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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A teoria salutogênica é uma abordagem
psicossocial que tem sido estudada e citada na literatura nos últimos anos. O senso de coerência
(SOC) é o constructo central deste modelo, que tenta explicar a relação entre situações
estressoras e desfechos subjetivos e objetivos de saúde. Um indivíduo com um forte SOC tem
uma maior

capacidade de definir

os

acontecimentos

como

menos estressantes

(compreensibilidade), usar recursos para lidar com problemas encontrados (capacidade de
gerenciamento) e tem motivação, vontade e compromisso de enfrentá-los (significado). Nesse
sentido, a literatura tem demonstrado que o SOC pode estar relacionado com diferentes
desfechos de saúde geral e de saúde bucal. Além disso, crianças menos favorecidas
socioeconomicamente são mais propensas a ter uma saúde bucal ruim quando comparadas às
mais privilegiadas. No que se refere à doença cárie dental em crianças e adolescentes, não há
um consenso na literatura quanto à sua relação com o SOC, principalmente entre aqueles de
baixo nível socioeconômico e que moram em áreas desfavorecidas. O entendimento dessa
relação poderia levar ao planejamento de programas efetivos com o objetivo de reduzir as
desigualdades nessa população. Assim sendo, o objetivo desse estudo foi avaliar a associação
entre SOC e cárie dentária em uma população de crianças socialmente vulneráveis.
MATERIAL E MÉTODOS: Foi selecionada uma amostra de 356 escolares de 8-14 anos
matriculados em escolas públicas da região mais pobre de Santa Maria-RS, uma cidade do sul
do Brasil. Um total de cinco escolas que atendem crianças desfavorecidas, predominantemente
de famílias em condições de vulnerabilidade social, foram selecionadas. Os dados foram
coletados através do exames clínicos odontológicos e questionários. As condições avaliadas
através do exame clínico foram a presença ou ausência de placa dental, e o nível de cárie dental,
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registrado de acordo com os índices CPO-S e ceo-s. Para a avaliação do SOC, a versão
brasileira do questionário SOC-13 foi respondida pelas crianças. Além disso, foram obtidos
dados socioeconômicos, demográficos e comportamentais através de um questionário
respondido pelos pais ou responsáveis. Os índices CPO-D e ceo-d foram o desfecho deste
estudo.Os dados foram analisados no progama STATA 14.0, utilizando modelos multiníveis de
Regressão de Poisson, seguindo uma abordagem hierárquica para investigar a associação entre
SOC e DMF-T+dmf-t. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A prevalência de cárie na amostra
foi de 29%. A média do CPO-D total (CPO-D + ceo-d) e do SOC foram 1,45 (DP = 3,04) e
50,68 (DP = 6,22), respectivamente. Após os ajustes, as variáveis que permaneceram
significativamente associadas com o desfecho foram educação materna, renda familiar, SOC e
placa dental. A crianças cujas mães estudaram 8 anos ou menos (RR 1,30; IC 95%: 1,08-1,57)
e com maiores níveis de placa dental (RR 1,29; IC 95%: 1,30; IC 95%: 1,08-1,57) apresentaram
maiores índices de CPO-D comparadas aos seus homólogos. Uma maior renda familiar (RR
0,66; IC 95% 0,51-0,84) e maiores níveis de SOC (RR 0,71, IC 95% 0,56-0,90) foram
identificados como determinantes de menor índice CPO-D nas crianças. A literatura tem
mostrado que as condições de saúde geral e de saúde bucal estão relacionadas com problemas
sociais e psicológicos. Em uma revisão integrativa da literatura foi relatado que vários estudos
identificaram que um forte SOC esteve associado a diferentes comportamentos de saúde, como
melhor higiene bucal, uso consciente de medicamentos, consumo de tabaco, consumo mais
baixo de álcool e prática mais freqüente de atividades físicas. Com relação à saúde bucal, os
autores relataram que apenas dois estudos avaliaram a relação entre SOC e cárie dentária em
populações infantis, cujos resultados foram semelhantes aos do presente estudo. Um deles
demonstrou que adolescentes cujas mães apresentavam níveis mais elevados de SOC
apresentaram menores níveis de cárie dental e sangamento gengival à sondagem, e também
foram menos propensos a visitar o dentista por dor ou emergência, quando comparados àqueles
cujas mães tinham pior SOC. De acordo com a teoria salutogênica, um caminho possível pelo
qual o SOC pode levar a melhores desfechos de saúde bucal é através da promoção de
comportamentos saudáveis. CONCLUSÃO: Nesse estudo foi observado que o SOC está
relacionado com menores médias de cárie dental em crianças socialmente vulneráveis,
demonstrando o possível papel que um fator salutogênico pode ter na ocorrência da doença.
Eesses resultados são importantes para auxiliar na orientação de estratégias que promovam a
resiliência e outros recursos psicológicos, o que pode contribuir para a redução e prevenção de
doenças.
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