárie dentária, 

considerando como açúcares os mono e dissacarídeos (2, 3).

Alimentos aos quais são adicionados açúcares, durante o processamento 

alimentar para alterar o sabor e textura, e alimentos como sumos de fruta, o mel, 

os xaropes e o próprio açúcar branco ou amarelo têm açúcares livres (mono e 

dissacarídeos) e por isso são cariogénicos. Alimentos como leite, grãos, vegetais 

e fruta não estão relacionados com o desenvolvimento da cárie dentária, como 

evidenciam alguns estudos, sendo por isso considerados alimentos não 

cariogénicos (3, 7, 11).

No início do século XIX a sacarose (um dissacarídeo) passou a ser 

consumida de uma forma mais usual, o que levou a um aumento da prevalência 

da cárie dentária (8, 15). Durante a II Guerra Mundial, a taxa de cárie dentária 

diminuiu em consequência da restrição de açúcares e alimentos que os 

continham. Após este período, aumentou rapidamente (7), reforçando a ideia de 

que os açúcares adicionados aos alimentos estariam na causa do aparecimento 

da cárie dentária. Esta é uma tendência que se verifica também nos países 

desenvolvidos, à medida que aumenta a exposição a alimentos ricos em açúcares 

(3, 12).

Os açúcares, principalmente a sacarose, são então sem dúvida o factor 

alimentar mais importante no desenvolvimento das cáries dentárias, ideia esta 

comprovada por inúmeros estudos desenvolvidos (2, 3, 7). A sacarose transforma 

alimentos não cariogénicos e anticariogénicos em cariogénicos (16). Tinanoff (17) e 

Sheiham (10) defendem que a sacarose é o açúcar mais cariogénico, uma vez que 

provoca uma diminuição do pH salivar e permite uma maior adesão das bactérias 

à superfície dos dentes. Karjalainen (18) conclui, no seu estudo, que a 
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manifestação da cárie dentária aos 6 anos de idade parece estar associada com a 

alta ingestão diária de alimentos ricos em sacarose. 

No entanto, as causas alimentares para a cárie dentária não podem ser só 

atribuídas aos açúcares (7). O consumo de alimentos constituídos 

maioritariamente por amido (sem adição de açúcar) está associado a baixos 

níveis de cárie dentária (3). Contudo, à excepção de alimentos ricos em amido que 

se consomem crus (apenas alguns vegetais), alimentos ricos em amido muito 

processados ou cozinhados contribuem para o aumento do risco de doença (3, 7, 19)

embora não seja tão elevado como para a sacarose (10). Quando são adicionados 

açúcares simples ao amido, o alimento torna-se altamente cariogénico, como 

mostram alguns estudos (20, 21). Rugg-Gunn et al (22) num dos seus estudos sobre 

a cariogenicidade do amido e açúcar afirma que pessoas com uma alimentação 

rica em amidos e pobre em açúcares têm menos cáries, e pessoas com uma 

alimentação pobre em amidos e rica em açúcares têm mais cáries dentárias, o 

que reforça a ideia de que os amidos por si só não contribuem para a cárie 

dentária.

Outro factor importante no aparecimento da cárie dentária é a frequência e a 

quantidade de açúcares consumida, as quais são duas variáveis difíceis de 

avaliar separadamente (10). Vários estudos indicam que ambos os factores estão 

associados com a cárie dentária (3, 12). Krasse (23), numa discussão ao estudo de 

Vipeholm, aponta para uma menor incidência da doença quando a sacarose é 

ingerida numa refeição completa, como o almoço e o jantar, e maior incidência 

nas refeições tipo snack. Outro dado importante apontado por Decker e Loveren é 

o facto do consumo frequente de um alimento cariogénico estar relacionado com 

maior desmineralização e menor remineralização (11). Sheiham (10) refere também 
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que o consumo frequente de alimentos ricos em hidratos de carbono fermentáveis 

leva a uma queda do pH favorecendo a proliferação bacteriana. 

A forma dos alimentos que contêm hidratos de carbono fermentáveis 

influencia directamente a duração de exposição e retenção do alimento nos 

dentes. Uma exposição prolongada a alimentos com componentes cariogénicos 

aumenta a produção de ácidos e a desmineralização, diminuindo o tempo de 

remineralização (11).

A alimentação pode também ter um efeito protector contra a cárie dentária. 

Têm sido desenvolvidos alguns estudos com o objectivo de demonstrar o papel 

bioactivo de constituintes dos lacticínios na prevenção da cárie dentária (24). O 

leite e outros produtos lácteos, nomeadamente o queijo, têm sido descritos como 

alimentos cariostáticos (24, 25), pois para além de reduzirem os efeitos dos ácidos 

da boca, têm efeito protector sobre a dentina. Rugg-Gunn et al (26) descreve ainda 

num dos seus estudos, que o consumo de queijo após a ingestão de um alimento 

rico em açúcares simples aumenta o pH da saliva para a neutralidade, criando um 

ambiente menos propício para a actividade microbiana. 

Segundo a literatura (7, 24), o leite e o queijo são alimentos protectores da 

cárie devido à sua constituição em factores com propriedades anticariogénicas 

como o cálcio, o fósforo e a caseína. Estes, estimulam o fluxo salivar, inibem a 

placa bacteriana e impedem a queda do pH salivar, uma vez que têm um 

potencial tamponante (2, 27).

Outros estudos desenvolvidos reforçam o papel protector dos produtos 

lácteos. Marshall (28) conclui no seu estudo com 642 crianças, que a baixa 

ingestão de leite leva a maior incidência da cárie dentária. Petti (29) reforça a ideia 

de que o leite tem um papel protector contra as cáries dentárias em crianças que 
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não utilizam qualquer tipo de suplemento de flúor, têm uma higiene oral deficiente 

e uma frequência alta de consumo de açúcares.

Nos últimos 30 anos observou-se uma suplementação da água com flúor em 

alguns países, sendo esta a sua principal fonte (3, 8). A principal fonte de flúor é a 

água fluoretada; outras fontes são pastas dentífricas, géis e soluções para 

bochecho (2). Nos países desenvolvidos a prevenção passa pelo uso de flúor e a 

relação inversa entre a ingestão de água fluoretada e a cárie dentária já está bem 

estabelecida. O flúor pode reduzir em 20% a 40% a incidência da cárie dentária 

nas crianças mas não elimina a doença (7).

Alguns estudos comprovam este facto, como o de Levy (30), que mostra que 

água fluoretada reduz o risco de cárie dentária na dentição primária. É um agente 

importante na prevenção da cárie dentária, no entanto é importante referir que 

não elimina o desenvolvimento da doença (10). Moynihan (3) afirma que o flúor é o 

principal factor que altera a resistência dos dentes ao ácido formado na boca e 

interage com os açúcares. 

Nunca é demais dizer que nos países industrializados onde existe uma 

adequada exposição ao flúor, a redução na prevalência e severidade da cárie 

dentária só será alcançada se houver uma redução no consumo de açúcares (7).
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OBJECTIVOS

1. Avaliar a relação entre ingestão de alimentos cariogénicos e a cárie dentária 

em crianças: 

a) Descrever a frequência da cárie dentária na população estudada; 

b) Identificar os alimentos associados com o desenvolvimento da cárie 

dentária.
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PARTICIPANTES E MÉTODOS

População

A amostra utilizada neste estudo foi uma amostra de conveniência tendo sido 

incluídas crianças (n=288) que frequentavam o 1º ano de escolaridade de 11 

escolas básicas (EB1) do concelho de Matosinhos: Biquinha, Cruz de Pau, 

Ermida, Lomba, Monte Ramalhão, Passos Manuel, Padre Manuel Castro, Quatro 

Caminhos, Quinta de S. Gens, Sendim e Sobreiro. 

Foram distribuídos 383 inquéritos e devolvidos 333, representando 86,9% da 

amostra inicial. Posteriormente foram excluídos 45 devido a mau preenchimento 

ou dados omissos. No momento da medição e distribuição dos inquéritos foram 

também excluídas da análise as crianças que não estavam presentes no dia em 

que foi realizado o trabalho. 

O estudo foi então desenvolvido com 288 crianças representando 75,2% da 

amostra inicial (Tabela 1). 

Tabela 1 – Inquéritos distribuídos, devolvidos, válidos e excluídos 

Escola Básica Inquéritos 
distribuídos 

Inquéritos 
devolvidos 

Inquéritos 
válidos

Inquéritos 
excluídos 

Biquinha 18 13 9 4 
Cruz de Pau 66 58 45 13 
Ermida 83 73 68 5 
Lomba 21 18 13 5 
Monte Ramalhão 36 34 30 4 
Passos Manuel 20 11 10 1 
Padre Manuel Castro 17 14 12 2 
Quatro Caminhos 16 16 15 1 
Quinta S. Gens 59 53 48 5 
Sendim 28 25 21 4 
Sobreiro 19 18 17 1 

TOTAL 383 333 288 45 
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Descrição do estudo

Cada Centro de Saúde (CS) da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 

Entidade Pública Empresarial (ULSM, EPE), tem uma Equipa de Promoção da 

Saúde e Saúde Escolar (PS/SE), a qual trabalha vários projectos, alguns dos 

quais integrados no Programa de Promoção de Saúde Oral, da Direcção Geral de 

Saúde. Deste modo, esta equipa faz todos os anos o rastreio à cárie dentária aos 

alunos do 1º ano em cada freguesia de Matosinhos e por isso foram estes os 

alunos escolhidos para a realização deste estudo. 

Foi feito um estudo transversal com dados recolhidos de uma avaliação 

antropométrica efectuada às crianças e de um inquérito distribuído para avaliar 

dados sócio demográficos, antropométricos, de saúde oral e hábitos alimentares 

através de um questionário de frequência alimentar (QFA), o qual está descrito 

adiante. (Anexo 1) Este inquérito destinava-se a ser preenchido pelos 

encarregados de educação e posteriormente devolvido. A avaliação 

antropométrica foi realizada no mesmo período de tempo que os rastreios de 

cárie dentária por parte da equipa de PS/SE. 

a) Dados antropométricos 

A avaliação antropométrica das crianças incluiu a medição do peso e da 

estatura segundo as técnicas escritas por Lee et al (31) e a recolha do peso à 

nascença. 

 A mediação da estatura foi realizada com um estadiómetro portátil com 

uma escala de 0,1 cm previamente fixado na parede. As crianças encostavam-se 

ao estadiómetro, com os pés encostados ao suporte do aparelho e com a cabeça 

em plano de Frankfurt. O peso foi medido numa balança Krups®, e as crianças 

foram medidas e pesadas com roupa leve e sem sapatos. 
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 Após a recolha destes dados foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC) (32) através do Índice de Quetelet [IMC=peso (Kg) /altura2 (m)], que foi 

classificado segundo as recomendações da International Obesity Task Force

(IOTF).

 As medições foram sempre efectuadas pelo mesmo investigador.

b) Dados Sócio Demográficos 

Os dados sócio demográficos de cada criança foram obtidos através da 

recolha das seguintes informações: sexo, idade, escolaridade dos pais (não 

escolarizado, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, secundário, universitário). 

c) Dados de Saúde Oral 

 Os dados do rastreio à cárie dentária utilizados foram o índice de dentes 

cariados, perdidos e obturados (CPOD), calculado através da soma do número de 

dentes cariados, perdidos e obturados (7) e a lavagem dos dentes, classificada 

em: lavar menos de uma vez por dia, uma vez por dia ou duas vezes por dia. 

Estes dados foram recolhidos pela equipa de PS/SE e posteriormente utilizados 

para o estudo. 

 No inquérito distribuído foram ainda pesquisados alguns dados de saúde 

oral: o uso de chupeta (se usou chupeta e o tempo de uso) e suplementação de 

flúor (se realizou suplementação, tipo de suplemento e tempo de suplementação). 

d) Consumo Alimentar 

O consumo alimentar das crianças foi avaliado pelas seguintes questões: 

- se foi amamentada e qual a duração da amamentação; 

- se usou biberão para leite adaptado/transição, leite de crescimento, leite de vaca 

gordo ou meio gordo simples, leite com açúcar ou mel, leite achocolatado ou com 

adição de chocolate, papa e sumos e duração da sua utilização; 
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- QFA composto por 41 itens que contemplavam alimentos protectores ou 

indutores da cárie dentária.

Os alimentos do QFA foram posteriormente divididos em 5 classes de mono 

e dissacarídeos e 4 classes de amidos, com base na sua composição nestes 

componentes, segundo a tabela de Composição de Alimentos Portuguesa (33). 

Foram então divididos nas seguintes classes: 

- alimentos com composição em mono e dissacarídeos compreendida entre 

0 e 6 g (leite simples, queijo, pão ou tostas integrais, pão de mistura, pão de 

centeio, arroz, massa, batata, batatas fritas caseiras, batatas fritas de pacote, 

bolachas tipo Maria, bolachas de água e sal, bolachas integrais, sopa, vegetais, 

feijão, grão de bico, ervilha, fava, frutos secos, croquetes, rissóis, bolinhos de 

bacalhau e pizza);

- alimentos com composição em mono e dissacarídeos compreendida entre 

7 e 15 g (leite com chocolate, leite com mel, leite com açúcar, leite achocolatado, 

leite de crescimento, leite com sabores, Suissinho®, Danoninho®, Yoco®, iogurte, 

pão branco, tostas, pão de forma, fruta fresca, sumos naturais, refrigerantes e 

Donuts®);

- alimentos com composição em mono e dissacarídeos compreendida entre 

16 e 30 g (gelados, flocos de cereais, barritas de cereais, bolachas de chocolate, 

bolachas com mel, bolachas de manteiga, outras bolachas, biscoitos, croissant,

pasteis, outros bolos e fruta em calda); 

- alimentos com composição em mono e dissacarídeos compreendida entre 

31 e 50 g (sobremesas lácteas, chocolates, Bolicao® e Chipicao®); 
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- alimentos com composição em mono e dissacarídeos compreendida entre 

51 e 100 g (marmelada, compota, geleia, mel, doce, açúcar, rebuçados, gomas e 

pastilhas elásticas); 

- alimentos com composição em amido compreendida entre 0 e 15 g (leite 

simples, leite com chocolate, leite com mel, leite com açúcar, leite achocolatado, 

leite de crescimento, leite com sabores, Suissinho®, Danoninho®, Yoco®, iogurte, 

queijo, sobremesas lácteas, gelados, chocolates, marmelada, compota, geleia, 

mel, doce, açúcar, sopa, vegetais, feijão, grão de bico, ervilha, fava, fruta fresca, 

fruta em calda, frutos secos, sumos naturais, refrigerantes, hambúrguer, cachorro, 

rebuçados, gomas e pastilhas elásticas);  

- alimentos com composição em amido compreendida entre 16 e 30 g (arroz, 

massa, batata, batatas fritas caseiras, croissant, pastéis, outros bolos, croquetes, 

rissóis, bolinhos de bacalhau, pizza, Donuts®, Bolicao® e Chipicao®);

- alimentos com composição em amido compreendida entre 31 e 45 g (pão 

ou tostas integrais, pão de mistura, pão de centeio e batatas fritas de pacote); 

- alimentos com composição em amido compreendida 46 e 60g (pão branco, 

tostas, pão de forma, flocos de cereais, barritas de cereais, bolachas tipo Maria, 

bolachas de água e sal, bolachas integrais, bolachas de chocolate, bolachas com 

mel, bolachas de manteiga, outras bolachas e biscoitos). 

Análise estatística

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o programa SPSS®

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 14.0 para Microsoft Windows.
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Foram calculadas as medidas de tendência central mais adequadas para as 

variáveis contínuas e foram calculadas as frequências observacionais e relativas 

para as variáveis categóricas. 

Para comparação da frequência de consumo de cada classe de alimentos 

composta por mono e dissacarídeos e Amidos entre raparigas e rapazes, foi 

utilizada a prova U de Mann-Whitney. 

Os coeficientes de correlação (R2) calculados para cada uma das classes de 

alimentos compostas por mono e dissacarídeos e Amido e variáveis 

confundidoras foram calculados através dos modelos de regressão linear simples, 

considerando o Índice CPOD como variável independente. 

Procedeu-se da mesma forma para calcular os coeficientes de variação 

ajustados, desta feita em modelos de regressão linear múltipla. 
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RESULTADOS

O estudo foi realizado com 288 crianças: 131 do sexo feminino (45,5%) e 

157 do sexo masculino (54,5%). A idade das crianças estava compreendida entre 

os 6 e 8 anos: 209 (72,6%) com 6 anos, 76 (26,4%) com 7 anos e 2 (0,7%) com 8 

anos.

A prevalência de excesso de peso/obesidade no estudo foi de 39,3% para as 

raparigas e 43,3% para rapazes. Em relação ao peso à nascença, 6,1% das 

raparigas e 1,3% dos rapazes nasceram com excesso de peso/obesidade (Tabela 

1).

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

Raparigas   Rapazes 
  n %   n % 
Peso segundo critérios IOTF      
Normoponderal 79 60,8  89 56,7 
Excesso Peso 30 23,1  39 24,8 
Obesidade 21 16,2  29 18,5 
Idade      
6 98 75,4  111 70,7 
7 31 23,8  45 28,7 
8 1 0,8  1 0,6 
Peso à nascença      
Baixo Peso 7 5,3  10 6,4 
Normoponderal 116 88,5  145 92,4 
Excesso Peso/Obesidade 8 6,1  2 1,3 
Escolaridade da Mãe      
Não escolarizada 1 0,8  0 0 
1º Ciclo 16 12,3  18 11,5 
2º Ciclo 18 13,8  30 19,1 
3º Ciclo 45 34,6  49 31,2 
Secundário 29 22,3  30 19,1 
Universitário 21 16,2  30 19,1 
Escolaridade do Pai      
Não escolarizado 0 0  0 0 
1º Ciclo 22 17,3  18 12,1 
2º Ciclo 31 24,4  32 21,5 
3º Ciclo 34 26,8  42 28,2 
Secundário 24 18,9  35 23,5 
Universitário 16 12,6   22 14,8 
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Os dados de saúde oral que foram analisados estão apresentados na Tabela 

2.

Verificou-se que quando se avaliou a lavagem dos dentes, 32,8% das 

raparigas e 38,1% dos rapazes lavavam os dentes menos de uma vez por dia. 

Quanto ao uso de chupeta, 110 raparigas (84%) e 140 rapazes (89,2%) usaram 

pelo menos durante o primeiro mês de vida e 95,4% das raparigas e 90,4% dos 

rapazes fizeram suplementação de flúor, por um período mínimo de 30 dias. 

Os resultados mostram que 43,1% das crianças têm Índice CPOD diferente 

de 0,0 (19,4% são raparigas e 23,7% são rapazes). 

Tabela 2 – Avaliação de dados de Saúde Oral 

Raparigas   Rapazes 
  n %   n % 
Lavagem dos dentes      
Menos de uma vez por dia 43 32,8  59 38,1 
Uma vez por dia 42 32,1  53 34,2 
Duas vezes por dia 46 35,1  43 27,7 
Uso de chupeta      
Sim 110 84  140 89,2 
Não 21 16  17 10,8 
Suplementação de flúor      
Sim 125 95,4  142 90,4 
Não 6 4,6   15 9,6 

Na tabela 3 estão descritos dados sobre os consumos alimentares. Os 

resultados mostram que 91,6% das raparigas e 89,8% dos rapazes foram 

amamentados, e destes 36,7% das raparigas e 42,6% dos rapazes foram durante 

o primeiro trimestre de vida. 
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Tabela 3 – Dados sobre consumos alimentares 

Raparigas   Rapazes 
  n %   n % 
Amamentação      
Sim 120 91,6  141 89,8 
Não 11 8,4  16 10,2 
Tempo de amamentação      
0 dias 13 9,9  16 10,2 
1 a 90 dias 44 33,6  60 38,2 
91 a 180 dias 35 26,7  34 21,7 
181 a 270 dias 21 16  20 12,7 
271 a 360 dias 4 3,1  15 9,6 
mais de 360 dias 14 10,7  12 7,6 
Leite materno por biberão      
Sim 21 16  28 17,8 
Não 110 84  129 82,2 
Leite adaptado por biberão      
Sim 100 76,3  131 83,4 
Não 31 23,7  26 16,6 
Tempo de leite adaptado por biberão      
0 dias 31 23,7  27 17,3 
1 a 90 dias 10 7,6  13 8,3 
91 a 180 dias 21 16  28 17,9 
181 a 270 dias 16 12,2  23 14,7 
271 a 360 dias 25 19,2  36 23,1 
mais de 360 dias 28 21,4  29 18,6 
Leite de crescimento por biberão      
Sim 41 31,1  62 39,5 
Não 90 68,7  95 60,5 
Leite de vaca por biberão      
Sim 84 64,1  106 67,5 
Não 47 35,9  51 32,5 
Tempo de leite vaca por biberão      
0 dias 47 36,2  51 33,1 
1 a 90 dias 2 1,5  3 1,9 
91 a 180 dias 10 7,7  9 5,8 
181 a 270 dias 1 0,8  3 1,9 
271 a 360 dias 12 9,2  15 9,7 
mais de 360 dias 58 44,6  73 47,4 
Leite com açúcar por biberão      
Sim 14 10,7  14 8,9 
Não 116 88,5  142 90,4 
Leite achocolatado por biberão      
Sim 14 10,7  22 14 
Não 117 89,3  135 86 
Papa por biberão      
Sim 11 8,4  20 12,7 
Não 120 91,6  137 87,3 
Sumos por biberão      
Sim 9 6,9  20 12,7 
Não 122 93,1   137 87,3 
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Quando é estudada a relação entre o índice CPOD e as variáveis 

confundidoras observa-se que existe significado estatístico na relação com a 

lavagem de dentes diária (p<0,001) e com a escolaridade da mãe (p=0,009) 

(Tabela 4). 

Tabela 4 – Relação entre o Índice CPOD e restantes variáveis 

    R2   p 
Lavagem de dentes  0,137  0,000 
Peso segundo critérios IOTF  0,004  0,269 
Percentis peso à nascença  0,000  0,796 
Amamentação  0,000  0,946 
Tempo amamentação  0,013  0,056 
Beber leite materno por biberão  0,000  0,925 
Beber leite adaptado por biberão  0,002  0,203 
Tempo de leite adaptado por biberão  0,006  0,197 
Beber leite de crescimento por biberão  0,000  0,867 
Beber leite de vaca por biberão  0,000  0,760 
Tempo de leite vaca por biberão  0,000  0,877 
Beber leite com açúcar por biberão  0,000  0,958 
Beber leite achocolatado por biberão  0,001  0,698 
Beber papa por biberão  0,000  0,876 
Beber sumos por biberão  0,000  0,955 
Uso de chupeta  0,001  0,669 
Suplementação de flúor  0,000  0,942 
Anos de escolaridade da mãe  0,024  0,009 
Anos de escolaridade do pai   0,008  0,130 

No entanto, a análise estratificada por sexo mostra que esta relação entre o 

Índice CPOD e as restantes variáveis, só se mantém significativa em ambos os 

sexos para a lavagem dos dentes. O Índice CPOD tem uma relação directa com o 

tempo de amamentação para as raparigas (p=0,013) e apresenta uma relação 

inversa com a escolaridade da mãe para os rapazes (p=0,031) (Tabela 5).
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Tabela 5 – Relação entre Índice CPOD e possíveis factores confundidores 

por sexo. 

    Feminino Masculino 
R2 p R2 p 

Lavagem de dentes  0,119 0,000  0,151 0,000 
Tempo amamentação  0,047 0,013  0,001 0,707 
Anos de escolaridade da mãe   0,019 0,122   0,030 0,031 

Quando avaliada a frequência de consumo dos alimentos do QFA, observa-

-se que os alimentos mais consumidos pelas crianças foram o leite simples, o 

iogurte, o pão branco, o arroz, a massa, a batata, a sopa e a fruta fresca, com 

uma frequência diária de consumo de uma vez. 

Na tabela 6a encontram-se os dados relativos à frequência diária do 

consumo dos alimentos constituintes de cada uma das classes de mono e 

dissacarídeos. Observa-se que, embora não haja significado estatístico, os 

rapazes apresentam uma ingestão ligeiramente superior à das raparigas para as 

classes de 0 a 6 g e de 51 a 100 g. Para as classes de 7 a 15 g, 16 a 30 g e 31 a 

50 g, a ingestão é ligeiramente superior para as raparigas.

Tabela 6a – Frequência diária do consumo de alimentos que pertencem às 

diferentes classes de mono e dissacarídeos 

Raparigas   Rapazes   p 
  Mediana   Mediana     
Frequência de consumo diário:        
 0 a 6 g de mono e dissacarídeos 8,1305  9,2635  0,835 
 7 a 15 g de mono e dissacarídeos 8,4125  7,8015  0,396 
 16 a 30 g de mono e dissacarídeos 2,0655  2,0260  0,477 
 31 a 50 g de mono e dissacarídeos 0,4245  0,2980  0,392 
 51 a 100 g de mono e dissacarídeos 0,9395  1,0270  0,328 
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Quando se avalia o consumo de alimentos com amido verifica-se que os 

rapazes têm uma ingestão maior para todas as classes de alimentos com amido, 

no entanto não apresenta significado estatístico (Tabela 6b). 

Tabela 6b - Frequência diária do consumo de alimentos que pertencem às 

diferentes classes de amido 

Raparigas   Rapazes   p 
 Mediana  Mediana    
Frequência de consumo diário:        
0 a 15 g de amido 11,971  12,962  0,963 
16 a 30 g de amido 1,490  1,781  0,079 
31 a 45 g de amido 0,100  0,176  0,146 
46 a 60 g de amido 3,132   3,665    0,209 

A observação da tabela 7 revela que existe uma variação significativa do 

índice CPOD quando se tem em conta o consumo de alimentos pertencentes às 

classes com 7 a 15 g, 16 a 30 g e 31 a 50 g de mono e dissacarídeos. 

Tabela 7 – Relação entre o consumo de alimentos das classes de mono e 

dissacarídeos e o Índice CPOD 

R2 p
 0 a 6 g de mono e dissacarídeos 0,008 0,126 
 7 a 15 g de mono e dissacarídeos 0,024 0,009 
 16 a 30 g de mono e dissacarídeos 0,036 0,001 
 31 a 50 g de mono e dissacarídeos 0,017 0,029 
 51 a 100 g de mono e dissacarídeos 0,011 0,072 

Como se pode observar na análise separada por sexos na tabela 8, o efeito 

verificado na tabela anterior deve-se à relação encontrada apenas no sexo 

feminino.
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Tabela 8 - Relação entre o consumo de alimentos das classes de mono e 

dissacarídeos e o Índice CPOD para rapazes e raparigas 

    Feminino Masculino 
R2 p R2 p 

 0 a 6 g de mono e dissacarídeos  0,004 0,502 0,013 0,156 
 7 a 15 g de mono e dissacarídeos  0,073 0,002 0,003 0,509 
 16 a 30 g de mono e dissacarídeos  0,067 0,003 0,018 0,098 
 31 a 50 g de mono e dissacarídeos  0,041 0,020 0,005 0,405 
 51 a 100 g de mono e dissacarídeos   0,025 0,069 0,004 0,408 

Quando se analisa a relação entre os modelos e o Índice CPOD com os 

factores confundidores, não existe significado estatístico (Tabela 9). 

Tabela 9 – Relação entre os modelos 1, 2, 3, 4, 5 e o Índice CPOD*

    R2   p 
Modelo 1  0,184  0,117 
Modelo 2  0,180  0,275 
Modelo 3  0,183  0,126 
Modelo 4  0,177  0,734 
Modelo 5   0,177   0,697 

*Nos modelos 1, 2, 3, 4 e 5 ajustado foram incluídas as classes de alimentos que contêm 0 a 6 g, 7 a 15 g, 

16 a 30 g, 31 a 50 g e 51 a 100 g de mono e dissacarídeos, respectivamente. Todos os modelos foram 

ajustados para lavagem de dentes, tempo de amamentação e escolaridade da mãe. 

Quando elaborados os resultados de regressão linear, com as classes de 

mono e dissacarídeos, ajustados para a variável confundidores, verificou-se que o 

modelo 2 (que inclui alimentos com 7 a 15 g de mono e dissacarídeos) influencia 

significativamente o Índice CPOD nas raparigas (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Relação entre os modelos 1, 2, 3, 4, 5 e o Índice CPOD para 

rapazes e raparigas* 

    Feminino Masculino 
R2 p R2 p 

Modelo 1  0,216 0,501 0,185 0,104 
Modelo 2  0,238 0,047 0,172 0,683 
Modelo 3  0,231 0,094 0,174 0,453 
Modelo 4  0,221 0,270  0,171 0,930 
Modelo 5   0,219 0,346   0,171 0,955 

*Nos modelos 1, 2, 3, 4 e 5 ajustado foram incluídas as classes de alimentos que contêm 0 a 6 g, 7 a 15 g, 

16 a 30 g, 31 a 50 g e 51 a 100 g de mono e dissacarídeos, respectivamente. Todos os modelos foram 

ajustados para lavagem de dentes, tempo de amamentação e escolaridade da mãe. 

Quando se observa a tabela 11 verifica-se que existe uma variação 

significativa do índice CPOD quando se tem em conta o consumo de alimentos 

pertencentes às classes com 16 a 30g e 46 a 60g de amido. 

Tabela 11 - Relação entre o consumo de alimentos das classes de amido e o 

Índice CPOD  

    R2   p 
0 a 15 g de amido  0,160  0,330 
16 a 30 g de amido  0,170  0,025 
31 a 45 g de amido  0,000  0,893 
46 a 60 g de amido   0,040   0,001 

Porém, a análise estratificada por sexo mostra que existe significado 

estatístico entre o Índice CPOD e as classes de 0 a 15 g, 16 a 30 g e 46 a 60 g de 

amido para as raparigas e entre o índice e a classe de 46 a 60 g de amido para os 

rapazes (Tabela 12).
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Tabela 12 - Relação entre o consumo de alimentos das classes de amido e o 

Índice CPOD para rapazes e raparigas 

    Feminino Masculino 
R2 p R2 p 

0 a 15 g de amido  0,047 0,013  0,003 0,530 
16 a 30 g de amido  0,030 0,048  0,009 0,245 
31 a 45 g de amido  0,003 0,508  0,003 0,531 
46 a 60 g de amido   0,042 0,018   0,037 0,017 

Quando se analisa a relação entre o Índice CPOD e as classes de alimentos 

com amido, juntamente com os factores confundidores, verifica-se que existe 

significado estatístico para o modelo 4, que inclui alimentos com 46 a 60 g de 

amido (Tabela 13). 

Tabela 13 - Relação entre os modelos 1, 2, 3e 4 e o Índice CPOD * 

    R2   P 
Modelo 1  0,178  0,396 
Modelo 2  0,183  0,144 
Modelo 3  0,176  0,978 
Modelo 4   0,192   0,023 

*Nos modelos 1, 2, 3 e 4 ajustado foram incluídas as classes de alimentos que contêm 0 a 15 g, 16 a 30 g, 

31 a 45 g e 46 a 60 g de amidos, respectivamente. Em cada modelo ajustado foram incluídos os factores 

confundidores lavagem de dentes, tempo de amamentação e escolaridade da mãe. 

No entanto, esta relação não se verifica quando se faz a análise estratificada 

por sexos (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Relação entre os modelos 1, 2, 3 e 4 e o Índice CPOD para 

rapazes e raparigas* 

    Feminino Masculino 
R2 p R2 p 

Modelo 1  0,478 0,122  0,413 0,964 
Modelo 2  0,477 0,130  0,419 0,341 
Modelo 3  0,464 0,562  0,415 0,614 
Modelo 4   0,476 0,144   0,432 0,090 

*Nos modelos 1, 2, 3 e 4 ajustado foram incluídas as classes de alimentos que contêm 0 a 15 g, 16 a 30 g, 

31 a 45 g e 46 a 60 g de amidos, respectivamente. Em cada modelo ajustado foram incluídos os factores 

confundidores lavagem de dentes, tempo de amamentação e escolaridade da mãe. 
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DISCUSSÃO

Inicialmente estava previsto que este estudo fosse desenvolvido em todas as 

EB1 da freguesia de Matosinhos e Senhora da Hora, uma vez que parte do 

estágio foi desenvolvida nos CS destas duas freguesias. Algumas escolas não se 

mostraram disponíveis para colaborar com a prossecução do estudo pelo que não 

foi possível a deslocação a todas as EB1 inicialmente seleccionadas. Assim, 

foram incluídas duas EB1 de S. Mamede de Infesta por ter havido interesse do 

CS desta freguesia em participar no estudo. 

O principal objectivo deste estudo foi estudar a relação entre a ingestão de 

alimentos cariogénicos e a frequência de cárie em crianças que frequentam EB1 

do concelho de Matosinhos. O Índice CPOD é o indicador mais utilizado para 

medir a prevalência da cárie dentária (34).

As crianças entre os 3 e os 6 anos de idade devem lavar os dentes duas 

vezes ao dia com dentífrico fluoretado, sendo uma delas obrigatoriamente antes 

de deitar (35). Este processo tem-se revelado um meio de prevenção da cárie 

dentária, com grande eficácia e baixo custo, e desta forma deve ser considerado 

o meio de eleição em estratégias comunitárias (35). No entanto esta medida só se 

torna eficaz quando aliada a uma redução do consumo alimentos com açúcares 

(36). Apenas aproximadamente um terço das raparigas e menos de um terço dos 

rapazes neste trabalho têm este hábito diariamente, o que revela que grande 

parte das crianças não está a proceder de acordo com as recomendações e têm 

um risco elevado de desenvolver cárie dentária. Os resultados encontrados levam 

a crer que existe uma relação entre o Índice CPOD e a inadequada lavagem dos 

dentes, uma vez que para o mesmo consumo de açúcar, o risco de cárie parece 

aumentar quando a higiene oral é menos eficaz (30, 37).
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A obesidade, apesar de estar relacionada com diversos aspectos da saúde 

oral, não tem vindo a ser descrita como tendo relação directa com a cárie 

dentária, facto este que pode explicar a não relação encontrada (38, 39).

Neste estudo não foi encontrada relação entre o peso à nascença e o Índice 

CPOD; esta relação tem vindo a ser estudada e parece existir, apesar de não 

estar ainda explicada (40). Contudo, o baixo peso à nascença tem sido alvo de 

alguns estudos e em nenhum foi encontrada relação com o Índice CPOD (41).

Quase todas as crianças do estudo foram amamentadas à nascença, o que 

se revela importante devido aos benefícios que o leite materno traz para a criança 

e ao efeito protector que tem durante o primeiro ano de vida (42, 43). No entanto, o 

leite materno é mais cariogénico que o leite de vaca, especialmente se a criança 

for amamentada à noite (16, 44). No nosso estudo a amamentação não teve relação 

com o Índice CPOD, porém o tempo de amamentação pareceu ter alguma 

influência (R=0,113, dado não apresentado), o que pode ser explicado pelo facto 

de a amamentação, quando prolongada para além dos 12 meses, estar 

relacionada com o desenvolvimento da cárie dentária (43, 44). O leite materno tem 

uma composição de minerais e de açúcar diferente do leite de vaca: contém 

menos cálcio e fósforo e mais lactose. Isto pode talvez explicar o porquê da 

relação entre o tempo de amamentação e a cárie dentária, uma vez que se a 

criança for amamentada ainda depois da erupção dos primeiros dentes, estes vão 

estar em contacto com o leite materno (44). No entanto, a relação entre o leite 

materno e o índice CPOD ainda é controversa e não existe um consenso sobre o 

assunto (16).

O uso do biberão é muito comum nas crianças. O uso prolongado durante a 

noite está associado à redução do fluxo da saliva e da capacidade de 
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neutralização da saliva, o que vai causar estagnação do alimento na boca e 

exposição prolongada aos hidratos de carbono fermentáveis (16). Por este motivo, 

o uso de biberão tem implicações na cárie dentária, uma vez que também 

aumenta a flora microbiana na boca (43, 45). Apesar do uso de biberão para a 

ingestão de vários líquidos com açúcar (incluindo fórmulas infantis) não estar, no 

nosso estudo, relacionado com o índice, o uso do biberão com líquidos 

açucarados aumenta o risco de desenvolvimento de cáries dentárias (16). No 

nosso trabalho esta relação pode também não ter sido encontrada pelo facto de 

alguns destes alimentos no biberão terem tido uma baixa frequência de consumo. 

Grande parte das crianças incluídas no estudo usam ou já usaram chupeta, 

o que pode constituir um factor de risco para o aparecimento da cárie dentária 

uma vez que o uso está associado à colonização do S. mutans (46, 47). No entanto, 

esta relação não foi observada no nosso estudo. 

O flúor tem efeito protector contra a cárie, estando portanto associado à 

redução da prevalência e gravidade da cárie dentária (10, 28, 35). No entanto, com 

excepção das crianças com alto risco de desenvolver cáries, não se recomenda 

qualquer tipo de suplemento sistémico mas apenas o uso de um dentífrico 

fluoretado, uma vez que a acção tópica sobre a superfície do dente é mais 

importante que a acção sistémica (35). Nas crianças em que a avaliação foi feita, a 

maior parte realiza ou já realizou suplementação de flúor. No entanto, não foi 

observada relação entre esta suplementação e o Índice CPOD talvez devido ao 

curto período em que foi feita esta suplementação (dado este que inicialmente ia 

ser estudado mas que obteve uma taxa baixa de resposta e por este motivo não 

foi analisado) ou devido ao facto da água em Portugal Continental ter uns valores 

de flúor normalmente baixos e não estarem sujeitas a fluoretação artificial (35).
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Outro factor que pode ter influência no aparecimento de cáries dentária das 

crianças é a escolaridade dos pais, no entanto, a escolaridade da mãe é a que 

está mais vezes relacionada, nos estudos desenvolvidos (36, 48). Embora não 

tenhamos estudado a relação que parece existir entre a escolaridade da mãe e o 

maior consumo de alimentos doces (36, 48), no presente estudo foi encontrada 

associação inversa entre a escolaridade da mãe (e não do pai) e o Índice CPOD 

(16, 49).

Na população estudada, cerca de metade tem um índice superior a 0,0, 

resultados também encontrados num estudo levado a cabo por Rajab Lamis (48),

que obteve 48% da população infantil estudada com cárie dentária. É importante 

referir ainda que neste trabalho em crianças de Matosinhos, a frequência foi maior 

em rapazes, tal como encontrado noutro estudo (20). No entanto, seria de esperar 

uma maior frequência nas raparigas, as quais geralmente exibem uma frequência 

da cárie dentária maior que os rapazes, devido ao facto de terem uma erupção 

dentária mais precoce, levando a uma exposição mais longa dos dentes a 

alimentos cariogénicos (50).

Em Portugal o consumo de açúcar é apontado como sendo o principal factor 

determinante para a prevalência da cárie dentária. Na literatura sobre este tema, 

não existe consenso em relação às categorias de açúcares e amidos, pelo que se 

revelou importante dividir em classes. A fruta foi incluída na classe 7 a 15 g de 

mono e dissacarídeos, embora alguns autores considerem que não existem 

evidências de que seja um alimento cariogénico (10). Neste trabalho os resultados 

revelaram que existe uma relação entre o Índice CPOD e a ingestão de alimentos 

com 7 a 15 g, 16 a 30 g e 31 a 50 g de mono e dissacarídeos. Alimentos e 

bebidas ricas em açúcar (como bolos, biscoitos, sobremesas lácteas, cereais 
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açucarados, gelados, sumos de fruta, refrigerantes, mel, compotas e chocolates) 

estão descritos como potencialmente cariogénicos, dados estes que vêm apoiar e 

reforçar a relação encontrada no nosso estudo, uma vez que estes alimentos 

contêm as classes referidas anteriormente de mono e dissacarídeos (19). A relação 

não encontrada entre os alimentos com 0 a 6g de mono e dissacarídeos deve-se 

ao facto de estar atribuída ao queijo e ao leite uma acção cariostática (16), uma vez 

que são constituídos por componentes bioactivos que actuam na prevenção da 

cárie dentária (24).

A relação entre alimentos e bebidas que contenham açúcares e o 

desenvolvimento de cáries é objecto de diversos estudos. Crianças que 

consomem mais alimentos doces têm mais cáries dentárias do que aquelas que 

não consomem estes alimentos, o que se traduziria num Índice CPOD mais 

elevado nestas crianças (51). O consumo de refrigerantes e outras bebidas 

açucaradas tem sido apontado ao longo dos anos por diversos autores como um 

dos principais factores associados ao desenvolvimento de cáries dentárias (52-54).

O elevado consumo de refrigerantes, bebidas desportivas, sumos, sumos de fruta 

e leite (excluindo as fórmulas infantis) no primeiro ano de vida, está associado ao 

aumento do risco de cárie dentária (30). Mattila (36) reforça também esta ideia ao 

referir que o consumo de açúcar e alimentos doces durante os três primeiros anos 

de vida tem relação com um índice CPOD superior a 0,0 aos cinco anos de idade. 

Pode-se então supor que as crianças da nossa amostra têm uma ingestão 

precoce destes alimentos que se pode reflectir nas cáries dentárias que 

apresentam, uma vez que esta doença tem um desenvolvimento muito lento. 

Não foi encontrada relação entre o Índice CPOD e os alimentos com 51 a 

100 g de mono e dissacarídeos, apesar dos alimentos desta classe serem os 
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mais ricos em açúcares. Este resultado pode dever-se à baixa frequência de 

consumo destes alimentos, nas crianças em estudo. 

Embora sem significado estatístico, as raparigas têm uma ingestão diária 

maior do que os rapazes, de alimentos com 7 a 15 g, 16 a 30 g e 31 a 50 g de 

mono e dissacarídeos, tal como já encontrado num estudo anterior (55). Desta 

forma, esta ingestão reflecte-se na relação destes alimentos com o Índice CPOD, 

uma vez que ao analisar rapazes e raparigas separadamente, esta relação só se 

mantém para as raparigas. 

Os resultados do presente estudo revelam que há uma frequência elevada 

de consumo diário de mono e dissacarídeos, o que pode constituir um risco para 

o aumento de cáries, uma vez que a ingestão de alimentos doces todos os dias, 

em vez de uma vez por semana, está relacionada com o aumento de cáries 

dentárias (56).

O nosso estudo revela que alimentos com 16 a 30 g e 46 a 60 g de amido 

estão relacionados com o Índice CPOD, uma vez que alimentos ricos em amido, 

incluindo aqueles que têm uma quantidade negligenciável de açúcares, poderem 

constituir um risco para a cárie dentária (57). É importante lembrar que alguns 

destes alimentos são muito refinados e outros contêm quantidades consideráveis 

de açúcares constituindo, por estas razões, importantes factores para o 

desenvolvimento da cárie dentária (19, 21). No entanto, quando a relação entre 

amido e Índice CPOD foi analisada por sexos, observou-se uma relação mais 

forte nas raparigas, facto sem explicação aparente. 

Este estudo permitiu então verificar a forte relação entre o consumo de 

alimentos com açúcar e a cárie dentária, mesmo quando são considerados outros 

factores etiológicos da cárie. 
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Os resultados deste estudo mostram a necessidade de haver mais 

informação e pesquisa nesta área. É urgente a existência de medidas efectivas na 

promoção da Saúde Oral e Alimentação Saudável, de forma a promover uma 

melhor higiene oral e uma alimentação rica em vegetais, fruta e alimentos não 

açucarados (3). É necessário sensibilizar também os pais/ encarregados de 

educação e os professores para o risco que as crianças em idade escolar têm de 

desenvolver cáries dentárias. Estes devem ter uma parte activa na saúde das 

crianças e devem lembrar-se que muitas vezes são vistas pelas crianças como 

modelos que devem seguir, o que os torna ainda mais responsáveis pelo estado 

de saúde das mesmas.

Deve haver um envolvimento directo por parte dos profissionais de saúde, de 

educação, pais/ encarregados de educação e até mesmo das autarquias, no 

combate às doenças orais, lembrando sempre que a forma talvez mais eficaz de o 

fazer é promovendo uma alimentação saudável. 

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. 

O facto da informação ter sido recolhida através do depoimento dos pais, 

constitui um viés de informação. 

Não foram tidas em conta as refeições em que os alimentos foram ingeridos, 

dado que poderia ser relevante uma vez que o risco de ocorrer cárie pode estar 

relacionado com o momento em que o alimento é ingerido (15, 36, 58, 59).

O estudo desenvolvido foi transversal, o que constitui uma limitação devido 

ao facto de poder não reflectir da melhor forma no presente a ligação que a 

alimentação tem com a cárie, uma vez que o seu desenvolvimento ocorre durante 

vários anos antes. Desta forma um estudo longitudinal seria o mais adequado (12).

Algumas limitações são também observadas no QFA e no inquérito:  
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- as pastilhas elásticas não estão separadas de acordo com o teor de açúcar 

que contêm, o que deveria ter sido feito uma vez que existem no mercado 

pastilhas elásticas com edulcorantes artificiais, que não são cariogénicos(60);

- as bolachas deviam estar separadas de outra forma, uma vez que só 

depois de analisar os dados se observou que bolachas com diferentes teores de 

mono e dissacarídeos foram classificadas na mesma classe; 

- não foi avaliado o uso ou não de xaropes pelas crianças, os quais podem 

constituir uma fonte considerável de mono e dissacarídeos; 

- não foi avaliado o consumo de água, que poderia diminuir a concentração 

de açúcares e amido na cavidade oral quando fosse ingerida em simultâneo com 

alimentos ricos nestes nutrientes (20).

O facto deste estudo ter sido feito com modelos ajustados aos factores 

confundidores constitui uma força do estudo, uma vez que a maioria dos estudos 

desenvolvidos avalia e relação entre alimentos específicos e a cárie dentária. 

Outra força do estudo são as classes que juntaram os mono e os dissacarídeos 

uma vez que não há dados claros que evidenciem que têm um poder cariogénico 

diferente.



32

CONCLUSÕES

Este estudo permite concluir que existe uma forte relação entre a ingestão de 

alimentos cariogénicos e a cárie dentária. 

Conclui-se também que nestas crianças estudadas a frequência da cárie alta 

e que os alimentos com mono e dissacarídeos na sua composição estão 

associados ao desenvolvimento da cárie dentária. 
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Anexo 1 

Inquérito aplicado às crianças 
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Exmo. Sr. Encarregado (a) de Educação: 

O Serviço de Nutrição e Alimentação da Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
inserido nas equipas de Saúde Escolar da ULSM, pretende realizar um estudo 
relacionado com os hábitos alimentares dos alunos do 1º ano das EB1 do 
concelho de Matosinhos. 
Para este efeito, pedimos a sua colaboração no preenchimento deste inquérito, de 
forma a podermos contribuir num futuro próximo para a melhoria dos hábitos 
alimentares da população infantil. 
Por favor responda com sinceridade a todas as questões. Todas as perguntas são 
referentes à criança que levou o questionário para casa. 

As páginas 3 e 4 incluem um questionário que tem como objectivo avaliar a 
alimentação da criança. Por favor responda às questões com precisão e de forma 
autêntica, indicando o que a criança como habitualmente. 

Obrigada pela sua colaboração. 

Por favor entregue este inquérito à Professora até ao dia                        . Obrigada
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1. Peso da criança à nascença: _______ Kg 

2. A criança foi amamentada?  Sim   Não 

Se Sim, durante quanto tempo?  
________ dias ou         ________ semanas       ou        ________ meses 

3.
3.1 Deu leite materno à criança por biberão?  

Sim             Não 

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos  
 Até que idade?             ______ meses ou _______ anos 

3.2 Deu leite adaptado/transição (da farmácia) à criança por biberão?    

Sim             Não 

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
 Até que idade?            ______ meses ou _______ anos 

3.3 Deu leite de crescimento à criança por biberão?  

Sim              Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
Até que idade?              ______ meses ou _______ anos 

3.4 Deu leite de vaca gordo ou meio gordo simples à criança por biberão?  

Sim             Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
Até que idade?             ______ meses ou _______ anos 

3.5 Deu leite com açúcar ou mel à criança por biberão?  

Sim             Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
Até que idade?             ______ meses ou _______ anos 

Inquérito aos Pais/Encarregado de Educação 

Escola EB1 ____________________________

Nome do aluno: _____________________________________________

Data de nascimento: __ / __ / _____   Idade: ______ anos 
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3.6 Deu leite achocolatado ou com adição de chocolate à criança por biberão?  

Sim             Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
 Até que idade?             ______ meses ou _______ anos 

3.7 Deu papa à criança por biberão?  

Sim             Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
Até que idade?             ______ meses ou _______ anos 

3.8 Deu sumos à criança por biberão?  

Sim             Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
Até que idade?             ______ meses ou _______ anos 

4. A criança usou chupeta?   

Sim             Não          

Se Sim: A partir de que idade? ______ meses ou _______ anos 
Até que idade?            ______ meses ou _______ anos 

5. A criança efectua ou já efectuou suplementos de flúor? 

Sim      Não  

 Se Sim:
 Que tipo? (Coloque uma cruz (X) em todos os suplementos que a criança efectua ou já efectuou)

 Gotas orais             Comprimidos     Dentífricos 

 Gel dentário    Solução de bochecho 

 Qual a idade de início do suplemento?     ____________ 
 Qual a idade de término do suplemento? (Caso a criança já não esteja a fazer 
nenhum dos suplementos) _____________ 

6. Composição do agregado familiar da criança: (Coloque uma cruz (X) em todos os 
elementos que vivem na mesma casa que a criança)

    Mãe    Pai    Avó  Avô               Irmão(s) 

Outros: (indique quem) _______________________________________ 

7.
7.1 Anos completos de escolaridade da mãe: ________ anos Profissão: _________ 
7.2 Anos completos de escolaridade do pai: _________ anos Profissão: _________ 
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Alimento ou Bebida Quantidade Frequência 

Porção média 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ai

or

Nunca 
ou

menos 
de 1 
vez 
por
mês

1-3
por
mês

1
por
sem 

2-4
por
sem 

5-6
por
sem 

1
por
dia

2-3
por
dia

4-5
por
dia

6 + 
por
dia

Leite simples 1 chávena=250ml                         
Leite com adição de chocolate, mel 
ou açúcar 1 chávena=250ml             

Leite achocolatado 1 embalagem 
individual=200ml             

Leite de crescimento 1 chávena=250ml                         
Leite com sabores (morango, 
baunilha, etc) 

1 embalagem 
individual=200ml                         

Suissinho®, Danoninho®, Yoco®, etc 1 embalagem 
individual                         

Iogurte 1 embalagem 
individual = 125 g                         

Queijo 1 fatia  = 30g                         

Sobremesas lácteas: pudim flan, 
pudim de chocolate, leite-creme, etc 

1 embalagem ou 
1 prato de 
sobremesa                         

Gelados (no Verão) 1 gelado ou  
2 bolas                         

Pão branco ou tostas 1 pão ou 3 tostas                         
Pão ou tostas integrais, de mistura 
ou centeio 1 pão ou 3 tostas 

                        
Pão de forma 2 fatias                         

Flocos de cereais. (Indique a 
marca_______________)           

1 chávena sem 
leite                         

Barritas de cereais (Indique a 
marca_______________) 1 unidade 

                        
Arroz, massa, batata Meio prato                         
Batatas fritas caseiras Meio prato                         

Batatas fritas pacote 1 pacote pequeno                         
Bolachas tipo maria, água e  sal ou 
integrais 3 bolachas 

                        
Bolachas de chocolate, mel ou 
manteiga 

3 bolachas ou 
biscoitos                         

Outras bolachas ou biscoitos 
(Indique as marcas___________) 

3 bolachas ou 
biscoitos 

      

                  

Croissant, pastéis ou outros bolos  1 unidade ou 1 
fatia

      
                  

Chocolates (Indique as 
marcas____________________) 1 unidade 

      

                  

Nota: este questionário tem como objectivo avaliar a alimentação da criança. 
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Alimento ou Bebida Quantidade Frequência          

 Porção média 

M
en

or
 

Ig
ua

l 

M
ai

or

Nunca 
ou

menos 
de 1 
vez 
por
mês

1-3
por
mês

1
por
sem 

2-4
por
sem 

5-6
por
sem

1
por
dia

2-3
por
dia

4-5
por
dia

6 + 
por
dia

Compota, geleia, mel ou doce 1 colher de sopa 
      

                  

Açúcar
1 colher de 

sobremesa ou um 
pacote 

      

                  
Sopa 1 prato                         
Vegetais (crús, em salada ou 
cozinhados, excluindo os da sopa) 

Um quarto de 
prato

      

                  

Feijão, grão de bico, ervilha, fava 
(na sopa ou no prato) 

Meia chávena ou 
um quarto do 

prato 

      

                  
Fruta fresca 1 peça média                         
Fruta em calda: pêssego, ananás, 
etc

2 metades ou 
rodelas 

      
                  

Frutos secos: amêndoas, avelãs, 
amendoins, nozes, etc 

Meia chávena 
(descascados) 

      

                  
Sumos naturais 1 copo                         
Refrigerantes (Coca-Cola®, Fanta®,
Ice Tea®, etc) e outros sumos como 
néctares 

1 copo 
      

                  
Croquetes, rissóis, bolinhos de 
bacalhau, etc 3 unidades       

                  
Hambúrguer, cachorro 1 unidade                         
Pizza 1 fatia                         
Rebuçados, gomas 1 unidade                         
Pastilhas elásticas 1 unidade                         
Donuts® 1 unidade       

                  
Bolicao®/Chipicao® 1 unidade       

                  


