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Nas últimas décadas tanto a cárie dentária quanto a obesidade infantil 

tornaram-se problemática de saúde pública ao redor do mundo e na América 

Latina isso não foi diferente. Com o aumento do sedentarismo e de dietas 

gordurosas, a obesidade infantil e a cárie dentária se tornaram pandemias na 

população pediátrica. Este estudo teve como objetivo realizar revisão 

integrativa baseada na pergunta norteadora “o que tem sido pesquisado em 

artigos científicos nos últimos 10 anos sobre a relação entre a prevalência de 

cárie dentária e obesidade infantil em países latino americanos”. Foi realizada 

busca bibliográfica de artigos publicados entre os anos de 2011 a 2021 nas 

bases de dados na National Library of Medicine (PubMed), e no portal da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando-se os descritores ‘’obesidade 

infantil’’ e ‘’carie dentaria’’ para pesquisas realizadas sobre a temática dentro 

da América Latina. Foram localizados 180 artigos, sendo considerados para esta 

pesquisa 177 artigos. Desses, somente 5 artigos foram incluídos a partir dos 

critérios de inclusão e, assim, foram analisados na integra para compor o corpo 

desta revisão integrativa. Em apenas um dos estudos houve associação entre 

cárie dentária e obesidade. Nos quatro outros estudos não foram demonstradas 

claras relações entre obesidade e cárie infantil, mas sim associação entre 

vulnerabilidade social e cárie dentária. 

 

 Obesidade infantil; carie dentaria; obesidade 

pediátrica. 
 

In the past decades, both 

the tooth decay and child obesity have become a public health issue around 

the globe, in Latin America this is no different. With the growth of sedentarism 

and fat-full diets, child obesity and tooth decay have been considered 

pandemics throughout the pediatric population. This study had the goal of gath-

ering an integrated review based on the topic “what has been researched in 
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scientific articles for the past 10 years regarding the relation between the preva-

lence of tooth decay and child obesity in Latin American countries”. The re-

search was conducted using a bibliographic research of articles published be-

tween 2011 and 2021 on the National Library of Medicine (PubMed), and the Bib-

lioteca Virtual de Saúde (BVS) databases, utilizing the terms “child obesity” and 

“tooth decay” to locate articles conducted with those parameters in Latin Amer-

ica. 180 articles were located, of those, 177 were considered for this research. In 

the end, only 5 articles were included due to inclusion criteria, and, therefore, 

were fully analyzed to compose the body of this integrative review. Only one of 

the studies analyzed contained the association between tooth decay and child 

obesity. On the other four studies there were not any clear associations among 

obesity and infant tooth decay, although there were associations between so-

cial vulnerability and tooth decay 

 

: Child obesity; tooth decay; pediatric obesity 

 
1. 

Ao longo dos anos, diversos 

estudos vêm discorrendo sobre os 

processos de adoecimento não se 

limitarem unicamente às questões 

biológicas, mas que se encontram 

também diretamente relacionado 

às vivências individuais e coletivas 

de cada sociedade (COSTA et al., 

2013). Nesse sentido, os 

determinantes sociais da saúde 

surgem como fatores que 

influenciam diretamente no 

desencadeamento dos problemas 

de saúde e, consequentemente, nos 

fatores de risco populacional 

(BARATA, 2005). 

Diversas condições de saúde 

bucal são reconhecidas como 

problemas de saúde pública, em 

função da sua gravidade, 

prevalência, impactos que causam 

individual e comunitariamente, além 

dos custos ao sistema de saúde 

(THOMSON et al., 2012). 

A cárie dentária não tratada é 

a condição de saúde mais 

prevalente em todo o mundo e tal 

acometimento precoce, sobretudo 

na fase pré-escolar, é considerado 

um sério problema de saúde pública 

(KASSEBAUM et al., 2015; CRUZ, 

2018). De acordo com Baldani 

(2002), o indicador socioeconômico 

é um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de cárie e, por isso, 

a condição social tem sido realçada 

como um agente importante na 

avaliação da cárie dentária. Como 

exemplo, tem-se que, no Brasil, 

apesar do declínio no número de 

crianças acometidas por cáries, 

nota-se polarização desse índice 

entre as regiões, relacionados às 

dificuldades de acesso à saúde e 

em especial baixas condições 

socioeconômicas (PELUZIO, 2019). 

Associado a tal problemática, 

percebe-se o aumento substancial 

da incidência da obesidade 

pediátrica tanto em países 

desenvolvidos quanto emergentes. 

Conforme Araújo e Petroski, (2001), a 

obesidade se tornou um problema 

de saúde pública de grande 

importância principalmente em 

crianças e adolescentes em fase 

escolar, pois dificulta o processo de 

crescimento físico e aprendizagem 

motora do indivíduo. 

A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define a obesidade 

infantil como a presença de Índice 

de Massa Corporal (IMC) acima de 
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3 desvios-padrão da mediana do 

padrão de crescimento da OMS 

para crianças entre 0 e 5 anos de 

idade (ONIS et al., 2007). No tocante 

à faixa etária entre 5 e 19 anos 

idade, o distúrbio caracteriza-se por 

IMC acima de 2 desvios-padrão da 

mediana do padrão de crescimento 

da OMS (OMS, 2006). 

Diversos são os fatores que 

impactam no aumento do índice de 

obesidade pediátrica, tais como: 

maior consumo de alimentos com 

alto valor calórico, aumento do 

consumo de alimentos ultra 

processados, aumento do tempo 

gasto em frente de telas. Assim, o 

sedentarismo acaba por reduzir 

consequentemente atividades com 

maior gastoenergético. Ademais, o 

ambiente familiar e a influência dos 

pais no estilo de vida dos filhos 

também representam importante 

quesito na modelagem de padrões 

de comportamento (FERNANDES; 

PENHA; BRAGA, 2012). 

Ambas doenças, cárie 

dentária e obesidade, são 

patologias multifatoriais e de 

significativa prevalência na 

população infantil no Brasil. Além do 

mais, as duas compartilham 

relações com hábitos alimentares e 

socioculturais determinantes e 

podem ser evitáveis desde a 

primeira infância (SAPORITI et al., 

2014). 

Sendo assim, compreendendo 

a cárie dentária e a obesidade 

pediátrica como importantes e 

crescentes problemas de saúde no 

Brasil, o presente estudo realizou 

revisão integrativa acerca das 

publicações que abordem a 

temática, a fim de verificar se há 

relação entre obesidade pediátrica 

e cárie dentária. 
 

2. 

Este estudo desenvolveu uma 

revisão integrativa da literatura, a 

qual sistematiza os achados sendo 

possível assim elencar pesquisas 

sobre a temática, categorizando 

publicações de forma condensada 

e objetiva (WHITTEMORE, 2005). O 

processo de elaboração foi 

desenvolvido de acordo com as 

etapas descritas abaixo norteadas 

por Whitemore (2005). 
 

2.1 

A seguinte questão 

norteadora foi apresentada, com 

vistas a direcionar esta revisão: “o 

que tem sido pesquisado em artigos 

científicos nos últimos 10 anos sobre 

a relação entre a prevalência de 

cárie dentária e obesidade infantil 

em países latino- americanos?’’ 

Os Descritores em Ciências da 

Saúde (DECS) utilizados para 

varredura foram: “cárie dentária” e 

“obesidade infantil” combinados 

pelo operador booleano “AND”. 

 

2.2 

O levantamento bibliográfico 

foi realizado por pares, 

integralmente empreendido pela 

internet, nas seguintes bases de 

dados: National Library of 

Medicine (PubMed), e no portal 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

Como critérios de inclusão 

foram estabelecidos artigos 

publicados a partir do ano de 2011 

até 2021, encontrados na íntegra 

nas bases supra citadas redigidos 

em língua inglesa ou língua 

portuguesa, os quais abordassem 

possíveis relações entre cárie 

dentaria e obesidade infantil, tendo 

como público alvo população 

latino-americana. 
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Figura 1: etapas desenvolvidas para elaboração desta revisão integrativa. Fonte: 

Adaptado de Whitemore, 2005. 

 

Como critério de exclusão 

definiu-se que não entrariam no 

escopo deste estudo trabalhos que 

não se referissem a faixa etária 

“infância”, bem como os que 

abordassem as patologias “carie 

dentária” e “obesidade” sem busca 

clara de investigar suas inter- 

relações, assim como os estudos que 

não fossem encontrados na íntegra. 

A América Latina foi escolhida 

como cenário para elaboração 

deste estudo tendo em vista a 

similaridade de determinantes 

sociais entre a região e o Brasil, 

podendo assim representar campo 

vasto de análise epidemiológica. 

2.3 

Foi elaborado um instrumento 

para coletar informações concisas e 

estabelecer banco de dados. O 

material encontrado foi 

categorizado nos seguintes tópicos: 

ano, autores, título, intervenções, 

desfecho, delineamento. 

 

2.4 

Os resultados encontrados 

foram descritos e inseridos no 

instrumento, observando-se 

criteriosamente se os achados 

respondiam à questão proposta na 

pergunta norteadora. 
 

Foram encontrados 196 

artigos, dos quais 115 constavam 

no PubMed e 81 constavam na 

base da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS). Foram retirados 52 artigos por 

estarem duplicados, assim 

totalizando 144 artigos para leitura 

de título. Após a leitura de título, 

restaram 37 artigos para a leitura de 

seus resumos. 

A partir disso foram aplicados 

os critérios de inclusão e exclusão, o 

que resultou na seleção de 5 estudos. 

Em seguida, prosseguiu-se com a 

leitura na íntegra desses artigos, 

todos de acordo com a temática e, 

dessa forma, incluídos nesta revisão 

integrativa. 
 

3. 

Apesar da temática “relação 

entre cárie dentária e obesidade 

infantil” ser alvo de estudos 

científicos há certo tempo, grande 

maioria das pesquisas aponta que tal 

associação não está muito clara, 

patenteando lacunas em tese por 

as duas patologias compartilharem 

fatores de risco em comum tais 

como dieta, questões socio-

econômicas, ambiente de vida e 
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trabalho. Corroborando com tais 

achados os estudos avaliados nesta 

revisão integrativa não se 

apresentaram unânimes na 

evidenciação de associação 

certeira entre a obesidade infantil e 

a cárie dentária na América latina, 

conforme denotado por Hayden et 

al. (2013). 

Esta pesquisa contemplou 

estudos realizados entre os anos de 

2011 até 2021 na América Latina. A 

maioria dos trabalhos encontrados 

foram desenvolvidos em território 

brasileiro, no entanto percebe-se 

ainda quantidade diminuta de 

estudos para que sejam suficientes a 

apoiar conclusões definitivas sobre 

possíveis relações entre as 

patologias. 

 
Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos incluídos. 

 

A hipótese do presente estudo 

vislumbrou demonstrar que essa 

associação poderia ser observada 

de maneira bastante similar em toda 

América Latina, tendo em vista os 

determinantes sociais parecidos 

nesses territórios, os quais 

experimentam influência 

semelhante de diversos fatores de 

risco tanto pela proximidade física 

quanto pela influência cultural. 

Dado significativo desta 

revisão revela que tanto Aguiar et al. 

(2019) quanto Aznar (2015) em suas 

pesquisas não encontraram 

evidencias de que haja associação 

entre a obesidade infantil e cárie 

dentária. No entanto, curiosamente, 

Amorim (2018) apesar de ter 

encontrado importante associação 

entre alimentos açucarados e a 

cárie dentária, também não 
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encontrou evidencias de 

similaridade entre associação entre 

a cárie dentária e a obesidade. 

As desigualdades sociais com 

seus desdobramentos e entraves ao 

acesso a serviços assistenciais de 

saúde parece representar 

significativo impacto em questões 

descritas no estudo de Silva et al. 

(2012). Assim, aponta que 

discrepâncias socioeconômicas 

podem conferir a populações 

vulneráveis inviabilidade de 

tratamento odontológico da cárie, 

uma vez que a maioria das crianças 

presentes no estudo nunca havia 

ido ao dentista até o momento da 

pesquisa. Neste mesmo sentido, 

Aguiar et al. (2019) traz ao cenário 

de discussões questões como 

dificuldades no acesso como fatores 

estruturais que devem ser 

rigidamente abordados, tendo em 

vista sua estreita ligação com o 

desenvolvimento da cárie dentária 

em populações que vivem em 

territórios socioeconômicos 

desfavoráveis. 

Ao identificar a prevalência da 

cárie dentária com cenários de 

desigualdade social abrem-se 

canais outros de análise para 

questões de saúde pública, com a 

necessária abordagem trans e 

multidisciplinar. A partir da 

compreensão multifatorial tanto da 

cárie dentária quanto da obesidade 

infantil como processo contínuo de 

cuidados, Silva et al. (2012) aponta 

ainda a necessidade de integração 

de diversos setores e profissionais no 

cuidado à criança, visando a 

promoção de saúde, sobretudo 

relacionada à adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, uma vez 

que a alimentação saudável 

encontra-sediretamente ligada não 

só com a qualidade de saúde bucal, 

mas também com a qualidade de 

vida de um indivíduo. 

A criação de planos de 

intervenção (com abordagem nas 

três esferas de gestão) envolvendo a 

saúde e educação pode vir a 

representar, ao final da cadeia, 

sensível redução do quadro de 

prevalência de doenças evitáveis 

como a cárie dentária e a  

obesidade infantil. 

Além da revisão dos 

paradigmas no processo de cuidar, 

estudos apontam a educação em 

saúde como instrumento de 

transformação para o 

enfrentamento da cárie dentária e 

obesidade infantil. Contribuições 

desta natureza são sinalizadas por 

Aguiar et al. (2019), que destaca a 

necessidade de ações voltadas 

para educação em saúde visando o 

combate dessas afecções. Nesse 

contexto, visando a prevenção e 

promoção de saúde, tornam-se 

imprescindíveis intervenções que 

abordem temáticas como higiene 

bucal e alimentação saudável tanto 

para crianças quanto para seus pais 

e educadores. Para que 

responsáveis pelos menores tomem 

consciência sobre a importância de 

seu papel quanto aos cuidados 

com alimentação e higiene bucal, 

é importante que tenham acesso 

a informações e orientações 

pertinentes no sentido de estimular 

nas crianças o autocuidado e a 

corresponsabilização no processo 

saúde-doença. 

Indicam relação entre cárie 

dentária e obesidade infantil os 

trabalhos desenvolvidos por 

Vasconcelos et al. (2019) e Silva et 

al. (2012), em que os autores 

registram a ligação direta entre as 

patologias e percorrem caminhos 

de reflexão sobre os componentes 
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biopsicossociais no processo saúde 

e doença. Ao levar em conta outras 

dimensões, além das biológicas, é 

possível creditar ao indivíduo a 

capacidade de interferir no cuidado 

e prevenção de toda e qualquer 

patologia. 

Outra questão relevante 

observada nesta revisão diz respeito 

aos hábitos da vida moderna como 

o consumo demasiado de 

carboidratos e frituras somado ao 

sedentarismo. Segundo Vasconcelos 

et al. (2019), tais comportamentos 

vêm num processo crescente, 

patrocinando o aumento 

significativo de peso em crianças. 

Como consequência dessa 

perspectiva de hábitos insalubres, 

verifica-se a prevalência da 

obesidade infantil como fator capaz 

de impactar a saúde de crianças na 

América Latina. Amorim (2018) e 

Vasconcelos et al. (2019) em seus 

estudos são unânimes ao identificar 

que tais comportamentos insalubres 

também favorecem desfechos de 

cárie dentária infantil. 

Cabe ressaltar que a cárie 

dentária em crianças deve ser 

enfrentada com ações mais 

assertivas uma vez que esta 

patologia vem apresentando 

crescentes taxas de prevalência, 

especialmente em territórios com 

maiores fragilidades 

socioeconômicas na América 

Latina, como evidenciado por Silva 

et al. (2012), em que 62,5% das 

crianças de seu estudo estavam 

com cárie dentária, valor acima do 

preconizado pela OMS. 

Cabe registrar que cada um 

dos estudos aqui elencados foi 

desenvolvido de maneira diversa 

um do outro, o que pode apontar 

para fragilidades das conclusões 

desta 

revisão. Alguns foram estudos 

transversais feitos a partir de 

questionários que dependeram da 

lembrança dos pais das crianças 

participantes. Perguntas como a 

quantidade de doces ingeridos 

diariamente foram respondidas de 

maneira não sistematizada o que 

pode ter influenciado resultados. 

Desta forma, recomenda-se que os 

próximos estudos sejam 

desenvolvidos com maior número 

de participantes e a partir de 

estratificações como: escola 

pública/privada; acesso fácil ao 

dentista/ não possui acesso. Assim, 

acredita-se ser possível esclarecer 

lacunas sobre relação entre cárie 

dentaria e obesidade infantil com 

maior clareza. 

Uma vez que esta revisão 

encontrou resultados controversos a 

respeito da associação entre cárie 

dentaria e obesidade infantil, fica 

evidenciada a necessidade de 

novos estudos sobre a temática 

 
4. Conclusão 

Nos artigos avaliados não foram 

encontradas claras evidências de que a 

cárie dentária pode ser associada à 

obesidade infantil. 

 
 

Este artigo de revisão é inédito. 

Os autores e revisores não relataram 

qualquer conflito de interesse 

durante a sua avaliação. Logo, a 

revista Scientia Amazonia detém os 

direitos autorais, tem a aprovação e 

a permissão dos autores para 

divulgação, desta revisão, por meio 

eletrônico. 

 
 

Aguiar, Bianca Dutra, Maria Ester Frota 
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Quadro 2: 5 artigos selecionados para composição do escopo desta revisão  

integrativa 

 
Ano Autores Título Intervenções Desfecho Delineamento 
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dentária e obesidade 

infantil nessa 

população. 

Evidencia o impacto da 
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vulneráveis e sua relação 

com a cáriea A a maioria 

das crianças o estudo 

nunca havia ido ao 
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criança, visando à promoção 
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relacionada à adoção de 
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saudáveis, dada a 
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obesidade e cárie Dentária 

Estudo transversal seccional 

feito com crianças no 

Centrode Recuperaçãoe 

Educação Nutricional CREN 

que durou 12 anos. 
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relação entre as 

condições de 

saúde bucal e a 

qualidade de 
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adolescentes 

com 

sobrepeso/obesi

dade e eutróficos 

em Bauru - SP 

Analisa a relação 

entre as condições de 

saúde bucal e a 

qualidade de vida em 

adolescentes com 

sobrepeso/obesidade 

e eutróficos em Bauru 

– SP com um estudo 

observacional do tipo 

transversal. 

Concluiu que, dentre os 

pacientes participantes da 

pesquisa, não houve 

associação entre o IMC e a 

cárie dentária, porem houve 

um pequeno aumento no 

desgaste dentário dos 

pacientes com sobrepeso. 

Estudo observacional do tipo 

transversal que focou na 

avaliação clínica bucal dos 

pacientes participantes e, a 
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vários padrões de comparação 

para classificar o grau de 

comprometimento da saúde  

bucal dos participantes e sua 
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Cárie dentaria 

em crianças pré- 

escolares: 
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buscando 

soluções 

identifica a 

prevalência da cárie 

dentária e fatores 

associados em 

crianças de 3 a 5 

anos, bem como, 

avalia a percepção 

dos profissionais de 

saúde da Atenção 

Básica sobre a 

importância da 

inclusão do cirurgião 

dentista e do 

nutricionista na 

Puericultura no 

município de 

Congonhas, Minas 

Gerais. Estudo 

transversal em duas 

fases feito a partir de 

dados da saúde local. 

Encontrou importante 

associação entre alimentos 

açucarados e a cárie 

dentária, mas não 

evidenciou associação entre 

a cárie dentária e a 

obesidade. 

Estudo transversal feito 

 em duas fases 

(quantitativa e qualitativa, 

respectivamente). Inicialmente

   os pais das 

crianças foram entrevistados 
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bucal de seus filhos e em 

seguida   as crianças 

participantes passaram por 

uma avaliação odontológica 
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Nutritional status 
and dental caries of 

schoolchildren from 

Sobral - Ceará 

Investiga e 

estabelece relação 

entre estado 

nutricional e o 

desenvolvimento da 

cárie dentária em pré-

escolares no 

município de Sobral, 

Ceará através de 

inquérito 

epidemiológico do 

estado nutricional e 

Identifica que a cárie 

dentária relaciona-se 

diretamente cenários de 

desigualdade social, o que 

não acontece com o 

sobrepeso. Além disso, 

destaca que  são 

necessárias intervenções em 

educação em saúde e 

também em políticas 

públicas,visando o combate 

dessas afecções. 

Estudo transversal feito com 

crianças de 5 anos na região de 

Sobral em que 

inicialmente foram feitas 

entrevistas relativas ao tema 

com os pais e, em seguida, os 

participantes foram avaliados 

quanto aos critérios por meio de 

um especialista. 
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tween Dental 

Caries and Nutri-

tional Status in 
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the Brazilian 

State of Amazo-

nas. 

Avalia a associação 

entre cárie dentária e 

estado nutricional em 

um grupo de 

escolares brasileiros de 

Manaus. Estudo 

transversal com 197 

alunos de escolas 

públicas de Manaus, 
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relação entre cárie 

dentária e obesidade, 

pois crianças obesas 

tiveram mais 

experiência de cárie 

do que crianças 

eutrofias e com 

sobrepeso 

Evidenciou associação entre 

cárie dentária e obesidade, 

além de ter concluído que 

isso está relacionado com 

mudanças especificas da 

vida contemporânea, como o 

sedentarismo e o aumento do 

consumo de carboidratos. 

Estudo transversal feito com 

crianças de 10 a 12 anos por 

meio de avaliação 

odontológica  e questionário 

quanto  a saúde bucal dos 

filhos aos pais dos participantes. 

 


