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RESUMO 

 

VIEIRA-ANDRADE, Raquel Gonçalves. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, junho de 2011. 70p. Alterações de mucosa bucal em crianças pré-escolares: 

prevalência e fatores determinantes. Orientadora: Maria Letícia Ramos-Jorge. 

Coorientadora: Anacélia Mendes Fernandes. Dissertação (Mestrado em Odontologia). 

 

Pouco conhecimento está disponível em torno da prevalência e dos fatores associados às 

alterações de mucosa bucal em crianças pré-escolares procedentes da zona urbana ou rural. O 

objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência e os fatores associados com variações 

da normalidade e lesões de mucosa bucal em 541 pré-escolares saudáveis da zona urbana e 

rural do município de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Através de questionário aplicado aos 

pais/responsáveis investigaram-se informações sociodemográficas como procedência da 

criança (zona urbana ou rural), escolaridade da mãe e renda mensal do grupo familiar, além da 

presença de hábitos nocivos como bruxismo, sucção e mordiscagem de objetos. Em seguida, 

exames bucais foram realizados para verificar alterações de mucosa e higiene bucal, além da 

presença de cárie dentária. Análise descritiva, testes Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, qui-

quadrado, Exato de Fisher e regressão logística multivariada foram utilizados para análise dos 

dados (p<0,05). A prevalência de alterações de mucosa bucal foi de 49,5%. As variações da 

normalidade mais frequentes foram: língua saburrosa (23,4%), manchas melânicas (14,4%) e 

grânulos de Fordyce (8,1%). Por outro lado, as lesões mais prevalentes foram: lesões 

ulceradas (11,8%), queilite angular (3,0%) e fístula (1,3%). Independentemente do gênero, 

idade, escolaridade da mãe, renda familiar e procedência da criança, pré-escolares de 3 a 5 

anos possuíram maior chance de apresentar língua saburrosa [OR:2,55; (IC95%: 1,6-4,1)], 

manchas melânicas [OR:4,07; (IC95%: 2,3-7,2)] e grânulos de Fordyce [OR:12,70; (IC95%: 

7,2-28,6)]. Língua saburrosa foi mais prevalente em crianças de baixa renda [OR:2,35; 

(IC95%: 1,3-4,3)] e higiene bucal insatisfatória [OR:4,65; (IC 95%: 2,9-7,4)]. Crianças da 

zona rural [OR:3,86; (IC 95%: 2,1-7,1)] e do gênero feminino [OR:2,23; (IC 95%: 1,3-3,8)]  

apresentaram maior ocorrência de manchas melânicas. Pré-escolares com cárie possuíram 

maior chance de apresentar linha alba [OR: 6,19; (IC95%: 1,1-26,1)], ulcerações bucais 

[OR:2,15; (IC95%: 1,2-3,9)] e fístula [OR:12,0; (IC95%: (1,4-11,3)]. Pré-escolares com 

bruxismo apresentaram maior ocorrência de queilite angular [OR:5,55; (IC95%: 1,9-16,3)]. 

Concluiu-se que a prevalência de alterações de mucosa bucal em crianças pré-escolares foi 

alta. Os fatores mais frequentemente associados às variações da normalidade foram o gênero 

feminino, idade entre 3 e 5 anos, higiene bucal insatisfatória, baixa renda familiar, 

procedência rural e cárie dentária. Por outro lado, os únicos fatores associados às lesões de 

mucosa bucal foram cárie dentária e bruxismo.   

 

Palavras-chave: alterações de mucosa bucal, lesões de mucosa bucal, variações da 

normalidade, prevalência, epidemiologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

 

 

VIEIRA-ANDRADE, Raquel Gonçalves. Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri 

Valleys, June 2011. 70p. Alterations in oral mucosa among preschool children: Prevalence and 

determinant factors. Advisor: Maria Letícia Ramos Jorge. Committee members: Anacélia 

Mendes Fernandes. Dissertation (Master’s degree in Dentistry). 

 

Narrow knowledge is available about the prevalence of alterations in the oral mucosa and 

associated factors among preschool children coming from urban or rural area. The aim of the 

present study was to determine the prevalence of abnormalities and lesions in the oral mucosa 

and associated factors among 541 healthy preschool children in urban and rural areas of the 

city of Diamantina, Minas Gerais, Brazil. A questionnaire administered to parents/guardians 

investigated socio-demographic variables, such as child’s place of residence (urban or rural 

area), mother's schooling and monthly household income as well as harmful habits such as 

bruxism (teeth grinding/clenching), sucking habits and chewing on objects. Oral examinations 

were performed to determine mucosa alterations, oral hygiene and dental caries. Descriptive 

analysis, Fisher’s Exact test, the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and chi-square tests and 

multivariate logistic regression were used for data analysis (p < 0.05). The prevalence of 

alterations in the oral mucosa was 49.5%. The most prevalent abnormalities were coated 

tongue (23.4%), melanotic macules (14.4%) and Fordyce granules (8.1%). The most prevalent 

lesions were oral ulcers (11.8%), angular cheilitis (3.0%) and fistula (1.3%). Preschool 

children aged three to five years had a greater chance of exhibiting coated tongue (OR: 2.55; 

95% CI: 1.6-4.1), melanotic macules (OR: 4.07; 95% CI: 2.3-7.2) and Fordyce granules (OR: 

12.70; 95% CI: 7.2-28.6). Coated tongue (OR: 2.35; 95% CI: 1.3-4.3) and poor oral hygiene 

(OR: 4.65; 95% CI: 2.9-7.4) were more prevalent among low-income children. Children in 

rural areas (OR: 3.86; 95% CI: 2.1 to 7.1) and the female gender (OR: 2.23; 95% CI: 1.3-3.8) 

had a higher occurrence of melanotic macules. Preschool children with dental caries had a 

greater chance of exhibiting linea alba (OR: 6.19; 95% CI: 1.1-26.1), oral ulcers (OR: 2.15; 

95% CI: 1.2-3.9) and fistula (OR: 12.0; 95% CI: 1.4-11.3). Children with bruxism had higher 

incidence of angular cheilitis (OR: 5.55; 95% CI: 1.9-16.3). The prevalence of alterations in 

the oral mucosa of preschool children was high. The factors most often associated with such 

abnormalities were the female gender, age between three and five years, poor oral hygiene, 

low income, residing in a rural area and dental caries. However, the only factors associated 

with oral mucosa lesions were dental caries and bruxism. 

 

Keywords: oral mucosa alterations, oral mucosa lesions, abnormalities, epidemiology. 
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Considerações iniciais 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O estudo das alterações de mucosa que ocorrem na cavidade bucal é de grande 

relevância para a prática clínica odontológica. Nesse contexto, o cirurgião-dentista deve estar 

apto a reconhecer e diferenciar as estruturas bucais normais, as variações da normalidade e as 

alterações patológicas, além de verificar os possíveis fatores associados com a sua ocorrência 

(Canaan & Meehan, 2005). 

A influência de fatores ambientais e outros indicadores socioeconômicos, como 

condições de moradia, renda familiar e escolaridade dos pais, tem apresentado uma 

associação positiva com alterações da saúde bucal em crianças, como cárie dentária e 

alterações de mucosa (Crivelli et al., 1988; Arendorf & van der Ross, 1996; Nicolau et al., 

2003; Hallet & O´Rourke, 2003; Harris et al., 2004; Oliveira et al., 2008).  

Scully e Porter (2000) relataram que, dentre os fatores predisponentes para o surgimento 

de lesões de mucosa bucal, estão os fatores sociais. Arendorf e van der Ross (1996) avaliaram 

crianças de escolas localizadas em área de baixo nível socioeconômico na África do Sul e 

encontraram alta prevalência de queilite angular (15,1%). Os autores afirmaram que a causa 

mais provável dessa alta prevalência eram deficiências nutricionais e acrescentaram que o 

baixo nível socioeconômico das crianças sugere deficiência de ferro, riboflavina, ácido fólico 

e vitamina B12.  

Em um estudo realizado com crianças de duas escolas com diferentes níveis 

socioeconômicos na África do Sul, Crivelli et al. (1988) também observaram diferenças nas 

prevalências de lesões de mucosa bucal. Apesar da distribuição do número total de lesões 

entre as escolas ter sido semelhante, houve diferenças relevantes entre os tipos mais 

frequentemente observados em cada uma delas. Enquanto na escola com nível 

socioeconômico mais elevado houve prevalência significativa de ulceração aftosa recorrente e 



  

língua geográfica, na escola de baixo nível socioeconômico houve maior ocorrência de herpes 

labial e queilite angular.  

Além dos fatores socioeconômicos, a associação de hábitos nocivos e outras 

patologias bucais com a prevalência de alterações de mucosa bucal têm sido investigadas. 

Bessa et al. (2004) apontaram o hábito de sucção de chupeta como fator preditivo para a 

ocorrência de candidíase bucal em crianças.  Por outro lado, estudos recentes têm sugerido a 

utilização do índice PUFA – (P/p- presença de envolvimento pulpar visível, U/u - ulceração 

provocada por deslocamentos de fragmentos dentários, F/f- fístula e A/a - abcesso) que 

estabelece ulcerações em mucosa bucal e fístula, como consequências clínicas da cárie 

dentária não tratada (Monse et al., 2010). 

Ao longo dos anos, diversos estudos epidemiológicos, realizados em diferentes partes 

do mundo, têm verificado a prevalência de alterações da mucosa bucal, sendo a maioria deles 

voltada para população adulta ou idosa (Embil et al., 1975; Axell, 1976; Kovac-Kavcic & 

Skaleric, 2002; Reichart, 2000; Campisi & Margiotta, 2001; Jainkittivong et al., 2002; Díaz-

Canel et al., 2002; Muncu et al., 2005; Castellanos & Díaz-Guzmán, 2008; Mujica et al., 

2008). Apesar da existência de estudos sobre alterações de mucosa bucal em pré-escolares, o 

conhecimento disponível em relação à influência dos fatores sociodemográficos e de outras 

patologias bucais na prevalência delas ainda é limitado (Bezerra & Costa, 2000; Bessa et al., 

2004; dos Santos et al., 2004). Além disso, pouco se sabe sobre a distribuição dessas 

alterações entre crianças procedentes das zonas urbana e rural.   

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência e os fatores 

determinantes para a ocorrência de variações da normalidade e lesões de mucosa bucal em 

crianças pré-escolares procedentes das zonas urbana e rural do município de Diamantina, 

Minas Gerais, Brasil. 
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RESUMO  

 

Objetivo: Verificar a prevalência e os fatores associados com alterações da mucosa bucal em 

541 pré-escolares da zona urbana e rural. Desenho: Realizou-se um estudo transversal. Dados 

sociodemográficos e hábitos nocivos das crianças foram obtidos por meio de questionário e 

alterações de mucosa, cárie dentária e nível de higiene bucal foram avaliados através de 

exame clínico. Análise descritiva, testes Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, qui-quadrado, Exato 

de Fisher e regressão logística multivariada foram utilizados para análise dos dados (p<0.05). 

Resultados: A prevalência de alterações da mucosa bucal foi de 49,5%. Pré-escolares de 3 a 5 

anos possuíram maior chance de apresentar língua saburrosa [OR: 2,55 (IC95%: 1,6-4,1)], 

manchas melânicas [OR: 4,07 (IC95%: 2,3-7,2)] e grânulos de Fordyce [OR: 12,70 (IC95%: 

7,2-28,6)]. Língua saburrosa foi mais prevalente em crianças de baixa renda [OR: 2,35 

(IC95%: 1,3-4,3)] e com higiene bucal insatisfatória [OR: 4,65 (IC 95%: 2,9-7,4)]. Cárie 

dentária foi fator preditivo para ulcerações bucais [OR: 2,15; (IC95%: 1,2-2,9)] e fístula [OR: 

12,0; (IC95%: (1,4-11,3)]; e bruxismo foi fator preditivo para queilite angular [OR: 5,55; 

(IC95%: 1,9-16,3)]. Conclusões: Os fatores determinantes para as variações da normalidade 

foram o gênero feminino, idade de 3 a 5 anos, higiene bucal insatisfatória, baixa renda 

familiar, e para as lesões de mucosa bucal foram cárie dentária e bruxismo.   

 

 

 

 

 

 

 



  

INTRODUÇÃO 

O odontopediatra deve estar atento às alterações patológicas em mucosa bucal, 

sobretudo em crianças de 0 a 5 anos. Dessa forma, ele deve estar capacitado a reconhecer, 

diagnosticar e tratar corretamente essas alterações, bem como auxiliar na elaboração de 

políticas de prevenção. Dentre as alterações da mucosa bucal mais frequentes em crianças, 

citam-se a ulceração aftosa recorrente; o herpes labial; as línguas geográfica, saburrosa e 

fissurada; a candidíase e as lesões de origem traumática
1,2

.  

 A influência de fatores sociodemográficos, como condições de moradia, estrutura e 

renda familiar, bem como a escolaridade dos pais e número de filhos, têm sido positivamente 

relacionados à presença de variações na saúde bucal do indivíduo, como cárie dentária e 

determinados tipos de alterações de mucosa bucal
3-6

.  

Em relação às alterações de mucosa bucal em crianças, além dos fatores 

sociodemográficos, têm-se investigado a influência de hábitos nocivos e outras patologias 

bucais na sua prevalência. Enquanto Bessa et al. (2004) apontaram o hábito de sucção de 

chupeta como fator preditivo para a ocorrência de candidíase bucal em crianças
2
, outro estudo 

tem sugerido o deslocamento de fragmentos dentários, provenientes de cárie dentária não 

tratada, como  agente causal de ulcerações em mucosa bucal
7
.  

Apesar da existência de estudos sobre alterações de mucosa bucal em pré-escolares, o 

conhecimento disponível sobre elas em crianças saudáveis é variável em decorrência dos 

distintos critérios metodológicos utilizados
2, 8-11

. Além disso, pouco se sabe sobre os fatores 

associados às variações da normalidade e lesões de mucosa bucal em crianças procedentes da 

zona urbana e rural. A escassez de dados epidemiológicos precisos em torno desse tema pode 

fazer com que as patologias da mucosa bucal em crianças sejam negligenciadas, 

diagnosticadas de forma inadequada ou tratadas incorretamente
1, 12

. 



  

O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de alterações da mucosa 

bucal, bem como a influência de condições sociodemográficas, hábitos nocivos, cárie dentária 

e nível de higiene bucal na ocorrência de variações da normalidade e lesões de mucosa bucal 

em crianças pré-escolares procedentes da zona urbana e rural.  

 

METODOLOGIA  

 O presente estudo transversal foi realizado com uma amostra representativa de 

crianças pré-escolares procedentes da zona urbana e rural de Diamantina, município 

localizado ao norte do Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Diamantina encontra-se no 

Vale do Jequitinhonha, conhecido por ser uma das regiões mais pobres do Brasil (IDH = 0, 

467)
13

. 

A população do estudo incluiu crianças de 0 a 5 anos de idade (até 71 meses) 

atendidas nas 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município durante as campanhas de 

vacinação realizadas no ano de 2010. Diamantina apresenta uma taxa de cobertura vacinal 

acima de 90%. Para realização do cálculo amostral, considerou-se uma prevalência de 

alterações da mucosa bucal de 25% a partir do estudo de Bessa
2 

et al., 2004; um intervalo de 

confiança (IC) de 95% e erro de estimativa de 5%; a amostra mínima requerida foi de 288 

indivíduos. Um fator de correção (efeito Cluster) de 1,6 foi aplicado para aumentar a precisão 

(n = 461 crianças). Foram acrescentadas na amostra 92 crianças (20%) para compensar 

possíveis perdas, totalizando uma amostra de 553 crianças, selecionados aleatoriamente 

durante as campanhas de vacinação. Dessas, 85,0% deveriam ser procedentes da zona urbana 

e 15,0% da zona rural, para respeitar a distribuição proporcional do município. Adotou-se 

uma amostragem sistemática para aleatorização da amostra, uma vez que as crianças 

encontravam-se naturalmente organizadas em fila durante as campanhas de vacinação. Sendo 

assim, para cada criança examinada a seguinte era descartada.   



  

A equipe de trabalho envolveu 10 examinadores e 20 assistentes distribuídos em 

grupos de três pessoas (um examinador e dois assistentes) para cada UBS. Todos os 10 

examinadores foram previamente treinados e calibrados em relação aos tipos de alterações de 

mucosa bucal
14

 e ao índice de dentes decíduos cariados, com extração indicada e obturados 

(ceo-d)
15

. Para tal, foram avaliadas 40 fotografias contendo os 23 tipos diferentes de 

alterações de mucosa bucal, bem como dentes decíduos cariados e restaurados. Após 7 dias da 

primeira avaliação, as mesmas 40 fotografias foram reavaliadas. Os resultados obtidos foram 

comparados com um padrão-ouro e os valores de Kappa intraexaminador e interexaminador 

superiores a 0,80. As divergências de diagnóstico foram discutidas e resolvidas por consenso.  

A coleta de dados foi realizada após a vacinação das crianças em cada UBS. Os 

pais/responsáveis pelas crianças foram convidados a participar da pesquisa e responder ao 

questionário aplicado por meio de entrevista face a face. Os dados coletados incluíram 

informações sociodemográficas, como procedência da criança (zona urbana ou rural), 

escolaridade da mãe e renda mensal do grupo familiar, além de informações referentes à 

criança, como idade, gênero e presença de hábitos nocivos, como sucção, bruxismo e hábito 

de morder objetos. A renda familiar foi calculada a partir da soma do salário mensal recebido 

por cada um dos membros ativos da família. A mãe relatou o seu nível de escolaridade a partir 

do número de anos concluídos na escola. 

 Em seguida, realizou-se o exame clínico bucal para identificação das alterações de 

mucosa bucal
2
 (Fig.1) e índice de ceo-d  de cada criança na própria UBS, em sala individual 

reservada previamente pelos pesquisadores. Crianças com idade inferior a 24 meses foram 

examinadas de acordo com o sistema joelho-joelho e as demais foram examinadas sentadas, 

todas de frente para um foco de luz natural. O exame foi realizado mediante observação visual 

direta da cavidade bucal, com auxílio de espátula de madeira, espelho clínico, sonda 

exploradora de ponta romba e gazes estéreis. As alterações da mucosa bucal observadas foram 



  

transcritas em uma ficha clínica especialmente elaborada, em que constavam 23 tipos 

diferentes de alterações. Foram consideradas como ulcerações bucais tanto úlceras 

traumáticas quanto ulceração aftosa recorrente. Verificou-se ainda o nível de higiene bucal 

dos pré-escolares. A higiene foi considerada insatisfatória quando era observada a presença de 

placa visível na superfície de um ou mais dentes decíduos. Todas as normas de biossegurança 

foram consideradas.  

Os dados coletados foram analisados pelo programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS for Windows, version 17.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA). Inicialmente, foi 

realizada análise descritiva de todas as variáveis do estudo. Em seguida, realizou-se teste de 

normalidade (Kolmogorov smirnov) e testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney para verificar a 

associação entre o número total de alterações da mucosa bucal, lesões e variações da 

normalidade com a idade, gênero e procedência da criança.  

Os testes qui-quadrado e Exato de Fisher foram utilizados para verificar a associação 

entre as lesões de mucosa bucal e as variações da normalidade mais frequentes com cada uma 

das variáveis independentes. Adotou-se valor de significância p < 0,05. Por fim, todas as 

variáveis independentes associadas com as lesões de mucosa e variações da normalidade que, 

no teste qui-quadrado apresentaram valor de p ≤ 0,20, foram inseridas no modelo de regressão 

logística multivariada, sendo realizadas sete análises de regressão. O modelo final incluiu as 

variáveis independentes, cujo valor de p permaneceu significativo independentemente das 

variáveis: procedência da criança, renda familiar, escolaridade da mãe e gênero.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Todas as crianças que necessitaram 

de tratamento foram encaminhadas para atendimento na clínica de Odontopediatria da 

UFVJM. 

 



  

RESULTADOS 

 A taxa de resposta deste estudo foi de 97,8%, totalizando 541 crianças investigadas. A 

média de idade foi de 38,2 meses (DP=17,1), sendo 281 (51,9%) pertencentes ao gênero 

masculino e 260 (48,1%) ao feminino. Conforme pré-determinado pelo cálculo amostral, 460 

(85,0%) crianças foram procedentes da zona urbana e 81 (15,0%), da zona rural.  

Um total de 436 alterações de 16 tipos diferentes foi encontrado em um universo de 

268 crianças (49,5%), sendo que 77,5% (n=338) eram variações da normalidade, enquanto 

apenas 22,5% (n=98) tratavam-se de lesões de mucosa bucal (tabela 1). As variações da 

normalidade mais prevalentes foram língua saburrosa 23,4% (n=129), manchas melânicas 

14,4% (n=78) e grânulos de Fordyce 8,1% (n=44), enquanto as lesões de mucosa bucal mais 

frequentes foram ulcerações bucais 11,8% (n=64), queilite angular 3,0% (n=16) e fístula 1,3% 

(n=7).  

Associação estatisticamente significativa foi observada entre a média do número total 

de lesões de mucosa bucal, variações da normalidade e alterações da mucosa bucal com o 

aumento da idade da criança. Foi observado ainda que a média do número total de alterações 

de mucosa bucal e de variações da normalidade apresentou associação estatisticamente 

significativa com o gênero feminino. Nenhuma associação foi verificada entre o número total 

de lesões de mucosa bucal e o gênero da criança e entre o número total de alterações de 

mucosa bucal, número de lesões e número de variações da normalidade com a procedência 

das crianças (Tabela 2).  

 A distribuição das lesões de mucosa bucal mais prevalentes neste estudo, bem como 

suas associações com as variáveis independentes, estão descritas nas tabelas 3 e 4. Já a 

distribuição das variações da normalidade mais prevalentes e suas associações com as 

variáveis independentes estão disponíveis nas tabelas 5 e 6.  



  

Os resultados significativos das análises de regressão logística múltipla para todos os 

fatores associados com cada alteração da mucosa bucal, ajustados para gênero e idade da 

criança, escolaridade da mãe, renda familiar e procedência, estão representados na tabela 7.  

Quanto às variações da normalidade, crianças com idade entre 3 e 5 anos possuíram 2,5 

vezes mais chance de apresentar língua saburrosa (IC95%: 1,6-4,1); 4,0 vezes mais chance de 

possuir manchas melânicas (IC95%: 2,3-7,2); e 12,7 vezes mais chance de apresentar 

grânulos de Fordyce (IC95%: 7,2-28,6). Língua saburrosa foi 2,3 vezes mais prevalente em 

crianças de baixa renda (IC95%: 1,3-4,3) e 4,6 vezes mais frequente em crianças com higiene 

bucal insatisfatória (IC 95%: 2,9-7,4).  Crianças procedentes da zona rural possuíram 3,86 

vezes mais chance de apresentar manchas melânicas (IC 95%: 2,1-7,1), bem como o gênero 

feminino apresentou 2,23 vezes mais chance de apresentar tal variação da normalidade (IC 

95%: 1,3-1,8). Crianças com cárie possuíram 6,19 vezes mais chance de apresentar linha Alba 

de oclusão (IC95%: 1,1-26,1). Já em relação às lesões de mucosa bucal, crianças com cárie 

detiveram 2,15 vezes mais chance de apresentar ulcerações bucais (IC95%: 1,2-3,9)] e 12,0 

vezes mais chance de possuir fístula (IC95%: (1,4-11,3). Por outro lado, crianças com 

bruxismo apresentaram 5,5 vezes maior chance de apresentar queilite angular [OR:5,55; 

(IC95%: 1,9-16,3)] (Tabela 7). 

 

DISCUSSÃO 

  A prevalência de alterações da mucosa bucal nas crianças avaliadas (49,5%) foi alta 

quando comparada a estudos semelhantes realizados na Argentina
2-4, 11, 16-19

. No entanto, foi 

inferior a de um estudo realizado com população indígena brasileira
20

 (52,6%). Essas 

variações nas taxas de prevalência podem estar relacionadas a diferenças nas características 

sociodemográficas das populações investigadas, além dos diferentes critérios de diagnóstico 

utilizados e tipos de alterações estudadas
2, 11, 21

.  



  

No presente estudo, 17 tipos de alterações de mucosa foram encontrados, sendo as 

mais prevalentes língua saburrosa (23,4%), manchas melânicas (14,4%), ulcerações bucais 

(11,8%) e grânulos de Fordyce (8,1%). Apesar da prevalência de alterações da mucosa bucal 

deste estudo ser considerada alta, o número total de lesões de mucosa (n=105; 24,7%) foi 

relativamente baixo quando comparado ao número total de variações da normalidade 

encontradas (n=320; 75,3%).  

A variação da normalidade mais prevalente no presente estudo foi língua saburrosa 

(23,4%). Essa prevalência foi alta quando comparada ao estudo de Garcia-Pola
17 

 et al. (2002) 

e ao estudo de Majorana
11 

et al. (2010), que verificaram um percentual de 16,0% e 7,2% para 

língua saburrosa, respectivamente. Dentre os fatores etiológicos para o seu desenvolvimento, 

cita-se a higiene bucal deficiente
1, 17, 22, 23

.  Os achados deste estudo confirmaram a higiene 

bucal insatisfatória como fator preditivo para língua saburrosa. A higiene bucal insatisfatória 

pode estar associada ainda à baixa escolaridade dos pais e à baixa renda familiar
6
, o que é 

reforçado pela maior ocorrência de língua saburrosa em crianças de baixa renda familiar 

verificada no presente estudo. 

A prevalência de manchas melânicas encontrada neste estudo foi alta (14,4%), quando 

comparada a estudos semelhantes desenvolvidos na Espanha
17

 (2,0%) e na Itália
11

 (0,34%). A 

discrepância nos resultados pode estar relacionada à diversidade étnica dos grupos 

populacionais pesquisados
24-27

. No presente estudo, a faixa etária de 3 a 5 anos e o gênero 

feminino foram fatores preditivos para a ocorrência de manchas melânicas. Pigmentações 

melânicas em mucosa bucal, geralmente, não possuem preferência pelo gênero dos 

indivíduos
26

. Dessa forma, mais estudos são necessários para verificar a razão desse resultado.  

A cárie dentária foi fator preditivo para ulcerações bucais e fístula. Um estudo recente 

tem sugerido a utilização do índice PUFA – (P/p- presença de envolvimento pulpar visível, 

U/u - ulceração provocada por deslocamentos de fragmentos dentários, F/f- fístula e A/a - 



  

abcesso) para avaliação da prevalência e da severidade das consequências clínicas da cárie 

dentária não tratada
7
. Entre as consequências consideradas através desse índice, citam-se a 

presença de ulcerações em mucosa bucal e fístula. Esse fato foi confirmado no presente 

estudo, que verificou que a cárie dentária foi um fator preditivo para ocorrência de ulcerações 

bucais e fístula.  

Queilite angular foi encontrada em 3,0% das crianças examinadas, prevalência 

semelhante a estudos realizados na Argentina
3
 (3,54%) e Espanha

17
 (3,79%), superior a outro 

estudo brasileiro
2
 (0,08%) e baixa quando comparada com estudo desenvolvido com pré-

escolares da África do Sul
4
 (15,1%).  A classificação da queilite é baseada em sua etiologia, 

sendo, na maioria das vezes, proveniente de deficiências nutricionais, alergia, infecção ou 

irritação física, potencialmente favorecida por determinadas condições anatômicas
4, 28

. O 

bruxismo, por sua vez, consiste em um transtorno caracterizado por movimentos 

estereotipados de ranger ou apertar dos dentes, que pode ocorrer tanto durante o sono quanto 

durante a vigília, provocando, frequentemente, desgastes nas superfícies oclusais dos dentes
29

. 

Neste estudo, a presença de bruxismo foi fator preditivo para a ocorrência de queilite angular; 

no entanto, outros estudos são necessários para melhor esclarecer essa associação, uma vez 

que o diagnóstico utilizado baseou-se apenas no relato dos pais.  

 Esta pesquisa apresenta um diferencial quando comparada com outros estudos: a 

estratificação da amostra entre zona urbana e rural. Apesar da distribuição do número total de 

alterações entre essas áreas ter sido semelhante, houve prevalência significativa de manchas 

melânicas na zona rural, quando comparada à zona urbana. Além disso, este estudo contempla 

uma faixa etária pouco investigada em estudos prévios semelhantes
2, 3, 11

. No entanto, um 

fator limitante neste estudo é o fato de que as alterações da mucosa bucal foram evidenciadas 

a partir de um único exame de cada paciente, sem considerar a história pregressa de lesões 

recorrentes. Esse fato possivelmente subestimou a prevalência de lesões reincidentes, como a 



  

estomatite aftosa recorrente e o herpes labial recorrente. Assim, torna-se necessária a 

realização de estudos longitudinais que observem a remissão das alterações, além de verificar 

a relação causa-efeito entre as associações estatisticamente significativas observadas neste 

estudo. 

Apesar do número reduzido de estudos que verificam a prevalência e os fatores 

relacionados às alterações da mucosa bucal em crianças de 0 a 5 anos, os odontopediatras 

devem estar preparados para saber reconhecê-las, diagnosticá-las adequadamente e tratá-las 

corretamente quando necessário
1, 11

. O reconhecimento e distinção entre as estruturas bucais 

normais, as variações da normalidade e as alterações patológicas, bem como a identificação 

dos fatores determinantes de sua ocorrência são essenciais para a elaboração de propostas de 

tratamento e políticas de prevenção em saúde pública
30

. Este trabalho serve ainda para 

estimular os órgãos públicos locais a desenvolverem trabalhos educacionais que orientem os 

pais e responsáveis sobre a influência dos fatores determinantes para a ocorrência das 

alterações de mucosa oral em crianças de 0 a 5 anos.  

Através deste estudo, pôde-se observar uma alta prevalência de alterações da mucosa 

bucal em crianças de 0 a 5 anos. Os fatores determinantes mais frequentemente associados às 

lesões de mucosa bucal foram cárie dentária e bruxismo e às alterações de normalidade foram 

o gênero, idade, nível de higiene bucal, renda familiar a procedência da criança.   

 

Pontos principais: 

O que este estudo acrescenta? 

 Prevalência de alterações de mucosa bucal em crianças de 0 a 5 anos e levantamento 

de hipóteses a serem testadas em estudos analíticos futuros. 

 Diferenças na prevalência de alterações de mucosa bucal entre pré-escolares 

procedentes da zona urbana e rural. 



  

 Demonstra que não só os fatores sociodemográficos como a influência de outras 

condições bucais, como cárie dentária e bruxismo, estão relacionados à maior 

ocorrência de determinadas alterações de mucosa bucal.   

Por que este trabalho é importante para os odontopediatras? 

 Fornece dados epidemiológicos adicionais sobre a prevalência e os fatores associados 

às alterações de mucosa bucal em crianças de 0 a 5 anos.  

 Auxilia no diagnóstico diferencial entre variações da normalidade e lesões de mucosa 

bucal, bem como na elaboração de propostas de tratamento e planejamento de políticas 

de prevenção em saúde pública. 
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Figura 1. Sequência de exame clínico da mucosa bucal. 1: lábio superior (vermelhão); 2: 

mucosa labial superior; 3: mucosa alveolar superior; 4: gengiva superior/rebordo alveolar; 5: 

palato duro; 6: palato mole; 7: orofaringe; 8: dorso de língua; 9: bordos laterais da língua; 10: 

ventre da língua; 11: assoalho da boca; 12: gengiva inferior/rebordo alveolar; 13: mucosa 

alveolar inferior; 14: mucosa bucal direita e esquerda; 15: mucosa labial inferior; 16: lábio 

inferior (vermelhão; 17: comissuras labiais. Fonte: Bessa et al., 2004.  
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gênero e procedência (n=541) 

Tabela 3. Associação das principais lesões de mucosa bucal encontradas com as variáveis 

sociodemográficas da criança 

Tabela 4. Associação das principais lesões da mucosa bucal encontradas com cárie dentária, 

higiene bucal e presença de hábitos nocivos 

Tabela 5. Associação das principais variações da normalidade encontradas com as variáveis 

sociodemográficas da criança 
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Figura 1. Sequência de exame clínico da mucosa bucal. 1: lábio superior (vermelhão); 2: 

mucosa labial superior; 3: mucosa alveolar superior; 4: gengiva superior/rebordo alveolar; 5: 

palato duro; 6: palato mole; 7: orofaringe; 8: dorso de língua; 9: bordos laterais da língua; 10: 

ventre da língua; 11: assoalho da boca; 12: gengiva inferior/rebordo alveolar; 13: mucosa 

alveolar inferior; 14: mucosa bucal direita e esquerda; 15: mucosa labial inferior; 16: lábio 

inferior (vermelhão); 17: comissuras labiais. Fonte: Bessa et al., 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa das alterações da mucosa bucal encontradas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações da Mucosa Bucal Total n (%) 

Variações da normalidade  

    Língua Saburrosa                                     129 (23.4) 

    Manchas Melânicas 78 (14.4) 

   Grânulos de Fordyce   44 (8.1) 

   Tórus Mandibular  34 (6.3) 

   Tórus Palatino 27 (5.0) 

    Língua Geográfica  15 (2.8) 

    Linha Alba  8 (1.5) 

    Língua Fissurada 3 (0.6) 

Total de variações da normalidade: 338 (77.5) 

Lesões de mucosa bucal  

   Ulcerações bucais  64 (11.8) 

    Queilite Angular   16 (3.0) 

    Fístula    7 (1.3) 

    Hiperplasia Fibrosa Inflamatória  3 (0.6) 

   Candidíase  2 (0.4) 

    Rânula 3 (0.6) 

    Leucoedema 

 

    Nódulos de Bohn 

2 (0.4) 

1 (0.2) 

Total de lesões de mucosa bucal:  98 (22.5) 

Total de variações da mucosa bucal:         436 (100.0) 



  

Tabela 2. Distribuição das lesões e variações da normalidade da cavidade bucal por idade, gênero e procedência (n=541) 

Variável Tamanho 

da 

amostra 

Número de 

lesões de 

mucosa 

bucal 

Média (DP) Número de 

variações da 

normalidade 

Média (DP) Número total 

de alterações 

de mucosa 

bucal 

Média (DP) 

 

Idade (meses) 

   1-11 

   12-23 

   24-35 

   36-47 

   48-59 

   60-71 

 

 

37 

88 

106 

96 

169 

45 

 

 

2 

6 

19 

20 

38 

20 

 

P
kw

=<0,001 

0,05 (0,22) 

0,07 (0,25) 

0,18 (0,38) 

0,21 (0,43) 

0,22 (0,43) 

0,44 (0,50) 

 

 

3 

13 

47 

72 

132 

62 

 

P
kw

=<0,001 

0,08 (0,22) 

0,15 (0,35) 

0,44 (0,66) 

0,75 (0,84) 

0,78 (0,85) 

1,38 (1,02) 

 

 

5 

19 

66 

92 

160 

82 

 

P
kw

=<0,001 

0,14 (0,34) 

0,22 (0,46) 

0,62 (0,78) 

0,96 (0,96) 

1,01 (0,99) 

    1,84 (1,20) 

 

Gênero 

   Masculino 

   Feminino 

 

 

281 

260 

 

 

49 

56 

 

P
mw

=0,230 

0,17 (0,38) 

0,22 (0,42) 

 

 

144 

185 

 

P
mw

=0,004 

0,51 (0,76) 

0,71 (0,86) 

 

 

193 

241 

 

P
mw

=0,003 

0,69 (0,92) 

0,93 (1,03) 

 

Procedência 

   Zona urbana 

   Zona rural 

 

 

460 

81 

 

 

93 

12 

 

P
mw

=0,288 

0,20 (0,41) 

0,15 (0,35) 

 

 

270 

59 

 

P
mw

=0,245 

0,59 (0,80) 

0,73 (0,90) 

 

 

363 

71 

 

P
mw

=0,331 

0,79 (0,98) 

0,88 (0,96) 
KW

 teste kruskal-Wallis, 
mw

teste Mann-Whitney 



  

 

Tabela 3. Associação das principais lesões de mucosa bucal encontradas com as variáveis sociodemográficas da criança 

 Idade em meses Gênero Procedência Escolaridade da mãe Renda familiar 

Lesão de mucosa 

1-36 

n (%) 

37-71 

n (%) 

Masculino 

n (%) 

Feminino 

n (%) 

Urbana 

n (%) 

Rural 

n (%) 

8 anos ou 

mais 

n (%) 

Menos de 

8 anos 

n (%) 

2 SM ou 

mais 

n (%) 

Menos de 

2 SM 

n (%) 

p 0,003  0,258  0,335  0,630  0,040  

Ulceração bucal 22 (34,4) 42 (65,6) 29 (45,3) 35 (54,7) 57 (89,1) 7 (10,9) 35 (54,7) 29 (45,3) 10 (15,6) 54 (84,4) 

p 0,898  0,875  0,147
F
  0,680  0,041  

Queilite angular 8 (2,9) 8 (3,1) 8 (2,9) 8 (3,1) 16 (3,5) 0 (0,0) 10 (3,2) 6 (2,6) 8 (5,6) 8 (2,0) 

p 0,061
F
  0,716

F
  0,072

F
  1,000

F
  1,000

F
  

Fístula 1 (0,4) 6 (2,3) 3 (1,1) 4 (1,5) 4 (0,9) 3 (3,7) 4 (1,3) 3 (1,3) 2 (1,4) 5 (1,3) 

                                      p 

Presença de Lesão de 

Mucosa               

0,000 

27 (26,0) 

 

77 (74,0) 

0,273 

49 (47,1) 

 

55 (52,9) 

0,275 

92 (88,5) 

 

12 (11,5) 

0,625 

62 (59,6) 

 

42 (40,4) 

0,673 

29 (27,9) 

 

75 (72,1) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM = salário mínimo    
F
Teste Exato de Fisher 

 



  

Tabela 4. Associação das principais lesões da mucosa bucal encontradas com cárie dentária, higiene bucal e presença de hábitos nocivos 

 

Lesão de mucosa 

Cárie Dentária Higiene Bucal Hábito de Sucção Bruxismo Morder Objetos 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Satisfatória 

n (%) 

Insatisfatória 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

p 0,000  0,000  0,201  0,702  0,742  

Ulceração Bucal 29 (45,3) 35 (54,7) 18 (28,1) 46 (71,9) 56 (87,5) 8 (12,5) 56 (87,5) 8 (12,5) 57 (89,1) 7 (10,9) 

p 0,104
 F

  0,580  1,000
F
  0,001  0,119

 F
  

Queilite Angular 14 (87,5) 2 (12,5) 8 (50,0) 8 (50,0) 13 (81,3) 3 (18,8) 6 (37,5) 10 (62,5) 12 (75,0) 4 (25,0) 

p 0,007
F
  0,003

F
  0,360

F
  0,177

F
  0,600

F
  

Fístula 1 (14,3) 6 (85,7) 0 (0,0) 7 (100,0) 7 (100,0) 0 (0,0) 5 (71,4) 2 (28,6) 6 (85,7) 1 (14,3) 

p                                             

 

Presença de Lesão de 

Mucosa               

0,000 

51 (49,0) 

 

53 (51,0) 
0,000 

33 (31,7) 

 

71 (68,3) 

0,567 

87 (83,7) 

 

17 (16,3) 

0,121 

88 (84,6) 

 

16 (15,4) 

0,574 

93 (89,4) 

 

11 (10,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
 Teste Exato de Fischer 



  

Tabela 5. Associação das principais variações da normalidade encontradas com as variáveis sociodemográficas da criança 

 

Variações da 

Normalidade 

Idade em meses Gênero Procedência Escolaridade da mãe Renda 

1-36 

n (%) 

37-71 

n (%) 

Masculin

o 

n (%) 

Feminino 

n (%) 

Urbana 

n (%) 

Rural 

n (%) 

8 anos ou 

mais 

n (%) 

Menos de 

8 anos 

n (%) 

2 SM ou 

mais 

n (%) 

Menos de 

2 SM 

n (%) 

p 0,000  0,106  0,108  0,004  0,000  

Língua Saburrosa 26 (20,2) 103 (79,8) 59 (45,7) 70 (54,3) 104 (80,6) 25 (19,4) 60 (46,5) 69 (53,5) 17 (13,2) 112 (86,8) 

p 0,000  0,001  0,000  0,007  0,004  

Manchas Melânicas 16 (20,5) 62 (79,5) 27 (34,6) 51 (65,4) 26 (33,3) 52 (66,7) 34 (43,6) 44 (56,4) 10 (12,8) 68 (87,2) 

p 0,000
F
  0,031  0,376

F
  0,465  0,047  

Grânulos de Fordyce 0 (0,0) 44 (100,0) 16 (36,4) 28 (63,6) 40 (90,9) 4 (9,1) 23 (52,3) 21 (47,7) 6 (13,6) 38 (86,4) 

p 0,165
F
  0,726

F
  0,613

F
  0,728

F
  0,438

F
  

Linha Alba 2 (0,7) 6 (2,3) 5 (1,8) 3 (1,2) 8 (1,7) 0 (0,0) 4 (1,3) 4 (1,7) 3 (2,1) 5 (1,3) 

p 0.354  0.815  0.005
F
  0.580  0.438  

Tórus Mandibular 18 (52,9) 16 (47,1) 17 (50,0) 17 (50,0) 34 (100,0) 0 (0,0) 18 (52,9) 16 (47,1) 7 (20,6) 27 (79,4) 

p 0,377  0,435  0,023
F
  0,314  0,682  

Tórus Palatino 10 (37,0) 17 (63,0) 16 (59,3) 11 (40,7) 27 (100,0) 0 (0,0) 13 (48,1) 14 (51,9) 8 (29,6) 19 (70,4) 

                                          

p 

Língua Geográfica 

0,064
F
 

3 (20,0) 

 

12 (80,0) 

0,913 

8 (53,3) 

 

7 (46,7) 

0,480
 F

 

12 (80,0) 

 

3 (20,0) 
0,017

 F
 

4 (26,7) 

 

11 (73,3) 

0,132
 F

 

1 (6,7) 

 

14 (93,3) 

                                          

P 

Variações da 

Normalidade 

0,000 

61 (26,6) 

 

168 (73,4) 
0,003 

102 (44,5) 

 

127 (55,5) 

0,508 

192 (83,8) 

 

37 (16,2) 
0,001 

113 (49,3) 

 

116 (50,7) 
0,000 

37 (16,2) 

 

192 (83,8) 

 

 

 

 

 

SM = salário mínimo 
F
 Teste exato de Fisher 

 



  

Tabela 6. Associação das principais variações da normalidade encontradas com cárie dentária, higiene bucal e presença de hábitos nocivos 

 

Variações da 

Normalidade 

Cárie Dentária Higiene Bucal Hábito de Sucção Bruxismo Morder Objetos 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Satisfatóri

a 

n (%) 

Insatisfatóri

a 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

p 0,000  0,000  0,144  0,088         0,936  

Língua Saburrosa 54 (41,9) 75 (58,1) 32 (24,8) 97 (75,2) 111 

(86,0) 

18 (14,0) 120 (93,0) 9 (7,0) 113 (87,6) 16 (12,4) 

p 0,000  0,000  0,388  0,090  0,193  

Manchas Melânicas 34 (43,6) 44 (56,4) 25 (32,1) 53 (67,9) 61 (78,2) 17 (21,8) 65 (83,3) 13 (16,7) 65 (83,3) 13 (16,7) 

p 0,008  0,000  0,669  0,346  0,860
 
  

Grânulos de Fordyce 21 (47,7) 23 (52,3) 13 (29,5) 31 (70,5) 37 (84,1) 7 (15,9) 41 (93,2) 3 (6,8) 39 (88,6) 5 (11,4) 

p 0,021
F
  0,024

F
  0,643

F
  1,000

F
  0,604

F
  

Linha Alba 2 (25,0) 6 (75,0) 1 (12,5) 7 (87,5) 6 (75,0) 2 (25,0) 7 (87,5) 1 (12,5) 8 (100,0) 0 (0,0) 

p 0,870  0,058  0,369
F
  0,209  0,645  

Tórus Mandibular 22 (64,7) 12 (35,3) 14 (41,2) 20 (58,8) 30 (88,2) 4 (11,8) 28 (82,4) 6 (17,6) 29 (85,3) 5 (14,7) 

p 0,449  0,355  0,976  0,344
F
  0,558

F
  

Tórus Palatino 16 (59,3) 11 (40,7) 13 (48,1) 14 (51,9) 22 (81,5) 5 (18,5) 26 (96,3) 1 (3,7) 23 (85,2) 4 (14,8) 

                                          

p 

Língua Geográfica               

0,294 

8 (53,3) 

 

7 (46,7) 

0,184 

6 (40,0) 

 

9 (60,0) 

0,327
 F

 

14 (93,3) 

 

1 (6,7) 

1,000
 F

 

14 (93,3) 

 

1 (6,7) 

1,000
 F

 

14 (93,3) 

 

1 (6,7) 

                                          

p 

Presença de Variação da 

Normalidade 

0,000 

113 (49,3) 

 

116 (50,7) 
0,000 

79 (34,5) 

 

150(65,5) 

0,668 

189 

(82,5) 

 

40 (17,5) 

0,912 

204 (89,1) 

 

25 (10,9) 

0,178 

196 (85,6) 

 

33 (14,4) 

 

 F
 Teste exato de Fisher 



  

 

 Tabela 7. Fatores associados com lesões de mucosa e variações da normalidade em crianças 

pré-escolares, Regressão logística múltipla – modelo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ajustado para gênero e idade da criança, escolaridade da mãe, renda familiar, procedência 

 

 

 

 

 

Fatores associados com cada alteração OR 

ajustado* 

IC 95% p 

Lesões de mucosa    

Ulceração bucal 

   Cárie (presente) 

 

2,15 

 

(1,2-3,9) 

 

0,011 

Queilite angular 

   Bruxismo (presente) 

 

5,55 

 

(1,9-16,3) 

 

0,002 

Fístula 

   Cárie (presente) 

 

12,0 

 

(1,4-11,3) 

 

0,039 

 

Variações da normalidade 

   

Língua saburrosa 

   Idade (37-71 meses) 

   Renda (menos que 2 salários mínimos) 

   Higiene bucal (insatisfatória) 

 

2,55 

2,35 

4,65 

 

(1,6-4,1) 

(1,3-4,3) 

(2,9-7,4) 

 

<0,001 

0,006 

<0,001 

Manchas melânicas 

   Idade (37-71 meses) 

   Gênero (feminino) 

   Procedência (rural) 

 

4,07 

2,23 

3,86 

 

(2,3-7,2) 

(1,3-3,8) 

(2,1-7,1) 

 

<0,001 

0,003 

<0,001 

Grânulos de Fordyce 

   Idade (37-71 meses) 

 

12,70 

 

(7,2-28,6) 

 

<0,001 

Linha Alba 

   Cárie (presente) 

 

6,19 

 

(1,1-26,1) 

 

0,042 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



  

Considerações finais 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escassez de dados epidemiológicos precisos em torno das alterações de mucosa 

bucal em crianças pode fazer com que patologias graves sejam negligenciadas, diagnosticadas 

de forma inadequada ou tratadas incorretamente (Rioboo-Crespo et al., 2005; Crivelli et al., 

1988). Uma vez que estudos têm apontado a predileção que determinadas lesões de mucosa 

bucal possuem por essa faixa etária (Rioboo-Crespo et al., 2005; Dhanuthai et al., 2007), os 

odontopediatras devem estar aptos a diagnosticá-las adequadamente.  

A partir dos resultados encontrados no presente estudo pode-se concluir que as 

alterações de mucosa bucal são frequentes e diversificadas em crianças de 0 a 5 anos. Além 

disso, a influência de condições sociodemográficas, como renda familiar, local de 

procedência, idade e gênero da criança, são possíveis explicações para as diferentes 

prevalências de alterações de mucosa bucal verificadas na literatura.   

Este estudo também contribuiu para o esclarecimento de que não apenas as condições 

ambientais e sociais em que a criança se insere podem estar relacionadas a alterações da 

mucosa bucal, como também outras alterações nas condições de saúde bucal, como cárie 

dentária, higiene insatisfatória e bruxismo. Sendo assim, estudos futuros que envolvam a 

investigação de alterações de mucosa bucal, tanto em crianças como em adultos, devem 

verificar a existência dessas variáveis. 

A prevalência de alterações da mucosa bucal nas crianças pré-escolares foi alta. Os 

fatores determinantes mais frequentemente associados às alterações de normalidade foram o 

gênero, idade, nível de higiene bucal, renda familiar e a procedência da criança e, às lesões de 

mucosa bucal, foram cárie dentária e bruxismo. Esses dados epidemiológicos adicionais sobre 



  

variações da normalidade e lesões de mucosa bucal em crianças são essenciais para o 

desenvolvimento de propostas de tratamento e políticas de prevenção em saúde pública. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Seu filho(a) está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Estado 

nutricional da criança pré-escolar: cárie dentária e alterações da mucosa bucal”, cuja 

participação não é obrigatória. O estudo tem como objetivo avaliar se a cárie dentária e 

alterações da mucosa bucal (lesões e alterações da normalidade) estão relacionadas ao estado 

nutricional (avaliação do peso e altura) de crianças com idade entre 0 e 5 anos, nascidas na 

região de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. A criança será submetida a um exame clínico 

bucal para avaliar as alterações de mucosa bucal presentes e o índice de cárie dentária. O 

examinador utilizará luvas descartáveis e espátulas de madeira. O exame é indolor não 

causando nenhum desconforto. Sua criança também será medida e pesada. Pelo fato desta 

pesquisa ter única e exclusivamente interesse científico, foi aceita pelo(a) senhor(a), que 

poderá desistir de participar a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando 

informar, da maneira que achar mais conveniente, a sua desistência.  Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo na relação entre você, seu filho(a) e o pesquisador ou com a Clínica de 

Odontopediatria da UFVJM em Diamantina – MG.  

Esse estudo, que investigará se a cárie dentária e as alterações da mucosa bucal estão 

relacionadas ao estado nutricional de crianças pré-escolares, contribuirá para identificarmos se 

esses fatores são marcadores de risco para a desnutrição e/ou obesidade, servindo para orientar 

os profissionais da área da Odontologia e afins no diagnóstico e planejamento do atendimento 

em saúde pública.  

Os riscos referentes à participação da criança referem-se ao desconforto durante o 

exame bucal e obtenção das medidas antropométricas (peso e altura da criança). O senhor(a) 

poderá relatar ainda algum constrangimento durante a entrevista. Já os benefícios serão 

orientação sobre saúde bucal e atendimento e acompanhamento da criança nas clínicas de 



  

extensão odontológica, Odontopediatria ou Estomatologia da UFVJM caso ela necessite de 

tratamento. O senhor(a) e seu filho(a) não receberão nenhum tipo de remuneração pela 

participação nesta pesquisa. 

      As informações obtidas através desta pesquisa poderão ser divulgadas em encontros 

científicos como congressos, ou em revistas científicas, mas não possibilitarão a identificação 

do seu filho(a). Dessa forma, garantimos o sigilo na participação. Você receberá uma cópia 

deste termo no qual constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, com quem o 

senhor(a) poderá tirar suas dúvidas agora ou a qualquer momento. 

 

Assinatura do pesquisador responsável:  

 

_______________________________________________ 

                        Maria Letícia Ramos Jorge 

 (Rua Arraial dos Forros, 215- Diamantina- MG- (38) 35311415) 

 

 

Assinatura de acordo: __________________________________________ 

                                                  (Assinatura do pai ou responsável) 

 

                                                                                                                            

Informações: Rua da Glória, 187 – Centro – Diamantina/MG 

Telefax: 38 3532 6060 – Professora Agnes Maria Gomes Murta  

ou Dione de Paula  
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APÊNDICE B 

Formulário 1 – Identificação 

Identificação                

Número da ficha:_______________________________Data: ___________________ 

Nome da criança________________________________________________________ 

Idade:______anos_______meses     Gênero: (   ) Masculino               (   ) Feminino 

Mãe:_________________________________________Idade atual:________________ 

 

Endereço:___________________________________________Bairro:______________ 

 

Cidade:______________________________________________Tel._______________ 

 

Responsável:____________________________________________________________ 

 

Peso (nasc)____________Comprimento (nasc)_____________  

 

Peso atual)____________Comprimento(atual)_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

APÊNDICE C 

Formulário 2 – Questionário 

1-Estado civil da mãe ou responsável: 

(   ) solteiro; (   ) casado; (   ) divorciado; (   ) outro.  

2-Nível de escolaridade da mãe: 

(   ) Nenhum;  (   ) Ensino fundamental incompleto até a 4ª série;  (  ) Ensino fundamental 

incompleto após a 4ª série;  (   ) Ensino fundamental completo;  (   ) Ensino médio 

incompleto; (   ) Ensino médio completo; (   ) Ensino superior incompleto;  (   ) Ensino 

superior completo; (   ) Pós-graduação; (   ) Desconheço.  

3-Nível de escolaridade do pai: 

(   ) Nenhum; (   ) Ensino fundamental incompleto até a 4ª série; (  ) Ensino fundamental 

incompleto após a 4ª série (   ) Ensino fundamental completo;  (   ) Ensino médio 

incompleto; (   ) Ensino médio completo; (   ) Ensino superior incompleto; (   ) Ensino 

superior completo; (   ) Pós-graduação; (   ) Desconheço.  

4-Qual é a renda mensal de seu grupo familiar? 

(   ) Menos de um salário mínimo; (   ) De um a menos de dois salários mínimos;  (  ) De 

dois a menos de cinco salários mínimos; (   ) De cinco a menos de dez salários mínimos;     

(   ) Acima  de quinze salários mínimos.  

 

5-Número de filhos: 

(   ) Um; (   ) Dois; (   ) Três; (   ) Quatro; (   ) Cinco; (   ) Mais de cinco.  

6-Quantas pessoas, incluindo você próprio, vivem da renda mensal do seu grupo familiar? 

(   ) Uma; (  ) Duas ou três;  (   ) Quatro ou cinco; (   ) Seis ou sete;  (   ) Oito ou nove; (   ) 

Dez ou mais.  

 

7-Com quem a criança passa a maior parte do dia? (cuidador principal?_____________ 

 

8-Seu filho sentiu dor de dente alguma vez na vida? ____________________________ 

 

9-Seu filho sentiu dor de dente nos últimos 6 meses?____________________________ 

 

10-Seu filho apresenta algum problema de saúde? (   ) Sim; (   ) Não 

Qual?__________________________________________________________________ 

11-A criança já foi internada em algum hospital? (  ) Não (  ) Sim, Quantas vezes?_________ 

Com que idade?_______Por qual(is) motivo(s)__________________ 

 

Doenças: (  ) Sarampo   (   ) Rubéola   (   ) Varicela   (   ) Caxumba   (   ) Difteria   (   ) Sífilis   

(   ) Impetigo   (   ) Actinomicose   (  ) Herpangina   (  ) Escarlatina   (  ) Gengivite 

estreptocócica   (  ) Osteomielite supurativa   (  ) Estomatite herpética secundária   (  ) Herpes 



  

zoster  (  ) Estomatite aftosa  (  ) Estomatite aftosa recidivante    (  ) Úlceras traumáticas  (  ) 

NOMA  (  ) Blastomicose   (  ) Candidíase  (  ) Deficiência do complexo B 

12-Gestação: 

Idade da mãe:____________ 

Parto: (  ) Normal  (  ) Prematuro 

13-Amamentação 

Peito: (  ) sim  (  )não, quanto tempo?____________________frequência:________________ 

Mamadeira: (  )sim  (  )não, quanto 

tempo?_______________frequência:_____________________ 

 

14- Recordatório Alimentar de 24 horas: 

Café da Manhã:__________________________________________________________ 

Lanche:________________________________________________________________ 

Almoço:_______________________________________________________________ 

Lanche da tarde:_________________________________________________________ 

Jantar:_________________________________________________________________ 

Lanche da Noite:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

APÊNDICE D 

Formulário 3 – Ficha de exame clínico 

Ceo-d 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

                   

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

                    

hígido (1)  / lesão de cárie cavitada em esmalte e/ou dentina (2) / dente restaurado sem cárie 

(3) /dente restaurado com cárie (4) /  dente ausente devido à cárie (5)   /selante (6)  

Higiene bucal: (   ) satisfatória  (   ) insatisfatória 

Locais de acúmulo de placa visível: _______________________________________ 

Alterações da normalidade ou lesões da mucosa bucal 

(    ) Nenhuma     (     ) Língua Fissurada 

(     ) Afta     (     ) Língua geográfica 

(     ) Candidíase    (     ) Língua saburrosa 

(     ) Grânulos de Fordyce   (     ) Manchas melânicas 

(     ) Herpes recorrente   (     ) Queilite angular 

(     ) Hiperplasia fibrosa inflamatória  (     ) Tórus mandibular 

(     ) Hiperqueratose    (     ) Tórus palatino 

(     ) Leucoedema    (     ) Úlcera traumática  

(     ) Mucocele    (     ) Pérola de Epstein 

(     ) Cistos da lâmina dentária   (    ) Epúlide congênito do recém-nascido 

(     ) Rânula      (    ) Glossite rombóide mediana 

(     ) Fístula     (     ) Nódulos de Bohn 

 

Outra lesão:____________________________________________________________ 
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3.9. Submission of Revised Manuscripts 
Revised manuscripts must be uploaded within 2 months of authors being notified of 

conditional acceptance pending satisfactory revision. Locate your manuscript under 

'Manuscripts with Decisions' and click on 'Submit a Revision' to submit your revised 

manuscript. Please remember to delete any old files uploaded when you upload your revised 

manuscript. All revisions must be accompanied by a cover letter to the editor. The letter must 

a) detail on a point-by-point basis the author's response to each of the referee's comments, and 

b) a revised manuscript highlighting exactly what has been changed in the manuscript after 

revision. 

 

3.10 Online Open 

OnlineOpen is available to authors of primary research articles who wish to make their article 

available to non-subscribers on publication, or whose funding agency requires grantees to 

archive the final version of their article. With OnlineOpen, the author, the author's funding 

agency, or the author's institution pays a fee to ensure that the article is made available to non-



  

subscribers upon publication via Wiley InterScience, as well as deposited in the funding 

agency's preferred archive. 

For the full list of terms and conditions, see 

http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms. 

Any authors wishing to send their paper OnlineOpen will be required to complete the 

payment form available from our website at: https://wileyonlinelibrary.com/onlineopen 

Prior to acceptance there is no requirement to inform an Editorial Office that you intend to 

publish your paper OnlineOpen if you do not wish to. All OnlineOpen articles are treated in 

the same way as any other article. They go through the journal's standard peer-review process 

and will be accepted or rejected based on their own merit. 

 

4. MANUSCRIPT TYPES ACCEPTED  
Original Articles: Divided into: Summary, Introduction, Material and methods, Results, 

Discussion, Bullet points, Acknowledgements, References, Figure legends, Tables and 

Figures arranged in this order. The summary should be structured using the following 

subheadings: Background, Hypothesis or Aim, Design, Results, and Conclusions and should 

be less than 200 words. A brief description, in bullet form, should be included at the end of 

the paper and should describe What this paper adds and Why this paper is important to 

paediatric dentists. 

 

Review Articles: may be invited by the Editor. 

 

Short Communications: should contain important, new, definitive information of sufficient 

significance to warrant publication. They should not be divided into different parts and 

summaries are not required. 

 

Clinical Techniques: This type of publication is best suited to describe significant 

improvements in clinical practice such as introduction of new technology or practical 

approaches to recognised clinical challenges. 

 

Brief Clinical Reports/Case Reports: Short papers not exceeding 800 words, including a 

maximum of three illustrations and five references may be accepted for publication if they 

serve to promote communication between clinicians and researchers. If the paper describes a 

genetic disorder, the OMIM unique six-digit number should be provided for online cross 

reference (Online Mendelian Inheritance in Man). 

 

A paper submitted as a Brief Clinical/Case Report should include the following: 

 a short Introduction (avoid lengthy reviews of literature); 

 the Case report itself (a brief description of the patient/s, presenting condition, any 

special investigations and outcomes); 

 a Discussion which should highlight specific aspects of the case(s), explain/interpret 

the main findings and provide a scientific appraisal of any previously reported work in 

the field.  

 Please provide up to 3 bullet points (per heading) for your manuscript under the 

headings: 1. What this clinical report adds, and 2. Why this case report is important to 

paediatric dentists. Bullet points should be added to the end of your manuscript, before 

the references. 



  

Letters to the Editor: Should be sent directly to the editor for consideration in the 

journal. 

5. MANUSCRIPT FORMAT AND STRUCTURE 

5.1. Format Language:  

The language of publication is English. Authors for whom English is a second language must 

have their manuscript professionally edited by an English speaking person before submission 

to make sure the English is of high quality. It is preferred that manuscript is professionally 

edited. A list of independent suppliers of editing services can be found at 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp. All services are paid for and 

arranged by the author, and use of one of these services does not guarantee acceptance or 

preference for publication. 

 

5.2. Structure 

The whole manuscript should be double-spaced, paginated, and submitted in correct English. 

The beginning of each paragraph should be properly marked with an indent. 

 

Original Articles (Research Articles): should normally be divided into: Summary, 

Introduction, Material and methods, Results, Discussion, Bullet points, Acknowledgements, 

References, Figure legends, Tables and Figures arranged in this order. 

 

Summary should be structured using the following subheadings: Background, Hypothesis or 

Aim, Design, Results, and Conclusions. 

 

Introduction should be brief and end with a statement of the aim of the study or hypotheses 

tested. Describe and cite only the most relevant earlier studies. Avoid presentation of an 

extensive review of the field. 

 

Material and methods should be clearly described and provide enough detail so that the 

observations can be critically evaluated and, if necessary repeated. Use section subheadings in 

a logical order to title each category or method. Use this order also in the results section. 

Authors should have considered the ethical aspects of their research and should ensure that 

the project was approved by an appropriate ethical committee, which should be stated. Type 

of statistical analysis must be described clearly and carefully. 

 

(i) Experimental Subjects: Experimentation involving human subjects will only be published 

if such research has been conducted in full accordance with ethical principles, including the 

World Medical Association Declaration of Helsinki (version 2008) and the additional 

requirements, if any, of the country where the research has been carried out. Manuscripts must 

be accompanied by a statement that the experiments were undertaken with the understanding 

and written consent of each subject and according to the above mentioned principles. A 

statement regarding the fact that the study has been independently reviewed and approved by 

an ethical board should also be included. Editors reserve the right to reject papers if there are 

doubts as to whether appropriate procedures have been used. 

 

(ii) Clinical trials should be reported using the CONSORT guidelines available at 

www.consort-statement.org. A CONSORT checklist should also be included in the 

submission material. 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp
http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/index.html
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/CONSORT%202001%20checklist.doc


  

International Journal of Paediatric Dentistry encourages authors submitting manuscripts 

reporting from a clinical trial to register the trials in any of the following free, public clinical 

trials registries: www.clinicaltrials.gov, http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/, 

http://isrctn.org/. The clinical trial registration number and name of the trial register will then 

be published with the paper. 

 

(iii) DNA Sequences and Crystallographic Structure Determinations: Papers reporting 

protein or DNA sequences and crystallographic structure determinations will not be accepted 

without a Genbank or Brookhaven accession number, respectively. Other supporting data sets 

must be made available on the publication date from the authors directly.  

 

Results should clearly and concisely report the findings, and division using subheadings is 

encouraged. Double documentation of data in text, tables or figures is not acceptable. Tables 

and figures should not include data that can be given in the text in one or two sentences.  

 

Discussion section presents the interpretation of the findings. This is the only proper section 

for subjective comments and reference to previous literature. Avoid repetition of results, do 

not use subheadings or reference to tables in the results section. 

 

Bullet Points should include two headings: 

*What this paper adds; and 

*Why this paper is important to paediatric dentists. 

Please provide maximum 3 bullets per heading. 

 

Review Articles: may be invited by the Editor. Review articles for the International Journal 

of Paediatric Dentistry should include: a) description of search strategy of relevant literature 

(search terms and databases), b) inclusion criteria (language, type of studies i.e. randomized 

controlled trial or other, duration of studies and chosen endpoints, c) evaluation of papers and 

level of evidence. For examples see: 

Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H et al. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a 

systematic review. Acta Odontologica Scandivaica 2003; 61: 347-355. 

Paulsson L, Bondemark L, Söderfeldt B. A systematic review of the consequences of 

premature birth on palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions, and tooth 

maturity and eruption. Angle Orthodontist 2004; 74: 269-279. 

 

Clinical Techniques: This type of publication is best suited to describe significant 

improvements in clinical practice such as introduction of new technology or practical 

approaches to recognised clinical challenges. They should conform to highest scientific and 

clinical practice standards.  

 

Short Communications: Brief scientific articles or short case reports may be submitted, 

which should be no longer than three pages of double spaced text, and include a maximum of 

three ilustrations. They should contain important, new, definitive information of sufficient 

significance to warrant publication. They should not be divided into different parts and 

summaries are not required. 

 

Acknowledgements: Under acknowledgements please specify contributors to the article other 

than the authors accredited. Please also include specifications of the source of funding for the 

study and any potential conflict of interests if appropriate. Suppliers of materials should be 

named and their location (town, state/county, country) included. 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/
http://isrctn.org/


  

 

5.3. References 

A maximum of 30 references should be numbered consecutively in the order in which they 

appear in the text (Vancouver System). They should be identified in the text by bracketed 

Arabic numbers and listed at the end of the paper in numerical order. Identify references in 

text, tables and legends. Check and ensure that all listed references are cited in the text. Non-

refereed material and, if possible, non-English publications should be avoided. Congress 

abstracts, unaccepted papers, unpublished observations, and personal communications may 

not be placed in the reference list. References to unpublished findings and to personal 

communication (provided that explicit consent has been given by the sources) may be inserted 

in parenthesis in the text. Journal and book references should be set out as in the following 

examples: 

 

1. Kronfol NM. Perspectives on the health care system of the United Arab Emirates. East 

Mediter Health J. 1999; 5: 149-167. 

2. Ministry of Health, Department of Planning. Annual Statistical Report. Abu Dhabi: 

Ministry of Health, 2001. 

3. Al-Mughery AS, Attwood D, Blinkhorn A. Dental health of 5-year-old children in Abu 

Dhabi, United Arab Emirates. Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 308-309. 

4. Al-Hosani E, Rugg-Gunn A. Combination of low parental educational attainment and high 

parental income related to high caries experience in preschool children in Abu Dhabi. 

Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26: 31-36. 

If more than 6 authors please, cite the three first and then et al. When citing a web site, list the 

authors and title if known, then the URL and the date it was accessed (in parenthesis). Include 

among the references papers accepted but not yet published; designate the journal and add (in 

press). Please ensure that all journal titles are given in abbreviated form. 

 

We recommend the use of a tool such as EndNote or Reference Manager for reference 

management and formatting. EndNote reference styles can be searched for here: 

www.endnote.com/support/enstyles.asp. Reference Manager reference styles can be searched 

for here: www.refman.com/support/rmstyles.asp. 

 

5.4. Illustrations and Tables 

Tables: should be numbered consecutively with Arabic numerals and should have an 

explanatory title. Each table should be typed on a separate page with regard to the proportion 

of the printed column/page and contain only horizontal lines 

 

Figures and illustrations: All figures should be submitted electronically with the manuscript 

via ScholarOne Manuscripts (formerly known as Manuscript Central). Each figure should 

have a legend and all legends should be typed together on a separate sheet and numbered 

accordingly with Arabic numerals. Avoid 3-D bar charts. 

 

Preparation of Electronic Figures for Publication: Although low quality images are 

adequate for review purposes, print publication requires high quality images to prevent the 

final product being blurred or fuzzy. Submit EPS (lineart) or TIFF (halftone/photographs) 

files only. MS PowerPoint and Word Graphics are unsuitable for printed pictures. Do not use 

pixel-oriented programmes. Scans (TIFF only) should have a resolution of 300 dpi (halftone) 

or 600 to 1200 dpi (line drawings) in relation to the reproduction size (see below). EPS files 

should be saved with fonts embedded (and with a TIFF preview if possible). 

 

http://www.endnote.com/
http://www.refman.com/
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp


  

For scanned images, the scanning resolution (at final image size) should be as follows to 

ensure good reproduction: lineart: >600 dpi; half-tones (including gel photographs): >300 dpi; 

figures containing both halftone and line images: >600 dpi. 

 

Further information can be obtained at Wiley-Blackwell's guidelines for figures: 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp. 

 

Check your electronic artwork before submitting it: 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp. 

 

Permissions: If all or parts of previously published illustrations are used, permission must be 

obtained from the copyright holder concerned. It is the author's responsibility to obtain these 

in writing and provide copies to the publisher. 

 

 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp

