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Resumo 

 

A influência do padrão dietético na saúde bucal é um assunto com respostas 

inconclusivas na literatura científica atual. O objetivo desta pesquisa foi avaliar e 

comparar as condições bucais (erosão, cárie e condição periodontal) de indivíduos 

Adventistas do Sétimo Dia com diferentes dietas (vegana, ovolactovegetariana e 

onívora). Duzentos e sete participantes (29 veganos, 96 ovolactovegetarianos e 82 

onívoros) de um estudo mais amplo (Estudo Advento) foram submetidos à avaliação 

bucal e responderam a um questionário sobre hábitos de higiene bucal. A doença 

cárie foi avaliada pelo Índice de Cariados, Perdidos e Obturados (CPOD) e a erosão 

pelo Índice BEWE (Basic Erosion Wear Examination). A condição periodontal foi 

avaliada pelo Índice Periodontal Comunitário (CPI) e pela Perda de Inserção 

Periodontal (PIP). Os resultados não evidenciaram diferenças estatisticamente 

significantes na incidência de cáries e na condição periodontal entre os três grupos 

dietéticos, entretanto, indivíduos que seguiam as dietas vegana e ovolactovegetariana 

possuíam significantemente mais erosão que os onívoros (p= 0,004). As variáveis 

perda de inserção periodontal entre 4 e 5mm, perda de inserção periodontal entre 6 e 

8mm, e presença de cálculo associaram-se positivamente à erosão (p< 0,05 e r= 0,47; 

r= 0,56 e r= 0,13; respectivamente), e o CPOD apresentou associação inversa com o 

Índice BEWE (p<0,05 e r= -0,13). Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos em relação à maioria dos hábitos de higiene bucal avaliados. Conclui-

se que os padrões dietéticos vegano e ovolactovegetariano parecem interferir na 

perda de estrutura dental por erosão.  

 

Descritores: saúde bucal; dieta vegetariana; hábitos alimentares. 

 

 

  



Abstract 
 
 
The influence of dietary pattern on oral health is an inconclusive issue in current 

scientific literature. The aim of this study was to assess and compare oral conditions 

(erosion, caries and periodontal status) of Seventh Day Adventist subjects with 

different diets (vegan, lacto-ovo vegetarian and onmivore). Two hundred and seven 

subjects (29 vegans, 96 lacto-ovo vegetarians and 82 omnivores) from a larger study 

(Advento Study) underwent oral assessment and were asked to answer a 

questionnaire about oral hygiene habits. Caries disease was assessed through 

Decayed, Missing and Filled Teeth Index (DMFT), and erosion was evaluated through 

Basic Erosion Wear Examination Index (BEWE). Periodontal status was assessed 

through Community Periodontal Index (CPI) and Periodontal Attachment Loss (PAL). 

Results did not evidence statistically significant differences in the incidence of caries 

and in periodontal status among the three dietary groups, however, individuals that 

followed vegan and lacto-ovo vegetarian diets had significantly more erosion than 

omnivores (p= 0.004). The variables periodontal attachment loss between 4 and 5mm, 

periodontal attachment loss between 6 and 8mm, and presence of calculus were 

positively associated to erosion (p< 0.05 e r= 0.47; r= 0.56 e r= 0.13; respectively), and 

DMFT exhibited inverse association with BEWE index (p<0.05 e r= -0.13). There was 

no statistically significant difference among groups regarding most oral hygiene habits 

evaluated. In conclusion, vegan and lactvo-ovo vegetarian dietary patterns seem to 

interfere in the loss of dental structure by erosion.  

 
 
Keywords: oral health; diet, vegetarian; food habits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As condições bucais são avaliadas, principalmente, pela análise da ocorrência 

da cárie e de doenças periodontais. Muitos estudos foram realizados considerando a 

dieta como um dos fatores etiológicos da cárie dental (NEWBRUN, 1993) e das 

doenças periodontais (LENANDER-LUMIRAKI e LAHTEENOJA, 2000; ROYACK et 

al, 2000).  

É aceito e estabelecido universalmente há décadas que a cárie dentária é uma 

doença multifatorial, infecciosa, transmissível e dependente da dieta, que produz 

desmineralização das estruturas dentárias (KEYES, 1960). Padrões particulares de 

dieta e usos diferenciados do aparelho mastigatório se refletem na ocorrência e na 

distribuição das lesões cariosas (ARANTES, SANTOS e COIMBRA JÚNIOR, 2001). 

O consumo de alimentos naturais, em oposição aos processados ou 

industrializados, mesmo sendo fonte de carboidratos fermentáveis, reduzem o efeito 

da desmineralização e contém elementos que favorecem a remineralização, 

proporcionando equilíbrio químico no meio bucal e não permitindo a ocorrência da 

doença cárie (LIMA, 2007). Além disso, os alimentos naturais têm ação mecânica 

durante a mastigação, realizando controle de placa naturalmente, por isso não são 

considerados cariogênicos (LIMA, 2007). Entretanto, a manipulação dos alimentos 

naturais pelo ser humano faz com que muitas dessas propriedades fiquem 

prejudicadas, produzindo desequilíbrio da biodiversidade da cavidade bucal, 

tornando-os cariogênicos (CAVAZZOLA, 2003; LIMA, 2007).  

A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença de carboidratos 

fermentáveis, principalmente a sacarose. O consumo sistemático e cada vez mais 

frequente de alimentos cariogênicos fez com que a cárie dentária se estabelecesse 

de forma pandêmica na população mundial. A dieta representa fator importante na 

etiologia e progressão da doença cárie (LIMA, 2007). 

O periodonto é composto pela gengiva, ligamento periodontal, osso alveolar e 

cemento dentário. Atua como agente de união entre o dente e o osso alveolar e age 

como aparelho de fixação resiliente e resistente às forças mastigatórias funcionais 

normais. Para manter a saúde periodontal, é preciso haver um bom estado 

imunológico, nutricional e endocrinológico, além da ausência de placa bacteriana, 

visando adequada resposta do organismo frente às agressões (MJOR e FEJERSKOV, 



2 

 

1990; ROYACK et al. 2000). A dieta influencia o periodonto tanto pelo aspecto 

nutricional quanto pela ação local e movimentos da língua e bochecha durante a 

mastigação, pois atuam como mecanismo de auto limpeza (OLIVEIRA, 2003) e 

estimulam a circulação sanguínea da gengiva. Há uma evidente relação entre a 

doença periodontal e o desenvolvimento de diversas doenças sistêmicas, como 

doenças cardiovasculares (KINANE e LOWE, 2000), artrite (MERCADO et al., 2001), 

pneumonia (SCANNAPIECO, 1998; TERPENNING et al., 2001) e diabetes mellitus 

(MILLER et al., 1992).  

No Brasil, as informações epidemiológicas disponíveis sobre a ocorrência e a 

distribuição de doenças bucais são limitadas. Estudos com indígenas têm evidenciado 

agravamento deste tipo de doença entre estes povos, provavelmente ocasionado 

pelas mudanças nos padrões de dieta devido à incorporação de itens industrializados 

(ARANTES, SANTOS e COIMBRA JÚNIOR, 2001; CARNEIRO et al.,2008). Outros 

estudos envolvem comumente amostras urbanas, sobretudo escolares 

(FREYSLEBEN, PERES e MARCENES, 2000; NORMANDO e ARAÚJO, 1990; 

VIEGAS e VIEGAS, 1988). 

Já existem evidências a respeito da influência das dietas vegana e 

ovolactovegetariana sobre a condição bucal (LINKOSALO e MARKKANEN, 1985; 

LINKOSALO et al., 1985; LINKOSALO, MARKKANEN e SYRJÃNEN, 1985; 

RAHMATULLA e GUILE, 1990; ANDRÉEN e KÖHLER, 1992; JOHANSSON, 1994; 

MAZENGO, TENOVUO e HAUSEN, 1996; HERMAN, 2007; HERMAN et al., 2011), 

contudo, esses estudos não abordaram os diversos aspectos da saúde bucal. Nessa 

perspectiva, estudos investigando os efeitos do padrão dietético nas condições bucais 

ainda são escassos (STAUFENBIEL et al., 2013). 

Um recente artigo de revisão (PEDRÃO e OLIVEIRA, 2015) aponta que, 

embora as evidências disponíveis até o momento não sejam conclusivas, a dieta 

vegetariana parece ser um fator de proteção para cáries e doença periodontal e um 

fator predisponente à erosão dentária. 

Craig, Mangels e American Dietetic Association (2009) definem dieta 

ovolactovegetariana (ou simplesmente vegetariana) como aquela onde não há 

consumo de carne, aves ou frutos do mar (ou de produtos que contenham estes 

ingredientes), sendo baseada em grãos, vegetais, frutas, legumes, sementes, 

castanhas, laticínios e ovos. Já a dieta vegana exclui ovos, laticínios e produtos de 

origem animal. 
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Há algumas evidências de que o número de pessoas que evitam o consumo de 

carne vem aumentando nas últimas décadas (BEARDSWORTH e BRYMAN, 2004; 

VINNARI, MUSTONEN e RÄSÄNEN, 2010). Preocupações nutricionais, éticas e 

ambientais (FOX e WARD, 2008), assim como a menor prevalência de doenças 

crônicas, tais como as doenças cardiovasculares, obesidade, câncer e a maior 

longevidade observada entre os vegetarianos (MEIRELLES, VEIGA e SOARES, 

2001) podem contribuir para este cenário. 

A população de Adventistas do Sétimo Dia (ASD) se torna particularmente 

atraente para a investigação de doenças relacionadas aos hábitos alimentares, 

inclusive as doenças bucais, pela ampla variedade de hábitos dietéticos desde o 

veganismo, passando pelo ovolactovegetarianismo até a dieta onívora (LE e SABATÉ, 

2014). 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar e comparar as condições 

de saúde bucal pela ocorrência de cárie e erosão dentária, de doenças periodontais 

em uma amostra de indivíduos ASD com padrão dietético vegano (VEG), 

ovolactovegetariano (OLV) e onívoro (ONI). A hipótese deste estudo foi que existe 

diferença na condição bucal de indivíduos com diferentes dietas. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

 O desenho deste estudo foi do tipo transversal e exploratório, com abordagem 

quantitativa. Todos os procedimentos estão em conformidade com a resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde e com a declaração de Helsinki (WORLD MEDICAL 

ASSOCIATION, 2015), e os dados somente foram coletados após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP (ANEXO A). 

Os participantes fazem parte do estudo Advento (www.estudoadvento.org), 

coordenado por pesquisadores do InCor (FMUSP), cujo foco principal é avaliar e 

comparar a saúde cardiovascular de ASD com diferentes padrões dietéticos. A idade 

dos participantes do estudo Advento é entre 35 e 74 anos, e esta faixa etária foi 

escolhida para viabilizar comparação com o estudo Elsa (www.elsa.org.br). 

 

 

2.1 Casuística 

 

 

 Foram convidados a participar deste estudo indivíduos membros da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia de ambos os sexos, participantes do Estudo Advento. O 

referido estudo foi divulgado em igrejas da cidade de São Paulo e regiões vizinhas, e 

os interessados em participar cadastravam-se no site do estudo e agendavam sua 

participação. 

Todos os 369 indivíduos que já haviam participado do Estudo Advento na época 

do recrutamento para este estudo (março de 2014) foram contatados e receberam 

explicações sobre esta pesquisa. Aqueles que concordaram em participar 

responderam um questionário para classificação do padrão dietético, preencheram 

um questionário sobre cuidados bucais e participaram da avaliação das condições 

bucais. 
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2.2 Critérios de Inclusão 

 

 

A amostra desta pesquisa foi constituída por indivíduos com as seguintes 

características: 

- ASD participantes do Estudo Advento; 

- ambos os sexos; 

- idades entre 35 e 74 anos. 

 

 

2.3 Critérios de Exclusão 

  

 

Foram excluídos do presente estudo apenas os indivíduos que não 

concordaram em participar da avaliação das condições bucais. 

 

 

2.4 Materiais 

 

 

- sonda periodontal (modelo da Organização Mundial da Saúde - OMS); 

- espelho clínico; 

- equipamento de Proteção Individual (máscara, gorro e jaleco); 

- questionário sobre cuidados bucais (ANEXO B); 

- ficha de exame clínico (ANEXO C). 

 

 

2.5 Método 

 

 

Todos os participantes do Estudo Advento foram contatados e aqueles que 

concordaram em participar desta pesquisa responderam por telefone a um 

questionário para classificação do padrão dietético. Este instrumento, proposto por 

Appleby, Davey e Key (2002) foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de 
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Oxford para a realização de estudo populacional no Reino Unido (European 

Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, EPIC-Oxford). O questionário é 

composto por 4 itens e avalia o consumo de carne, peixe, laticínios e ovos. Com base 

nas respostas os indivíduos foram classificados em um de quatro grupos dietéticos. 

No presente estudo, optou-se por não separar os participantes que comiam peixe 

rotineiramente (eles foram incluídos no grupo de onívoros juntamente com os que 

consumiam qualquer outro tipo de carne). 

Assim, os participantes foram divididos nos seguintes grupos: ONI (onívoros: 

indivíduos que consumiam qualquer tipo de carne), OLV (ovolactovegetarianos: 

aqueles que não consumiam carne mas consumiam ovos e / ou leite e derivados), e 

VEG (veganos: indivíduos que se abstinham de qualquer produto de origem animal). 

 Os participantes desta pesquisa foram convidados a comparecer a um dos 

locais de coleta de exames (Centro Universitário Adventista - UNASP ou Hospital 

Adventista de São Paulo - Liberdade), onde, voluntariamente, assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO D) e preencheram o questionário 

sobre cuidados bucais (ANEXO C).  

Os exames da condição bucal foram coletados conforme as instruções do 

Manual da OMS (WHO,1997) com as modificações sugeridas pela Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP/FSP, 1998). O exame incluiu 

avaliação individual da condição dentária (Índice CPOD e Índice BEWE, definidos 

adiante) e periodontal (Índices CPI e PIP, definidos adiante) em sala reservada no 

período compreendido entre 6 de março e 30 de junho de 2014. 

 

 

2.5.1 Avaliação da Condição Bucal 

 

 

Os exames clínicos foram realizados por duas examinadoras treinadas com 

auxílio de espelho e sonda periodontal (modelo OMS), devidamente esterilizados. 

Conforme recomendação de Peres, Traebert e Marcenes (2001), as examinadoras 

foram submetidas a treinamento e calibração. 

A consistência da avaliação bucal de ambas foi medida pelo exame clínico 

repetido em 20 voluntários com o mesmo intervalo de idade da amostra do estudo em 
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fevereiro de 2014, com pacientes de um Serviço Público no município de Embu 

Guaçu, mediante autorização da responsável pela Instituição (ANEXO E). 

Para a calibração intra-examinador respeitou-se intervalo de tempo de 6 dias 

entre os exames e os resultados das duas avaliações foram submetidos ao percentual 

de concordância e ao teste Kappa (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Concordância e coeficiente Kappa dos índices intra-examinador. 
 

 Coroa 
dentária CPI Bolsa CPI Cálculo PIP Erosão 

Concordância 0,968 0,99 0,97 0,92 0,91 
Coeficiente Kappa 0,960 0,98 0,71 0,80 0,86 
IC 95%  L.I. 
              L.S. 

0,941 0,98 0,70 0,78 0,85 
0,980 0,99 0,73 0,81 0,87 

L.I.= limite inferior; L.S.= limite superior. 
 

De acordo com os níveis recomendados pela OMS (WHO, 1997), a calibração 

intra-examinador apresentou alto percentual de concordância entre as avaliações, e o 

coeficiente Kappa variou entre “concordância substancial” (CPI cálculo e PIP) e 

“quase perfeita” (demais itens). 

Para a calibração inter-examinadores respeitou-se intervalo de tempo superior 

a duas horas entre os exames e os resultados das duas avaliações foram submetidos 

ao percentual de concordância e ao teste Kappa (Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Concordância e coeficiente Kappa dos índices inter-examinadores. 
 

 Coroa 
dentária 

CPI Bolsa CPI Cálculo PIP Erosão 

Concordância 0,908 0,95 0,88 0,79 0,80 
Coeficiente Kappa 0,896 0,71 0,77 0,50 0,60 
IC 95%  L.I. 
              L.S. 

0,866 0,69 0,75 0,48 0,58 
0,926 0,73 0,78 0,52 0,62 

L.I.= limite inferior; L.S.= limite superior. 
 

A calibração inter-examinadores também apresentou boa concordância, e o 

coeficiente Kappa revelou “concordância moderada” (PIP e erosão), “substancial” (CPI 

bolsa e CPI cálculo) e “excelente” (coroa dentária). 
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2.5.1.1 Condição Dentária  

 

 

2.5.1.1.1 Índice CPOD 

 

 

O Índice CPOD (cariados, perdidos e obturados), descrito por Klein e 

Palmer (1937), avalia o ataque da cárie em dentes permanentes e permanece sendo 

o mais utilizado em todo o mundo nos levantamentos epidemiológicos para determinar 

a prevalência e a incidência da cárie dentária. O CPOD é objetivo e simples, o que 

tem determinado sua utilização universal desde que foi descrito (GUIMARÃES  e 

GUIMARÃES, 1990). 

Os códigos e critérios deste índice de avaliação da condição da coroa e raiz 

dentária conjuntamente com a necessidade de tratamento seguem abaixo (BRASIL, 

2009): 

 

 

Condição da coroa e raiz: 

0 - zero  

Coroa Hígida: quando não há evidência de cárie. Estágios iniciais da doença 

não são levados em consideração.  

Raiz Hígida: quando a raiz está exposta e não há evidência de cárie ou de 

restauração (raízes não expostas são codificadas como “8”).  

As lesões questionáveis devem ser codificadas como dente hígido.  

1 - um 

Coroa Cariada: quando o sulco, fissura ou superfície lisa apresenta cavidade 

evidente ou tecido amolecido na base ou descoloração do esmalte ou de parede ou 

há uma restauração temporária (exceto cimento de ionômero de vidro). A sonda CPI 

deve ser empregada para confirmar evidências visuais de cárie nas superfícies 

oclusal, vestibular e lingual.  

Na dúvida, considerar o dente hígido.  

Raiz Cariada: quando a lesão pode ser detectada com a sonda OMS. Se há 

comprometimento radicular discreto, produzido por lesão proveniente da coroa, a raiz 

só é considerada cariada se há necessidade de tratamento radicular em separado.  
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2 - dois 

Coroa Restaurada mas Cariada: quando há uma ou mais restaurações e ao 

mesmo tempo uma ou mais áreas estão cariadas.  Não há distinção entre cáries 

primárias e secundárias, ou seja, se as lesões estão ou não em associação física com 

a(s) restauração(ões).  

Raiz Restaurada, mas Cariada: quando há restauração na raiz com cárie 

associada.  

3 - três 

 Coroa Restaurada e Sem Cárie: quando há uma ou mais restaurações 

definitivas e inexiste cárie primária ou recorrente. Um dente com coroa colocada 

devido à cárie inclui-se nesta categoria. Se a coroa resulta de outras causas, como 

suporte de prótese, é codificada como 7.  

Raiz Restaurada e Sem Cárie: quando há restauração sem presença de cárie 

na raiz. 

4 - quatro 

Dente Perdido Devido à Cárie: quando um dente permanente foi extraído por 

causa de cárie e não por outras razões. Essa condição é registrada na casela 

correspondente à coroa.  

5 - cinco 

Dente Perdido por Outra Razão: quando a ausência se deve a razões 

ortodônticas, periodontais, traumáticas ou congênitas.  

 6 - seis 

Selante: quando há um selante de fissura ou a fissura oclusal foi alargada para 

receber um compósito.  

7 - sete 

 Apoio de Ponte ou Coroa:  quando um dente é parte de uma prótese fixa. Este 

código é também utilizado para coroas instaladas por outras razões que não a cárie 

ou para dentes com facetas estéticas. Dentes extraídos e substituídos por um 

elemento de ponte fixa são codificados, na casela da condição da coroa, como 4 ou 

5, enquanto o código 9 deve ser lançado na casela da raiz.  

Implante: Registrar este código (7) na casela da raiz.  

 

8 - oito 
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Coroa Não Erupcionada: quando o dente permanente ainda não foi 

erupcionado, atendendo à cronologia da erupção. Não inclui dentes perdidos por 

problemas congênitos, trauma, etc. Para coroa este índice não se aplica às idades 

deste estudo, apenas para raiz. 

Raiz Não Exposta: não há exposição da superfície radicular, isto é, não há 

retração gengival para além da junção cemento-esmalte. 

T - letra t 

Trauma (Fratura): quando parte da superfície coronária foi perdida em 

consequência de trauma e não há evidência de cárie.  

9 - nove 

Dente Excluído: será aplicado a qualquer dente permanente que não possa ser 

examinado (bandas ortodônticas, hipoplasias severas etc.).  

 

Necessidade de Tratamento: 

Imediatamente após registrar as condições da coroa e da raiz, e antes de 

passar ao espaço dentário seguinte, registra-se o tratamento indicado. (BRASIL, 

2009). 

0- Nenhum Tratamento: quando a coroa e a raiz estão hígidas ou o dente não 

pode ou não deve ser extraído ou receber qualquer outro tratamento.  

1- Restauração de uma superfície dentária 

2- Restauração de duas ou mais superfícies dentárias 

3- Coroa por qualquer razão 

4- Faceta estética 

5- Tratamento Pulpar e Restauração 

6- Extração - quando o dente é indicado para extração:  a cárie destruiu o dente 

de tal modo que não é possível restaurá-lo;  a doença periodontal progrediu tanto que 

o dente está com mobilidade, há dor ou o dente está sem função e, no julgamento 

clínico do examinador, não pode ser recuperado por tratamento periodontal;  um dente 

precisa ser extraído para confecção de uma prótese; ou a extração é necessária por 

razões ortodônticas ou estéticas, ou devido à impactação.  

7- Remineralização de Mancha Branca  

 

 

2.5.1.1.2 Índice BEWE 
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 Para análise de erosão dentária foi utilizado o índice BEWE (Basic Erosive 

Wear Examination), no qual a superfície dentária do sextante mais gravemente 

afetada por desgaste é avaliada e registra-se a pontuação em um dos 4 escores 

descritos a seguir (BARTLETT, GANSS e LUSSI, 2008): 

 

Escores:  

  0- Sem desgaste dental por erosão 

  1- Perda inicial da textura da superfície 

  2- Defeito distinto, perda de tecido duro em < 50% da área da superfície* 

  3- Perda de tecido duro em ≥ 50% da área da superfície* 

   *nos escores 2 e 3 a dentina está frequentemente afetada.  

A pontuação cumulativa dos sextantes classifica o grau de risco individual.  

 

 

2.5.1.1.3 Condição Periodontal 

 

 

Os dados relativos à doença periodontal na população são bastante conflitantes 

devido à natureza dos índices periodontais disponíveis (BRASIL, 2009). O índice mais 

utilizado em pesquisa de campo tem sido o CPI (Índice Periodontal Comunitário), 

proposto pela OMS (WHO, 1997), complementado pelo exame da Perda de Inserção 

Periodontal (PIP) para população adulta e idosa (BRASIL, 2009). 

 

Índice Periodontal Comunitário (CPI) 

O CPI permite avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento e 

presença de cálculo e bolsa (BRASIL, 2009). 

São avaliados pelo menos 6 pontos em cada um dos 10 dentes-índice (dentes 

17, 16, 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 e 47), nas superfícies vestibular e lingual, abrangendo 

as regiões  mesial,  média e distal. Os códigos seguem abaixo (BRASIL, 2009). 

 

0 - sextante hígido 
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1- sextante com sangramento (observado diretamente ou com espelho, após 

sondagem);  

2- cálculo (qualquer quantidade, mas com toda a área preta da sonda visível);  

3- bolsa de 4 mm a 5 mm (margem gengival na área preta da sonda);  

4- bolsa de 6 mm ou mais (área preta da sonda não está visível);  

X- sextante excluído (menos de 2 dentes presentes);  

9 - sextante não examinado 

 

Perda de Inserção Periodontal (PIP) 

O índice PIP permite avaliar a condição da inserção periodontal, tomando como 

base a visibilidade da junção cemento-esmalte (JCE). É um complemento do CPI. Os 

mesmos dentes-índice são considerados, sob as mesmas condições (BRASIL, 2009). 

Os códigos do PIP estão discriminados a seguir (BRASIL, 2009): 

0- perda de inserção entre 0 e 3 mm (JCE não visível e CPI entre 0 e 3).  

Se a JCE não está visível e o CPI é 4, ou se a JCE está visível, então:  

1- perda de inserção entre 4 mm e 5 mm (JCE visível na área preta da sonda 

CPI);  

1- perda de inserção entre 6 mm e 8 mm (JCE visível entre limite superior à 

área preta da sonda CPI e a marca de 8,5 mm); 

2- perda de inserção entre 9 mm e 11 mm (JCE visível entre as marcas de 8,5 

mm e  11,5 mm);  

3- perda de inserção de 12 mm ou mais (JCE visível além da marca de 11,5 

mm);  

X- sextante excluído (menos de 2 dentes presentes);  

9- sem informação (JCE nem visível nem detectável).  

 

 

2.5.2 Cuidados Bucais 

 

 

 Todos os participantes deste estudo foram convidados a preencher um 

questionário elaborado pelas pesquisadoras sobre cuidados bucais (ANEXO B). O 

instrumento autoaplicável foi composto por 12 questões de múltipla escolha. O 

inquérito envolveu questões sobre percepção de saúde bucal, hábitos de higiene 
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bucal, tratamento odontológico, hábitos deletérios à cavidade bucal e procedência da 

água de consumo. Antes de sua aplicação ele foi objeto de discussão em um grupo 

de pesquisas na área de estilo de vida (GEFEV - 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/62 26595533433510), cujas sugestões foram 

incorporadas à versão final. 

  

 

2.6 Análise Estatística 

 

 

 A análise estatística do Índice CPOD foi realizada com auxílio do software Epi 

Info versão 5.01 EPIBUCO e as demais análises foram feitas pelos softwares 

GraphPad Prism v6.0 for windows e SPSS v.22. 

A normalidade das variáveis foi testada pelo método de D’Agostino e Pearson. 

Métodos paramétricos (ANOVA com post-hoc de Tukey) e não-paramétricos (Kruskal-

Wallis com post-hoc de Dunn) foram usados para as variáveis numéricas e 

categóricas, segundo o resultado do teste de normalidade. As diferentes prevalências 

nos grupos estudados foram avaliadas por meio do teste exato de Fisher (qui-

quadrado, χ2). Também foi feita análise de regressão múltipla para identificar 

associações entre as diferentes variáveis. Em todos casos, valores de p < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. 
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Caracterização da Amostra 

 

 

Dos 369 participantes do Estudo Advento contatados apenas 207 (56%) 

concordaram em participar do presente estudo. A maior parte da amostra foi composta 

por adultos (70,6%) e 29,4% dos participantes eram idosos (a partir de 60 anos), 

conforme mostra a Tabela 3. Não houve diferença estatística em relação à 

predominância de faixa etária nos três grupos dietéticos (p=0,21) (dados não 

demonstrados). 

 

Tabela 3. Distribuição da amostra total por faixa etária. 
 

Faixa Etária n % 
35-39 20 9,7 
40-44 30 14,5 
45-49 42 20,3 
50-54 26 12,6 
55-59 28 13,5 
60-64 19 9,2 
65-69 21 10,1 
70-75 21 10,1 
Total 207 100 

 

Entre os indivíduos examinados, a maioria (57%) era do sexo feminino (Tabela 

4). Não houve diferença significante em relação à prevalência de homens e mulheres 

nos três grupos dietéticos (p=0,93). 

 

Tabela 4. Distribuição dos grupos dietéticos segundo sexo. 
 

 Sexo Masculino Sexo Feminino 
n % n % 

VEG 13 14,6 16 13,6 
OLV 40 44,9 56 47,5 
ONI 36 40,4 46 39,0 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
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 Os participantes deste estudo foram divididos em 3 grupos conforme o padrão 

dietético (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Distribuição da amostra por padrão dietético. 
 

Grupo n % 
VEG 29 14,0 
OLV 96 46,0 
ONI 82 40,0 
Total 207 100 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
 

 
Apenas 35,7% dos participantes declaram o tempo de seguimento da dieta. 

Destes, a maioria (78,37%) a seguiam por mais de 2 anos. O tempo de seguimento 

das dietas apresentou diferença estatisticamente significante (p = 0,000) entre os três 

grupos, os VEG e OLV seguiam este padrão dietético por menos tempo que os 

onívoros (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Tempo médio de seguimento da dieta. 
 

Grupo Tempo de dieta 
(anos) 

Mínimo Máximo Mediana Moda 

VEG 3,2 ± 3,9 1,0 15,0 2,0 2,0 
OLV 15,6 ± 16,9 1,0 47,0 5,0 4,0 
ONI 42,1 ± 25,5 1,0 74,4 51,0 3,0 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
Os dados são expressos como médias ± desvios padrão. 

 

 

3.2 Hábitos de Higiene Oral da amostra 

 

 

 Quando questionados sobre a percepção de sua higiene oral, a maioria dos 

indivíduos (63,1%) apontou ter uma boa higiene bucal, enquanto (33,0%) relataram 

higienização regular e apenas 8 indivíduos (3,9%) admitiram ter higiene ruim (Tabela 

7). Apenas um participante (0,5% da amostra total) não respondeu a esta questão. 

Não foram verificadas diferenças estaticamente significantes entre os três grupos (p= 

0,278) no que diz respeito à percepção de higiene bucal. 
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Tabela 7. Percepção da higiene bucal. 
 

 Boa Regular Ruim Total 
 n % n % n % n 
VEG 21 72,4 8 27,6 0 0,0 29 
OLV 60 62,5 34 35,4 2 2,1 96 
ONI 49 60,5 26 32,1 6 7,4 81 
Total 130 63,1 68 33,0 8 3,9 206 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
 

 Quando questionados sobre os materiais utilizados para a realização da higiene 

oral, a maioria dos três grupos declarou utilizar escova, fio dental e creme dental e 

uma minoria utiliza escova unitufo, palito e enxaguante (Tabela 8). Não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significantes em relação à utilização dos 

seguintes instrumentos de higiene oral: escova dental (p= 0,11), fio dental (p= 0,50), 

escova unitufo / bitufo (p= 0,43), palito (p= 0,89), creme dental (p= 0,44) e enxaguante 

bucal (p= 0,43) entre os três grupos. 

 

Tabela 8. Utilização de instrumentos de higiene oral. 
 

  Escova Fio dental Unitufo Palito Creme dental Enxaguante 
  n % n % n % n % n % n % 
VEG Não 3 1,5 5 2,4 24 11,7 27 13,1 3 1,5 22 10,7 

Sim 26 12,6 24 11,6 5 2,4 2 1,0 26 12,6 7 3,4 
OLV Não 5 2,4 23 11,2 84 40,7 87 42,2 15 7,3 61 29,6 

Sim 90 43,7 72 35 12 5,8 9 4,4 81 39,3 35 17,0 
ONI Não 12 5,8 23 11,2 74 36 73 35,4 16 7,8 52 25,2 

Sim 70 34,0 59 28,6 7 3,4 8 3,9 65 31,5 29 14,1 
 Total 206 100 206 100 206 100 206 100 206 100 206 100 
 Não 20 9,7 51 24,8 182 88,3 187 90,7 34 16,5 135 65,5 
 Sim 186 90,3 155 75,2 24 11,7 19 9,3 172 83,5 71 34,5 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
 

Em relação ao tipo de cerdas das escovas dentais, os grupos se mostraram 

homogêneos quanto à prevalência de utilização de cada um dos três tipos de cerdas 

(Tabela 9) (p= 0,669). 
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Tabela 9. Tipo de cerdas das escovas dentais 
 

 Macia Média Dura Total 
 n % do grupo n % do grupo n % do grupo n 
VEG 14 48,3 14 48,3 1 3,4 29 
LOV 54 58,1 36 38,7 3 3,2 93 
OMN 39 49,4 35 44,3 5 6,3 79 
Total 107  85  9  201 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
  

Quanto à frequência de escovações dentárias, a maioria dos indivíduos dos 

três grupos relatou escovar os dentes duas ou mais vezes por dia e a minoria referiu 

escovar uma vez por dia ou três vezes por semana, 3 indivíduos não responderam a 

esta questão. A maioria dos participantes dos três grupos usa o fio/fita dental 

diariamente, os demais usam três, uma ou menos vezes por semana e alguns 

relataram não usar fio dental. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos no que diz respeito à escovação dentária (p= 0,185) e 

uso do fio dental (p= 0,257) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Escovação dentária e uso do fio dental. 
 

 
 

Escovação Fio dental 

1x/dia 
2x/dia ou 

mais 
3x/sema

na não usa diário 3x/semana 
1x/semana 
ou menos 

n % n % n % n % n % n % N % 

VEG 0 0,0 28 96,6 1 3,4 6 20,7 18 62,1 5 17,2 0 0,0 

OLV 2 2,1 82 87,2 10 10,6 12 12,5 55 57,3 17 17,7 12 12,5 

ONI 1 1,2 78 96,3 2 2,5 14 17,1 41 50,0 21 25,6 6 7,3 

Total 3 1,5 188 92,1 13 6,4 32 15,5 114 55,1 43 20,8 18 8,7 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
 

 

 Quando questionados sobre a ocorrência de sangramento, um dos sinais de 

algumas doenças gengivais e periodontais, a maioria das três amostras declarou já 

ter notado sangramento gengival. Sobre a xerostomia, poucos responderam já ter 

sentido sua boca seca. Os grupos dietéticos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes quando questionados sobre estes sinais (p= 0,468 para 

sangramento e p= 0,855 para xerostomia) (Tabela 11).  
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Tabela 11. Presença de sangramento e xerostomia. 
 

 Sangramento Xerostomia 
 n % n % 

VEG 17 58,6 7 25,9 
OLV 49 52,1 20 21,7 
ONI 49 61,3 16 20,8 

Total sim 115 56,7 43 21,9 
Total não 88 43,3 153 78,1 

Total  203 100,0 196 100,0 
VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 

 
 
 

3.3 Procura pelos Serviços de Saúde Bucal 

 

 

A maioria dos avaliados deste estudo declarou ter ido ao cirurgião-dentista há 

menos de um ano e os demais indivíduos dos três grupos responderam em ordem 

decrescente: há mais de um ano, há um ano, nunca visitaram o dentista e alguns não 

se lembravam de quando visitaram o profissional de saúde bucal. Entre os 

participantes que já procuraram o serviço de saúde bucal (98,5% da amostra), 119 

(58,3%) não tinham um padrão regular de ida ao serviço, ou procuravam apenas em 

caso de necessidade (exceto dor). Por outro lado, 73 (35,8%) procuravam para fazer 

check-up e 12 (5,9%) só iam ao profissional quando sentiam dor (Tabela 12). Não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos dietéticos 

quando questionados sobre o período de procura (p= 0,220) e o motivo aos serviços 

de saúde bucal (p=0,461). 

 
Tabela 12. Período e motivo de procura dos serviços de saúde. 

 
 Período de Procura Motivo de Procura 
 nunca 

visitou 
há menos 
de 1 ano 

há um ano há mais 
de um ano 

não 
sabe 

check-up dor padrão 
irregular 

 n % N % n % n % n % n % n % n % 
VEG 0 0,0 17 58,6 3 10,3 9 31,0 0 0,0 12 42,9 3 10,7 13 46,4 
OLV 0 0,0 67 69,8 10 10,4 19 19,8 0 0,0 36 37,9 4 4,2 55 57,9 
ONI 3 3,7 45 54,9 14 17,1 19 23,2 1 1,2 25 30,9 5 6,2 51 63,0 
Total 3 1,5 129 62,3 27 13,0 47 22,7 1 0,5 73 35,8 12 5,9 119 58,3 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros 
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A maioria dos indivíduos (66,6%) não relataram ter tido experiências negativas 

em consultório odontológico. Apenas 30% tiveram experiência ruim em tratamento de 

saúde bucal e 3,4% não responderam esse item. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos dietéticos em relação a essa variável 

(p= 0,667). As prevalências de experiências negativas em tratamento odontológico 

foram de 37,9%, 30,5% e 28,9% entre os VEG, OLV e ONI respectivamente.  

 

 

 
 
3.4 Hábitos Deletérios 
 

 

 Ao serem arguidos sobre hábitos prejudiciais à saúde bucal, foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos dietéticos para: “chupar 

dedo/bico” no presente (p=0,04) e “respirar pela boca” (p=0,02). Em relação ao 

primeiro, houve apenas um indivíduo (VEG) em toda a amostra com resposta positiva, 

e significantemente mais indivíduos OLV respiravam pela boca em relação aos ONI 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13. Hábitos deletérios. 

 
  Roer 

unhas 
Chupar 

dedo/bico* 
Tomar 

chimarrão 
Morder 
caneta 

Respirar 
pela boca* 

Fumar 

  N % n % n % n % n % n % 

VEG Não 27 13,1 28 13,6 29 14,1 29 14,1 26 12,6 28 13,5 
 Sim 2 1,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 3 1,5 1 0,5 

OLV Não 89 43,2 95 46,1 95 46,1 86 41,7 88 42,7 94 45,4 
 Sim 6 2,9 0 0,0 0 0,0 9 4,4 7 3,4 2 1,0 

ONI Não 74 35,9 82 39,8 82 39,8 75 36,4 65 31,6 82 39,6 
 Sim 8 3,9 0 0,0 0 0,0 7 3,4 17 8,2 0 0,0 

Total 206 99,5 206 99,5 206 99,5 206 99,5 206 99,5 207 100 
Não respondeu 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,0 

Total 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 
VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 

* p< 0,05. 
 

 

3.5 Procedência da Água de Consumo  
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A maioria dos participantes (53,8%) relatou consumir água da rede de 

tratamento. Entretanto, foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos dietéticos em relação à procedência de água (p=0,002). O grupo OLV 

consumia mais água de poço que o grupo VEG (p=0,065), e o grupo ONI mais água 

da rede de abastecimento que o grupo VEG (p=0,051) conforme Tabela 14 a seguir.  

Quando questionados sobre o tempo de consumo deste tipo de água, a maioria 

(80,19%) relatou consumi-la há10 anos ou mais. 

 
Tabela 14. Procedência da água de consumo. 

 
 Poço Rede Outra 

 n %  n %  n %  

VEG 11 33,4 11 9,9 7 11,3 
OLV 16 48,5 47 42,3 33 53,2 
ONI 6 18,1 53 47,8 22 35,5 
Total 33 100,0 111 100,0 62 100,0 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
* p< 0,05. 

 

 

3.6 Condição Dental da Amostra 

 

 

3.6.1 Condição Dental - CPOD 

 

 

 Os grupos dietéticos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes quanto ao Índice CPOD (p=0,154), entretanto, quando os componentes 

CPOD foram avaliados separadamente, o “número de dentes perdidos” foi 

significantemente mais frequente entre ONI que entre OLV (p=0,027) (Tabela 15). 

 
 
 
 

Tabela 15. Distribuição da amostra segundo CPOD e seus componentes. 
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 CPOD Hígidos Cariados Obturados 
e Cariados Obturados Perdidos 

VEG 16,7 ± 6,9 11,0 ± 6,4 0,24 ± 0,9 0 ± 0 8,4 ± 5,1 8,0 ± 9,1 
OLV 16,0 ± 7,1 12,4 ± 7,1 0,36 ± 1,0 0,1 ± 0,3 9,5 ± 5,7 6,5 ± 7,3 
ONI 18,2 ± 7,9 11,7 ± 7,5 0,48 ± 1,0 0,1 ± 0,3 8,0 ± 5,6 10,0 ± 10,5 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
Os dados são expressos como médias ± desvios padrão. 

 

 

3.6.2 Condição Dental - Erosão 

 

 

Em relação à erosão dentária, a maioria dos indivíduos (58,9%) apresentou 

perda de estrutura dental erosiva. Os grupos dietéticos apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes quanto à erosão dentária pelo Índice BEWE (p=0,004), 

presença de erosão dentária (p=0,001) e números de sextantes afetados (p=0,008). 

Nos três aspectos analisados os grupos VEG e OLV apresentaram mais erosão que 

o grupo ONI (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Distribuição da amostra segundo a presença de erosão. 
 

 BEWE Presença de 
erosão 

Número de 
sextantes 

VEG 2,8 ± 3,1 0,8 ± 0,4 1,9 ± 1,7 
OLV 2,5 ± 2,9 0,7 ± 0,5 1,8 ± 1,8 
ONI 1,5 ± 2,4 0,4 ± 0,5 1,1 ±1,6 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
Os dados são expressos como médias ± desvios padrão. 

 
Quando avaliada a presença de erosão nos sextantes separadamente (Tabela 

17) foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nos sextantes 1 e 6. 

No sextante superior do lado direito, o grupo OLV apresentou mais erosão que o grupo 

ONI (p=0,031) e no sextante inferior do lado direito os indivíduos VEG apresentaram 

mais erosão que indivíduos ONI (p=0,038).  

 
 
 
 
 

Tabela 17. Presença de erosão por sextante. 
 



22 

 

  Sextante 1 Sextante 2 Sextante 3 Sextante 4 Sextante 5 Sextante 6 

  N % n % n % n % n % n % 
VEG Nada 17 58,7 22 75,9 20 69,0 22 75,9 19 65,5 16 55,2 

 Perda 
inicial 5 17,2 6 20,7 6 20,7 4 13,8 9 31 9 31,0 

 Menos 
de 50% 6 20,7 1 3,4 2 6,9 2 6,9 1 3,5 3 10,3 

 Mais de 
50% 1 3,4 0 0,0 1 3,4 1 3,4 0 0,0 1 3,5 

OLV Nada 54 56,2 73 76,0 61 63,5 69 71,9 72 75,0 73 76,1 

 Perda 
inicial 26 27,1 19 19,8 20 20,8 18 18,8 19 19,8 15 15,6 

 Menos 
de 50% 14 14,6 4 4,2 14 14,6 8 8,3 4 4,2 8 8,3 

 Mais de 
50% 2 2,1 0 0,0 1 1,1 1 1,0 1 1,0 0 0,0 

ONI Nada 61 74,4 73 89,0 63 76,8 69 84,2 69 84,2 66 80,5 

 Perda 
inicial 14 17,1 8 9,8 9 11,0 7 8,5 10 12,2 10 12,2 

 Menos 
de 50% 7 8,5 1 1,2 10 12,2 6 7,3 2 2,4 6 7,3 

 Mais de 
50% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
 
 
 

3.7 Condição Periodontal da Amostra 

 

 

A maioria dos avaliados não apresentou sextantes com sangramento (88,9%) 

e bolsas periodontais (81,6%), contudo 49,8% dos participantes deste estudo 

apresentaram cálculo dental em um ou mais sextantes. 

Quando avaliados os componentes do CPI nos grupos dietéticos, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes em relação à presença de 

sangramento, cálculo e bolsa (Tabela 18). Entretanto, o grupo OLV apresentou 

tendência a mais sextantes hígidos que o grupo ONI (p=0,051).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 18. Número de sextantes por componentes do CPI. 
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 Hígidos 
 

Sangra-
mento 

Cálculo Bolsa 
4-5 mm 

Bolsa 
> 6mm 

Excluídos 

VEG 3,6 ± 2,1 0,1 ± 0,4 0,9 ± 1,2 0,3 ± 0,7 0,1 ± 0,4 0,7 ± 1,6 

OLV 4,2 ± 1,9 0,2 ± 0,5 0,5 ± 0,7 0,3 ± 0,8 0,1 ± 0,7 0,6 ± 1,6 

ONI 3,5 ± 2,2 0,2 ± 0,7 0,7 ± 0,8 0,3 ± 0,7 0,4 ± 1,2 1,1 ± 2,0 

 VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
Os dados são expressos como médias ± desvios padrão. 

 
 

A maior parte dos avaliados (58,5%) não apresentou sextantes com perda de 

inserção igual ou superior a 4 milímetros. Nenhum dos componentes do PIP 

apresentou diferenças estatisticamente significantes entre os três grupos dietéticos 

(Tabela 19). 

 

Tabela 19. Número de sextantes por componente do PIP. 
 

 0-3mm 4-5mm 6-8mm 9-11mm > 12mm Excluídos 

VEG 3,5 ± 1,9 1,1 ± 1,1 0,4 ± 0,8 0,1 ±0,2 0,4 ± 1,5 0,7 ± 1,6 

OLV 3,8 ± 2,1 0,9 ± 1,2 0,5 ± 1,1 0,1 ± 0,2 0,1 ± 0,5 0,6 ± 1,6 

ONI 3,4 ± 2,4 0,6 ± 1,2 0,5 ±1,1 0,0 ± 0,2 0,3 ± 1,1 1,1 ± 2,0 

VEG= veganos; OLV= ovolactovegetarianos; ONI= onívoros. 
Os dados são expressos como médias ± desvios padrão. 

 
 

3.8 Análise de Regressão Múltipla  
 
 

 A variável desfecho erosão mostrou-se estatisticamente diferente entre os 

grupos dietéticos e por este motivo foi realizada análise de regressão múltipla, 

buscando identificar variáveis que estariam ou não associadas a ela. Tendo como 

desfecho o índice BEWE, a análise identificou, em ordem, as seguintes variáveis 

associadas ao escore de erosão (p < 0,05): PIP6-8 mm (r = 0,56), PIP4-5 mm (r = 0,47), 

CPI cálculo (r = 0,13) e CPOD (r = -0,13). 
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4 DISCUSSÃO 
 

 

O principal objetivo deste estudo foi caracterizar e conhecer as condições de 

saúde bucal de indivíduos Adventistas do Sétimo Dia. Os ASD compõem um grupo 

religioso sugestivo para pesquisas como a do presente estudo, por conta de seu estilo 

de vida característico (PHILLIPS, 1975). Recomenda-se abstinência de tabaco, 

bebidas alcoólicas e contendo cafeína, dieta ovolactovegetariana, abstinência da 

carne de porco e de outros produtos biblicamente definidos como impuros (listados 

em Levítico 11), práticas sexuais conservadoras e ênfase na qualidade da educação 

e da vida familiar. 

A amostra deste estudo, subdividida em VEG, OLV e ONI se apresentou 

bastante homogênea quanto aos quesitos percepção de saúde bucal, uso dos 

instrumentos de higiene bucal (escova e tipo de cerdas, fio dental, creme dental, 

escova unitufo / bitufo, palito interdental, enxaguante bucal, quantidade de 

escovações diárias e uso do fio dental), percepção de sangramento gengival, 

xerostomia, tempo da última visita ao dentista e motivo de procura aos serviços de 

saúde bucal. 

 Em relação à condição dental, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes para cárie (índice CPOD) entre os 3 grupos dietéticos. 

Resultado semelhante também foi observado por outros estudos com população 

adulta e idosa de vegetarianos e não vegetarianos (STAUFENBIEL et al., 2013; 

LINKOSALO et al., 1985; SHERFUDHIN et al., 1996).  Já Laffranchi et al. (2010), ao 

comparar veganos e onívoros, observaram poucas diferenças entre eles no que diz 

respeito ao CPOD, tendo os veganos apresentado resultado ligeiramente maior (9,8 

vs. 9). Esses autores observaram diferença significante no que diz respeito à 

desmineralização e lesões visíveis, indicando que os veganos estavam mais sujeitos 

às cáries. No presente estudo a média de valores de CPOD foi bastante superior em 

relação aos escores encontrados por eles (VEG= 16,7; OLV= 16,0 e ONI= 18,2), 

entretanto, ambos os estudos refletem os valores médios de CPOD para adultos de 

seus países (Itália: 9,4 (MADDALENA, LORELLA e MARIA, 2000); Brasil: 16,7 (SB 

BRASIL 2010, 2012)). 

Por outro lado, o estudo de Rahmatulla e Guile (1990), realizado com crianças 

indianas, verificou forte associação entre o vegetarianismo e a diminuição da doença 
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cárie. Deve ser considerado o fato de que o estudo deles envolveu uma amostra 

grande (1.220 indivíduos de 12 a 15 anos de idade) e randomizada, enquanto que os 

estudos citados anteriormente estudaram amostras mais de 10 vezes menores, sem 

randomização, além de terem avaliado indivíduos de faixa etária diferente.  

De certa forma esses resultados vão de encontro aos deste estudo, onde os 

ONI apresentaram significantemente mais dentes perdidos que os OLV (dados 

também encontrados por STAUFENBIEL et al., 2013), e a média do CPOD foi 

ligeiramente superior nos ONI em comparação com os VEG e OLV (embora sem 

significância estatística). Isso era esperado uma vez que o consumo de alimentos 

naturais, muito presentes nas dietas vegetarianas, exercem ação remineralizadora e 

mecânica durante a mastigação dificultando a ocorrência da doença cárie (LIMA, 

2007; LINKOSALO, MARKKANEN e SYRJÃNEN, 1985; KWON, 1997). 

Outro ponto a ser considerado é o aspecto cultural da doença cárie. Kundu, 

Mehta e Rozra (2011) verificaram relação direta entre nível de educação e número de 

sextantes saudáveis numa amostra de 22.452 indianos. Estudo epidemiológico 

brasileiro recente também observou resultados parecidos (HAIKAL et al., 2014). No 

presente estudo, o nível de instrução não foi avaliado, o que não nos permite tirar 

conclusões a este respeito.  

Apesar dos possíveis efeitos benéficos das dietas vegetarianas em relação à 

cárie, a tendência de maior consumo de alimentos ácidos entre os que adotam esses 

padrões dietéticos pode levar à ocorrência de erosão dentária (HERMAN et al., 2011). 

Neste estudo, as avalições bucais revelaram mais erosão dentária nos vegetarianos 

na seguinte ordem: VEG > OLV > ONI (p= 0,004), assemelhando-se aos resultados 

de outros estudos que também verificaram maior prevalência de erosão nos 

vegetarianos (LINKOSALO et al., 1985; LINKOSALO e MARKKANEN, 1985; 

STAUFENBIEL et al., 2013; SHERFUDHIN et al., 1996; LAFFRANCHI et al., 2010). 

Um único estudo não encontrou diferenças entre vegetarianos e onívoros no 

que diz respeito à erosão (AL-DLAIGAN, SHAW e SMITH, 2001). Esses autores 

estudaram adolescentes britânicos, e verificaram alta ingestão de alimentos ácidos 

em ambos os grupos (na forma de bebidas carbonatadas, alcoólicas e suplementos 

de vitamina C).  

Outro fator a ser considerado é o tempo de exposição à dieta vegetariana. 

Neste estudo os VEG e OLV seguiam este padrão dietético por significantemente 

menos tempo que os ONI, entretanto, ainda não há estudos investigando a influência 
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do tempo de exposição à dieta vegetariana na ocorrência de erosão dentária. Uma 

limitação do nosso estudo é o fato de apenas 35,7% dos participantes ter declarado o 

tempo de seguimento da dieta. 

Em média, os VEG e OLV deste estudo seguiam este padrão dietético há 

relativamente pouco tempo (3,2 ± 3,9 e 15,6 ± 16,9 anos, respectivamente) quando 

comparados aos ONI (42,1 ± 25,5 anos). Autores que estudaram a influência das 

dietas vegetarianas na erosão dentária ou não controlaram esta variável (AL-

DLAIGAN et al., 2001), ou incluíram em seus estudos pessoas expostas ao 

vegetarianismo há poucos anos (à exceção de SHEFURDHIN et al. (1996), que 

estudaram uma população culturalmente vegetariana). Laffranchi et al (2010) 

estudaram pessoas veganas há no mínimo 18 meses, enquanto que LINKOSALO e 

MARKKANEN (1985), LINKOSALO et al. (1985) e STAUNFENBIEL (1993) utilizaram 

como critério de inclusão um mínimo de 2 anos de vegetarianismo. No único estudo 

que apresentou dados sobre a média de exposição dos participantes a este tipo de 

dieta (LINKOSALO e MARKKANEN, 1985), o valor não foi muito discrepante do 

verificado neste estudo (6,1 ± 5,3 anos). Isto indica que a erosão é um problema 

importante a ser considerado em relação à saúde bucal dos vegetarianos, mesmo 

para os que seguem a dieta há pouco tempo. 

O estudo de Linkosalo e Markkanen (1985) encontrou associação entre a 

ingestão de frutas cítricas e a ocorrência de erosão dentária em vegetarianos. Uma 

limitação deste estudo reside no fato de não ter sido empregado um recordatório 

alimentar, o que nos impede de estabelecer relação entre o consumo de frutas ácidas 

e a ocorrência de erosão. Entretanto, já foi demonstrado que dietas veganas e 

ovolactovegetarianas contém significantemente mais frutas que dietas onívoras 

(CLARYS et al., 2014), reforçando a hipótese da interferência do padrão dietético na 

ocorrência de erosão. 

A erosão dentária pode ser causada por outro fator além da alimentação, pela 

ação de regurgitação recorrente de ácidos gástricos (LINKOSALO e MARKKANEN, 

1985). O padrão de erosão resultante do ácido gástrico regurgitado, envolve a 

superfície palatina dos dentes anteriores, segundo sextante (CÂNDIDO, 

FERNANDES, 2002) , um dos sextantes menos afetados neste estudo, o que nos 

permite considerar que a erosão encontrada pode estar associada aos fatores 

dietéticos. A exposição química ambiental (ácidos inorgânicos) também causa erosão 

e afeta as bordas incisais dos dentes anteriores (AGUIAR et al., 2006), segundo e 
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quarto sextante que não apresentaram expressivas porcentagens de erosão neste 

estudo comparado aos demais sextantes, corroborando para a influência da dieta na 

erosão dentária destes indivíduos. 

Em relação ao achado da maior erosão observada nos sextantes 1 e 6 entre os 

vegetarianos em comparação com os onívoros, associa-se a este fato o número 

expressivo de ONI com erosão nestes sextantes. Vale a pena ressaltar que ambos 

localizam-se do lado direito da cavidade oral. A influência do trauma mecânico durante 

a higienização bucal (causado por técnicas incorretas de escovação, uso de pastas 

abrasivas e escovas com cerdas duras) vem sendo estudada em estudos 

populacionais (YARED, ZENOBIO e PACHECO, 2006) e pode ser um fator agravante, 

porém neste estudo, não verificamos diferenças na prevalência do uso dos diferentes 

tipos de cerdas entre os grupos dietéticos. Há relato na literatura de que indivíduos 

destros apresentam maior índice de recessão gengival no lado direito (TEZEL et al., 

2001), e isto pode contribuir para o agravamento da erosão dentária. 

Em relação ao CPI, os dados deste estudo evidenciaram maior número de 

sextantes hígidos no grupo OLV que no grupo ONI (p=0,051). Estudo epidemiológico 

realizado na Índia (KUNDU, MEHTA e ROZRA, 2011) encontrou dados semelhantes: 

os vegetarianos (adolescentes, adultos e idosos) apresentaram significantemente 

mais sextantes saudáveis do que os não-vegetarianos. Na mesma linha, os resultados 

publicados por Staufenbiel et al. (2013) dão conta de que os vegetarianos apresentam 

menores profundidades de bolsa, menos sangramento à sondagem, melhor higiene e 

menos dentes móveis que os não-vegetarianos.  

Apesar disso, outros estudos não encontraram diferenças na condição 

periodontal de vegetarianos e onívoros (LINKOSALO et al., 1985; LAFFRANCHI et al., 

2010; RAHMATULLA e GUILE, 1990), corroborando com os dados do presente 

estudo, onde não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

padrões dietéticos no que diz respeito aos demais componentes dos índices CPI e 

PIP. 

A análise de regressão múltipla revelou associação significante entre perda de 

inserção periodontal (de 4 a 5mm e de 6 a 8mm), presença de cálculo e escore do 

CPOD com a ocorrência de erosão dentária. Linkosalo e Markkanen (1985) 

encontraram dados complementares. Em seu estudo, a erosão esteve associada com 

a ingestão de frutas cítricas, vinagre, alimentos em conserva e conteúdo de fósforo da 
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saliva (influenciado pela acidez dos alimentos). Os autores também verificaram que o 

fluxo salivar e a capacidade tampão exerciam efeito protetor. 

A perda de inserção periodontal, presença de cálculo e escore do CPOD 

elevado também são comuns entre gestantes (EBRAHIM et al., 2013), usuários de 

drogas (ANTONIAZZI et al., 2013) e idosos (SINGH e PUROHIT, 2014; RAZAK et al., 

2014; GIL-MONTOYA et al., 2015; MENEGHIM, PEREIRA e SILVA, 2002; CATÃO, 

GONZAGA e PEIXOTO, 2013). Considerando que a amostra deste estudo foi 

composta por adultos e idosos (média de 53,0 ± 10,7 anos de idade), esperava-se 

encontrar este cenário. A relação destas variáveis com a erosão dentária ainda é um 

assunto que merece ser investigado. 

Uma vez que as pessoas não exercem controle sobre muitas das variáveis que 

podem proteger os dentes da erosão, recomenda-se ênfase no diagnóstico precoce, 

seguida de instruções sobre a frequência de consumo de alimentos prejudiciais 

(LINKOSALO e MARKKANEN, 1985). Assim, ressalta-se a importância da atuação 

multiprofissional na área da saúde bucal, especialmente no que diz respeito ao 

atendimento de pacientes com dietas vegetarianas, de forma a prevenir, controlar e 

tratar a erosão dentária. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

A amostra deste estudo não apresentou diferenças entre os padrões dietéticos 

na maioria dos hábitos de higiene bucal avaliados, bem como na prevalência e 

gravidade da cárie dentária e condição periodontal. Entretanto, os padrões dietéticos 

vegano e ovolactovegetariano parecem interferir na perda de estrutura dental por 

erosão. A erosão dentária esteve associada à perda de inserção periodontal, presença 

de cálculo e escore do CPOD. Assim, confirmamos a hipótese de que existe diferença 

na condição bucal de indivíduos com diferentes dietas. 

Novas pesquisas, de âmbito populacional, que controlem o tempo de 

seguimento de cada dieta e empreguem um recordatório alimentar como ferramenta 

auxiliar e que avaliem outros fatores de erosão são recomendadas, de forma a 

possibilitar o conhecimento acerca da extensão da influência do padrão dietético nas 

condições dental e periodontal. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Aprovação do estudo no Comitê de Ética 
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ANEXO B - Questionário sobre cuidados bucais
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ANEXO C - Ficha de Exame Bucal Clínico 
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ANEXO D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação do sujeito da Pesquisa: 

Nome do participante:........................................................................................................ 

Data de nascimento............................................ Cidade:.............................................. 

Telefone:............................................ 

 

DADOS GERAIS SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto da pesquisa:  

“Relação entre padrão dietético e condições bucais em adventistas do sétimo dia” 

Nessa investigação científica, serão realizadas perguntas referentes a aspectos pessoais e 

será realizado exame clínico de dentes e gengivas.  

Avaliação de risco da pesquisa: 

Os riscos relativos à sua participação nesta pesquisa são mínimos e os benefícios que você 

terá serão indiretos e relacionados a um melhor conhecimento a respeito das doenças bucais 

relacionadas ao tipo de dieta.  

 

REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DA PESQUISA AO SUJEITO:  

Objetivo, procedimentos e propósitos da Pesquisa 

O objetivo da pesquisa é conhecer as condições de saúde bucal da população adventista com 

diferentes dietas: vegana, ovolactovegetariana e onívora em indivíduos de 35 a 75 anos. 

O questionário contém questões acerca de sua saúde bucal e alguns hábitos alimentares. 

O exame clínico será realizado com técnica, segurança e higiene, conforme normas do 

Ministério da Saúde. 

O exame bucal será realizado com instrumentos devidamente esterilizados. 

Sua participação consiste em: 

- responder a um questionário; e 

- permitir a avaliação bucal. 

 

ESCLARECIMENTO DOS DADOS SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 

  



42 

 

 

Suas informações são confidenciais. Os dados que permitem sua identificação não serão 

divulgados, serão guardados pelo estudo e somente serão utilizados para fins científicos.  

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por meio de tal participação, 

desde já está ciente desta possibilidade e explicitamente por meio desta dispensa a assinatura de 

novos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para estas novas análises da saliva coletada. 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

 

Você receberá uma cópia deste Termo, toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa 

poderá perguntar diretamente para a pesquisadora responsável: 

Alice Moreira Neves Pedrão: 4661-4535 / correioalice@yahoo.com.br. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser endereçadas ao: 

Comitê de Ética em pesquisa do Unasp, pelo telefone 2128-6230 ou e-mail cep.unasp@unasp.edu.br 

ou ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da USP pelo telefone: 3091-9457 - Fax: 

3091-9452 - E-mail: cep@hu.usp.br Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Cidade Universitária - 

CEP: 05508-000 - São Paulo - SP ou ao 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que compreendi os objetivos deste estudo, como ele será realizado, os riscos e 

benefícios envolvidos na Pesquisa “Relação entre padrão dietético e condições bucais em adventistas 

do sétimo dia” e autorizo minha participação. 

São Paulo, _____ de _____________ de 20___. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO E - Autorização para a calibração  
 
 

 


