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RESUMO 

 

A saúde bucal dos brasileiros constitui ainda um grande desafio aos princípios doutrinários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esta dissertação de mestrado, dividida em dois artigos 

científicos, objetivou: a- avaliar a dosagem de fluoretos na água de abastecimento público 

entre os anos de 2011 a 2017, em Nova Friburgo-RJ; b- analisar o efeito da fluoretação das 

águas de abastecimento público na prevalência da doença cárie, em escolares de 12 anos, em 

Nova Friburgo-RJ. Artigo 1: Metodologia: O estudo compreendeu a avaliação longitudinal 

dos teores de fluoretos nas águas de abastecimento público de Nova Friburgo-RJ por um 

período de 84 meses. Esta etapa foi conduzida entre os anos de 2011 a 2017, como ação 

relevante de vigilância em saúde bucal. A metodologia para análise da água de abastecimento 

público compreendeu a coleta de amostras de água referentes a todas as Estações de 

Tratamento de Água do Município. As amostras foram coletadas em duplicata, aleatoriamente 

e mensalmente ao longo do tempo. As análises dos teores de fluoretos na água foram 

realizadas pelo método eletrométrico, utilizando potenciômetro digital, com eletrodo 

específico para o íon flúor. Resultados: Do total das amostras coletadas durante o período de 

avaliação, uma minoria (29,95%) encontrou-se dentro da faixa recomendada pelo Ministério 

da Saúde. Entretanto, as regiões com maior proximidade ao centro da cidade estiveram 

constantemente fluoretadas e dentro dos parâmetros recomendados. Por outro lado, nos 

bairros periféricos, as amostras foram consideradas subfluoretadas, o que pode levar à 

ineficácia na prevenção da doença. Conclusão: O município apresenta uma clara deficiência 

na manutenção contínua dos teores de fluoretos em concentrações adequadas, reforçando-se a 

relevância do controle desta medida como parte de uma ação de vigilância em saúde bucal. 

Artigo 2: Metodologia: Este estudo, produto de dois estudos transversais, foi constituído pela 

utilização dos dados epidemiológicos em saúde bucal da primeira avaliação epidemiológica, 

realizada em 2012, e da produção de novas bases de dados de uma segunda avaliação 

realizada em 2018. A metodologia utilizada foi a recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para levantamentos epidemiológicos, assim como na avaliação realizada em 

2012. Questionários semiestruturados foram utilizados para a captação de informações de 

cunho social pelos responsáveis dos adolescentes. Resultados: observou-se uma redução 

significativa dos índices de cárie, bem como um aumento significativo no percentual de 

crianças livres de cáries e com fluorose, em 20,41% e 18,71%, respectivamente. Indivíduos 

moradores de regiões com fluoretos em subdosagens (OR=3,60;p=0,0006), bem como aqueles 



 

 

VII 

 

com baixa renda (OR=1,90; p=0,0444), com gengivite (OR=3,36;p=0,0016) e que motivo da 

consulta dos mesmos foi devido a tratamento dentário (OR=2,41; 0,0203) apresentaram 

significativamente mais chances de terem cárie. Conclusão: A redução da carga da doença 

cárie pode sugerir a fluoretação como medida protetora relevante, com isso, reforça-se a 

relevância da medida de heterocontrole periódico no município como parte de uma ação de 

vigilância, a fim de se garantir à população este direito de maneira igual, eficaz e segura. 

Além disso, demais variáveis sociais e clínicas devem estar presentes em investigações 

epidemiológicas, já que podem também influenciar no padrão da doença. 

 

Palavras-chave: Saúde bucal, cárie dental, fluorose dentária, determinantes sociais da saúde, 

fluoretação; água de abastecimento público. 
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ABSTRACT 

 

The oral health of Brazilians continues to be a great challenge for the high and middle 

doctrines of the Brazilian Health System (BHS). This dissertation, divided in two scientific 

articles, aimed to: a-evaluate the fluoride dosage in public water between the years 2011 to 

2017 in Nova Friburgo-RJ; b-analyze the effect of water fluoridation measure  on disease 

prevention in 12-year-old schoolchildren in Nova Friburgo-RJ. Study 1. Methodology: The 

study comprised the longitudinal evaluation of the fluoride contents in the public supply 

waters of Nova Friburgo - RJ for a period of 84 months. This stage was conducted between 

the years 2011 to 2017, as a relevant action of oral health surveillance. The methodology for 

the analysis of water data comprised the collection of samples from all Water Treatment 

Stations of the Municipality. Samples were collected in duplicate, randomly and monthly over 

time. The fluoride concentration in the water samples was measured by using an ion- specific 

electrode coupled to a potentiometer for fluoride ions. Results: Of the total number of samples 

collected during the evaluation period, a minority (29.95%) was found within the range 

recommended by the Ministry of Health. However, the regions with the closest proximity to 

the city center were constantly fluoridated and within the recommended parameters. On the 

other hand, in the peripheral neighborhoods, the samples were considered subfluoridated, 

which may lead to ineffective disease prevention. Conclusion: The municipality presents a 

clear deficiency in the continuous maintenance of the fluoride contents in adequate 

concentrations, reinforcing the relevance of the control of this measure as part of an oral 

health surveillance action. Study 2. Methodology: This study, the product of two cross-

sectional studies, was carried out by using the epidemiological data on health from the first 

epidemiological evaluation carried out in 2012 and from the production of new databases of a 

third-age group in 2018. The methodology used was that recommended by the World Health 

Organization (WHO) for epidemiological surveys, as well as the evaluation carried out in 

2012. Semistructured questionnaires were used to capture information of a social nature by 

the adolescents’caregivers. Results: a significant reduction in caries rates was observed, as 

well as a significant increase in the percentage of caries-free children and with fluorosis, in 

20.41% and 18.71%, respectively. Individuals living in regions with under fluoridation water, 

(OR = 3.60, p = 0.0006), as well as those with low income (OR = 1.90, p = 0.0444), with 

gingivitis (OR=3,36;p=0,0016)  and those that the reason for consultation was for dental 

treatment (OR=2,41; 0,0203) were significantly more likely to have dental caries. Conclusion: 
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The reduction of the disease rate can be a measure of heteroreception as a relevant protective 

measure, with the consolidation of the periodic heterocontrol measure in the municipality as 

part of a surveillance action, in order to guarantee the population in general. equally, 

effectively and safely. In addition, social and alternative variables should be present in 

epidemiological investigations, since they may also influence the pattern of the disease 

 

Keywords: Oral health, dental caries, fluorosis dental, social determinants of 

health, fluoridation, public water supply. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Investigações científicas têm sido publicadas ao longo dos anos, mostrando que o 

padrão de cárie dentária tem diminuído nas últimas décadas, especialmente entre os grupos 

mais jovens de países mais desenvolvidos (MARTHALER, 2004). Este fato tem sido 

associado, principalmente, a fatores como a fluoretação da água de abastecimento público e o 

uso dos dentifricios fluoretados. No Brasil, a descentralização do sistema de saúde brasileiro 

também foi um fator relevante, pois criou condições para ampliação e reorientação das ações 

em saúde bucal (MARTHALER, 2004; FRAZÃO, PERES & CURY, 2011; SANTOS, 

NADANOVSKY e OLIVEIRA, 2013; NARVAI et al, 2014). 

Apesar da tendência para a redução da cárie dentária, esta ainda é considerada uma 

necessidade prioritária da população, especialmente em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, e isto tem sido demonstrado nos levantamentos epidemiológicos nacionais (BRASIL 

1988; 2004; 2011). Por exemplo, pôde-se verificar que a média de índice CPO-D (dentes 

cariados, perdidos e/ou obturados) aos 12 anos de idade, considerada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como a idade índice para comparações entre diferentes países e 

populações, reduziu de 6,67, prevalência classificada como muito alta, em 1986 (BRASIL, 

1988), para 2,07, prevalência baixa, em 2010 (BRASIL, 2011). 

Contudo, este marcante declínio não ocorreu de forma homogênea no país, havendo 

grandes diferenças regionais. Em municípios de menor porte e baixo desenvolvimento  

econômico, a prevalência de cárie tem sido reportada como mais acentuada (BRASIL, 2004; 

2011). Isto leva à premissa de se concentrar esforços, especialmente em determinadas regiões 

geográficas e grupos socioeconomicamente desfavorecidos.  

Com isto em mente, o desenvolvimento de estudos focados em investigar a influência   

das iniquidades sociais, que são as desigualdades evitáveis, injustas e desnecessárias, sobre o 

processo de cárie se tornou a linha básica de abordagem para uma compreensão mais ampla 

da dinâmica multifatorial da doença, bem como para a identificação dos grupos mais 

vulneráveis, como os grupos de polarização, a fim de se elaborar estratégias cuidadoras a 

partir de parâmetros pautados na redução das iniquidades em saúde bucal (WHITEHEAD, 

1992; PERES et al, 2008; MASSONI et al, 2009). 

A fluoretação da água de abastecimento público foi reconhecida como uma das dez 

mais importantes conquistas da saúde pública no século XX. O seu uso tem apresentado 
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resultados consideráveis na diminuição da prevalência e incidência da cárie, melhorando a 

qualidade de vida de milhões de pessoas (FDI, 2000). O Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC), dos Estados Unidos, admite que o poder preventivo da água fluoretada é de 

40% a 70%, em crianças, dependendo da prevalência de cárie, reduzindo também a perda de 

dentes em adultos entre 40% e 60% (CDC, 1999).  A interrupção temporária ou definitiva da 

fluoretação acarreta em perda do benefício por parte da população, sendo que o mesmo ocorre 

quando os teores de fluoretos ficam abaixo do recomendado. Em situações de suspensão da 

medida, o aumento na prevalência de cárie pode ser de 27% para a dentição decídua e de 

aproximadamente 35% para a dentição permanente, após cinco anos (CDC, 1999; SOARES, 

2013). Entretanto, revisão sistemática sobre a água fluoretada realizada em 2000 comprovou 

que localidades com água de abastecimento fluoretada apresentam uma diferença média de 

14,6% na proporção de crianças livres de cárie e uma diferença média no CPO-D / ceo-d 

(número de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados / dentes decíduos cariados, 

perdidos e restaurados) de 2,23 quando comparados com localidades sem água fluoretada 

(MCDONAGH, 2000).  

Apesar do reconhecimento da água fluoretada como uma medida efetiva, econômica e 

abrangente de prevenção da cárie dentária em locais de alta prevalência dessa doença 

(MOIMAZ et al, 2010; MOIMAZ et al. 2012; NARVAI et al, 2014), sabe-se que, no Brasil, 

ainda se encontra municípios que, mesmo com a obrigatoriedade legal, não adicionam 

fluoretos à água de abastecimento. Recomendada pela OMS a partir da década de cinquenta, a 

fluoretação das águas é obrigatória no Brasil, onde exista Estação de Tratamento de Água 

(ETA), conforme estabelecido pela lei federal 6.050, de 1974 (BRASIL, 1974). A eficácia 

preventiva da fluoretação da água depende da adequação do teor de fluoretos e da 

continuidade do processo, tornando indispensável o seu controle, tanto em termos 

operacionais nas estações de tratamento de água, quanto em termos de vigilância sanitária 

(BRASIL, 1974), como direito básico de cidadania em todos os municípios. 

Considerando que a equidade é um dos princípios norteadores do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é oportuno discutir sobre a desigualdade que atinge a população do Brasil 

quanto ao acesso à água de abastecimento fluoretada (ANTUNES e NARVAI, 2010). Embora 

a legislação sanitária brasileira tenha se expandido no campo da equidade, a partir da década 

de 1990, ainda há uma profunda marca de iniquidade entre regiões e grupos sociais, como 

constatada pela concentração de recursos em regiões mais favorecidas pelas políticas 
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econômicas e sociais, contribuindo para o aumento das iniquidades sociais refletidas em saúde 

(WHITEHEAD, 1992; DUARTE, 2000). 

Não por acaso, a fluoretação ocorreu inicialmente em cidades com melhor situação 

socioeconômica. Atualmente, este fato pode ser confirmado ao serem observados os 

resultados do último levantamento epidemiológico nacional, o Projeto SBBrasil 2010 

(BRASIL, 2011). As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país têm maior prevalência 

de cárie dentária na população de 12 anos, com índices de experiência da doença (CPO-D) de 

3,16, 2,63 e 2,63, respectivamente. Estas médias são maiores do que as encontradas nas 

regiões Sul (CPO-D= 2,06) e Sudeste (CPO-D=1,72), e, ainda, bem superiores à media 

brasileira de 2,07 (BRASIL, 2011). Estas mesmas regiões também concentram o maior 

número de municípios sem fluoretação de águas (89,8%), segundo dados do levantamento 

epidemiológico em saúde bucal do ano de 2003 (BRASIL, 2011). Não é de se causar surpresa 

que coincidentemente estas áreas são abatidas por maior privação social, em que se pode 

incluir o não acesso sequer à medidas sanitárias básicas, como água tratada e esgoto. Sendo 

assim, cabe ao setor público garantir que se reduzam progressivamente os fatores injustos e 

evitáveis em saúde, provendo à população toda a atenção e serviços necessários de forma 

equânime (WHITEHEAD, 1992; DUARTE, 2000). 

  A ausência de dados sobre as condições de saúde bucal da população pode levar a um 

planejamento inadequado por parte dos gestores de saúde. Desta forma, levantamentos 

epidemiológicos são necessários tanto para o conhecimento da prevalência das doenças como 

para estimar necessidades de tratamento. A partir dos dados coletados, pode-se planejar, 

executar e avaliar ações de saúde, controlar a eficácia geral dos serviços, além de permitir 

comparações em diferentes períodos de tempo e áreas geográficas (OLIVEIRA, 1998). 

Assim, os municípios devem realizar inquéritos epidemiológicos periodicamente, em especial 

da cárie dentária, como etapa primordial para o diagnóstico da situação de saúde bucal do 

município, de forma a disporem de subsídios úteis ao adequado planejamento, alocação de 

recursos e avaliação das ações desenvolvidas em políticas públicas de saúde. 

Considerando-se a falta de uma política estruturada de vigilância em saúde bucal no 

município de Nova Friburgo, bem como a necessidade de uma maior aproximação da 

universidade com os serviços públicos de saúde, reforçado pela proposta instituída pela 

Política Nacional de Saúde Bucal em 2004 (BRASIL, 2004), o Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo da Universidade Federal Fluminense (ISNF-UFF) tem se mobilizado, desde o ano de 

2010, em fortalecer parcerias com o município, no sentido de subsidiá-lo no processo de 
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diagnóstico sobre agravos bucais na população, a partir da realização de levantamentos 

epidemiológicos, com vistas à implementação de estratégias que minimizem as iniquidades 

em saúde bucal. Entendendo-se que o município de Nova Friburgo apresenta população com 

porcentagem significativa de escolares, torna-se importante realizar o acompanhamento sobre 

a condição de saúde bucal dos mesmos, bem como a situação da fluoretação da água de 

abastecimento público. Dessa forma, a importância deste assunto aliada à baixa estruturação 

de uma base de dados de acompanhamento em saúde bucal no município, são os principais 

motivos que tornam relevante a realização do presente trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Analisar o efeito da fluoretação na prevalência da doença cárie, em escolares de 12 anos de 

idade, após o início do processo de fluoretação, no ano de 2010, no município de Nova 

Friburgo (RJ). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Comparar a prevalência e a distribuição da doença cárie em escolares de 12 anos de idade, 

no ano 2012, logo após o início da fluoretação no município, com a de 2018. 

2. Analisar a relação entre variáveis sócio-demográficas e de acesso a programas e serviços de 

saúde bucal na experiência de cárie, nestes dois períodos de tempo. 

3. Avaliar a concentração de fluoretos na água de abastecimento público no período de 84 

meses (de janeiro de 2011 a dezembro de 2017). 
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3 CAPÍTULO 1 

Artigo formatado a ser submetido ao periódico: Revista Brasileira de Odontologia. 

 

Folha de Rosto 

Título: Acesso à água fluoretada: panorama desde sua implantação aos dias atuais em um 

município do Rio de Janeiro-Brasil. 

Título curto: Acesso à água fluoretada em um município brasileiro. 

 

- Ana Paula Ferreira Marques: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Clínica 

Odontológica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: anapaulafmarques87@gmail.com. 

- Ariane Ferraz: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica do 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio 

de Janeiro, Brasil. E-mail: arianemoda@gmail.com.  

- Lund Godinho Lima Netto: Graduado no Curso de Odontologia do  Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo /Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. E-

mail: lund-lima@hotmail.com. 

- Rafael Gomes Ditterich: Professor Adjunto do Departamento de Saúde Comunitária/ 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: prof.rafaelgd@gmail.com 

- Flávia Maia Silveira: Professora Associada do Departamento de Formação Específica do 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio 

de Janeiro, Brasil. E-mail: flaviamaia@globo.com.  

- Ângela Scarparo Caldo-Teixeira: Professora Associada do Departamento de Formação 

Específica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, Nova 

Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: angelascarparo@id.uff.br. 

- Maria Isabel Bastos Valente: Professora Associada do Departamento de Formação 

Específica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, Nova 

Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: belvalente@hotmail.com. 
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- Roberta Barcelos Pereira de Souza: Professora Associada do Departamento de Formação 

Específica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, Nova 

Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: rob.barcelos@gmail.com. 

- Andréa Videira Assaf: Professora Associada do Departamento de Formação Específica do 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo/ Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, Rio 

de Janeiro, Brasil. E-mail: avassaf@gmail.com.  
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Resumo 

Este trabalho objetivou avaliar o panorama da fluoretação em um município do 

Estado do Rio de Janeiro, desde a sua implantação aos dias atuais. Amostras de 

água foram coletadas nos anos de 2011 a 2017, em 21 pontos do município, 

analisadas pelo método eletrométrico e classificadas com base nas concentrações 

de fluoretos recomendadas nacionalmente. Do total de 2297 amostras coletadas, 

apenas 688 (29,95%) encontraram-se dentro da faixa recomendada (0,65-0,94 

ppmF). Durante o período de análise observou-se que as regiões com maior 

proximidade ao centro da cidade estiveram constantemente fluoretadas, estando a 

maioria das amostras dentro dos parâmetros recomendados pelo CECOL-USP. Por 

outro lado, nos bairros periféricos, as amostras foram consideradas subfluoretadas, 

o que pode levar à ineficácia na prevenção da doença. As amostras, de modo geral, 

apresentaram uma inconstância, com concentrações que variaram de 0,00 à 1,92 

ppmF e tendo como média a concentração de 0,41 ppmF. Conclui-se que o 

município apresenta uma clara deficiência na manutenção contínua dos teores de 

fluoretos em concentrações adequadas, reforçando-se a relevância do controle 

desta medida como parte de uma ação de vigilância em saúde bucal. 

 

Palavras-chave: Fluoretação; Tratamento de água; Água de abastecimento público. 
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Abstract 

The study presents the panorama of fluoridation in a municipality in the state of Rio 

de Janeiro, since its implementation. Water samples were collected at 21 points in 

the municipality, analyzed by electrometric method and classified based on fluoride 

concentrations, recommended nationally. From the total of 2297 samples collected, 

only 688 (29.95%) is within the recommended range (0.65-0.94 ppmF). During the 

period of analysis, it was observed that the regions with greater proximity to the 

center of the city were constantly fluoridated, being the majority of the samples within 

the parameters recommended by CECOL-USP. On the other hand, in the peripheral 

neighborhoods, as samples were under the minimum required levels, proving 

ineffective to prevent the disease. The samples were generally inconsistent at 

concentrations ranging from 0.00 to 1.92 ppmF and averaged at a concentration of 

0.41 ppm. In conclusion, the municipality presents a deficiency regarding the 

continuous maintenance of the fluoride levels in the adequate concentrations, 

reinforcing the relevance of the control of this measure as part of an oral health 

surveillance action. 

 

Keywords: Fluoridation; Water treatment; Public water supply. 
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INTRODUÇÃO 

A cárie dentária é uma doença de caráter crônico e multifatorial, que atinge 

grande parte da população de países em desenvolvimento, como o Brasil. O flúor 

tem a capacidade de reduzir a incidência de cárie e retardar ou reverter a 

progressão de lesões incipientes.1 

A fluoretação da água de abastecimento público foi reconhecida como uma 

das dez mais importantes conquistas da saúde pública no século XX. O seu uso tem 

apresentado resultados consideráveis na diminuição da prevalência e incidência da 

cárie, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas2.  Segundo o relatório 

do Centers for Disease Control and Prevention3, a fluoretação da água de 

abastecimento público é a maneira mais segura, efetiva e econômica de prevenção 

de cárie, e é recomendada ainda pela American Dental Association (ADA), pela 

Associação Internacional de Pesquisa Odontológica (IADR) e pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS)4.  

No ano de 1974, através da sanção da Lei 6.050, de 24 de maio de 1974, 

tornou-se obrigatória a Fluoretação das Águas de Abastecimento Público no Brasil 

em localidades onde haja Estação de Tratamento de Água (ETA)5. As portarias do 

Ministério da Saúde nº 635, de1975, e nº 2.914, de 2011, dispõem sobre as normas 

e padrões para a fluoretação e sobre concentração de fluoreto, em partes por milhão 

(ppm) ou em miligramas por litro (mg/L), recomendados para cada localidade, sendo 

o Valor Máximo Permitido (VMP) igual a 1,5 mg/L6, 7. 

Apesar do reconhecimento da água fluoretada como uma medida efetiva, 

econômica e abrangente de prevenção da cárie dentária em locais de alta 

prevalência dessa doença8, sabe-se que, no Brasil, ainda se encontra municípios 

que, mesmo com a obrigatoriedade legal, não adicionam flúor à água de 
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abastecimento. A eficácia preventiva da fluoretação da água depende da adequação 

do teor de flúor e da continuidade do processo, tornando indispensável o seu 

controle, tanto em termos operacionais nas estações de tratamento de água, quanto 

em termos de vigilância sanitária, como direito básico de cidadania em todos os 

municípios5. Em alguns casos, o problema é a questão orçamentária, no entanto os 

gastos com esta medida são muito menores do que aqueles relacionados às 

medidas para o controle da doença cárie já instalada, pois manter um indivíduo 

beneficiado pela fluoretação da água ao longo de toda a sua vida custa o 

equivalente a uma única restauração8. 

Considerando que a equidade é um dos princípios norteadores do Sistema 

Único de Saúde (SUS), é oportuno discutir sobre a desigualdade que atinge a 

população do Brasil quanto ao acesso à água de abastecimento fluoretada9. Embora 

a legislação sanitária brasileira tenha se expandido no campo da equidade, a partir 

da década de 1990, ainda há uma profunda marca de iniquidade entre regiões e 

grupos sociais, como constatadas pela concentração de recursos em regiões mais 

favorecidas pelas políticas econômicas e sociais, contribuindo para o aumento das 

iniquidades sociais refletidas em saúde. Sendo assim, cabe ao setor público garantir 

que se reduzam progressivamente os fatores injustos e evitáveis em saúde, 

provendo à população toda a atenção e serviços necessários de forma equânime10, 

11. 

Por ser a fluoretação das águas de abastecimento público uma medida que 

pode representar risco ou proteção para a saúde da população, seu processo de 

produção deve sofrer controle por parte de instituições do Estado, e não somente 

por parte do produtor. Este controle externo é um princípio denominado 

heterocontrole, proposto por Narvai12, e surge da necessidade de se verificar se o 
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processo de fluoretação da água de abastecimento público e seu controle pelo 

produtor estão sendo realizados de maneira correta, de modo a garantir à população 

o benefício dessa medida de forma segura. 

Considerando-se a falta de uma política estruturada de vigilância em saúde 

bucal em muitos municípios brasileiros13, como é o caso deste município em foco, 

reforçado pela proposta instituída pela Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, 

torna-se relevante a contribuição das universidades em algumas ações de vigilância, 

como a referente ao controle dos níveis de fluoretos nas águas de abastecimento 

público14. Desta forma, o presente trabalho objetivou apresentar o panorama da 

fluoretação no município de Nova Friburgo-RJ, ao longo de 84 meses de avaliação 

(2011-2017), observando-se se houveram mudanças quanto à expansão e 

adequação da medida desde o início de sua implantação, no ano de 2010.  

METODOLOGIA 

-Aspectos Éticos 

Este projeto inicialmente foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, para 

apreciação e emissão de parecer. O projeto foi aprovado sob o número CMM/HUAP 

272/10 (CAAE 0217.0.258.000-10). 

- Caracterização do Município e da Rede de Distribuição de Água 

Nova Friburgo é um município, com 185.102 habitantes, sendo 22.710 

domiciliados em áreas rurais e 159.372 em áreas urbanas, localizado na Região 

Serrana do Rio de Janeiro e apresenta 8 distritos, a saber: Nova Friburgo (1o 

Distrito), Riograndina (2o Distrito), Campo do Coelho (3o Distrito), Amparo (4o 
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Distrito), Lumiar (5o Distrito), Conselheiro Paulino (6o Distrito), São Pedro da Serra 

(7º Distrito) e Mury (8o Distrito).  

Segundo informações obtidas na Companhia de Tratamento das Águas do 

Município, o Município conta com 15 Estações de Tratamento de Água (ETAs), 

sendo as ETAs Cascatinha, Caledônia, Curuzu, Debossan, Rio Grande de Cima e 

Riograndina responsáveis pelo tratamento da água distribuída para os distritos mais 

centrais (1º, 2º, 6º e 8º), enquanto que as ETAs Amparo, Bela Vista, Santa Cruz, 

Boa Esperança, Santa Margarida, Bocaina, Tapera, Santana e Janson são 

responsáveis pelo tratamento da água distribuída aos distritos mais periféricos e 

zona rural (3º, 4º, 5º e 7º).  

- Coleta Amostral 

Para facilitar o acesso ao local e evitar perdas de amostra, definiu-se que os 

pontos de coleta seriam órgãos públicos, Unidades Básicas de Saúde, Escolas 

Estaduais e Municipais.  

Inicialmente, durante os anos de 2011 a agosto de 2013, 26 pontos foram 

selecionados para a realização do estudo, a fim de se incluir todas as regiões do 

município. Entretanto, mesmo tendo sido feito o estudo inicial sobre o mapeamento 

da rede no início da pesquisa, grande parte dos pontos foi excluída em agosto de 

2013, por se questionar sobre a real origem da água, se proveniente de solução 

alternativa coletiva ou de Estações de Tratamento de Água. Desta forma, 15 pontos 

de coleta foram excluídos no ano de 2013 e 11 foram mantidos ao longo do período 

de avaliação (2011-2017). Em setembro do ano de 2013, mais 10 pontos novos, 

provenientes das ETAs e próximos aos pontos antigos, foram incluídos, a fim de se 

cumprir com uma cobertura mínima de 1 ponto por ETA15, cumprindo-se com uma 

total amostral de 21 pontos. 
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Amostras de água de abastecimento público foram coletadas em duplicata em 

diversos pontos do município, mensalmente e de maneira uniforme. A escolha do dia 

para a coleta de água foi de forma aleatória, a cada mês. O responsável pela coleta 

foi orientado a desprezar 30 segundos da água de saída da torneira, a fazer três 

lavagens com água corrente e, posteriormente, a preencher com 100 ml de água 

dentro do recipiente. Os recipientes utilizados foram de polietileno estéril e mantidos 

em temperatura ambiente durante o transporte. Todos os frascos foram 

identificados, com a localidade e data de coleta e encaminhados a um laboratório de 

pesquisas clínicas de uma universidade pública da região serrana do Rio de Janeiro 

para armazenamento a 20°C e posterior análise. 

-Análise Laboratorial 

O método para a determinação do teor de flúor na água foi o eletrométrico, 

utilizando-se um potenciômetro digital com eletrodo específico para o íon flúor. A 

concentração de flúor presente nas amostras de água foi determinada utilizando-se 

o eletrodo íon sensível, acoplado a um potenciômetro de bancada digital com alta 

resolução. Todas as análises foram realizadas em duplicata, a fim de se testar a 

reprodutibilidade das leituras resolução16. 

O Centro Colaborador de Controle do Ministério da Saúde em Vigilância da 

Saúde Bucal (CECOL-USP) elaborou um documento, levando em consideração as 

disposições da Portaria MS-635/1974 e as recomendações do Seminário Vigiflúor-

2011, para nortear a classificação das águas de abastecimento. Essa classificação, 

que visa a promover o benefício na prevenção da cárie dentária com um risco 

mínimo de causar fluorose dentária, é baseada nas médias das temperaturas 

máximas anuais das localidades. O município de Nova Friburgo-RJ possui média 

das temperaturas máximas anuais em torno de 24,3° e, de acordo com o CECOL-
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USP, localidades onde as médias das temperaturas máximas anuais são abaixo de 

26,3°C devem ter sua concentração de fluoreto variando entre 0,65 ppmF a 0,94 

ppmF, intervalo este utilizado como parâmetro para este estudo.15,  

Forma de Análise dos Resultados 

Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2011 e 

apresentados através de estatística descritiva. 

RESULTADOS 

A fluoretação das águas de abastecimento público em Nova Friburgo foi 

introduzida no ano de 2010 e apenas nas duas maiores Estações de Tratamento de 

Água (ETAs - Debossan e Rio Grande de Cima), com representação de uma 

cobertura de quase 129.000 habitantes, em relação ao total de quinze ETAs 

presentes no município. Neste sentido, é importante ressaltar que a cobertura da 

população com acesso à água fluoretada inicialmente foi de 70,58%. Ao longo desse 

estudo outras 3 ETAs passaram a receber o processo de fluoretação. Atualmente, o 

flúor é adicionado em um total de 5 ETAs: ETA Bela Vista, ETA Caledônia, ETA 

Debossan, ETA Rio Grande de Cima e ETA Riograndina, representando uma 

cobertura populacional da medida em torno de 77,15%. Nenhuma informação 

adicional foi obtida sobre a água de outras fontes. 

Todas as amostras coletadas no período entre janeiro de 2011 e dezembro de 

2017 foram analisadas, à exceção de 67 amostras perdidas devido à problemas no 

transporte e armazenamento. Foi observada muita variação nos teores de fluoretos 

das amostras coletadas; das 2297 amostras, apenas 688 (29,95%) encontraram-se 

dentro da faixa recomendada (0,65-0,94 ppmF), enquanto que 1381 (60,12%) 



16 

 

 

 

amostras estavam subfluoretadas e 228 (9,93%), superfluoretadas (Tabela 1). As 

concentrações variaram desde 0,00ppmF até 1,92ppmF (Tabela 2). 

Ao se analisar as médias das concentrações das amostras obtidas em cada 

ETA mensalmente, pôde-se observar que as ETAs Amparo, Boa Esperança, 

Bocaina, Cascatinha, Curuzu, Santa Cruz, Santa Margarida, Santana/Jason e 

Tapera, que não passam pelo processo de fluoretação, não apresentaram 

concentração de flúor dentro da faixa recomendada. No entanto, as águas das ETAs 

Bela Vista, Caledônia, Debossan, Rio Grande de Cima e Riograndina são 

fluoretadas, apesar de apresentarem variações na concentração desse íon ao longo 

dos meses/anos (Figura 1). 

De modo geral, foi possível perceber que as ETAs com o maior número de 

amostras fluoretadas, são as que abastecem os 1º, o 6º e o 8º distritos do município, 

Nova Friburgo, Conselheiro Paulino e Mury, respectivamente (tabela 3). 

DISCUSSÃO 

A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida reconhecida 

e recomendada, tanto em nível nacional quanto internacional, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas12, 17. No ano de 2000, uma revisão 

sistemática sobre a água fluoretada comprovou que localidades com água de 

abastecimento fluoretada apresentaram uma diferença média de 14,6% na 

proporção de crianças livres de cárie e uma diferença média no CPO-D / ceo-d 

(número de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados / dentes decíduos 

cariados, perdidos e restaurados) de 2,23, quando comparados com localidades 

sem água fluoretada17. Estudos nacionais, também realizados em cidades com e 

sem água fluoretada mostram o efeito preventivo da medida, com reduções 
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significativas nos índices de cárie, em dentes decíduos e permanentes, constataram 

um declinio nos valores do índice de cárie nas capitais dos estados brasileiros com 

água fluoretada, confirmando assim a importância dessa medida e incentivando sua 

continuidade e ampliação como parte de políticas públicas em busca da equidade 

em saúde bucal4,18. 

Tal medida para consumo humano garantiria, à princípio, igualdade social 

devido ao seu alcance populacional19. Entretanto, embora seja aprovada por lei 

desde 1974, ainda hoje se observa uma desigualdade na distribuição da água 

fluoretada no Brasil, no que se refere à localização geográfica. Este fato foi 

constatado por Peres et al.20 que, ao realizarem um estudo sobre a desigualdade da 

fluoretação da água, ponderaram que esta medida se concentra nas áreas mais 

ricas e desenvolvidas, cobrindo cerca de 62% da população nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste a cobertura é de 

aproximadamente 13%, considerada, desta forma, uma distribuição injusta mediante 

à necessidade da população. Cesa, Abegg e Aerts21 chegaram a um resultado 

próximo ao de Peres et al.20, ao estudarem 17 capitais brasileiras com fluoretação 

das águas de abastecimento público, pois perceberam que em Porto Alegre – RS os 

teores de fluoreto da água de abastecimento estavam adequados em cerca de 80% 

das amostras coletadas, ao passo que, em Aracaju – SE, esse teor adequado foi 

encontrado em torno de 28% das amostras analisadas. Em Nova Friburgo, os 

resultados encontrados apontam que os distritos mais próximos ao centro, Nova 

Friburgo (1º distrito), Conselheiro Paulino (6º distrito), Mury (8º distrito) e, mais 

recentemente, Riograndina (2º distrito), recebem este beneficio, enquanto que os 

mais distantes, como áreas rurais, ainda não são beneficiados com esta medida, 

podendo, assim, se questionar sobre a fluoretação no município ser hoje um fator 
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que possa estar contribuindo para um possível aumento das iniquidades em saúde 

bucal. 

A partir das análises realizadas no município de Nova Friburgo, observou-se 

que grande parte do distrito Nova Friburgo e os distritos Mury e Conselheiro Paulino 

contam com água de abastecimento fluoretada, totalizando cerca de 77,15% da 

população. No que diz respeito aos demais distritos, a maioria das amostras 

apresentou-se abaixo do nível recomendado pelo CECOL-USP15, mostrando que a 

introdução desta medida desses distritos não ainda não ocorreu de forma adequada. 

A eficácia preventiva depende de um nível seguro e adequado de flúor15. Os 

resultados deste estudo demonstraram, no entanto, que as ETAs com água 

fluoretada (Bela Vista, Caledônia, Debossan, Rio Grande de Cima e Riograndina) 

mostraram variações desse íon ao longo dos meses/anos, apresentando tanto 

amostras subfluoretadas quanto superfluoretadas. Segundo o CECOL-USP15, estas 

variações na concentração de fluoretos são consideradas toleráveis nas seguintes 

situações: quando as concentrações de benefício insignificante (0,00 a 0,44 ppmF) 

ou risco muito alto (>1,45 ppmF) ocorrerem apenas um dia por ano; ou quando as 

concentrações de benefício mínimo (0,45 a 0,54 ppmF) ou risco alto (1,25 a 1,44 

ppmF) não ocorrerem por mais do que sete dias por ano; ou quando em 

concentrações de benefício moderado (0,55 a 0,64 ppmF) ou risco moderado (0,95 a 

1,24 ppmF) não durarem mais do que 21 dias por ano. Este estudo, por ter como 

base a análise mensal dos teores dos fluoretos nas águas, pôde demonstrar apenas 

que as amostras coletadas na ETA Rio Grande de Cima apresentaram variações na 

concentração de fluoreto não toleráveis nos anos de 2011, 2013 a 2017, pois as 

variações com concentrações de risco muito alto e benefício insignificante ocorreram 

mais de uma vez por ano. O mesmo ocorreu na ETA Riograndina nos anos de 2011 
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a 2017; na ETA Debossan, em 2011, 2014 a 2017; na ETA Bela Vista, em 2015 a 

2017; e na ETA Caledônia, em 2014 a 2017, o que demonstra que a fluoretação dos 

pontos abastecidos por essas ETAs não foi eficaz. 

Em relação à superfluoretação (cerca de 10% das amostras), este achado 

pode ser possivelmente justificado pelo fato da Portaria do Ministério da Saúde nº 

2.914 de 20117, documento normativo que deve ser seguido pelas empresas de 

tratamento de água, recomendar que a concentração do íon flúor adicionado à água 

de abastecimento público não ultrapasse o Valor Máximo Permitido (VMP) de 1,5 

mg/L. Entretanto, esta mesma Portaria recomenda a observação da Portaria nº 635 

de 19756, na qual está descrito que a concentração recomendada de fluoreto na 

água de abastecimento público deve ser obtida através de uma fórmula que leva em 

consideração a média das temperaturas máximas anuais da localidade, como é o 

recomendado pelo CECOL-USP15. Assim, parece razoável admitir que o controle de 

fluoretação necessite de uma avaliação periódica realizada pela vigilância sanitária, 

a exemplo dos resultados apresentados neste trabalho. 

O presente estudo constatou que apenas cerca de 30% das amostras 

coletadas encontravam-se dentro da faixa de concentração considerada ideal para o 

município de Nova Friburgo. Resultado próximo ao de Nova Friburgo foi encontrado 

nos estudos de Carmo et al.22, que mostrou 46,43% das amostras em concentração 

adequada, sendo também as localidades mais periféricas as mais acometidas pela 

subfluoretação. Resultados bem diferentes foram verificados no estudo de Ramires 

et al.16, em Bauru, que encontrou 85% das amostras em concentração considerada 

ótima e comparou esse resultado à porcentagem obtida em estudos anteriores à 

implantação do heterocontrole, constatando uma melhoria significativa nas 

condições de fluoretação. 
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Tendo em vista a importância da fluoretação da água para controle da cárie 

dentária, é imprescindível assegurar que essa medida chegue de forma adequada à 

população, em concentração ideal para se obter o máximo de benefício e o mínimo 

de risco19, e a maneira eficaz de assegurá-la é através da vigilância, do 

heterocontrole. Barros et al23 num estudo realizado na cidade de Baixo Guandu 

(ES), ponderou que após 10 anos de fluoretação houve uma atenuação de 69% no 

índice CPO-D. Stancari et al24 avaliaram o processo de fluoretação na cidade de 

Bauru - SP e constatou que dos 36 municípios avaliados, 9 apresentaram processos 

de fluoretação adequados, 6 inadequados, 12 padrão variável e em 9 municípios foi 

constatada melhora no seu processo de fluoretação ao longo do estudo. A expansão 

da fluoretação, observada por Stancari et al25, também foi observada no município 

de Nova Friburgo, visto que, após o início do heterocontrole, foi iniciado o processo 

de fluoretação de mais três ETAs. No entanto, apesar da ampliação da cobertura da 

fluoretação, durante este período de 7 anos de pesquisa, observou-se a 

inadequação dos teores de flúor na água, o que confirma a importância do 

heterocontrole, demonstrando o papel fundamental de cooperação na produção de 

indicadores mensais do teor de fluoretos nas águas de consumo.  

Apesar das limitações deste trabalho, como perda de algumas amostras 

devido à impossibilidade de coleta em alguns poucos meses pela falta de transporte, 

os dados obtidos com a pesquisa do heterocontrole sugerem haver uma 

desigualdade entre a distribuição da fluoretação das águas de abastecimento 

público no município, destacando a importância e o incentivo na continuidade da 

pesquisa e a intensificação da vigilância. Nesse intuito, a parceria instituída entre a 

Universidade e a Secretaria de Saúde/ Setor de Vigilância em Saúde Ambiental 

torna-se um parâmetro relevante, no sentido de se estabelecer uma clara 
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contribuição para o fortalecimento da informação em saúde para o município, em 

vista da garantia desta medida de proteção à toda população.  

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, apesar da expansão da fluoretação desde a sua implantação, 

o município apresenta uma clara deficiência quanto à manutenção contínua dos 

teores de fluoretos nas concentrações adequadas, o que prejudica a eficácia da 

medida. Além disso, constata-se a clara presença de  desigualdades no acesso à 

mesma entre as regiões centrais e periféricas do município. Com isso, reforça-se a 

relevância da medida de heterocontrole periódico no município como parte de uma 

ação de vigilância, a fim de se garantir à população este direito de maneira igual, 

eficaz e segura. 
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TABELAS 

Tabela 1: Classificação das amostras de água coletadas no período de janeiro de 

2011 a dezembro de 2017. Nova Friburgo, RJ, 2018. 

 Ano Total de Subfluoretadas Adequadas Superfluoretadas 

  amostras <0.65 ppmF 0.65-0.94 >0.94 ppmF 

  n(%) n(%) ppmF   n(%) n(%) 

 2011 262 201 56 5 

  (100,00) (76,72) (21,37) (1,91) 

 2012 264 154 95 15 

  (100,00) (58,33) (35,99) (5,68) 

 2013 336 202 82 52 

  (100,00) (60,12) (24,40) (15,48) 

 2014 502 315 162 25 

  (100,00) (62,75) (32,27) (4,98) 

 2015 500 247 166 87 

  (100,00) (49,40) (33,20) (17,40) 

 2016 246 153 71 22 

  (100,00) (62,20) (28,86) (8,94) 

 2017 187 109 56 22 

  (100,00) (58,29) (29,95) (11,76) 

 Total 2297 1381 688 228 

  (100,00) (60,12) (29,95) (9,93) 
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Tabela 2: Variação da concentração de fluoreto nas amostras de água coletadas no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2017. Nova Friburgo, RJ, 2018. 

 Ano Mínimo Máximo Média Desvio 

     Padrão 

 2011 0,01 1,03 0,27 0,32 

 2012 0,00 1,48 0,41 0,39 

 2013 0,02 1,92 0,44 0,46 

 2014 0,00 1,92 0,42 0,38 

 2015 0,01 1,60 0,51 0,44 

 2016 0,00 1,39 0,40 0,40 

 2017 0,00 1,64 0,43 0,43 

 Total 0,00 1,92 0,41 0,04 
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Tabela 3. Classificação das amostras de águas por ETA. Nova Friburgo, RJ, 2017. 

 ETA Total de Subfluoretadas Adequadas Superfluoretadas 
 (Distrito) amostras (<0.65 ppmF) (0.65-0.94 ppmF) ( >0.94 ppmF) 

  n(%) n(%) n(%) n(%) 

 Bela Vista 79 15 41 23 

 (1º) (100,00) (18,99) (51,90) (29,11) 

 Cascatinha 79 74 04 01 

 (1º) (100,00) (93,67) (5,06) (1,27) 

 Curuzu 220 200 14 6 

 (1º) (100,00) (90,91) (6,36) (2,73) 

 Caledonia 138 39 74 25 

 (1º) (100,00) (28,26) (53,62) (18,12) 

 Riograndina 137 76 50 11 

 (2º) (100,00) (55,47) (36,50) (8,03) 

 Santa Cruz 137 137 0 0 

 (3º) (100,00) (100,00) (0,00) (0,00) 

 Santana/ 157 153 04 0 

 Janson (100,00) (97,45) (2,55) (0,00) 

 (3º)     

 Amparo 139 139 0 0 

 (4º) (100,00) (100,00) (0,00) (0,00) 

 Boa 73 63 4 6 

 Esperança (100,00) (86,30) (5,48) (8,22) 

 (5º)     

 Santa 140 124 1 15 

 Margarida (100,00) (88,57) (0,71) (10,72) 

 (5º)     

 Rio Grande 400 84 249 67 

 de Cima (100,00) (21,00) (62,25) (16,75) 

 (1º/6º)     

 Bocaina 78 78 0 0 

 (7º) (100,00) (100,00) (0,00) (0,00) 

 Tapera 79 79 0 0 

 (7º) (100,00) (100,00) (0,00) (0,00) 

 Debossan 395 92 223 80 
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 (8º) (100,00) (23,29) (56,46) (20,25) 
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FIGURAS 

Figura1: Concentração média de fluoretos (ppmF) nas amostras de água 

provenientes das ETAs fluoretadas durante 84 meses de avaliação. Nova Friburgo-

RJ-Brasil, 2018. 
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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar as mudanças no perfil epidemiológico da cárie dentária em adolescentes de 

12 anos 08 anos após a implantação da fluoretação das águas de abastecimento público em um 

município brasileiro, bem como analisar o efeito de demais variáveis sócio-demográficas, 

clínicas e de acesso a serviços de saúde bucal na experiência da doença. Metodologia: Este 

estudo foi constituído pela utilização dos dados da primeira avaliação epidemiológica em 

saúde bucal, realizada em 2012, e dos dados de uma segunda avaliação realizada em 2018. A 

metodologia utilizada foi a recomendada pela Organização Mundial de Saúde para 

levantamentos epidemiológicos. Questionários semiestruturados foram utilizados para a 

captação de informações de cunho social, de uso e acesso a serviços de saúde bucal. 

Resultados: observou-se uma redução significativa dos índices de cárie e um aumento 

significativo no percentual de crianças livres de cáries e com fluorose, em 20,41% e 18,71% 

(p=0,0000), respectivamente, entre os anos avaliados. Indivíduos moradores de regiões com 

flúor em subdosagens (OR=3,60;p=0,0006), bem como aqueles com baixa renda (OR=1,90; 

p=0,0444), com gengivite (OR=3,36;p=0,0016) e que motivo da consulta dos mesmos foi 

devido a tratamento dentário (OR=2,41; 0,0203) apresentaram significativamente mais 

chances de terem cárie dental. Conclusão: A redução da carga da doença cárie pode sugerir a 

fluoretação como medida protetora relevante. Além disso, demais variáveis sociais e clínicas 

devem estar presentes em investigações epidemiológicas, já que podem também influenciar 

no padrão da doença. 

 

Palavras-chave: Saúde bucal, cárie dental, fluorose dentária. 
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ABSTRACT 

 

Aim: to evaluate the changes in the epidemiological profile of dental caries in 12-year-old 

adolescents 08 years after the implantation of fluoridation of public water supply in a 

Brazilian municipality, as well as to analyze the effect of other sociodemographic, clinical and 

access variables services in the experience of the disease. Methodology: This study consisted 

of the use of data from the first epidemiological evaluation in oral health in 2012 and data 

from a second evaluation conducted in 2018. The methodology used was that recommended 

by the World Health Organization for epidemiological surveys. Semi-structured 

questionnaires were used to capture social information, use and access to oral health services. 

Results: a significant reduction in caries rates and a significant increase in the percentage of 

caries-free and fluorosis children were observed in 20.41% and 18.71% (p=0.0000), 

respectively, among the evaluated years. Individuals living in regions with under fluoridation 

water, (OR = 3.60, p = 0.0006), as well as those with low income (OR = 1.90, p = 0.0444), 

with gingivitis (OR=3,36;p=0,0016)  and those that the reason for consultation was for dental 

treatment (OR=2,41; 0,0203) were significantly more likely to have dental caries. Conclusion: 

Reducing the burden of caries disease may suggest fluoridation as a relevant protective 

measure. In addition, other social and clinical variables should be present in epidemiological 

investigations, since they may also influence the pattern of the disease. 

 

Keywords: Oral health , dental caries, fluorosis. 

  



33 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas investigações científicas têm sido publicadas, nos últimos anos, mostrando que 

há uma aceitação geral de que a doença cárie dentária tem sido modificada, 

consideravelmente, ao longo das duas últimas décadas, especialmente nos grupos jovens, 

devido, principalmente, ao acesso a dentifrícios fluoretados e à fluoretação das águas de 

abastecimento público 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

. Constata-se, por exemplo, a partir dos três levantamentos 

epidemiológicos realizados no Brasil, que a prevalência da cárie em crianças brasileiras na 

idade de 12 anos baixou de 96,3% para 68,9%, entre 1980 e 2003 e chegou a 56,0% em 2010 

3, 7, 9
. 

Contudo, a cárie ainda é considerada um importante problema de saúde pública. 

Estudos mostram que este agravo afeta cerca de 60 a 90% das crianças em idade escolar na 

maioria dos países industrializados 
10

. No Brasil, como e especialmente nos demais países em 

desenvolvimento, também se observa polarização da cárie, onde pequena proporção de 

adolescentes e jovens, a maioria com indicadores socioeconômicos desfavoráveis, concentra a 

maior carga da mesma, sendo os chamados grupos de polarização 
7, 11, 12

.
 
 No que tange a este 

quesito, especificamente em relação à cárie dentária, constata-se atualmente um considerável 

número de trabalhos científicos, que vão desde a simples descrição do agravo em distintos 

grupos etários e localidades, ao conhecimento da relação dos determinantes sociais como uma 

importante ferramenta para se entender a multifatorialidade da doença 
13, 14

. 

Os determinantes sociais, segundo a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da 

Saúde, podem ser caracterizados como estruturais e intermediários. Os determinantes sociais 

estruturais são aqueles relacionados à renda e à educação e fazem parte da estruturação social. 

Já os determinantes sociais intermediários estão relacionados aos fatores que levam às 

desigualdades na exposição às situações de saúde, nas condições de vida e no sistema de 

saúde. Em geral, se relacionam com políticas intersetoriais e integradas para melhoria do 

acesso a, por exemplo, serviços de saúde e de educação de qualidade, entre outros 
15, 16

.  

A avaliação dos determinantes socioeconômicos tem sido frequentemente abordada 

em estudos de saúde bucal infantil e da adolescência, especialmente os de cárie dentária, pois 

permite descrever a situação dessa população quanto à condição de vida e moradia, podendo 

estabelecer relação direta com a prevalência deste agravo 
15, 17

. Entre das variáveis a serem 

analisadas para a classificação socioeconômica do indivíduo, a renda familiar tem sido 

considerada de adequado poder discriminatório, já que crianças pertencentes às famílias com 
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diferentes níveis de renda apresentam diferenças importantes nos indicadores da cárie dentária 

16, 18
. Associação significativa também tem sido demonstrada quanto ao grau de instrução dos 

pais, ou seja, a prevalência de cárie é maior em crianças e adolescentes, cujos pais apresentam 

baixo grau de instrução e, portanto, menores oportunidades de acesso a informações sobre 

saúde bucal 
16, 18

. 

A influência de determinantes sociais intermediários, como aqueles relacionados às 

condições do ambiente, como domicílios/peridomicílios, locais de trabalho, bem como fatores 

que levam às desigualdades no acesso à serviços e programas de promoção de saúde bucal e 

medidas preventivas, como a fluoretação das águas de abastecimento publico, podem também 

ser um caminho explicativo para o quadro atual das iniquidades em saúde bucal em diferentes 

localidades e grupos etários. Por exemplo, estudos epidemiológicos mostram que a presença 

de água encanada e fluoretada e de programas escolares voltados à promoção de saúde bucal 

têm sido considerados como recursos  de proteção ao desenvolvimento da cárie em crianças e 

adolescentes 
18, 19, 20

.  

A fluoretação da água de abastecimento público foi reconhecida como uma das dez 

mais importantes conquistas da saúde pública no século XX. O seu uso tem apresentado 

resultados consideráveis na diminuição da prevalência e incidência da cárie, melhorando a 

qualidade de vida de milhões de pessoas 
21

. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC), dos Estados Unidos, admite que o poder preventivo da água fluoretada é de 40% a 

70%, em crianças, dependendo da prevalência de cárie, reduzindo também a perda de dentes 

em adultos entre 40% e 60% 
22

. A interrupção temporária ou definitiva da fluoretação acarreta 

em perda do benefício por parte da população, sendo que o mesmo ocorre quando os teores de 

fluoretos ficam abaixo do recomendado 
22. 23, 24

.  

Considerando que a equidade é um dos princípios norteadores do Sistema Público 

Brasileiro (Sistema Único de Saúde - SUS), é oportuno discutir sobre a desigualdade que 

atinge a população do Brasil quanto ao acesso à água de abastecimento fluoretada 
25

. Embora 

a legislação sanitária brasileira tenha se expandido no campo da equidade, a partir da década 

de 1990, ainda há uma profunda marca de iniquidade entre regiões e grupos sociais, como 

constatada pela concentração de recursos em regiões mais favorecidas pelas políticas 

econômicas e sociais, contribuindo para o aumento das iniquidades sociais refletidas em 

saúde.
26, 27

 Sendo assim, cabe ao setor público garantir que se reduzam progressivamente os 

fatores injustos e evitáveis em saúde, provendo à população toda a atenção e serviços 

necessários de forma equânime 
26, 27

. 
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A ausência de dados sobre as condições de saúde bucal da população pode levar a um 

planejamento inadequado por parte dos gestores de saúde. Desta forma, levantamentos 

epidemiológicos são necessários para o conhecimento da prevalência das doenças e dos dados 

sociodemográficos da população para subsidiar o planejamento e a adoção medidas éticas e 

equitativas focadas no cuidado e na atenção à saúde. 
28 

Segundo Petersen (2011) é necessário 

implementar políticas e intervenções eficazes para reduzir as iniquidades em saúde 
29

. 

Conforme o exposto até o momento, este estudo objetivou avaliar as mudanças no 

perfil epidemiológico da cárie dentária em adolescentes de 12 anos de idade, oito anos após a 

implantação da medida de fluoretação das águas de abastecimento público em um município 

brasileiro, bem como analisar o efeito de demais variáveis sócio-demográficas, clínicas e de 

acesso a serviços de saúde bucal na experiência da doença. 
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METODOLOGIA 

 

Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo, sob o número 2.402.679 (CAAE: 76415817.2.0000.5626). Os ofícios, 

solicitando a autorização para realização da pesquisa, foram enviados para as Secretarias 

Municipal e Estadual de Educação e, posteriormente, para os diretores das escolas públicas do 

município, que apoiaram a realização da pesquisa. A partir desta etapa, os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram enviados aos pais/responsáveis pelos 

adolescentes, para tomarem ciência da pesquisa e autorizarem, ou não, a participação do 

adolescente.  

 

Definição da amostra 

 A amostra não probabilística foi composta por crianças de 12 anos de idade, 

regularmente matriculadas em escolas públicas do município de Nova Friburgo-RJ. Para o 

cálculo amostral, considerou o desfecho clínico, cárie dentária, em 60% nos escolares de 12 

anos no município, obtido no levantamento de 2012 
30

, com precisão de 5% e intervalo de 

confiança de 95%, obtendo-se a amostra em 270 indivíduos. Os indivíduos foram 

selecionados a partir de listas de alunos matriculados em todas as escolas públicas. Foram 

excluídos da amostra adolescentes cujos pais/responsáveis não assinaram o TCLE, 

autorizando a participação do mesmo na pesquisa, e adolescentes que apresentaram algum 

comprometimento sistêmico.  

 

Fases do estudo 

O estudo foi conduzido em duas fases: a) Fase preparatória: Calibração dos 

examinadores e estudo piloto. b) Fase de campo: aplicação dos questionários para avaliação 

sociodemográfica e de acesso a serviços odontológicos, avaliação da presença de fluoretos na 

água das regiões das escolas, avaliação da presença de atividades de cunho preventivo em 

saúde bucal nas escolas e exame clínico dos sujeitos em estudo para avaliação de cárie 

dentária, fluorose dentária, e condição periodontal. 

 

Fase preparatória 

- Calibração dos examinadores 
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O processo de calibração dos dois examinadores, conduzido por um pesquisador com 

experiência prévia em levantamentos epidemiológicos, teve duração de 20 horas. A etapa de 

treinamento, onde foram realizadas discussões teóricas e apresentação de slides com 

exemplos clínicos de cada critério, durou 04 horas. Essa etapa foi seguida do treinamento 

clínico (8h), onde cada examinador avaliou entre 10 e 12 adolescentes de uma escola pública 

e discutiram sobre o diagnóstico odontológico a fim de se chegar a um critério de consenso 

para a dupla de examinadores. E por fim foram realizados os exercícios de calibração (8h) que 

gerou um Kappa interexaminador de 0,80. Exames em duplicata, em 9% da amostra, foram 

realizados pelos examinadores durante a fase da campo da pesquisa, a fim de se calcular o 

kappa intraexaminador, que alcançou um valor de 0,87. 

- Estudo piloto 

O estudo piloto foi realizado com 10 adolescentes, previamente ao início da fase de 

campo. Nesta etapa, foi avaliada ainda a necessidade de se realizar alguma modificação nos 

questionários socioeconômicos e de acesso a serviços odontológicos aplicados aos 

responsáveis, como também rever alguns parâmetros quanto à avaliação epidemiológica, 

como a forma de abordagem para a condução dos exames clínicos. 

 

Fase de campo 

- Aplicação dos questionários 

O questionário sobre as condições socioeconômicas e de acesso a serviços 

odontológicos foi baseado no instrumento proposto pelo SB Brasil
31

. As questões são 

relacionadas ao responsável e ao núcleo familiar do adolescente e foi respondido pelo 

responsável. 

- Avaliação da presença de fluoretos na água das regiões das escolas dos adolescentes 

participantes do estudo. 

A fluoretação das águas de abastecimento público no município iniciou-se no final do 

ano de 2010, em duas das principais Estações de Tratamento de Água (ETA), gerando uma 

cobertura deste benefício de aproximadamente 70% da população. Atualmente, há adição de 

fluoreto nas águas em cinco das quinze ETAs do município, o que gerou um aumento desta 

cobertura, em torno de 77% da população. Entretanto, avaliações laboratoriais mensais dos 

teores de fluoretos, realizadas por uma universidade federal sitiada no município, em parceria 

com o setor municipal de vigilância em saúde, como parte de uma ação de heterocontrole da 

medida de fluoretação, têm apresentado resultados relevantes, pois mostram que há variações 
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constantes nos teores de fluoretos nas águas, ao longo do tempo, tanto para a subfluoretação, 

como para a superfluoretação das amostras coletadas. Desta forma, a variável analisada neste 

estudo - presença de fluoreto na água na região próxima às escolas dos adolescentes 

participantes do estudo - foi avaliada com base no padrão de apresentação dos teores das 

amostras no decorrer dos últimos dois anos avaliados (entre janeiro de 2016 a dezembro de 

2017), segundo os parâmetros do CECOL/USP (2011), sob critérios específicos descritos a 

seguir. Cabe apontar que o intervalo ideal de fluoretos na água para localidades com 

temperatura máxima das médias anuais abaixo de 26
o
C, está entre 0,65 a 0,94 ppmF , pois 

este representa os benefícios máximos para se prevenir a cárie e o menor risco para a 

ocorrência de fluorose 
32

.  

Com base nos critérios definidos acima 
32

, a fluoretação de nenhuma região pode ser 

considerada eficaz, pois apresentaram, por exemplo, concentrações, em determinados pontos 

de coleta de água, consideradas de benefício insignificante mais de uma vez por ano. Mesmo 

assim, foram estabelecidos critérios classificatórios adaptados, considerando-se a avaliação do 

padrão de fluoretação dos dois últimos anos, de cada ponto de coleta referente a cada ETA do 

município. Portanto, se um ponto de coleta, referente à determinada ETA, apresentasse pelo 

menos 80% das amostras coletadas nos dois últimos anos com teores ideais (0,65-0,94 ppmF), 

este era classificado como ponto representante de uma cobertura local como de teor ideal de 

fluoretos na água. Por outro lado, se o ponto apresentasse frequência de amostras em teores 

ideais abaixo de 80%, mas que a sua maioria estivesse classificada como subfluoretada 

(abaixo de 0,65 ppmF), este ponto em si era classificado como subfluoretado, refletindo, 

assim uma cobertura local de água em níveis abaixo do ideal. O mesmo critério anterior, 

aplicou-se também aos pontos classificados como superfluoretados (acima de 0,94 ppmF), e 

consequentemente a região de sua cobertura.  

- Avaliação da presença de atividades de cunho preventivo em saúde bucal nas escolas dos 

adolescentes participantes do estudo. 

Profissionais em saúde bucal do município, pertencentes ou não à Estratégia de Saúde 

da Família, têm desenvolvido ações em saúde bucal, com periodicidade semestral, em alguns 

espaços escolares com atividades educativas e preventivas voltadas, especialmente, ao 

controle mecânico do biofilme dentário, com atividades de escovação supervisionada e 

orientações para a adoção de uma dieta equilibrada e saudável. Desta forma, a presença de 

atividades preventivas em saúde bucal nas escolas avaliadas, há pelo menos dois anos, 

também foi considerada como variável para análise, apesar de não ter sido possível a captação 
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da informação sobre a participação do adolescente em todas as atividades desenvolvidas no 

período.   

- Exame clínico 

Os exames clínicos foram realizados por examinadores calibrados, em ambiente 

aberto, sob luz natural e com o uso de espelho bucal plano n° 5 e sonda milimetrada de 

extremo arredondado (WHO 621). Escovação prévia com supervisão foi realizada para 

remoção de biofilme e de restos alimentares que pudessem estar na superfície dentária, com o 

objetivo de facilitar o diagnóstico visual. A condução dos exames esteve de acordo com 

metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
33

. 

Os índices utilizados para avaliação da cárie dentária foram o CPOD (número médio 

de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados) e o SiC (Índice Significativo de Cárie). 

A presença de gengivite e cálculo dentário foi verificada, bem como o agravo fluorose 

dentária, com o emprego do Índice de Dean 
11, 33

. 

 

Análise dos dados 

 A análise descritiva dos dados dos levantamentos epidemiológicos de 2012 e 2018 foi 

realizada a partir do cálculo da distribuição das variáveis de cunho sociodemográfico 

(variáveis independentes) (Tabela 1) e das condições clínicas, por meio do percentual de 

indivíduos livres de cárie, bem como de indivíduos com fluorose e gengivite (não avaliada em 

2012), do Índice CPOD e seus respectivos componentes, além do SiC 
11, 33

. Análises 

inferenciais foram realizadas para comparações entre as médias e proporções relacionadas às 

condições clínicas relativas às amostras dos dois levantamentos, pelos testes t e Qui quadrado 

(Tabela 2). 

Para a análise dos dados de 2018, análises brutas e ajustadas foram realizadas para 

testar a associação entre a variável dependente, cárie dentária, dicotomizada pela mediana 

(CPOD≤ 0 e CPOD>0) e as variáveis independentes de cunho sociodemográfico e clínico 

investigadas, dicotomizadas segundo Cortellazzi et al.
16

 e Assaf et al. 
30

, em: 
 
zona (rural e 

urbana), sexo (feminino e masculino), fluorose (presença e ausência), gengivite (sim e não), 

aglomeração domiciliar (pela mediana: ≤ 1,7 e >1,7) , renda (pela mediana: ≤ 1 salário 

mínimo brasileiro  - SMB - e >1 SMB ), escolaridade dos pais/responsável (pela mediana: ≤ 8 

anos  e  > 8 anos),  necessidade de tratamento (sim e não), presença de dor (sim e não), visita 

ao cirurgião-dentista (sim e não), tipo de serviço utilizado (público e privado), razão para a 

consulta (rotina, tratamento, nunca foi ao cirurgião-dentista), criança com acesso à água de 
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consumo escolar (subfluoretada, com fluoretos em níveis adequados, superfluoretada), criança 

pertencente à escola com atividades educativo-preventivas em saúde bucal de frequência 

semestral (sim, não). As variáveis que apresentaram p<0,20 nas análises brutas foram testadas 

no modelo de regressão logística múltiplo, tendo como critério de permanência no modelo 

final p≤0,05. Os testes estatísticos foram realizados pelo programa estatístico SAS (SAS 

Institute Inc. 2011 version 9.4, NC, USA). 
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RESULTADOS 

A amostra final de 2018 foi composta por 277 adolescentes, sendo 15,52% da zona 

rural e 84,48% da zona urbana. Do total de indivíduos examinados, 59,93% (n =166) eram do 

sexo feminino e 40,07% (n =111) do sexo masculino. Quanto às variáveis socioeconômicas, o 

estudo demonstrou que 67,26% dos pais/responsáveis estudaram por no máximo 8 anos e a 

metade das famílias possuía renda até R$ 1090,00. De todos os examinados, a maioria, 

86,04%, já foi ao cirurgião-dentista. O motivo mais frequente das consultas foi devido à 

necessidade de realização de algum tratamento odontológico. Ao se comparar a distribuição 

das variáveis independentes nos dois levantamentos realizados no município (2012 e 2018), 

constata-se um padrão de similaridade percentual para a maioria, especialmente para as 

variáveis sexo, escolaridade, aglomeração domiciliar, visita ao cirurgião-dentista e motivo da 

consulta (Tabela 1). 

A avaliação das condições clínicas em saúde bucal referente aos dois levantamentos 

epidemiológicos mostrou reduções significativas para a cárie dentária, no que diz respeito ao 

índice CPO (p=0,0000) e seus componentes cariado (p=0,0000), perdido (p<0,0090) e 

obturado (p=0,0000), bem como ao índice SiC (p=0,0000). Houve uma queda do índice CPO 

de uma unidade, enquanto que a redução do índice SiC se deu em torno de duas unidades, em 

média, respectivamente. Houve um aumento na proporção tanto dos indivíduos livres de 

cáries em torno de 40% (p=0,0000), como daqueles com a presença de fluorose (p=0,0000), 

em quase 20% (Tabela 2). 

Com relação ao último levantamento, ao se relacionar as variáveis independentes com 

o CPO, dicotomizado pela mediana (CPO ≤ 0 ou > 0), observou-se que 61,21% dos 

examinados nas escolas que têm a presença de atividades educativo preventivas semestrais 

apresentaram CPO ≤ 0, enquanto que aqueles pertencentes à escolas sem tais atividades 

totalizaram 53,97% com este valor de índice de cárie. Constatou-se variações, ao se 

considerar a variável zona, com 58,14% dos adolescentes das zonas rurais e 37,18% dos 

adolescentes de zonas urbanas com um CPO>0. Ao se considerar a variável fluoretação da 

região, verificou-se que 66,34% dos adolescentes que estudam em regiões com água de 

abastecimento público fluoretada em níveis adequados apresentaram CPO ≤ 0, e aqueles 

pertencentes às áreas com água subfluoretada somaram apenas 39,39% (Tabela 3).  

A análise multivariada realizada em 2018 mostrou, na análise bruta, que as variáveis 

zona (OR=2,35; p=0,0115), fluoreto na água na região em subdosagem (OR=3,032; 

p=0,0001), gengivite (OR=1,88; p=0,0361), renda (OR=1,89; p=0,0273) e motivo da ida ao 
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cirurgião-dentista devido a tratamento (OR=2,33; p=0,0038) estiveram associadas ao CPO-D. 

Na análise ajustada, constatou-se que os indivíduos pertencentes a regiões subfluoretadas 

tiveram mais chances de apresentarem cárie (OR=3,60;p=0,0006) comparadas aqueles que 

vivem em regiões com fluoretos na água em níveis adequados. Além disso, indivíduos com 

gengivite apresentaram 3,36 vezes mais chances de terem cárie (OR=3,36;p=0,0016), bem 

como aqueles com menor renda (OR=1,90; p=0,0444). A ida ao cirugião-dentista devido ao 

tratamento dentário também foi associada, significativamente, à presença de cárie (OR=2,41; 

0,0203) (Tabela 4). 
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DISCUSSÃO 

Considerada um importante problema de saúde pública, a cárie dentária vem 

apresentando um notório declínio, porém este não tem ocorrido de maneira homogênea nos 

países mais desenvolvidos nem nos menos desenvolvidos 
34

.
 
Além disto, algumas pesquisas 

têm comprovado a influência dos determinantes sociais sobre a saúde bucal e defendem que o 

acompanhamento e a avaliação de políticas públicas podem contribuir para o conhecimento 

do efeito desses determinantes na vida da população 
17, 35, 36

. 

Este estudo mostrou uma melhoria no padrão da cárie dentária, a partir de 

significativas reduções nos índices CPO e SiC, bem como no aumento do número de 

indivíduos livres de cárie, seis anos após o primeiro levantamento epidemiológico realizado 

no município  (Tabela 2)
30

. Os valores de CPO (n= 0,85) estão abaixo da média nacional e da 

referente à região Sudeste, obtidas no último levantamento nacional realizado em 2011
31

, bem 

como estão em cumprimento com a meta proposta pela OMS para o ano de 2020, em que o 

CPO-D na idade índice de 12 anos deve estar abaixo de 1,5
37

. O percentual de indivíduos 

livres de cárie também aumentou, de 39,88%, em 2012, para 60,29%, em 2018, estando este 

superior ao nacional (43,50%) e ao relacionado ao estado do Rio de Janeiro (50,60%) 
30, 31

. 

Entretanto, apesar da significativa redução nos valores do índice SiC entre os anos 

avaliados, 2012 e 2018, ainda se observa uma evidente polarização da doença no grupo de 

adolescentes, com o índice SiC apresentando um valor quase 3 vezes maior que o CPOD . 

A promoção de saúde é uma estratégia que parte de um entendimento do processo 

saúde-doença como algo complexo e que envolve diversos aspectos da vida de um indivíduo. 

Na I Conferência sobre a Promoção da Saúde de Ottawa, no Canadá, em 1986, que resultou 

na elaboração na Carta de Ottawa, ficou claro que a promoção de saúde se dá a partir ações 

conjuntas de diversos setores da comunidade, não sendo matéria de responsabilidade somente 

dos setores da saúde 
38, 39

. A escola é um local de promoção de saúde, pois nesta podem ser 

desenvolvidas atividades de cuidado humano 
40

. Este estudo avaliou a variável presença de 

atividades preventivas em saúde bucal nas escolas, atividades estas desenvolvidas 

semestralmente, em cumprimento a um programa, advindo de uma política de âmbito federal, 

associada a demais eixos norteadores vinculados à educação e à saúde 
42

. O foco preventivo 

destas atividades no município tem sido o controle de biofilme dentário, por meio de ações 

como a escovação supervisionada. Constatou-se, no entanto, que a variável atividades 

preventivas não mostrou significância estatística no modelo multivariado (Tabela 4), o que 

pode-se indagar sobre o baixo impacto de tais ações estar relacionado a um deficiente 
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envolvimento de distintos sujeitos sociais na sensibilização educativa para o desenvolvimento 

de autonomia e autocuidado em saúde bucal nos adolescentes, ou mesmo devido ao tempo e 

expansão de implantação do programa nas escolas – em 2012 e apenas em 12 escolas – ainda 

ser tênue para se constatar algum tipo de efeito em termos de melhorias em saúde bucal. Este 

resultado reitera a necessidade de se repensar a realização e consequente efetividade dessas 

atividades escolares e confirma o que Moysés et al. 
42

 afirmam  sobre ações de promoção 

isoladas gerarem uma melhora temporária mas não produzirem impacto na saúde da 

população em longo prazo. A efetividade dessas estratégias é melhor observada quando há 

uma sensibilização de toda a comunidade escolar, quando, de fato, a escola se torna um 

ambiente favorável à saúde, quando se realizam parcerias entre os setores saúde e educação e 

quando é trabalhado o empoderamento do adolescente, o desenvolvimento de habilidades 

pessoais no intuito de se atingir o estado de saúde
38, 42, 43

.  

A literatura tem demonstrado que o acesso a serviços odontológicos e a melhoria nas 

condições de saúde bucal não estão, necessariamente, diretamente relacionados
44, 45

. Os 

resultados do presente estudo mostram associação significativa entre ida ao cirurgião-dentista 

para realização de tratamento e presença de cárie (Tabela 4). Tais resultados corroboram com 

os achados de Gushi et al
44

 , já que indivíduos que nunca foram ao cirurgião-dentista 

apresentaram menores valores de CPOD do que aqueles que já haviam ido, bem como com os 

de Nadanovsky et al
45

, que mostraram, avaliando serviços odontológicos de 18 países, que os 

mesmos apresentaram pouca influência na mudança do perfil da cárie entre as décadas de 70 e 

80. Diante disso, tais achados podem ser justificados pela possível atuação profissional dentro 

de uma filosofia cirúrgico-restauradora mantenedora de um modelo assistencialista que, 

mesmo já ultrapassado, ainda é vigente dentro das práticas em saúde bucal
46

. Nesse modelo, o 

foco está em tratar as sintomatologias bucais, ao invés de se controlar e prevenir suas 

ocorrências, além de gerar, muitas vezes, um sobretratamento das lesões que possibilita um 

aumento no CPOD 
30

.
 

A associação entre cárie e gengivite é notória e relatada em estudos presentes na 

literatura
5
. Essas condições bucais têm em comum a presença do biofilme na superfície 

dentário como fator etiológico
48

. Neste estudo, a presença
48 

de gengivite foi relacionada a 

maiores chances de desenvolvimento da cárie, em comparação à ausência dessa condição, o 

que reforça ainda mais a necessidade de se investir na promoção de saúde, no aprendizado e 

na consciência da importância do autocuidado (Tabela 4).  
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As desigualdades nos níveis de cárie são evidentemente observadas entre os países 

mais e menos desenvolvidos, estando os maiores níveis nos países com maiores desigualdades 

sociais. Essa desigualdade é observada também dentro dos países, variando o nível de cárie de 

acordo com cada região. Existem evidências de que as razões principais para as iniquidades 

em saúde são de ordem social, econômica e política. A renda familiar é um determinante de 

ordem socioeconômica fortemente associado à saúde bucal
29, 34

, em geral, e é considerado um 

bom fator determinante de desenvolvimento da cárie, pois estudos indicam que indivíduos 

com maior risco à cárie pertencem, na maioria das vezes, à famílias de baixa renda
49, 50

.
 
 O 

impacto da renda na saúde bucal pode ser entendido, dentre outros fatores, ao maior acesso à 

informação, aos serviços e, especialmente, à educação, pois esta influencia diretamente na 

concepção de comportamentos favoráveis à saúde
30

. No modelo multivariado, a variável 

renda e foi significativamente associada à presença de cárie, pois indivíduos pertencentes à 

famílias com renda inferior à mediana (R$ 1090,00) tinham duas vezes mais chances de terem 

cárie, comparados aqueles cujas famílias apresentavam maior renda. Tal resultado está em 

acordo com vários estudos encontrados na literatura que relacionam desigualdades em saúde 

bucal às condições socioeconômicas 
5, 48, 51

.
 

 

A fluoretação das águas de abastecimento público é reconhecidamente uma medida 

eficaz de prevenção à cárie
8
. Diversos estudos nacionais e internacionais já comprovaram os 

efeitos preventivos dessa medida e mostram que o número de dentes que são acometidos pela 

cárie é menor em comunidades que possuem acesso à água fluoretada, em comparação 

àqueles que não recebem tal medida
5, 52

. Pesquisas realizadas na década de 80 já mostravam 

que, mesmo em situação de privação social, as crianças com acesso à água fluoretada 

apresentavam saúde bucal melhor do que aquelas, de mesma situação, que não tinham acesso 

à água fluoretada
53

. Cruz & Narvai
54

, em estudo realizado em dois municípios paulistas, 

concluíram que presença de água fluoretada resultou em valores médios de SiC e CPOD 

menores. Guerra et al.
18

 concluíram, a partir de estudo realizado dois municípios do Estado de 

São Paulo, que no município que possuía água de abastecimento fluoretada as médias de 

prevalência de cárie foram inferiores às do município que não contava com essa medida. É 

preciso ressaltar que a fluoretação das águas de abastecimento público só é efetiva na 

prevenção da cárie se for constante e em níveis adequados de concentração de fluoreto 
32

. Um 

estudo de McLaren et al.
55

, com crianças canadenses, avaliou o impacto em curto prazo da 

cessação da fluoretação, e os resultados sugeriram que houve um aumento na cárie dentária 
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em dentes decíduos. Esse estudo realizado em Nova Friburgo, 8 anos após a implementação 

da fluoretação nas águas de abastecimento público do munícipio, gerou informações que 

ressaltam a eficácia desta medida, mesmo após um período relativamente pequeno de sua 

implantação. Além disso, este estudo reforça a necessidade da manutenção constantes dos 

níveis de fluoretos, já que os resultados mostraram que estudantes de escolas de regiões 

subfluoretadas tiveram 3,6 vezes mais chances de terem cárie do que aqueles cujas escolas 

encontravam-se em áreas com fluoretação em níveis adequados. Portanto, reforça-se não só a 

eficácia da medida de fluoretação na prevenção da cárie, mas também a necessidade de sua 

manutenção ao longo do tempo, a partir de um sistema adequado de vigilância dos níveis de 

fluoretos em concentrações adequadas que beneficiarão a população de forma protetora. 

Este estudo possui algumas limitações, como a não aceitação para a participação dos 

sujeitos da pesquisa numa frequência em torno de 40%, devido a algumas razões, como 

ausência do participante no dia do exame, não consentimento dos responsáveis na 

participação da pesquisa e preenchimento incompleto ou inadequado de documentos éticos e 

de instrumentos de investigação. Entretanto, pôde-se verificar, por meio das informações 

obtidas nas instituições de ensino, que os indivíduos que não participaram do estudo 

apresentaram características socioeconômicas e demográficas semelhantes aos participantes. 

Outro fator limitador do estudo foi a impossibilidade da realização de coleta de água, para 

avaliação dos níveis de fluoreto, na residência dos adolescentes participantes, por questões de 

tempo e de acesso, e a solução encontrada foi realizar a avaliação da concentração de fluoreto 

a partir de amostras de água coletadas na região da escola do adolescente. 

Entretanto, ressalta-se como pontos fortes do estudo a reprodução metodológica do 

primeiro levantamento realizado no município, o que favorece a comparabilidade dos dados 

nestes dois pontos temporais, o controle de todo o processo de pesquisa por meio de um 

estudo piloto, calibração dos examinadores, bem como o controle no estágio de coleta e 

análise de dados, o que leva a uma validade interna adequada do estudo. Além disso, este 

estudo mostra a sua originalidade, pois poucos
53, 54

 realizam um retrato epidemiológico 

comparativo entre pontos temporais, além disso, sendo o primeiro coincidente justamente com 

o início da implantação da medida de fluoretação das águas de abastecimento público. 

Adicionalmente, poucos estudos analisam e relacionam a presença, constância e o padrão 

local da fluoretação no município, ao longo do tempo, com o padrão de cárie dentária numa 

população
53

. Apurar os fatores relacionados ao processo saúde - doença bucal contribui para 
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conhecimento da população e, portanto, deve constituir-se como uma importante ferramenta 

para o planejamento e para a redução das iniquidades em saúde. 
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CONCLUSÃO  

A diminuição da carga da doença cárie pode sugerir a fluoretação como medida 

protetora populacional relevante. Além disso preditores clínicos, como a gengivite, e de cunho 

social,  como a renda e o tipo de tratamento realizados nos indivíduos podem se constituir 

como indicativos para maiores chances da presença da doença na população. Investigações 

para o acompanhamento da tendência da doença nesta população, assim como para a 

averiguação destes ou de demais preditores relacionados à mesma são necessárias para a 

composição do retrato epidemiológico que é instrumento de base para o planejamento em 

saúde bucal numa região. 
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TABELAS 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas e de acesso aos serviços odontológicos do 

segundo levantamento em saúde bucal no município de Nova Friburgo. Nova Friburgo, RJ, 

Brasil, 2018. 

Variáveis/Ano 2012 2018 

 n % n % 

Zona Escolar     

Rural 236 46,83 43 15,52 

Urbana 268 53,17 234 84,48 

Sexo      

Feminino 276 54,76 166 59,93 

Masculino 228 45,24 111 40,07 

Escolaridade do responsável     

≤08 anos 285 61,29 152 67,26 

> 08 anos 180 38,71 74 32,74 

Renda familiar     

≤ mediana* 381 78,07 104 50,00 

> mediana* 107 21,93 104 50,00 

Aglomeração familiar     

≤ 1,7  244 50,21 136 58,87 

> 1,7 242 49,79 95 41,13 

Visita ao cirurgião-dentista     

Sim 416 84,21 228 86,04 

Não 78 15,79 37 13,96 

Motivo da consulta     
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Rotina 114 27,08 84 35,00 

Tratamento (dor, exodontia, 

restauração) 

307 72,92 156 65,00 

* Mediana 2012 = R$ 1866,00. Mediana 2018 = R$ 1090,00. 
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Tabela 2: Padrão de cárie e de fluorose das amostras relacionadas aos dois levantamentos em 

saúde bucal no município de Nova Friburgo. Nova Friburgo, RJ, Brasil, 2018. 

Condições bucais 

2012 

n=504 

2018 

n=277 

IC 95%*** p 

Livres de cárie 

n (%) 

201 (39,88) 167 (60,29) (0,144;0,290) 0,0000** 

CPO (dp) 1,90 (2,25) 0,85 (1,51) (0,761;1,279) 0,0000* 

C (dp) 0,98 (1,67) 0,48 (1,14) (0,326;0,739) 0,0000* 

P (dp) 0,08 (0,42) 0,01 (0,15) (0,012;0,086) 0,0090* 

O (dp) 0,84 (1,46) 0,40 (0,95) (0,243;0,596) 0,0000* 

CPO área rural (dp) - 1,09 (1,25)   

CPO área urbana (dp) - 0,85 (1,59)   

Índice SiC (dp) 4,54 (1,90) 2,47 (1,82) (1,592;2,574) 0,0000* 

Indivíduos com fluorose 35 (7,64) 73 (26,35 (-0,146;-0,131) 0,0000** 

*Teste t e **teste Qui quadrado*. 

*** Intervalo de confiança sobre a diferença entre as médias e proporções pelos respectivos testes. 
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Tabela 3: Frequência de distribuição da variável dependente (CPOD) em função das variáveis 

independentes analisadas, no ano de 2018. Nova Friburgo, RJ, Brasil, 2018. 

 CPOD 

 ≤ 0 > 0 

Variáveis n (%) n (%) 

Sexo   

   Feminino 97 (58,43) 69 (41,57) 

   Masculino 68 (61,26) 43 (38,74) 

Zona    

   Rural 18 (41,86) 25 (58,14) 

   Urbana 147 (62,82) 87 (37,18) 

Atividades preventivas    

   Ausência 131 (61,21) 83 (38,79) 

   Presença 34 (53,97) 29 (46,03) 

Fluoretos na água na região   

   Subfluoretada 26 (39,39) 40 (60,61) 

   Nível ideal 136 (66,34) 69 (33,66) 

   Superfluoretada 3 (50,00) 3 (50,00) 

Gengivite   

   Ausência 132 (62,86) 78 (37,14) 

   Presença 27 (47,37) 30 (52,63) 

Dor de dente   

   Sem dor 80 (60,15) 53 (39,85) 

   Com dor 85 (59,03) 59 (40,97) 

Fluorose   

   Ausência 126 (62,07) 77 (37,93) 

   Presença 39 (53,42) 34 (46,58) 

Escolaridade (anos de estudo)   

   ≤ 8 anos 92 (60,53) 60 (39,47) 

   > 8 anos 46 (62,16) 28 (37,84) 

Renda Familar   

   ≤ 10 0 55 (52,88) 49 (47,12) 

   >1090 70 (67,96) 33 (32,04) 
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Aglomeração Familiar    

   ≤ 1,7 75 (64,10) 42 (35,90) 

   >1,7 67 (58,77) 47 (41,23) 

Já foi ao cirurgião-dentista   

   Sim 138 (60,53) 90 (39,47) 

   Não 21 (56,76) 16 (43,24) 

Há quanto tempo foi ao 

cirurgião-dentista 
  

   Menos de 01 ano 66 (61,68) 41 (38,32) 

   Mais ou igual a um ano 78 (58,65) 55 (41,35) 

   Nunca foi ao cirurgião-dentista 21 (56,76) 16 (43,24) 

Motivo da ida ao cirurgião-

dentista 
  

   Rotina 61 (72,62) 23 (27,38) 

   Tratamento 83 (53,21) 73 (46,79) 

   Nunca foi ao cirurgião-dentista 22 (56,76) 16 (43,24) 

Tipo de serviço   

   Serviço Público 57 (58,76) 40 (41,24) 

   Serviço Particular 86 (60,56) 56 (39,44) 

   Nunca foi ao cirurgião-dentista 22 (57,89) 16 (42,11) 
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Tabela 4: Análises brutas e ajustadas da presença de cárie (CPOD>0) em função das variáveis 

independentes analisadas, no ano de 2018. Nova Friburgo, RJ, Brasil, 2018. 

 OR 

bruto 
IC95% p valor 

OR 

ajustado 
IC95% p valor 

Sexo       

   Feminino 1.13 0.69-1.84 0,6385    

   Masculino ref      

Zona        

   Rural 2.35 1,21-4,55 0,0115    

   Urbana ref      

Programa Saúde na Escola       

   Ausência ref      

   Presença 1.35 0,76-2,37 0,3038    

Fluoretos na água na região       

   Subfluoretada 3,03 1,71-5,38 0,0001 3,58 1,73-7,40 0,0006 

   Nível ideal ref   ref   

   Superfluoretada 1,97 0,39-10,02 0,4135 3,41 0,50-23,34 0,2107 

Gengivite       

   Ausência ref   ref   

   Presença 1.88 1,04-3,39 0,0361 3,36 1,58-7,12 0,0016 

Dor de dente       

   Sem dor ref      

   Com dor 1.05 0,65-1,69 0,8492    

Fluorose       

   Ausência ref      

   Presença 1.43 0,83-2,45 0,1974    

Escolaridade (anos de 

estudo) 
      

   ≤ 8 anos 1.07 0,61-1,90 0,8134    

   > 8 anos ref      

Renda Familar       

   ≤ 10 0 1.89 1,07-3,33 0,0273 1,90 1,02-3,55 0,0444 

   >1090 ref   ref   
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Aglomeração Familiar        

   ≤ 1,7 ref      

   >1,7 1.25 0,74-2,13 0,4055    

Já foi ao cirurgião-dentista       

   Sim ref      

   Não 1.17 0,58-2,36 0,6644    

Há quanto tempo foi ao 

cirurgião-dentista 
      

   Menos de 01 ano ref      

   Mais ou igual a um ano 

   Nunca foi ao cirurgião-

dentista 

1,14 

1,23 

0,67-1,91 

0,58-2,62 
0,6333    

Motivo da ida ao cirurgião-

dentista 
      

   Rotina ref   ref   

   Tratamento 2,33 1,32-4,14 0,0038 2,41 1,15-5,05 0,0203 

   Nunca foi ao cirurgião-

dentista 
2,02 0,90-4,53 0,0880 1,74 0,62-4,89 0,2972 

Tipo de serviço       

   Serviço Público 1,08 0,64-1,82 0,7804    

   Serviço Particular ref      

   Nunca foi ao cirurgião-

dentista 
1,12 0,54-2,31 0,7656    

Nota: ref=referência; OR=Odds Raio; IC=Intervalo de Confiança; CPOD>1 foi o nivel de referência da variável dependente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação e expansão da fluoretação, ainda que o município apresente uma clara 

deficiência quanto à manutenção contínua dos teores de fluoretos nas concentrações 

adequadas, pode ter contribuído para redução dos índices de cáries na população examinada, o 

que sugere a fluoretação como medida protetora populacional relevante. Além disso, foi 

observado que preditores clínicos, como a gengivite, e de cunho social, como a renda e o tipo 

de tratamento realizados nos indivíduos podem se constituir como indicativos para maiores 

chances da presença da doença. Com isso, reforça-se a relevância da medida de heterocontrole 

periódico no município como parte de uma ação de vigilância, a fim de se garantir à 

população este direito de maneira igual, eficaz e segura, bem como a importância de 

investigações para o acompanhamento da tendência da doença nesta população para a 

composição do retrato epidemiológico que é instrumento de base para o planejamento em 

saúde bucal numa região. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Aprovação do Comitê de Ética  
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A contribuição de cada autor deverá ser enviada na folha de rosto, de acordo com os critérios de autoria e co-autoria adotados pelo International 

Committee of Medical Journal Editors, disponíveis em http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-anresponsibilities/defining-the-role-of-

authors-and-contributors.html. Também deverá ser enviado um mini currículo de cada autor (Exemplo na seção folha de rosto). 

 

Em casos de ensaios clínicos, o número de registro e o nome do registro da pesquisa serão publicados com o artigo. 

 
É importante que o autor possua o Currículo Lattes cadastrado, apresentamos o passo a passo para o cadastramento na Plataforma Lattes. 

 

Os artigos em Inglês, de autores não nativos, devem apresentar certificado de revisão e os pesquisadores deverão assumir os custos.  

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O artigo deverá estar redigido em inglês e encaminhado em formato DOC ou DOCX, com fonte Arial tamanho 12, com espaço duplo e margem de 3 
cm de cada lado, numeradas com algarismos arábicos no ângulo superior direito. Em caso de envio de artigos, onde os autores, cuja a língua nativa 

não seja o inglês, estes devem ter seus manuscritos revisados, sendo obrigatório o envio do certificado de revisão por empresa profissional de revisão 

da língua inglesa. 

 

Os artigos originais de pesquisa e de revisão de literatura devem estar divididos em: folha de rosto, resumo com palavras-chave, abstract com 

keywords, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão, agradecimentos (se houver), referências, mini currículo e a contribuição 

de cada autor no artigo, tabelas (se houver), legenda das figuras (se houver).  

 
Agradecimentos, mini currículo e contribuição dos autores (exemplo abaixo) devem ser inseridos somente na folha de rosto, não devendo constar no 

corpo do trabalho. 

 

Exemplo de Mini Currículo e Contribuição dos Autores: 

 

Bruna Lavinas Sayed Picciani - DDS and PhD 

Contribuição: effective scientific and intellectual participation for the study; data acquisition, data interpretation; preparation and draft of the 
manuscript; critical review and final approval. 

 

Geraldo Oliveira Silva - DDS and PhD 

Contribuição: technical procedures; preparation and draft of the manuscript; critical review and final approval. 

 

1.1 Folha de rosto 

 

A folha de rosto deverá conter especialidade ou área de pesquisa, título, nome completo dos autores com afiliação institucional/profissional (incluindo 
departamento, faculdade, universidade ou outra instituição, cidade, estado e país) e declaração de conflito de interesse. Deverá constar o nome 

completo e email do autor correspondente. A indicação da afiliação dos autores deve ser em numerais arábicos, por exemplo: 

 

Bruna Lavinas Sayed Picciani
1
, Geraldo Oliveira Silva Junior 

2
 

 
1
 Department of Specific Formation, School of Dentistry, Fluminense Federal University (UFF), Nova Friburgo, RJ, Brazil.  

2
 Department of Diagnosis and Therapeutics, School of Dentistry, Rio de Janeiro State University (UERJ), RJ, Brazil.  

 
Para facilitar o processo de revisão, a folha de rosto deve ser enviada como um arquivo separado do artigo. No texto, a primeira folha deve conter 

apenas a especialidade do artigo, o título do estudo. 

 

O título do artigo não pode conter nomes comerciais. 

 

É obrigatório que todos os autores coloquem seus respectivos e-mails e ORCID, na plataforma da revista, pois se não o fizerem não serão devidamente 

cadastrados, o que inviabilizará a submissão. 
 

Caso você não tenha ORCID, você pode realizar o cadastro e adquirir o número através do link: https://orcid.org/register 

 

1.2 Resumo 

 

Não deve exceder 300 palavras, sendo apresentado de forma clara, concisa e estruturada; em um parágrafo único, contendo: introdução, objetivo, 

material e métodos, resultados e conclusão. Abaixo do resumo deve conter de três a cinco palavras-chave com apenas a primeira letra em maiúsculo, 

separadas por ponto e vírgula, cadastradas no Medical Subject Headings (MeSH). A consulta deve ser feita no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 

http://www.aborj.org.br/revista/TutorialRBO-Versaopublicacao.pdf
http://www.aborj.org.br/revista/TutorialRBO-Lattes.pdf
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As abreviações devem aparecer entre parênteses, ao lado da sua descrição por extenso, na primeira vez em que são mencionadas.  

 
1.3 Texto 

 

Introdução 

 

Deve apresentar uma breve exposição do assunto, contendo o objetivo do estudo ao final desta seção. 

 

Material e Métodos 

 
A metodologia deve ser apresentada de forma detalhada, possibilitando a reprodução por outros pesquisadores e embasando os resultados. Devem ser 

inseridos os testes estatísticos, que foram utilizados, e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

Resultados 

 

Apresentar os resultados em sequenciamento, utilizando tabelas e figuras para destacar os dados e facilitar o entendimento do leitor; entretanto, não 

devem ocorrer repetições de conteúdo. Os resultados estatísticos devem estar presentes nesta seção. 

 
Discussão 

 

Este capítulo deve sintetizar os achados sem repetir exaustivamente os resultados, buscando a comparação com outros estudos. Além disso, deve 

conter as limitações da pesquisa, as observações do pesquisador e as perspectivas futuras.  

 

Conclusão 

 
A conclusão deve ser separada da discussão, de forma corrida, sem divisão em tópicos, respondendo o objetivo proposto.  

 

Agradecimentos 

 

Esta seção é opcional, entretanto, deve ser mencionado sempre que houver apoio financeiro de agências de fomento. Caso haja agradecimentos, enviar 

este tópico na folha de rosto. 

 

Referências 
 

As referências devem ser apresentadas no estilo Vancouver, sendo numeradas consecutivamente, na mesma ordem que foram citadas no texto e 

identificadas com algarismos arábicos e sobrescrito. Quando a citação for referente ao parágrafo todo, deve vir depois do ponto final. Quando for 

referente a um determinado autor, deve vir após o sobrenome. E em casos de citações específicas, como, por e emplo: frases ou palavras, deve vir 

ap s este trecho. A lista de refer ncias deve ser digitada no final do manuscrito, em sequ ncia num rica. Os títulos de peri dicos deverão ser 

abreviados de acordo com o estilo apresentado pelo  ist of Journal Inde ed in Inde  Medicus, da  ational  ibrar  of Medicine e disponibilizados no 

endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext_noprov.html 

 
No caso de citações, em artigos com dois autores deve-se citar os dois nomes sempre que o artigo for referido. Para artigos com três ou mais autores, 

citar apenas o primeiro autor, seguido de et al. A expressão latina et al. deve ser empregada em itálico. 

 

A citação de anais de congressos e livros, deve ser evitada, a menos que seja absolutamente necessário. Caso o artigo esteja na língua portuguesa, citar 

de preferência o título em inglês. 

 

Abaixo, seguem alguns exemplos de como organizar as referências bibliográficas: 
 

1. Artigo de um autor at  seis autores 

 

Quando o documento possui de um at  seis autores, citar todos os autores. 

 

Oliveira GMR, Pereira HSC, Silva-Junior GO, Picciani BLS, Dias EP, Cantisano MH. Use of occlusive corticosteroid for the treatment of 

desquamative gingivitis: an effective option. Rev Bras Odontol. 2013;70(1):89-92.  

 
2. Artigo com mais de seis autores 

 

Quando o documento possui mais de seis autores, citar todos os seis primeiros seguidos de et al. 

 

Picciani BLS, Humelino MG, Santos BM, Costa GO, Santos VCB, Silva-Júnior GO, et al. Nitrous oxide/oxygen inhalation sedation: an effective 

option for odontophobic patients. Rev Bras Odontol. 2014;71(1):72-5.  

 
3. Organizações como autores 

 

The Cardiac Society of Australian and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust. 1996;164:282-4. 

 

4. Artigo de volume suplemento 

 

Bachelez H. What's New in Dermatological Therapy? Ann Dermatol Venereol. 2015;142, Suppl 12:S49-54. 

 
5. Artigo não publicado (In press) 

 

Cooper S. Sarilumab for the treatment of rheumatoid arthritis. Immunotherapy. In press 2016.  

 

6. Livro  

 

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany(NY): Delmar Publisher; 1996. 

 
7. Capítulo de livro  
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Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editores. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 
2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P. 465-78. 

 

8. Dissertação ou Tese 

 

Picciani BLS. Investigação oral em pacientes portadores de psoríase e/ou língua geográfica: estudo clínico, citopatológico, histopatológico e imuno-

genético [tese]. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, Programa de Pós graduação em Patologia, 2014.  

 

9. Base de dados na internet 
 

EARSS: the European Antimicrobial Resistance Surveillance System [Internet]. Bilthoven (Netherlands): RIVM. 2001 - 2005 [citado em 2007 Feb 1]. 

Disponível em: http://www.rivm.nl/earss/. 

 

Tabelas 

 

Deverão ser numeradas de acordo com a sequência de aparecimento no texto em algarismos arábicos, apresentando a possibilidade de ser 

compreendida independente do texto. O título deve ser inserido na parte superior e a legenda na parte inferior. Devem ser enviadas no final do texto.  
 

Figuras e Gráficos 

 

Deverão ser enviados em um arquivo a parte JPEG ou TIFF com 300 dpi de resolução e numerados em algarismos arábicos (Exemplo: Figure 1, 

Figure 2). Figuras com mais de uma imagem devem ser identificadas com letras maiúsculas. Gráficos são considerados como figuras. 

 

Para melhor entendimento do leitor, sugerimos demarcar a área de interesse da figura. As legendas devem estar em uma página separada, após as 
referências, ou quando houver, após as tabelas.  

 

Não serão aceitas figuras de baixa resolução ou nitidez, sendo recomendado, no máximo, quatro figuras. 

 

Comunicações breves  

 

Devem ser limitados a 15.000 caracteres incluindo espaços (considerando-se, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão, 

agradecimentos, referências, mini currículo e contribuição dos autores). Nesta seção, podem ser incluídos os relatos de casos, que só serão aceitos se 
forem relevantes, raros e apresentarem contribuição para o enriquecimento da literatura científica.  

 

Cartas ao editor 

 

Cartas devem apresentar evidências que apoiem a opinião relatada em artigo científico ou editorial da revista. Apresenta limite de 1000 palavras, com 

a permissão de duas figuras ou tabelas.  

 

Todas as pesquisas que envolverem estudos com seres humanos e animais deverão estar de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, devendo ter o consentimento por escrito do paciente e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Deve ser enviada a cópia do parecer 

do CEP. A ausência deste documento implicará na devolução do trabalho. 

 

Declaração de Direito Autoral 

O manuscrito submetido para publicação deve ser acompanhado do Termo de Transferência de Direitos Autorais e Declarações de Responsabilidade, 

disponível abaixo e de preenchimento obrigatório. 

 

Serviços Editoriais de Tradução ou Revisão 
 

Os artigos em Inglês devem apresentar certificado de revisão e os pesquisadores deverão assumir os custos da revisão. 

Os artigos em português, devem ser traduzidos pelas empresas certificadas pela RBO para este serviço. A submissão de um artigo à RBO depende da 

aceitação prévia desta condição 

 

Empresas:  

TiKiNet – carlos@tikinet.com.br – (011) 2361-1808/ 2361-1809 
Somar Redação – renatapramos@gmail.com – (016) 99773-8131 

 

PROCESSAMENTO DO ARTIGO APÓS APROVAÇÃO 
 

Uma vez aprovado para publicação, o manuscrito será diagramado e enviado para os autores corrigirem e/ou aprovarem o proof, no prazo 

estabelecido. O não cumprimento do prazo pode levar à rejeição do artigo. Os artigos são publicados em fluxo contínuo e terão um prazo de até 6 

meses para publicação. 
 

A submissão de um artigo à RBO depende da aceitação prévia desta condição. 

  

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. 

As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista. 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 

3. O texto está em espaço duplo em Arial, tamanho 12 , resumo e abstrac estruturado, tabelas e legendas ao final do artigo. As figuras foram 
enviadas separadas em JPG ou TIF com 300 dpi de resolução. 

4. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 

http://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/about/submissions#authorGuidelines
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5. Os autores devem declarar na folha de rosto e no Passo 3 do processo de submissão, no campo apropriado e conforme exemplo 

disponibilizado, a ausência de conflito(s) de interesse(s). 
6. Uma vez aprovado para publicação, o manuscrito em Português deverá, obrigatoriamente, ser traduzido para o Inglês, acompanhado de 

declaração de tradução. Os artigos em Inglês devem apresentar certificado de revisão. Os pesquisadores deverão assumir os custos da 

revisão. Os autores devem entrar em contato com as empresas certificadas pela RBO para este serviço. A submissão de um artigo à RBO 

depende da aceitação prévia desta condição. 

  

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 
 

Eu ( ) abaixo assinado(s), CPF (s), transfiro(rimos) todos os direitos autorais do artigo intitulado: (título) à Revista Brasileira de Odontologia - RBO. 
Declaro(amos) que o trabalho é original e que não está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou no 

eletrônico.  

Local, data, mês e ano. 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo 

disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 
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Anexo 3: Normas da International Dental Journal 

1. GENERAL 
 

International Dental Journal publishes peer-reviewed, scientific articles relevant to international oral health issues. 

 
Please read the instructions below carefully for details on the submission of manuscripts, the journal's requirements 
and standards as well as information concerning the procedure after a manuscript has been accepted for publication 

in International Dental Journal. Authors are encouraged to visit Wiley Blackwell Author Services for further information 

on the preparation and submission of articles and figures. 
 
Avoiding allegations of plagiarism 
The journal to which you are submitting your manuscript employs a plagiarism detection system (iThenticate). By 
submitting your manuscript to this journal you accept that your manuscript may be screened for plagiarism against 
previously-published work. Authors would be well-advised to consider whether their manuscript may raise concerns via 
iThenticate, which will signal whether a paper is likely in any way to be plagiarized in a formal sense. iThenticate will 
also, however, signal whether a paper may be plagiarized by repeating work of the submitting authors. Experience 
shows that, on occasion, large sections of submitted manuscripts can be close to verbatim in word choice from that 
seen in other papers from the authors’ group. This has nothing to do with simple repetition of names/affiliations, but 
does involve common (not necessarily "standard") phrases that are more appropriately referenced instead of 
repeating. Alternatively, they can be rephrased differently. Attention to these points could avoid these difficulties. 
 

 

 
 

2. ETHICAL GUIDELINES 
 

International Dental Journal ads to the below ethical guidelines for publication and research. 

 
2.1. Authorship and Acknowledgements 
Authors submitting a paper do so on the understanding that the manuscript have been read and approved by all 
authors and that all authors agree to the submission of the manuscript to the Journal. ALL named authors must have 
made an active contribution to the conception and design and/or analysis and interpretation of the data and/or the 
drafting of the paper and ALL must have critically reviewed its content and have approved the final version submitted 
for publication. Participation solely in the acquisition of funding or the collection of data does not justify authorship. 
 

International Dental Journal adheres to the definition of authorship set up by The International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE). According to the ICMJE authorship criteria should be based on 1) substantial contributions to 
conception and design of, or acquisition of data or analysis and interpretation of data, 2) drafting the article or revising 
it critically for important intellectual content and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet 
conditions 1, 2 and 3. 
 
Up to 6 authors are accepted without need for justification. In the case of a specific and detailed justification of the role 
of every author, up to 8 authors may be mentioned. It is a requirement that all authors have been accredited as 
appropriate upon submission of the manuscript. Contributors who do not qualify as authors should be mentioned under 
Acknowledgements. 
 
Acknowledgements: Under acknowledgements please specify contributors to the article other than the authors 
accredited. Acknowledge only persons who have made substantive contributions to the study. Authors are responsible 
for obtaining written permission from everyone acknowledged by name because readers may infer their endorsement 
of the data and conclusions. 
 
2.2. Ethical Approvals 
Experimentation involving human subjects will only be published if such research has been conducted in full accordance 

with ethical principles, including the World Medical Association Declaration of Helsinki (version, 2008) and the 

additional requirements, if any, of the country where the research has been carried out. Manuscripts must be 
accompanied by a statement that the experiments were undertaken with the understanding and written consent of 
each subject and according to the above mentioned principles. A statement regarding the fact that the study has been 
independently reviewed and approved by an ethical board should also be included. Editor reserve the right to reject 
papers if there are doubts as to whether appropriate procedures have been used. 
 
When experimental animals are used the methods section must clearly indicate that adequate measures were taken to 
minimize pain or discomfort. Experiments should be carried out in accordance with the Guidelines laid down by the 
National Institute of Health (NIH) in the USA regarding the care and use of animals for experimental procedures or with 
the European Communities Council Directive of 24 November 1986 (86/609/EEC) and in accordance with local laws and 

regulations. 

2.3 Clinical Trials 

Clinical trials should be reported using the CONSORT guidelines available at www.consort-statement.org. A CONSORT 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/
http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/index.html
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/CONSORT%202001%20checklist.doc
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checklistshould also be included in the submission material. 
 

International Dental Journal encourages authors submitting manuscripts reporting from a clinical trial to register the 

trials in any of the following free, public clinical trials 

registries: www.clinicaltrials.gov, http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials, http://isrctn.org/. The clinical trial 

registration number and name of the trial register will then be published with the paper. 
 
2.4 Conflict of Interest and Source of Funding 

International Dental Journal requires that sources of institutional, private and corporate financial support for the work 

within the manuscript be fully acknowledged, and any potential conflicts of interest noted. Suppliers of materials should 
be named and their location (town, state/county, country) included. Information concerning conflict of interest and 
sources of funding should be included under Acknowledgements. 
 
2.5 Appeal of Decision 
The decision on a paper is final and cannot be appealed. 
 
2.6 Permissions 
If all or parts of previously published illustrations are used, permission must be obtained from the copyright holder 

concerned. It is the author's responsibility to obtain these in writing and provide copies to the Publishers. 

2.7 Photographs of People 
The International Dental Journal follows current HIPAA guidelines for the protection of patient/subject privacy. If an 
individual pictured in a digital image or photograph can be identified, his or her permission is required to publish the 
image. The corresponding author may submit a letter signed by the patient authorizing the International Dental Journal 
to publish the image/photo. Or, a form provided by the International Dental Journal (available here) may be 
downloaded for your use. The approval must be received by the Editorial Office prior to final acceptance of the 
manuscript for publication. Otherwise, the image/photo must be altered such that the individual cannot be identified 
(black bars over eyes, tattoos, scars, etc.). The International Dental Journal will not publish patient photographs that 

will in any way allow the patient to be identified, unless the patient has given their express consent. 

 
2.8 Copyright Assignment 
If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for the paper will receive an email 
prompting them to login into Author Services; where via the Wiley Author Licensing Service (WALS) they will be able to 

complete the license agreement on behalf of all authors on the paper. 

For authors signing the copyright transfer agreement 

If the OnlineOpen option is not selected the corresponding author will be presented with the copyright transfer 
agreement (CTA) to sign. The terms and conditions of the CTA can be previewed in the samples associated with the 

Copyright FAQs below: 

CTA Terms and Conditions http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html 

For authors choosing OnlineOpen 

If the OnlineOpen option is selected the corresponding author will have a choice of the following Creative Commons 

License Open Access Agreements (OAA): 

Creative Commons Attribution License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial -NoDerivs License OAA 

To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the Copyright FAQs hosted on Wiley 
Author Services http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html and 

visithttp://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html. 

If you select the OnlineOpen option and your research is funded by certain funders [e.g. The Wellcome Trust and 
members of the Research Councils UK (RCUK) or the Austrian Sceince Fund (FWF)]you will be given the opportunity to 

publish your article under a CC-BY license supporting you in complying with your Funder requirements. 

For more information on this policy and the Journal’s compliant self-archiving policy please 
visit:http://www.wiley.com/go/funderstatement. 

 

 
 

3. MANUSCRIPT SUBMISSION PROCEDURE 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/
http://isrctn.org/
https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/pb-assets/assets/1875595X/IDJ_Patient_Consent_Form-1509472083000.pdf
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://exchanges.wiley.com/authors/faqs---copyright-_301.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html.
http://www.wiley.com/go/funderstatement.
http://www.wiley.com/go/funderstatement.
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International Dental Journal only accepts online submission of manuscripts. Manuscripts should be submitted at the 

online submission site: http://mc.manuscriptcentral.com/idj. Complete instructions for submitting a manuscript are 
available at the site upon creating an account. 
 
Upon successful submission, the journal administrator will check that all parts of the submission have been completed 
correctly. If any necessary part is missing or if the manuscript does not fulfil the requirements as specified in these 
guidelines, the corresponding author will be asked either to adjust the submission according to specified instructions or 
to submit their paper to another journal. 

3.1. Getting Started 
Launch your web browser (supported browsers include Internet Explorer 5.5 or higher, Safari 1. , or Firefox 1.0.4 and 
higher) and go to the journal's online Submission Site: 
• Log-in or, if you are a new user, click on 'register here'. 
• If you are registering as a new user. 
- After clicking on 'register here', enter your name and e-mail information and click 'Next'. Your e-mail information is 
very important. 
- Enter your institution and address information as appropriate, and then click 'Next.' 
- Enter a user ID and password of your choice (we recommend using your e-mail address as your user ID), and then 
select your areas of expertise. Click 'Finish'. 
• If you are registered as a user, but have forgotten your log in details, enter your e-mail address under 'Password 
Help'. The system will send you an automatic user ID and a new temporary password. 
• Log-in and select 'Author Center' 

3.2. Submitting Your Manuscript 
• After you have logged into your 'Author Center', submit your manuscript by clicking the submission link under 'Author 
Resources'. 
• Enter data and answer questions as appropriate. You may copy and paste directly from your manuscript and you may 
upload your pre-prepared covering letter. 
• Click the 'Next' button on each screen to save your work and advance to the next screen. 
• You are required to upload your files. 
- Click on the 'Browse' button and locate the file on your computer. 
- Select the designation of each file in the drop down next to the Browse button. 
- When you have selected all files you wish to upload, click the 'Upload Files' button. 
• Review your submission (in HTML and PDF format) before completing your submission by sending it to the Journal. 
Click the 'Submit' button when you are finished reviewing. 

3.3. Manuscript Files Accepted 
Manuscripts should be uploaded as Word (.doc) or Rich Text Format (.rft) files (not write-protected) plus separate 
figure files. GIF, JPEG, PICT or Bitmap files are acceptable for submission, but only high-resolution TIF or EPS files are 
suitable for printing. The files will be automatically converted to HTML and PDF on upload and will be used for the 
review process. The text file must contain the entire manuscript including title page, summary, text, references, tables, 
and figure legends, but no embedded figures. In the text file, please reference figures as for instance 'Figure 1', 'Figure 
2' etc to match the tag name you choose for the individual figure files uploaded. Manuscripts should be formatted as 
described in the Author Guidelines below. Please note that any manuscripts uploaded as Word 2007 (.docx) will be 
unassigned. Please save any .docx file as .doc before uploading. 

3.4. Blinded Review 

All manuscripts submitted to International Dental Journal will be reviewed by at least two experts in the field. The 

names of the reviewers will not be disclosed to the author submitting a paper. 

3.5. Suggest a Reviewer 

International Dental Journal attempts to keep the review process as short as possible to enable rapid publication. In 

order to facilitate this process, please suggest the names and current e-mail addresses of three potential international 
reviewer whom you consider capable of reviewing your manuscript. In addition please suggest one of the Associate 
Editors to review your manuscript. 

3.6. Suspension of Submission Mid-way in the Submission Process 
You may suspend a submission at any phase stage clicking the 'Submit' button and save it to submit later. The 
manuscript can then be located under 'Unsubmitted Manuscripts' and you can click on 'Continue Submission' to 
continue your submission when you choose to. 

3.7. E-mail Confirmation of Submission 
After submission you will receive an e-mail to confirm receipt of your manuscript. If you do not receive the 
confirmation e-mail after 24 hours, please check your e-mail address carefully in the system. If the e-mail address is 
correct please contact your IT department. The error may be caused by spam filtering on your e-mail server. Also, the 
e-mails should be received if the IT department adds our e-mail server (uranus.scholarone.com) to their whitelist. 

3.8. Manuscript Status 
You can access ScholarOne Manuscripts (formerly known as Manuscript Central) any time to check your 'Author Centre' 
for the status of your manuscript. The Journal will inform you by e-mail once a decision has been made. 

http://mc.manuscriptcentral.com/idj
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3.9. Submission of Revised Manuscripts 
To submit a revised Manuscript, locate your manuscript under 'Manuscripts with Decisions' and click on 'Submit a 
Revision'. Please remember to delete any old files uploaded when you upload your revised manuscript. Please also 
upload graphics. Please do not upload PDF files. 

 

3.10 Data Protection 

By submitting a manuscript to or reviewing for this publication, your name, email address, and affiliation, and other contact details the 
publication might require, will be used for the regular operations of the publication, including, when necessary, sharing with the publisher 
(Wiley) and partners for production and publication. The publication and the publisher recognize the importance of protecting the 
personal information collected from users in the operation of these services, and have practices in place to ensure that steps are taken 
to maintain the security, integrity, and privacy of the personal data collected and processed. You can learn more 
athttps://authorservices.wiley.com/statements/data-protection-policy.html. 

4. MANUSCRIPT TYPES ACCEPTED 
The International Dental Journal publishes peer-reviewed, scientific articles relevant to international oral health issues. 

The Journal will publish four types of articles: scientific research reports, concise reviews, editorials, and commentaries 
as described in greater detail below. In addition, policy statements from the Scientific Committee of the FDI will 
continue to be published in the Journal. The Journal does not publish case reports or case series, or short 
communications. Authors of case reports may consider submitting them to Clincal Case Reports 
(www.clinicalcasesjournal.com/info), a Wiley Open Access online journal. 
 

International Dental Journal will consider for review articles previously available as preprints on non-commercial 

servers such as ArXiv, bioRxiv, psyArXiv, SocArXiv, engrXiv, etc. Authors may also post the submitted version of their 
manuscript to non-commercial servers at any time. Authors are requested to update any pre-publication versions with 
a link to the final published article. 
 
 

 
Original articles are in three categories. 
4.1 Scientific Research reports 
• Practice-related research: including applied research related to the oral cavity, contiguous structures and the 

influence of diseases and disorders of these structures on other aspects of human health and disease. 
• International public health: including public health issues of concern to the dental profession, the epidemiology of 

oral diseases, and programs that address the oral health care needs of individuals within different countries. 
• Interprofessional education and practice: including studies of how oral health care providers and other health 

care providers function to improve health and oral health. Studies reporting on dental education should focus on issues 
related to the future of dental practice. 
4.2 Concise reviews are invited or can be suggested to the editorial board. These are written by authors who are 

recognized experts in their field. These reviews synthesize the state of the science for a particular topic of importance 
to oral health care providers. The topics are of practical use to the readership. Selected authors are invited to submit 
these manuscripts, which are a maximum of 3,000 words. 
4.3 Editorials are written by members of the editorial board or by invited authors, and provide commentary on an 

article in that issue of the International Dental Journal, or other topic of importance to the dental profession. 

 
4.4 Commentaries are scholarly, explanatory essays that addresses an important topic in dentistry/dental medicine. 

A Commentary will offer a perspective that adds to the current discussion on a timely subject. These manuscripts will 
be a maximum of 2500 words, with no more than 2 tables or figures, and a maximum of 15 references. Commentaries 
are invited by the Editor or Associate Editors, but can also be submitted for consideration by other authors. 
Commentaries will be peer-reviewed, with awareness that these manuscripts are not scientific research papers or 
scholarly reviews. A summary of a larger document would not qualify as a Commentary. 
 
 

5. MANUSCRIPT FORMAT AND STRUCTURE 
5.1. Format 
 
Language: The language of publication is English. If you feel your paper could benefit from English language 
polishing, we recommend that you have your paper professionally edited for English language by a service such as 
Wiley's athttp://wileyeditingservices.com. Please note that while this service (which is paid by the author) will greatly 
improve the readability of our paper, it does not gaurantee acceptance of your paper by the journal. 
Abbreviations, Symbols and Nomenclature: This journal follows the recommendations of: 
1) Council of Biology Editors Style Manual, 5th ed., Council of Biology Inc., Bethesda, MD, 1983: and 
2) Instructions to Authors (January issue of each year) 
3) Generally accepted abbreviations and symbols may be used provided that the terms appear in full together with the 
abbreviation when first used in the text e.g. fluoride (F), decayed, missing and filled surfaces (DMFS), and thereafter F, 
DMFS. The two digit tooth notation system of the FDI must be used (see Int Dent J 1971 21: 104) 

https://authorservices.wiley.com/statements/data-protection-policy.html.
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/1875595x/homepage/www.clinicalcasesjournal.com/info
http://wileyeditingservices.com/
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Scientific Names: Scientific names of bacteria should be binomials, only the generic name with an initial capital, and 
should be italicized (or underlined) in the typescript. A name should be given in full upon first mention in a paper; the 
generic name may be abbreviated thereafter, but the abbreviation must be unambiguous. With regard to drugs, 
generic names should be used instead of proprietary names. If proprietary names are used, they should be attached 
when the term is first used, and should be followed by a superscript ®. Units used must conform to the Système 
International d’Unités (SI). 

5.2. Structure 

All manuscripts submitted to International Dental Journal should include Title Page, abstract, Main 

Text,  Acknowledgements, References, Tables, Figure Legends and Figures as appropriate. 

Title Page: should contain the following information in the order given: 1) the article title; 2) authors' full names 
(without degrees or titles); 3) authors' institutional affiliations including city and country; 4) a running title, not 
exceeding 40 letters and spaces; 5) 4-6 keywords; 6) name, address, telephone, fax and e-mail address of the author 
responsible for correspondence. 

Summary: A separate abstract should not exceed 250 words. 

The Main Text of Original Research Article should include Introduction, Methods, Results, Discussion and 

References. 

Introduction: Clearly state the purpose of the article. Summarize the rationale for the study or observation. Give only 
strictly pertinent references, and do not review the subject extensively. 

Methods: The objective of writing the Methods is that there is sufficient information presented for a reader to be able 

to repeat the work.  As the author, you will be very familiar with what has been done, but the challenge is to present 
information clearly for others. 

Results: Present your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations. Do not repeat in the text all the 
data in the tables, illustrations, or both: emphasize or summarize only important observations. 

Discussion: Emphasize the new and important aspects of the study and conclusions that follow from them. Do not 

repeat in detail data given in the Results section. Include in the Discussion the implications of the findings and their 
limitations and relate the observations to other relevant studies. 
 
Acknowledgements: Under Acknowledgements please specify contributors to the article other than the authors 
accredited. Acknowledge only persons who have made substantive contributions to the study. Please also include 
specifications of the source of funding for the study and any potential conflict of interests if appropriate. Suppliers of 
materials should be named and their location (town, state/county, country) included. 

5.3. References 
The Vancouver style should be used. References should be numbered in the order in which they appear in the text, and 
these numbers should be inserted as superscript each time the author is cited (e.g. Williams24 reported similar 
findings...). At the end of the manuscript the full list of references should give the names and initials of all authors 
unless there are more than three, when only the first three should be given followed by et al. The authors’ names are 
followed by the title of the article: the title of the journal abbreviated according to the style of the Index 
Medicus and Index to Dental Literature (see ‘List of Journals Indexed’ published annually in the January issue): the 
year of publication: the volume number: and the first and last page numbers in full. Titles of books should be followed 
by the place of publication, the publisher, and the year. 
 

 
Reference to an article: 1. Lange D E. The practical approach to improved oral hygiene. Int Dent J 1988 38: 154–162. 
 
References to a book: 5. Mason R A. A Guide to Dental Radiography. 3rd ed, pp 34–37. London: John Wright, 1988. 
 
Reference to a book chapter: 8. Avery B. Diseases of the maxillary antrum. In Scully C (ed) The Mouth and 
Perioral Tissues. 1st ed. pp 108–125. Oxford: Heinemann, 1989. 
 

 
Reference to a report: 5. Guidelines for self care in oral health. Copenhagen: World Health Organisation 1988, 
publication no. ICP/ORH 113. 
 

We recommend the use of a tool such as EndNote or Reference Manager for reference management and formatting. 

EndNote reference styles can be searched for here: www.endnote.com/support/enstyles.asp. Reference Manager 

reference styles can be searched for here: www.refman.com/support/rmstyles.asp 

http://www.endnote.com/
http://www.refman.com/
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp
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5.4. Tables, Figures and Figure Legends 

Tables: Tables should be numbered consecutively with Arabic numerals. 
 
Figures: All figures (abbreviated to Fig(s).) should clarify the text and their number be kept to a minimum. Details 
must be large enough to retain their clarity after reduction in size. Illustrations should preferably fill single column 
width (54 mm) after reduction, although in some cases 113 mm (double column) and 171 mm (full page) widths will 
be accepted. Micrographs should be designed to be reproduced without reduction, and a linear size scale incorporated. 
Line drawings should be professionally drawn; half-tones should exhibit high contrast. 
 
Figure Legends: should be numbered and listed after the Tables. 

Preparation of Electronic Figures for Publication: Although low quality images are adequate for review purposes, 

print publication requires high quality images to prevent the final product being blurred or fuzzy. Submit EPS (lineart) 
or TIFF (halftone/photographs) files only. MS PowerPoint and Word Graphics are unsuitable for printed pictures. Do not 
use pixel-oriented programmes. Scans (TIFF only) should have a resolution of 300 dpi (halftone) or 600 to 1200 dpi 
(line drawings) in relation to the reproduction size (see below). EPS files should be saved with fonts embedded (and 
with a TIFF preview if possible). For scanned images, the scanning resolution (at final image size) should be as follows 
to ensure good reproduction: lineart: >600 dpi; half-tones (including gel photographs): >300 dpi; figures containing 
both halftone and line images: >600 dpi. 
 
Further information can be obtained at Wiley Blackwell's guidelines for 
figures:http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp. 
 

Check your electronic artwork before submitting it: http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp 

 
Permissions: If all or parts of previously published illustrations are used, permission must be obtained from the 
copyright holder concerned. It is the author's responsibility to obtain these in writing and provide copies to the 
Publishers. 
 
5.5. Supporting Material 
Publication in electronic formats has created opportunities for adding details or whole sections in the electronic version 
only. Supporting Material, such as data sets or additional figures or tables, that will not be published in the print edition 
of the journal, but which will be viewable via the online edition, can be submitted. 
 
It should be clearly stated at the time of submission that the Supporting Material is intended to be made available 
through the online edition. If the size or format of the Supporting Material is such that it cannot be accommodated on 
the journal's Web site, the author agrees to make the Supporting Material available free of charge on a permanent Web 
site, to which links will be set up from the journal's website. The author must advise Wiley Blackwell if the URL of the 
website where the Supporting Material is located changes. The content of the Supporting Material must not be altered 
after the paper has been accepted for publication. 
 
The availability of Supporting Material should be indicated in the main manuscript by a paragraph, to appear after the 
References, headed 'Supporting Material' and providing titles of figures, tables, etc. In order to protect reviewer 
anonymity, material posted on the authors Web site cannot be reviewed. The Supporting Material is an integral part of 
the article and will be reviewed accordingly. 
 
5.6 Data 

International Dental Journal encourages authors to share the data and other artefacts supporting the results in the 

paper by archiving it in an appropriate public repository. Authors should include a data accessibility statement, 
including a link to the repository they have used, in order that this statement can be published alongside their paper. 

5.7 Early View 
International Dental Journal is covered by Wiley Blackwell Publishing's Early View service. Early View Articles are 
complete full-text articles published online in advance of their publication in a printed issue. Articles are therefore 
available as soon as they are ready, rather than having to wait for the next scheduled print issue. Early View articles 
are complete and final. They have been fully reviewed, revised and edited for publication, and the author's final 
corrections have been incorporated. Because they are in final form, no changes can be made after online publication. 
The nature of Early View articles means that they do not yet have volume, issue or page numbers, so Early View 
articles cannot be cited in the traditional way. They are therefore given a Digital Object Identifier (DOI), which allows 
the article to be cited and tracked before it is allocated to an issue. After print publication, the DOI remains valid and 
can continue to be used to cite and access the article. 
 
 

6. AFTER ACCEPTANCE 

Upon acceptance of a paper for publication, the manuscript will be forwarded to the Production Editor who is 
responsible for the production of the journal. 
 
It is a condition of acceptance of a manuscript for publication that the Editor shall have the right to edit the text to 
improve its clarity and style and to bring its length within the available space. 
 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp


74 

 

 

 

6.1 Proof Corrections 
The corresponding author will receive an email alert containing a link to a web site. A working email address must 
therefore be provided for the corresponding author. The proof can be downloaded as a PDF (portable document format) 
file from this site. 
Acrobat Reader will be required in order to read this file. This software can be downloaded (free of charge) from the 

following Web site: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html . This will enable the file to be opened, read on 

screen, and for corrections to be electronically annotated. Further instructions will be sent with the proof. Hard copy 
proofs will be posted if no e-mail address is available; in your absence, please arrange for a colleague to access your e-
mail to retrieve the proofs. Proofs must be returned to the Production Editor within three days of receipt. 
As changes to proofs are costly, we ask that you only correct typesetting errors. Excessive changes made by the 
author in the proofs, excluding typesetting errors, will be charged separately. Other than in exceptional circumstances, 
all illustrations are retained by the publisher. Please note that the author is responsible for all statements made in his 
work, including changes made by the copy editor. 

6.2 Online Production Tracking 
Online production tracking is available for your article through Blackwell's Author Services. Author Services enables 
authors to track their article - once it has been accepted - through the production process to publication online and in 
print. Authors can check the status of their articles online and choose to receive automated e-mails at key stages of 
production. The author will receive an e-mail with a unique link that enables them to register and have their article 
automatically added to the system. Please ensure that a complete e-mail address is provided when submitting the 

manuscript. Visit http://authorservices.wiley.com/bauthor/ for more details on online production tracking and for a 

wealth of resources including FAQs and tips on article preparation, submission and more. 

6.3 Author Material Archive Policy 
Please note that unless specifically requested, Wiley Blackwell will dispose of all hardcopy or electronic material 
submitted two months after publication. If you require the return of any material submitted, please inform the editorial 
office or production editor as soon as possible. 

6.4 Offprints and Extra Copies 
Free access to the final PDF offprint of your article will be available via Author Services only. Please therefore sign up 
for Author Services if you would like to access your article PDF offprint and enjoy the many other benefits the service 
offers. 

Additional paper offprints may be ordered online. Please click on the following link, fill in the necessary details and 

ensure that you type information in all of the required fields: Offprint.Cosprinters . If you have queries about offprints 

please emailoffprint@cosprinters.com 

6.5 Author Services 

For more substantial information on the services provided for authors, please see Wiley Blackwell Author Services 
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