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RESUMO
Introdução: A cárie dentária é a doença oral mais prevalente e é um problema de saúde pública. Objetivo: Identificar 
o padrão espacial da distribuição de cárie dentária em adolescentes residentes no Estado de São Paulo. Metodologia: 
Trata-se de estudo de base populacional, com amostra representativa de adolescentes de 15 a 19 anos, residentes em 
162 municípios do Estado de São Paulo, reunidos proporcionalmente em 18 regiões de saúde. A fim de identificar a 
existência de um padrão espacial de distribuição de cárie foi realizada a análise espacial do índice CPOD utilizando o 
Índice de Correlação Espacial de Moran (I) e o Indicador Local de Associação Espacial (LISA). Resultados: O índice CPOD 
para os adolescentes do Estado de São Paulo foi de 3,76. As regiões de Campinas e Baixada Santista apresentaram baixo 
CPOD (e alto índice IDH em algumas regiões). As regiões de Araçatuba, Franca, Marília, Sorocaba e São José do Rio Preto 
apresentaram alto CPOD (alto IDH e pequena região com IDH médio). A região de Registro apresentou CPOD médio e 
regiões com IDH médio. Conclusão: A análise espacial da cárie em adolescentes confirmou um padrão geográfico de 
distribuição da doença.

PALAVRAS-CHAVE
Acesso aos Serviços de Saúde; Análise Espacial; Saúde Bucal; Sistema Único de Saúde; Adolescente.

ABSTRACT
Introduction: Dental caries is the most prevalent oral disease and is a public health problem. Aim: Identify spatial pattern 
of dental caries distribution in adolescents living in São Paulo State. Methods: This is a population-based study with a 
representative sample of adolescents aged 15 to 19 residing in 162 municipalities of São Paulo State gathered proportionally 
among 18 health regions. In order to identify the existence of a spatial pattern of caries it was performed the spatial analysis 
of DMFT index using Morans’ Spatial Correlation Distribution Index (I) and Local Indicators Spatial Association (LISA). 
Results: The DMFT index for the adolescents of São Paulo State was 3.57. The regions of Campinas and Baixada Santista 
presented low DMFT (and high IDH index in some regions). Araçatuba, Franca, Marília, Sorocaba and São José do Rio Preto 
regions presented high DMFT (high IDH and small region with medium IDH). The region Registro present medium DMFT 
and regions with medium IDH. Conclusion: Spatial analysis of caries in adolescents confirmed a geographical pattern of 
the disease distribution.

Cárie dentária em adolescentes do 
Estado de São Paulo, Brasil: uma análise 
espacial, 2015
Dental caries in adolescents from São Paulo State, Brazil: A spatial 
analysis, 2015
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zado como ferramenta capaz de contribuir para 
a análise da relação entre o meio ambiente e os 
eventos relacionados à saúde, identificando regiões 
e grupos com alto risco de desenvolver a doen-
ça, bem como no planejamento de ações para 
prevenção de doenças e controle de problemas 
bucais16-21. Assim, a análise de dados com base 
na distribuição espacial e localização geográfica, 
bem como a construção de modelos de mapas, 
é capaz de verificar e prever a ocorrência de cárie 
em áreas com condições espaciais específicas20,22-24.

Além disso, em países como o Brasil, a in-
tegração entre o conhecimento epidemiológico, 
geográfico e cartográfico permite a análise de da-
dos espaciais como subsídio à tomada de decisões 
para planejamento, monitoramento e avaliação de 
ações, políticas e programas e ações estratégicas 
mais específicas para eventos de saúde bucal12,16, 

24. A análise espacial também ajuda a explicar 
fenômenos que não podem ser visualizados ade-
quadamente utilizando dados apresentados em 
tabelas, reafirmando assim, a relação espacial da 
cárie dentária24.

O objetivo deste estudo foi analisar o padrão 
espacial da distribuição de cárie em adolescentes 
de 15 a 19 anos residentes no estado de São Paulo 
a partir do levantamento epidemiológico realizado 
em 2015.

METODOLOGIA 

 Este estudo envolveu dados secundários 
à pesquisa Condições de Saúde Bucal (SBSP-2015), 
realizada em 2015. O plano de amostragem foi 
realizado em duas etapas de desenho, com pro-
babilidade proporcional ao tamanho (PPT) da 
população, levando em consideração o peso amos-
tral e o efeito dos desenhos em seus estágios de 
desenho. O estado de São Paulo foi dividido em 
seis regiões que serão referidas aos domínios25. Em 
cada domínio foram selecionados aleatoriamente 

INTRODUÇÃO

A cárie dentária é uma doença multifatorial, e 
está associada a aspectos socioeconômicos, além 
de acesso a serviços de saúde, produtos fluoreta-
dos e higiene bucal. Esta é a doença bucal mais 
prevalente, tanto nos países desenvolvidos quanto 
nos em desenvolvimento1-3. No entanto, estudos 
epidemiológicos brasileiros apontam para uma re-
dução na prevalência de cárie dentária4-8. No Brasil, 
as pesquisas epidemiológicas nacionais relataram 
a redução do Índice CPOD (número médio de 
dentes permanentes cariados, ausentes e obtura-
dos em um determinado local e período) de 12,7 
em 1986 para 4,25 em 2010 para a população de 
adolescentes4-6,9. No entanto, apesar da diminuição 
dos índices orais, observa-se que existem diferen-
ças regionais entre as gravidades da doença. As 
pessoas que vivem nas regiões mais pobres têm 
a maior prevalência de cárie, sendo consideradas 
um grupo polarizado da doença4-6,9,10,11.

Pesquisas recentes em saúde começaram 
a incorporar conceitos geográficos baseados no 
espaço geográfico como o local onde ocorrem 
as transformações sociais e os efeitos deletérios 
causados pelas desigualdades sociais na saúde das 
populações12-15. O espaço geográfico (território) é 
um reflexo das relações humanas, sociais, econômi-
cas e históricas e pode influenciar negativamente as 
condições de vida e a saúde das pessoas16. Assim, 
ao localizar geograficamente as pessoas (indivíduo 
ou população) é possível visualizar determinadas 
doenças/eventos ou fatores associados e avaliar a 
distribuição das condições de saúde dessas pessoas 
inseridas em determinados territórios12,14,16. Dentro 
desse paradigma, destaca-se o uso do SIG (Sistema 
de Informações Geográficas), que reúne diversas 
tecnologias de processamento, manuseio, arma-
zenamento e apresentação de dados geográficos, 
por meio de programas de computador e eventos 
em saúde bucal17-19.

Na epidemiologia oral, o SIG tem sido utili-
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33 municípios, denominados Unidades Primárias 
de Amostragem (UPA), com exceção do domínio 
1 (Região Metropolitana da Capital), onde foram 
selecionados aleatoriamente 12 municípios, além 
da capital25. Na segunda etapa do sorteio, foram 
selecionados aleatoriamente dois setores censitários 
(Unidade Secundária de Amostragem - USA) em 
cada município sorteado, respeitando também 
a probabilidade proporcional ao número de ha-
bitantes nos setores, enquanto no município de 
São Paulo 36 foram selecionados aleatoriamente 
(correspondente a 18 pontos de coleta). Todos os 
domicílios do setor sorteado foram visitados para 
o exame das pessoas nos respectivos índices de 
grupos25.

O tamanho da amostra foi definido com base 
na estimativa da frequência, na variabilidade do 
problema a ser investigado e na margem de erro25. 
Todas essas estimativas consideram os resultados 
do SB Brasil 2010 (Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal), referentes à cidade de São Paulo (Domínio 
1- Capital e RMSP) e municípios do interior do 
Sudeste (para os demais domínios; 2 a 6)25.

Para o sorteio dos municípios, foi levado em 
consideração o tamanho de sua população, seguin-
do o princípio de probabilidade proporcional ao 
tamanho (PPT) da população nos municípios ou 
conglomerados, sendo que cada município sor-
teado apresentou uma probabilidade de sorteio21. 
Esta pesquisa foi desenvolvida em residências dos 
setores censitários nos municípios sorteados25. 
Como é impraticável o sorteio de domicílios sim-
ples, tendo como base o município como um todo, 
foram adicionadas etapas de sorteio por nível, de 
modo a manter a base probabilística do estudo 
com diversos setores censitários como segunda 
etapa e, em seguida, prosseguir para os exames 
domiciliares25. Portanto, o setor censitário urbano 
foi admitido como unidade geográfica de estudo 
e definido como unidade territorial de distribuição 
espacial da aglomeração populacional, em média 
com 300 domicílios25. O sorteio dos setores foi rea-
lizado com probabilidade proporcional ao número 
de habitantes em cada município. Foi utilizada 
a técnica de exaustão com tamanho amostral 
mínimo, em que todos os domicílios dos setores 

censitários foram visitados seguindo o caminho 
planejado, sendo examinados indivíduos da faixa 
etária do estudo25.

O treinamento e a preparação das equipes 
(dentistas e auxiliares de saúde bucal) seguiram 
as instruções do estudo de base nacional. As equi-
pes foram treinadas em oficinas com duração de 
16 horas, com o objetivo de discutir a operacio-
nalização das etapas de trabalho, as tarefas de 
cada participante e garantir um grau aceitável de 
uniformidade nos procedimentos25. Utilizou-se a 
técnica de consenso, sem comparações com um 
examinador padrão, sendo calculado na rodada 
final o coeficiente Kappa e admitido o valor de 
0,65 como valor mínimo aceitável25.

Utilizou-se o índice CPOD (número médio 
de dentes permanentes cariados, ausentes e ob-
turados em um determinado local e período) re-
comendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS)24. Os códigos e critérios para a condição da 
coroa dentária que medem o número de dentes 
permanentes cariados, ausentes e preenchidos em 
espaço geográfico específico, no ano em estudo 
foi de 9,25. Os valores do índice correspondem 
aos seguintes graus de gravidade: muito baixo 
(0,0 a 1,1), (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto 
(4,5 a 6,5) e muito alto (6,6 e superior) 3. Valores 
altos indicam más condições de saúde bucal da 
população25.

Os dados do CPOD foram distribuídos pela 
média da região de saúde do estado de São Paulo. 
Antes do início do projeto, o protocolo de pes-
quisa foi avaliado pelo CEP (Comitê de Ética em 
Pesquisa) da FOP UNICAMP, de acordo com a 
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
sobre a pesquisa em seres humanos. Foi aplicado 
e assinado um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) por cada pessoa examinada 
no estudo, conforme explicado no capítulo IV da 
Resolução CNS 196/9625. Todas as recomendações 
relativas às variáveis de utilização dos serviços de 
saúde basearam-se nas recomendações do Projeto 
SB Brasil 201025.
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Por ser uma estatística inferencial, o IM é ava-
liado à luz do teste da hipótese nula30 e, portanto, 
deve ser determinado seu escore ZI, calculado por: 
Z_I = (IE [I]) / (√V [I]); onde Z_I = (I-E [I]) / (√V [I]); 
em que E [I] = (-1) ⁄ ((n-1)) é o valor esperado e Z_I 
= (I-E [I]) / (√V [I]); E [I] = (- 1) ⁄ ((n-1)) e o valor 
esperado é V [I] = E [I ̂  2] -E [I] ̂  2 é sua variação.

Uma vez verificada a auto correlação espacial 
pelo IMG, analisou-se o padrão desse grupo através 
do IML, conforme30:

Onde xi é um atributo para o recurso i, X é a 
média do atributo correspondente, wi, j é o peso 
espacial entre o recurso i e j, e:

Onde n é o número total de recursos. O es-
core ZIi para estatísticas é calculado por:

Onde o valor esperado para a hipótese de 
aleatoriedade é dado por27: 

A premissa dos métodos de Indicadores Lo-
cais de Associação Espacial (ou LISA - Indicadores 
Locais de Associação Espacial) é27:

Para cada observação, o método local forne-
ce uma indicação da extensão do agrupamento 
espacial estatisticamente significativo de valores 

ANÁLISE ESPACIAL

O banco de dados geográficos utilizado na 
análise consistiu em arquivos vetoriais de muni-
cípios (fronteiras municipais) e macrorregiões de 
saúde do estado de São Paulo, obtidos pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(2010) em escala cartográfica de 1: 500.000, 
além das bases cartográficas do Departamento 
de Informática do SUS (Datasus) / Ministério da 
Saúde para as macrorregiões de saúde. A base foi 
submetida à operação de transformação de siste-
mas para alteração de unidades de referência do 
arquivo original em unidades métricas em função 
da necessidade de adequação para o cálculo das 
distâncias pelo método euclidiano.

Para identificar a existência de um padrão 
espacial de distribuição de cárie entre os municípios 
participantes do estudo, foi utilizada a análise da 
auto correlação espacial26-29 das médias do CPOD24. 
A análise do padrão de distribuição espacial do 
CPOD foi realizada através da avaliação da auto 
correlação espacial global através do índice Moran 
global (IMG) e do índice Moran local (IML), cujas 
operações e mapa foram realizados pelo softwa-
re ArcGIS 10®30. Esses métodos são comumente 
empregados na avaliação espacial dos dados do 
censo28. Primeiro, é avaliado se há cluster espacial 
no conjunto de dados e, em seguida, qual é seu 
padrão. O IMG mede essencialmente se existe ou 
não uma auto correlação espacial de característi-
cas espaciais a partir de seus respectivos locais e 
valores, simultaneamente, avaliando o conjunto 
de características e seus atributos29. As estatísticas 
IMG para auto correlação espacial são dadas por30:

Onde zi é o desvio padrão de um atributo 
para o recurso i em relação à sua média (x_i-X-), 
wi, j é o peso do critério da ponderação espacial 
entre o recurso i e j, n é igual ao número total 
de recursos, e S0 é a soma de todos os pesos do 
critério de ponderação espacial:

>
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continua

semelhantes em torno dessa observação. A soma 
de todas as observações do método Local é pro-
porcional ao indicador geral de associação espacial.

Essencialmente, o mapa de auto correlação 
distingue entre os seguintes tipos de grupos es-
tatisticamente significativos em um nível de 0,05: 
i) dos valores máximos (HH); (ii) valores mínimos 
(LL); (iii) de valores diferentes (erros grosseiros) 
em que uma característica de alto valor é cercada 
por valores baixos (PA) e; iv) um erro grosseiro no 
qual uma característica com baixo valor é cercada 
por características de alto valor (LH).

A análise espacial da cárie dentária, medida 
pelo índice CPOD entre os municípios, foi reali-
zada para avaliar a suposição de que os valores 
do CPOD têm maior probabilidade de apresentar 
similaridade nos municípios vizinhos entre si do 
que nos municípios não adjacentes e que esse 
fato não é um resultado de um processo aleató-

rio26,27. Substancialmente, isso é consistente com 
a expectativa de que os municípios se reúnam 
espacialmente (formação de agrupamentos) e, 
mais importante, de maneira que a cárie dentária 
tenha dependência espacial26,27.

Valores positivos de IML (0 a +1) indicam cor-
relação direta e valores negativos (0 a -1) correlação 
inversa26,27. É importante destacar que para realizar 
as análises é necessário especificar as concepções 
de relações espaciais, configuradas como zona de 
indiferença com distâncias calculadas pelo método 
da distância euclidiana, assumindo normalização 
para os valores dos atributos e raio de busca, de-
finidos em 120 milhas.

A partir de um banco de dados alfanumérico 
produzido pela coleta de informações e posterior-
mente compilado por município, foi realizado um 
procedimento para conectar os municípios.

Tabela 1. Medidas de tendência central do índice CPOD para adolescentes de acordo com as Regiões de Saúde,                           
São Paulo,2016.

 

CPOD

   IC (95%) 

n Média Desvio padrão Erro LI LS

Estado 5554 3,76 3,99 0,05 3,66 3,87

Grande São Paulo 336 3,18 3,58 0,20 2,79 3,56

Araçatuba 374 4,59 4,56 0,24 4,12 5,05

Araraquara 214 3,93 4,34 0,30 3,34 4,51

Baixada Santista 271 2,46 3,35 0,20 2,06 2,86

Barretos 262 3,68 4,26 0,26 3,16 4,19

Bauru 248 3,64          4,10 0,26 3,13 4,15

Campinas 342 2,52 3,11 0,17 2,19 2,85

Franca 320 4,92          4,61 0,26 4,41 5,42

Marília 345 4,53 4,04 0,22 4,10 4,96

Piracicaba 312 3,58 3,78 0,21 3,16 4,00

Presidente Prudente 369 3,49 3,43 0,18 3,14 3,84
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continuação da tabela 1

Registro 352 3,79 3,80 0,20 3,39 4,19

Ribeirão Preto 320 4,39 4,03 0,23 3,95 4,83

São João da Boa Vista 329 3,07 3,49 0,19 2,69 3,45

São José do Rio Preto 349 4,68 4,29 0,23 4,22 5,13

Sorocaba 249 4,46 4,52 0,29 3,90 5,03

Taubaté 324 3,36 3,78 0,21 2,94 3,77

São Paulo (capital) 238 3,13 3,32 0,22 2,71 3,56

Tabela 2. Índice Geral de Moran e CPOD para adolescentes de 15 a 19 anos no Estado de São Paulo, 2016.

Parâmetro Valor

Índice de Mor an 0,07205

Valor esperado -0,0062

Variância 0,00047

Z-score 3,59843

p-valor 0,00032

Figura 1. Índice de Moran Local e distribuição espacial padrão de agrupamento para índice CPOD entre adolescentes de 15 
a 19 anos do estado de São Paulo, 2016.
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RESULTADOS

 Dos 5558 adolescentes da amostra inicial, 
quatro foram excluídos por não terem sido exa-
minados. Na Tabela 1 são exibidas as médias de 
CPOD para adolescentes residentes nos municípios 
participantes do estudo de 17 regiões de saúde 
do estado e capital de São Paulo. Para o estado 
de São Paulo, o CPOD foi considerado moderado. 
As regiões de Campinas e Baixada Santista apre-
sentaram baixa média de CPOD. As regiões de 
Sorocaba, Araçatuba, Franca, Marília e São José 
do Rio Preto apresentaram médias elevadas para 
o CPOD. Nenhuma das regiões apresentou índices 
de CPOD com valores baixos ou muito altos.

Conforme definido, foi avaliada inicialmente a 
distribuição espacial da variável CPOD inventariada 
em adolescentes, por IMG. O índice apresentou 
padrão espacial agrupado com significância esta-
tística, conforme mostra a Tabela 2.

Ao considerar o valor do escore Z calculado, 
de 3,6 (Tabela 2), interpreta-se que há menos de 
1% de chance de que o padrão de agrupamento 
observado seja o resultado de um processo alea-
tório. Diante do exposto, seguiu-se a análise do 
padrão de auto correlação espacial pelo IML. A 
Figura 1 apresenta a compilação dos resultados: 
(a) é encontrada a distribuição espacial da CPOD 
em tons de cinza; também exibe níveis extremos 
(HH - linhas horizontais), mínimos (LL - linhas ver-
ticais) e as diferenças de valores baixos cercados 

por valores altos (linhas cruzadas com LH) e os 
valores inversos e elevados cercados por valores 
baixos (HL - diagonal) linhas), além daquelas que 
não apresentaram significância estatística em 0,05 
(pontos NS). Em (b), (c) e (d) são apresentados: 
Moran I, escore Z e valor P.

Os resultados (Figura 1) indicam que na 
região norte do estado estão concentrados os 
municípios que apresentam os maiores valores de 
CPOD. Observa-se na região sul, os municípios com 
menor valor do CPOD, principalmente próximo à 
capital do estado, a cidade de São Paulo. Também 
é verificada a ocorrência de municípios com altos 
valores de CPOD próximos aos que apresentam 
valores menores.

O índice CPOD para adolescentes do estado 
de São Paulo foi de 3,76. As regiões de Campinas 
e Baixada Santista apresentaram baixo índice de 
CPOD e as regiões de Araçatuba, Sorocaba, Franca, 
Marília e São José do Rio Preto apresentaram alto 
índice de CPOD.

As regiões de Campinas e Baixada Santista 
apresentaram baixo CPOD (e alto índice de IDH 
em algumas regiões). As regiões de Araçatuba, 
Franca, Marília, Sorocaba e São José do Rio Preto 
apresentaram alto CPOD (alto IDH e região peque-
na com IDH médio). A região Registro apresenta 
CPOD médio e regiões com IDH médio. O Estado 
de São Paulo considerou o IDH muito alto, alto e 
médio. Na figura 2 pode-se observar que algumas 
regiões consideradas com alto índice de CPOD 

Figura 2. Índice IDH do Estado de São Paulo, 2010.

>
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têm regiões com IDH médio (indicadores socioe-
conômicos - longevidade, renda e escolaridade).

DISCUSSÃO

Os achados do presente estudo representam 
uma importante contribuição epidemiológica, 
devido ao destaque das diferenças na saúde bucal 
de adolescentes de diferentes macrorregiões de 
saúde do estado com a maior população do país.

Entre 2002 e 2010, o investimento em saúde 
bucal saltou de 56 para 600 milhões de reais6,9. A 
partir de 2004, houve a reestruturação da Política 
Nacional de Saúde Bucal (PNSB), denominada 
Brasil sorridente7. Esse fato permitiu a implantação 
de 20.300 equipes de saúde bucal onde 81% dos 
municípios brasileiros possuem cirurgiões-dentistas 
em serviço e aumentou a oferta de serviços odon-
tológicos não especializados e especializados6,9. 
Esses fatores podem ter contribuído para a redução 
da prevalência de cárie dentária apontada entre os 
dois mais recentes levantamentos epidemiológicos 
realizados no Brasil em 2003 e 20109. No entanto, 
a polarização da cárie dentária, maior concentra-
ção de doenças e necessidades de tratamento em 
pequena parcela da população, é um fenômeno 
que pode indicar a redistribuição da doença sendo 
verificados crescentes níveis de desigualdade3,4.

A Figura 1 mostra que o comportamento 
espacial da cárie em adolescentes tende a seguir 
o fenômeno de agrupamento em áreas que não 
são as que apresentam os piores indicadores so-
cioeconômicos. Além disso, os casos contrastantes 
verificados (outliers) levantam uma análise de cárie 
sob dois ângulos diferentes. Primeiro, os municípios 
que apresentaram valores de CPOD altos as vezes 
estão localizados próximos a municípios que não 
apresentam o mesmo comportamento de CPOD. 
A provável hipótese explicativa é que a descentra-
lização das ações de saúde bucal não ocorreu de 
maneira uniforme entre os municípios do estado 
de São Paulo, e os municípios que priorizaram a 
política de saúde bucal organizaram estratégias 
e ações mais efetivas de controle e prevenção 
de cárie.

Embora um estudo transversal não tenha 
sido capaz de estabelecer causalidade nem avaliar 
níveis ou tendências passadas, a análise de dados 
espaciais da cárie pode apoiar estudos sobre os 
fatores geográficos e ambientais relacionados à 
doença3,17. Essas considerações motivaram o es-
tudo, embora nem sempre seja possível justificar 
adequadamente o que explica o padrão de agru-
pamento espacial da variável analisada, sabendo 
que seu arranjo é o primeiro passo. O desenho 
deste estudo objetiva melhorar o monitoramento 
e a avaliação da saúde de hipóteses de que o fa-
tor ambiental, socioeconômico e dinâmico possa 
exercer influência sobre a doença17.

Um estudo no Rio Grande do Sul observou 
uma associação entre a experiência de cárie em 
adolescentes e a densidade populacional23. Nas 
cidades de pequeno porte, as médias de CPOD 
foram duas vezes maiores do que as encontradas 
nas grandes cidades23. Quando comparadas às 
macrorregiões de saúde, também foram observa-
das diferenças significativas do CPOD nos adoles-
centes e nas macrorregiões metropolitanas23. Os 
resultados do Projeto SB Brasil 2010 mostraram 
uma variação média associada ao tamanho da 
população: cidades maiores apresentaram menores 
taxas de CPOD e maior número de adolescentes 
sem cárie9. O estudo também mostrou que as 
principais regiões nacionais apresentam variações 
na redução da cárie, com desvantagem para as 
regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste do país, 
onde se observa maior incidência da doença9. 
Neste estudo, a análise espacial mostrou uma 
limitação por se basear em uma amostra de mu-
nicípios representativos do estado de São Paulo.

Na Figura 1 é possível visualizar o espaço em 
branco vazio dos municípios que não participaram 
do estudo e, nessas áreas, não foi possível realizar 
nenhum tipo de análise.

Na Inglaterra, País de Gales e Reino Unido, 
as variações relacionadas à cárie dentária em in-
divíduos de 11 a 12 anos permaneceram ligadas 
às desigualdades na saúde dentro e entre as áreas 
geográficas31. Para as macrorregiões onde os piores 
CPOD foram encontrados, é necessário repen-
sar as políticas locais de saúde para a população 



33Amaral et al. CÁRIE DENTÁRIA EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, BRASIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL, 2015

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 25-35, out/dez 2019Adolescência & Saúde

REFERÊNCIAS

1. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st 
century– the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 
2003; 31(Supl. 1): 3-24.

2. Antunes JLF, Narvai PC, Nugent ZJ. Measuring inequalities in the distribution of dental caries. Community 
Dent Oral Epidemiol. 2004; 32(1): 41-48.

3. Peres SHCS, Carvalho FS, Carvalho CP, Bastos JRM, Lauris JRP. Polarização da cárie dentária em adolescentes, 
na região sudoeste do estado de São Paulo, Brasil. Cien Saude Colet 2008; 13(Supl. 2):2155-2162.

4. Gushi LL, Soares MC, Forni TIB, Vieira V, Wada RS, Sousa MLR. Cárie dentária em adolescentes de 15 a 19 
anos de idade no Estado de São Paulo, Brasil, 2002. Cad Saude Publica 2005; 21(5):1383-1391.

5. Frazão P. Epidemiology of dental caries: when structure and context matter. Braz Oral Res. 2012; 26 (Spec 
Iss 1):108-14.

6. Costa SM, Abreu MHNG, Vasconcelos M, Lima RCGS, Verdi M, Ferreira EF. Desigualdades na distribuição 
da cárie dentária no Brasil: uma abordagem bioética. Cien Saude Colet 2013; 18(2):461-470.

7. Silveira MF, Freire RS, Nepomuceno MO, Martins AMEBL, Marcopito LF. Cárie dentária e fatores associados 
entre adolescentes no norte do estado de Minas Gerais, Brasil: uma análise hierarquizada. Ciência e Saúde 
Coletiva. 2015; 20(11):3351-3364.

8. Viana ARP, Parente RCP, Borras MR, Rebelo MAB. Prevalência de cárie e condições socioeconômicas em 
jovens alistados de Manaus, Amazônia, Brasil. Rev Bras Epidemiol 2009; 12 (4): 680-687.

adolescente, identificando a influência de fatores 
contextuais e individuais, de modo a identificar 
maior vulnerabilidade, necessidades e especifici-
dades de cada região.

Além disso, houve consideráveis avanços tec-
nológicos em odontologia, principalmente com 
implicações no manejo da cárie, estabelecimento 
do diagnóstico e decisão do tratamento6. O índice 
CPOD em adolescentes, quando bem utilizado 
por órgãos governamentais, pode influenciar 
diretamente em futuras avaliações relacionadas 
à necessidade de próteses, reduzindo custos e 
criando um impacto positivo no bem-estar biop-
sicossocial da população3,4,7,11,22,23. É possível que 
as regiões que apresentaram os piores CPOD 
estejam priorizando as práticas odontológicas 
intervencionistas com poucas ações preventivas 
de impacto. Para Narvai et al. (2006), a redução 
da prevalência de cárie dentária não está associada 
a mudanças nos padrões de acesso aos serviços e 
no tipo de assistência prestada32-33. É possível que 

as desigualdades regionais na prevalência de cárie 
representem diferentes modelos de prática e te-
nham acesso ao tratamento da doença, modulado 
pelo contexto econômico e social de cada região 
em particular. Nesse sentido, as políticas preven-
tivas devem sobressair os tratamentos curativos, 
amplamente empregados no serviço público e, na 
maioria das vezes, apresentam resultados paliativos 
no processo saúde-doença28.

CONCLUSÃO

O padrão de distribuição espacial da cárie em 
adolescentes residentes no estado de São Paulo não 
foi aleatório e sua análise concluiu que os maio-
res valores de CPOD com significância estatística 
foram observados no norte do estado, apesar de 
ser uma região socioeconômica desenvolvida e os 
menores valores dos indicadores estão na região 
metropolitana, região sudeste do estado.

>

>



34 Amaral et al.CÁRIE DENTÁRIA EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, BRASIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL, 2015

Adolescência & SaúdeAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 25-35, out/dez 2019

9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. SB Brasil 
2010: pesquisa Nacional de Saúde Bucal: Resultados Principais. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 116 p. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf

10. Frias AC, Antunes JLF, Junqueira SR, Narvai PC. Determinantes individuais e contextuais da prevalência de 
cárie dentária não tratada no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2007; (22)4:279–85.

11. Lopes MC, Silva PR, Biazevic MGH, Rebelo MAB, Crosato EM. Necessidade de Tratamento Decorrente 
da Cárie Dentária em Estudantes de 15 a 19 Anos de Idade, em Manaus-AM, Brasil e fatores associados. 
Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada 2012; 12(1):83-88.

12. Werneck GL. Georeferenced data in epidemiologic research. Ciência e Saúde Coletiva 2008; 13(6) 1753-
1766.

13. Barcellos C, Ramalho WM, Gracie R, Magalhães MAFM, Fontes MP, Skaba D. Georreferenciamento de 
dados de saúde na escala submunicipal: algumas experiências no Brasil. Epidemiologia e Serviços de 
Saúde. 2008; 17(1) 59-70.

14. Barcellos C, Bastos FA. Geoprocessamento, ambiente e saúde: uma união possível? Cadernos de Saúde 
Pública. 1996; 12(3) 389-397.

15. Camara G, Monteiro AMV. Geocomputation Techniques for spatial analisys: are they relevant to health 
data? Cadernos de Saúde Pública. 2001; 17(5) 1059- 81.

16. Moreira RS, Nico LS, Tomita NE. A relação entre o espaço e a saúde bucal coletiva: por uma epidemiologia 
georreferenciada. Ciência e Saúde Coletiva. 2007; 12 (1): 275-284.

17. Antunes JLF, Frazão P, Narvai PC, Bispo CM, Pegoretti T. Spatial analysis to identify differentials in dental 
needs by area-based measures. Community Dent Oral Epidemiology. 2002; 30(2) 133-142.

18. Oliveira CE, Bernini GF, Miyazaki LCY, Tomita NE. Características sociodemográficas da mortalidade por 
câncer de boca em Bauru, SP, no período de 1991 a 2001: uso do geoprocessamento. Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 2008; 11(2) 185-195.

19. Moysés ST, Camilotte AG, Vetorello M, Moysés SJ. Spatial analysis of dental trauma in 12-year-old 
schoolchildren in Curitiba, Brazil. Dent Traumatol. 2008; 24(4): 449-53.

20. Morgan MZ, Treasure ET. Mapping caries prevalence and water distribution in Wales-Iechud Morgannwg 
Helth Authority as a case study. Community Dent Health. 2003; 20(1) 94-99.

21. Moreira RS, Nico LS, Tomita NE. O risco espacial e fatores associados ao edentulismo em idosos em 
município do sudeste do Brasil. Cad Saúde Pública. 2011; 27(10): 2041-53.

22. McPhail CWB, Grainger RM. A mapping procedure for the geographic patology of dental caries. Int Dent 
Journal. 1969; 19(3) 380-392.

23. Ely HC, Abegg C, Rosa AR, Pattussi MP. Redução da cárie dentária em adolescentes: distribuição temporal 
e espacial em 36 municípios do Sul do Brasil 2003 e 2011. Epidemiol. Serv. Saúde. 2014; 23 (3):421-434.

24. Pereira SM, Ambrosano GMB, Cortellazzi KL, Tagliaferro EPS, Vettorazzi CA, Ferraz SFB, Meneghim MC, 
Pereira AC. Geographic Information Systems (GIS) in assessing dental health. Int J Environ Res Public Health. 
2010; 7(5): 2423-36.

25. Bulgareli JV, Faria ET, Cortellazzi KL, Guerra LM, MC, Ambrosano GMB, et al. Fatores que influenciam 
o impacto da saúde bucal nas atividades diárias de adolescentes, adultos e idosos. Rev Saude Publica. 
2018;52:44.

26. Bailey TC. Spatial statistical methods in health. Cad. Saúde Pública. 2001; 17(5):1083-1098.

27. Anselin L. Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical Analysis; 27(2): 93-115. 

28. Wang S, Luo K, Liu Y. Spatio-temporal distribution of human lifespan in China. Scientific Reports, 5:13844, 
2015. DOI: 10.1038/srep13844.



35Amaral et al. CÁRIE DENTÁRIA EM ADOLESCENTES DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, BRASIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL, 2015

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 25-35, out/dez 2019Adolescência & Saúde

29. Scott LM, Janikas MV. Spatial Statistics in ArcGIS. In: Fischer MM, Getis A. (Eds.). Handbook of Applied 
Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 27-41.

30. ESRI – Environmental Systems Research Institute. Help manual (ArcGIS version). [Software]. ESRI, 2010.

31. Silva PR, Cardoso MRA, Santos JLF, Crosato EM. Prevalência, distribuição geográfica e aspectos 
socioambientais da cárie dentária no Estado de São Paulo em 1998. Rev Odontol. 2009; 9 (3):37-42.

32. Davies GM, Jones CM, Monaghan N, Morgan MZ, Neville JS, Pitts NB. The caries experience of 11 to 
12 years old children in Scotland and Whales and 12 years-olds in England in 2008-2009: reports of co-
ordinated surveys using BASCD methodology. Community Dent Health. 2012;29(1):8-13.

33. Narvai PC, Frazão P, Roncalli AG, Antunes JLF. Cárie dentária no Brasil: declínio, iniqüidade e exclusão 
social. Rev Panam Salud Publica. 2006;19(6):385-93.


