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Resumo
Objetivo – Revisar as evidências empíricas sobre a relação entre a frequência de uso de creme dental e os diferentes níveis de renda e
escolaridade. A partir da constatação da queda nos níveis de cárie dentária, muito tem sido discutido quanto aos fatores associados a
esse fenômeno, dentre eles os fatores sociais e de comportamento. A possibilidade de conhecer fatores de risco para a cárie dentária
permite adequar os cuidados de saúde bucal e reorientar gastos em prevenção, respeitando-se assim o princípio da equidade. Métodos –
Na base de dados Pubmed e Embase, duas estratégias de busca usando os termos controlados para catalogação de artigos científicos
foram efetuadas. Na primeira estratégia de busca foram empregadas as palavras Dentifrice e Socioeconomic, para essa estratégia todos
os resultados foram identificados. Na segunda estratégia, foram utilizados os descritores Dentifrice e Public Health, sendo identificados
todos os artigos publicados resultantes da associação dessas palavras. O número de trabalhos avaliados desde a busca inicial na base
de dados até a etapa final, quando foram selecionados os artigos com foco nos objetivos propostos, foi descrito quantitativamente por
etapa. Os artigos completos selecionados para leitura foram quantificados por ano de publicação, tipo de estudo (longitudinal ou trans-
versal), continente onde foi realizada a pesquisa e a variável socioeconômica (renda e escolaridade). Para análise dos artigos selecionados
optou-se pela divisão temática em frequência de uso de creme dental segundo renda e segundo escolaridade. Resultados e Conclusão –
Com base nos procedimentos metodológicos empreendidos, e levando em conta os trabalhos publicados de 1963 a 2011, foi pequeno
o número de trabalhos que produziram evidências empíricas sobre a relação entre a frequência de uso de creme dental e os níveis de
renda e escolaridade. Pode-se afirmar que as evidências empíricas sustentam a hipótese de que a frequência de uso de creme dental
depende do nível de escolaridade de um dos pais ou de ambos, e a maior porcentagem dos usuários de creme dental fluoretado pertence
a grupo de renda mais alta.

Descritores: Saúde Pública; Creme dental; Classe social; Escolaridade

Abstract
Objective – To review the empirical evidence on the relationship between the frequency of toothpaste use and the different levels of in-
come and education. Through the observation of reduced rates of dental caries, much has been discussed about the factors associated
with this phenomenon, including the social and behavioral factors. Knowing the risk factors for dental caries allows planning oral health
care and refocusing the prevention costs according to the principle of equity. Methods – In Pubmed and Embase databases, two search
strategies using the controlled vocabulary terms for cataloging of scientific articles were made. In the first search strategy, the words
Dentifrice and Socioeconomic were used and all results were identified. In the second strategy, Dentifrice and Public Health descriptors
were used and all published articles were identified resulting from the association of both words. The number of studies evaluated from
the initial until the final search on the database, when articles were selected according to the objectives proposed, was quantitatively
described for each search. The complete articles selected for reading were quantified by year of publication, type of study (transversal
or longitudinal), the place where the study took place and the socioeconomic variable (income and education). For the analysis of the
selected articles, the subject division in frequency of toothpaste use according to income and education was selected. Results and Con-
clusion – Based on the methodological procedures undertaken, and taking into account the studies published from 1963 to 2011, it was
observed that only a few studies showed empirical evidence on the relationship between the frequency of toothpaste usage and levels
of income and education. The empirical evidence supports the hypothesis that the frequency of toothpaste usage depends on the level
of education of one parent or both, and the highest percentage of fluoride toothpaste users belongs tothose groups of higher income .

Descriptors: Public Health; Toothpaste; Class social; Educational status

Introdução
O declínio na prevalência da cárie dentária observado

em muitos países foi resultado de uma série de medidas
de saúde pública, juntamente com a mudança das con-
dições, do estilo de vida e da melhora das práticas de
cuidado. A partir dessa constatação muito tem sido dis-
cutido quanto aos fatores associados a esse fenômeno,
dentre eles os sociais e de comportamento.

A possibilidade de conhecer fatores de risco para a
cárie dentária permite adequar os cuidados de saúde

bucal e reorientar gastos em prevenção, respeitando-
se assim o princípio da equidade1.

A análise da evolução dos estudos epidemiológicos
de cárie dentária tem levado ao crescente reconheci-
mento do sinergismo entre condições gerais ligadas à
estrutura social, condições particulares ligadas ao es-
paço microssocial e condições individuais. As condi-
ções econômicas, políticas e ambientais, o contexto
social e comunitário, o comportamento relacionado à
saúde, a biologia humana, políticas promocionais e o



acesso aos serviços de saúde parecem exercer influên-
cias recíprocas que acabam por determinar os diferentes
níveis de cárie dentária2-3.

O uso de flúor é uma estratégia de saúde pública es-
sencial e fundamental na prevenção e no controle da
cárie dentária. Um dos métodos mais utilizados para a
manutenção de um constante nível de flúor no meio
bucal é o creme dental com flúor.

Para muitos países de baixa renda, o creme dental
com flúor é provavelmente a única estratégia viável
para a população no controle e na prevenção da cárie
dentária enquanto alternativas mais baratas, como a
fluoretação da água, não podem ser aplicadas devido
à infraestrutura precária e a escassez de recursos finan-
ceiros e tecnológicos. Embora eficaz, o creme dental
com flúor é em grande parte dependente de sua inte-
gração aos hábitos pessoais de higiene bucal, a dispo-
nibilidade e a capacidade dos indivíduos de adquiri-lo
e usá-lo regularmente4.

Pode-se admitir que as desigualdades relacionadas
aos aspectos socioeconômicos exercem influência sobre
a distribuição da cárie dentária por alterar a distribuição
dos fatores de risco e de proteção reconhecidamente
ligados ao desenvolvimento da doença, como por
exemplo, a exposição a produtos fluorados, entretanto
a força das evidências sobre essa relação é aparente-
mente pouco investigada.

Ao interpretar e discutir o significado das diferenças
de cárie dentária entre grupos populacionais alguns
autores levantam como hipótese explicativa aspectos
socioeconômicos relacionados aos hábitos de higiene
e ao acesso ao creme dental fluoretado que determina-
dos grupos populacionais, seja pelo nível de escolari-
dade, seja pela renda, teriam em comparação com ou-
tros grupos5-6.

Considerando-se que maior conhecimento acerca
desses aspectos é fundamental, o objetivo foi revisar as
evidências empíricas sobre a relação entre a frequência
de uso de creme dental e os diferentes níveis de renda
e escolaridade, uma vez que a literatura sobre o tema
não oferece uma revisão dessa relação, com base em
evidências empíricas.

Métodos
Uma revisão sistemática da literatura foi realizada

utilizando-se, dada sua ampla cobertura, as bases de
dados Pubmed e Embase7.

Na base Pubmed, duas estratégias de busca usando
os termos controlados para catalogação de artigos cien-
tíficos publicados do ano de 1963 até 3 de maio de
2011 foram efetuadas (MeSH Database). Na primeira
estratégia de busca foram empregadas as palavras Den-
tifrice e Socioeconomic; para essa estratégia todos os
resultados foram identificados.

Na segunda estratégia foram utilizados os descritores
Dentifrice e Public Health, sendo identificados todos
os artigos publicados resultantes da associação dessas
palavras.

Após a organização dos dados relativos ao título do
artigo, à autoria e ao nome do periódico, leituras repe-
tidas dos títulos foram realizadas para a identificação
de palavras que indicavam a natureza do trabalho. Com
base na natureza do trabalho, os títulos foram classifi-
cados em estudos Laboratoriais, Clínicos e relacionados
à Saúde Pública (Quadro 1). Artigos cujo título não era
relacionado ao foco da pesquisa foram excluídos. A
classificação dos títulos foi avaliada por mais dois pes-
quisadores, e, após análise, os três pesquisadores che-
garam à classificação final.

Quadro 1. Categorias de classificação e palavras ou expressões con-
tidas nos títulos dos trabalhos.

Artigos que abordavam tema sem implicação direta
com problemas de saúde pública, no sentido estrito da
expressão, como, por exemplo, hipersensibilidade den-
tinária, clareamento e temas relacionados à prótese,
quando não realizado em laboratório, foram classifica-
dos como Clínico.

Títulos classificados nas categorias Clínico e Labora-
torial que apresentaram o termo “efetividade” foram
reclassificados para a categoria Saúde Pública quando
o título ensejava ou fazia menção a impacto em saúde
pública.

Para trabalhos que não apresentavam as palavras iden-
tificadas, a classificação foi definida com base no sen-
tido sugerido pelo enunciado do título. Quando o tra-
balho apresentava duas etapas, clínico e laboratorial,
ou quando apresentava características de trabalho clí-
nico com posterior pesquisa laboratorial, estes foram
classificados como Clínico. Quando o trabalho classi-
ficado como Clínico apresentava potencial implicação
para a saúde pública, este foi reclassificado para a ca-
tegoria Saúde Pública.

Após a classificação em estudo Laboratorial, Clínico
e relacionado à Saúde Pública, os títulos dos artigos
incluídos na categoria Saúde Pública foram reexami-
nados sendo identificados por meio das palavras e ex-
pressões e classificados conforme os subtemas apre-
sentados na Quadro 2.

Categorias        Palavras ou Expressões

Laboratorial      análise laboratorial, estudo clínico 
laboratorial, estudo laboratorial, estudos 
realizados em animais, in situ, in vitro, 
laboratorial, microscopia eletrônica 
de varredura. 

Clínico             avaliação clínica, clínico, comparativo 
clínico, eficácia clínica, em adultos, em
crianças, em pacientes, ensaio clínico, 
estudo clínico, investigação clínica, 
resultado clínico.

Saúde Pública  avaliação de programas, comportamento, 
conhecimento, educação, epidemiologia, 
estudo de metodologia, incidência, índice,
percepção, práticas de saúde, prevalência,
programas, tendências.
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Quadro 2. Subtemas da categoria Saúde Pública e palavras ou ex-
pressões dos títulos dos trabalhos.

Os títulos que apresentavam estudos relacionados à
ocorrência de cárie dentária em populações foram clas-
sificados no subtema Epidemiologia e prevenção de
cárie dentária e os artigos que abordavam cárie dentária
e outro problema/doença também foram incluídos neste
subtema.

Os títulos que apresentavam os termos ‘cultural’ e
‘multicultural’ foram classificados no subtema Socioe-
conômico. Títulos classificados no subtema Educação
foram reexaminados, e os que indicavam estudo de há-
bitos ou práticas em grupos populacionais específicos,
como comunidades rurais ou populações socioecono-
micamente desfavorecidas, foram deslocados para o
subtema Socioeconômico.

Após a classificação dos títulos nos subtemas, os ar-
tigos classificados na categoria Socioeconômico foram
identificados.

Na base de dados Embase foram empregadas as pa-
lavras associadas Dentifrice e Socioeconomic e também
as palavras Public Health e Dentifrice seguindo as mes-
mas estratégias realizadas na base de dados Pubmed.
Para a primeira estratégia de busca, onde foram empre-
gadas as palavras Dentifrice e Socioeconomic, todos
os resultados foram identificados. Para a segunda estra-
tégia, os títulos resultantes da busca com as palavras

Public Health e Dentifrice foram classificados em es-
tudo Clínico, Laboratorial e Saúde Pública. Os resulta-
dos identificados como Saúde Pública foram reexami-
nados seguindo a classificação dos subtemas anteriores
(Quadro 2) sendo identificados os títulos classificados
no subtema Socioeconômico. 

Após essas estratégias, todos os resumos dos resulta-
dos identificados foram examinados pelos três pesqui-
sadores e os resumos que estavam relacionados ao tema
deste trabalho foram selecionados. Após leitura dos re-
sumos foram identificados os artigos relacionados di-
retamente ao objetivo para leitura do texto completo.

O número de trabalhos avaliados desde a busca ini-
cial na base de dados até a etapa final, quando foram
selecionados os artigos completos para leitura, foi des-
crito quantitativamente por etapa. Foram excluídos os
artigos de revisão e os trabalhos que não apresentaram
resumo. Os artigos completos selecionados para leitura
foram quantificados por ano de publicação, tipo de es-
tudo (longitudinal ou transversal), continente onde foi
realizada a pesquisa e a característica socioeconômica:
renda e/ou escolaridade.

Para análise dos artigos selecionados optou-se pela
divisão temática em frequência de uso de creme dental
segundo renda e segundo escolaridade. Foram identifi-
cados os objetivos e resultados dos trabalhos relacio-
nados a cada tema.

Resultados
A primeira estratégia de busca, na base Pubmed, com

as palavras associadas Dentifrice e Socioeconomic pos-
sibilitou identificar 83 títulos, sendo um título revisão
de literatura. A segunda estratégia de busca permitiu
identificar 2.279 referências, sendo 165 revisões de li-
teratura. Dentre os títulos, 25,7% (585) foram relacio-
nados a Saúde Pública, dos quais 106 eram artigos de
revisão. Após a classificação final, foram identificados
26 títulos classificados no subtema Socioeconômico,
sendo um revisão de literatura. 

Em relação à base de dados Embase, a primeira es-
tratégia de busca com as palavras associadas Dentifrice
e Socioeconomic possibilitou identificar 13 títulos,
sendo dois revisões de literatura. Para a segunda estra-
tégia de busca foram encontradas 58 referências para
as palavras associadas Dentifrice e Public Health. Após
a classificação final, 44 títulos foram classificados na
categoria Saúde Pública, sendo quatro revisões de lite-
ratura, e, destes, cinco títulos foram classificados no
subtema Socioeconômico.

Após as estratégias, 123 títulos foram selecionados,
já excluindo os títulos relacionados a estudos de revi-
são; foram ainda excluídos 12 títulos sem resumo dis-
ponível na base de dados. Ao final, foram incluídos na
análise 95 títulos, pois 16 eram comuns a duas buscas.
Os 95 resumos foram lidos por três julgadores e os re-
sumos que estavam relacionados ao objetivo deste tra-
balho, 51 resumos, foram selecionados para busca e
leitura do artigo completo.

Foi realizada a leitura dos 51 artigos selecionados e,
destes, 14 estavam relacionados ao conhecimento sobre

Subtemas               Palavras ou Expressões

Uso de flúor          títulos mencionando, além do creme den-
tal, outros métodos tópicos ou sistêmicos

Epidemiologia       estudos relacionando o uso de creme den-
e prevenção          tal com estimativas de ocorrência de cárie
de cárie                dentária em populações ou abordando o
dentária                 seu uso como um dos fatores associados.

Es tudos que mediram efeitos preventivos
de cárie relacionados ao uso de creme
dental

Periodontia           estudos relacionados a doenças 
                             periodontais,gengivite e placa 

Epidemiologia       artigos relacionados a fluorose, prevalência
de fluorose            de fluorose e ingestão de flúor 

Socioeconômico    artigos em que essa palavra aparece no 
título ou esse sentido foi sugerido por 
incluir termos como “social” e/ou 
“sociodemográfico” e/ou por envolver 
populações socioeconomicamente 
desfavorecidas 

Educação              estudos sobre percepção, hábitos, 
comportamento, práticas e educação em
saúde bucal não relacionados a grupos
específicos, como comunidades rurais 
ou populações socioeconomicamente
desfavorecidas

Programas             artigos que abordavam 
comunitários         programas comunitários e 
e assistência          cuidados com a saúde

Outros                   artigos que não pertenciam a nenhum 
dos subtemas
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o creme dental no âmbito da Saúde Pública com foco para frequência de uso de creme dental segundo renda e es-
colaridade. A Figura 1 ilustra os resultados da busca em cada etapa.

Figura 1. Resultados da estratégia de busca

Dos 14 artigos selecionados, 11 originaram-se da
base de dados Pubmed e três da base de dados Embase.
Os 14 artigos selecionados foram publicados entre 1978
e 2010, e destes, 10 artigos (71,4%) foram publicados
após o ano 2000.

Verificamos que nove (64,3%) focavam o tema renda
e quatro (28,6%) o tema educação, sendo que um artigo
(7,1%) abordava os dois temas. Todos os estudos eram
transversais e os trabalhos selecionados foram realizados
em países distribuídos por diversos continentes, com
35,7% dos estudos realizados na Europa (Tabela 1). 

Tabela 1. Distribuição dos artigos segundo a característica
socioeconômica investigada, e a área geográfica
do estudo

  Variáveis                                                           n        %

  Característica           Renda                                9        64,3
  Socioeconômica       Escolaridade                      4        28,6
                                  Escolaridade/Renda           1        7,1

  Continente                África                                3        21,5
                                  América do Sul                  3        21,5
                                  Ásia                                   1        7,1
                                  Europa                               5        35,7
                                  Oceania                            1        7,1
                                  Mais de um continente      1        7,1

Para apresentar os resultados, os artigos foram orga-
nizados segundo os temas avaliados, frequência de uso
de creme dental segundo renda e segundo escolaridade,

seguindo ordem cronológica de publicação. O artigo
que aborda o tema escolaridade/renda foi incluído no
tema escolaridade. 

Frequência de uso de creme dental segundo renda
Tijmstra e col. (1978)8 investigaram, na Holanda, o

efeito dos fatores socioeconômicos sobre a redução de
cárie dentária observada após o uso de comprimido de
flúor e do consumo de creme dental com flúor. Crianças
preencheram um questionário com informações sobre
comportamentos de saúde, escovação e consumo de
doces. As mães também foram entrevistadas e informa-
ções sobre renda e educação foram coletadas. As mães
de usuários de flúor tinham mais escolaridade e um ní-
vel socioeconômico mais elevado. Em sua conclusão
os autores indicam que os usuários de flúor pertencem
a um grupo socioeconomicamente mais alto.

Warnakulasuriya (1988)9 avaliou os hábitos de higiene
bucal entre crianças do Sri Lanka identificando fatores
sociais. As crianças foram examinadas e responderam
um questionário. Os achados mostraram que, exceto
para a frequência, hábitos de escovação estavam rela-
cionados com o nível socioeconômico, que foi avaliado
baseado na situação de emprego do pai. Segundo o
autor, a hipótese é que estes achados poderiam ser par-
cialmente devido a razões econômicas, como o uso da
escova e do creme dental ainda serem considerados
uma despesa em termos de poder de compra dos des-
favorecidos socialmente.



Evans (1991)10 investigou no País de Gales, por meio
de exame e questionário para os pais, a relação entre a
exposição ao flúor relatada na forma de creme dental
e suplementos de flúor, o nível de defeitos de desen-
volvimento no esmalte e a experiência de cárie dentária
em uma amostra de 300 crianças de 10-11 anos de
idade. Vinte por cento dos pais relataram que as cerdas
da escova de dentes foram inteiramente cobertas por
creme dental, e alguns disseram que mais do que isso
tinha sido usado; 30% relataram que 3/4 das cerdas da
escova de dentes foram cobertas por creme dental;
40% relataram que metade das cerdas da escova de
dentes foram cobertas por creme dental e 10% relata-
ram que 1/4 das cerdas da escova de dentes foram co-
bertas por creme dental. Concluem que os pais das
crianças avaliadas, que são oriundas da classe social
com maior renda, devem supervisionar a escovação
dos dentes de seus filhos e usar apenas uma quantidade
do tamanho de ervilha de creme dental.

Rontani e col. (2002)11 avaliaram a influência do nível
socioeconômico e a marca de dentifrício, o hábito de
escovar e a ingestão de flúor em estudo realizado no
Brasil. Foram considerados como hábitos de higiene
oral a quantidade de dentifrício colocada na escova
dental; a quantidade de dentifrício ingerido, e o tempo
de escovação. Os dados foram coletados por medida
direta. Crianças de elevado nível socioeconômico co-
locaram mais dentifrício na escova dental e também
escovaram os dentes por mais tempo do que as de
baixo nível socioeconômico. Podem ser atribuídos a
maior disponibilidade e o acesso ao dentifrício às crian-
ças de elevado nível socioeconômico quando compa-
radas às crianças de baixo nível socioeconômico neste
estudo.

Slade e col. (2006)12 testaram a hipótese de que com-
portamentos de risco em grupos desfavorecidos pode-
riam explicar a desigualdade socioeconômica da pre-
valência de cárie dentária em crianças pré-escolares.
Por meio de um estudo caso-controle realizado na Aus-
trália, as crianças com experiência de cárie e sem cáries
foram avaliadas. 1.398 crianças foram examinadas e
informações sociais e comportamentais foram coletadas
por meio de um questionário enviado aos pais. O con-
sumo de bebidas adoçadas no início da vida e o apare-
cimento tardio de limpeza dos dentes estão associados
com cárie dentária de decíduos nas crianças de todos
os grupos de renda. O impacto negativo desses com-
portamentos em saúde bucal é maior entre crianças de
famílias de baixa renda. Apesar de o atraso no início
da limpeza dos dentes (após dois anos de idade) ser
um fator de risco para a prevalência de cárie dentária
em ambos os grupos baseado na renda, o risco de
atraso na limpeza foi maior para as crianças de baixa
renda. Isto sugere que, para crianças mais favorecidas,
o risco de atraso no início da escovação é mascarado
por outros fatores de proteção associados ao status so-
cioeconômico.

Umesi-Koleoso e Ayanbadejo (2007)13 aplicaram, para
adolescentes na Nigéria, questionário sobre práticas de

higiene oral, frequência e atitude profissional. Dados
demográficos como sexo, idade, classe social e etnia
também foram coletados. A frequência de escovação
apresentava as alternativas “uma vez ao dia”, “duas ve-
zes ao dia” e “algumas vezes por semana”. A maioria
dos adolescentes escova os dentes uma vez ao dia, e
os indivíduos que pertencem à classe social de maior
renda escovam os dentes mais vezes por dia quando
comparados aos indivíduos que pertencem à classe so-
cial de menor renda.

Goldman e col. (2008)4 avaliaram dados sobre preços
ao consumidor de dentifrícios fluoretados obtidos a
partir de um questionário auto-aplicável. Um total de
136 países foram contatados e 45 responderam. O custo
de creme dental com flúor em população de alta, média
e baixa renda foi comparado e relacionado a gastos
domésticos anuais, bem como dias de trabalho neces-
sário para comprar o produto, considerando o consumo
médio anual de creme dental por indivíduo. Os resul-
tados deste estudo demonstram claramente significativa
desigualdade na acessibilidade ao creme dental com
flúor. Nos 13 países de alta renda o custo de creme
dental representa menos de um por cento (per capita
familiar) das despesas de consumo. Dentifrícios pes-
quisados nos países de baixa renda revelam que a pro-
porção de despesas necessárias para adquirir uma dose
anual de creme dental é consideravelmente maior e
variável. Há uma tendência, nos países mais pobres,
de maior gasto (maior proporção da despesa da família)
necessário para pagar por uma dose de creme dental
por pessoa.

Tseveenjav e col. (2010)14, por meio de exames e en-
trevista, identificaram os padrões de hábitos de higiene
bucal e o uso de flúor, para investigar suas variações,
estudando as características socioeconômicas de 4.419
finlandeses adultos dentados com idade de 30 a 64
anos. Os padrões avaliados foram o uso da escova, a
frequência de escovação, o horário da escovação, o
uso do fio dental e do dentifrício fluoretado. Em sua
conclusão os autores indicam que a variação de cada
padrão foi claramente associada às características so-
cioeconômicas, com melhores hábitos para a classe
socioeconômica mais favorecida.

Feldens e col. (2010)15 avaliaram, por meio de ques-
tionário, o perfil da utilização de dentifrício em 432
crianças pré-escolares brasileiras e sua associação com
variáveis demográficas e socioeconômicas, seguindo a
hipótese de que os dados demográficos e as variáveis
socioeconômicas interferem no padrão de consumo de
dentifrício. A frequência de escovação apresentava para
resposta as alternativas “menos de uma vez ao dia”,
“uma vez”, “duas vezes” e “mais de duas”; para a quan-
tidade de dentifrício as alternativas sobre o seu uso
eram “pequena mancha”, “transversal ao longo eixo
da escova” e “escova cheia”. Os resultados do estudo
indicam que quanto mais baixa a escolaridade materna,
mais tarde, o dentifrício contendo flúor é introduzido
para crianças. Este fato demonstra um efeito importante
causado por desigualdades na utilização de um método
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preventivo muito importante contra a cárie dentária.
Em conclusão, o padrão de consumo de dentifrício e
fatores socioeconômicos estavam ligados a atitudes di-
ferentes em termos de consumo de dentifrício.

Frequência de uso de creme dental segundo a
educação

Oliveira e col. (1988)16, por meio de entrevista com
questionário, estudaram o uso de dentifrícios fluoretados
em Curitiba, PR, Brasil. Os níveis de escolaridade e so-
cioeconômico da população foram relacionados ao uso
de dentifrícios fluoretados. Os resultados mostraram que
96,8% utilizavam dentifrícios, mas apenas 36,2% utili-
zavam dentifrícios fluoretados em 1988. O uso de den-
tifrícios fluoretados foi mais significativo entre os níveis
de maior renda e mais educação. Nas classes de maior
escolaridade, o consumo de dentifrícios se faz princi-
palmente com o objetivo de prevenir cáries.

Christensen e col. (2003)17 avaliaram, em 5.802 di-
namarqueses de 16 anos ou mais, o nível atual das
práticas de higiene bucal na população adulta, em es-
pecial para analisar como práticas de cuidado em ter-
mos de hábitos de higiene bucal são afetadas por fatores
socioeconômicos. Por meio de entrevista e questioná-
rios autoaplicáveis verificaram a frequência de escova-
ção com outras variáveis, e as alternativas para resposta
foram “duas vezes por dia ou mais” e “uma vez por dia
ou menos”. Os autores relacionaram a escovação duas
vezes por dia com visitas regulares ao dentista, atendi-
mento odontológico durante os anos escolares e um
nível elevado de educação. 

Varenne e col. (2006)18 pesquisaram o nível de co-
nhecimento odontológico e atitudes em uma popula-
ção com idade de 12 anos (n=505) e 35-44 anos
(n=493) em Burkina Faso, África. Avaliaram o padrão
de comportamento de saúde bucal e características
sociais, verificaram o efeito dos fatores sociocompor-
tamentais na experiência de cárie dentária, incluindo
subgrupos urbanos e rurais da população. Por meio de
entrevista avaliaram a frequência de escovação com
as alternativas para resposta “escova pelo menos uma
vez por dia”, “semanalmente ou raramente” e “nunca”.
Quanto ao uso de creme dental, perguntaram sobre o
uso com as alternativas “usa creme dental com flúor”,
“usa creme dental sem flúor”, “usa creme dental e não
sabe se tem flúor”, ou “não usa creme dental”. Para
crianças e adultos, os níveis de conhecimento em
saúde bucal, atitudes e autocuidado foram baixos, a
maior parte das crianças não escovava os dentes ou
escovava até uma vez ao dia, o uso de creme dental
era raro e creme dental fluoretado foi utilizado por
poucas crianças e adultos.

Pohjola e col. (2008)19, por meio de entrevista com
8.028 finlandeses com 30 anos ou mais, avaliaram a
associação entre o medo odontológico e hábitos de
saúde bucal (escovação, uso de fio e creme dental e
palitos de dente, fumo e atendimento odontológico) si-
multaneamente, considerando o efeito de sexo, idade
e nível de educação. A frequência de escovação foi

determinada com a pergunta: “Quantas vezes você es-
cova os dentes”. Nos resultados, os indivíduos com
maior nível de educação foram mais propensos a esco-
var os dentes, pelo menos duas vezes por dia, do que
aqueles com ensino básico ou secundário. A educação
foi associada com maior frequência de escovação.

Kikwilu e col. (2008)20, por meio de questionário
aplicado em 978 pacientes na Tanzânia, avaliaram o
uso de creme dental e a disponibilidade de flúor no
creme dental. Verificaram que residentes urbanos eram
cinco vezes mais propensos a usar creme dental que
residentes rurais. Proporcionalmente, os mais escolari-
zados eram da área urbana. Esses achados indicam que
os residentes urbanos estavam mais bem informados
do que os residentes rurais sobre a importância da es-
covação com creme dental, e implica que o incentivo
é necessário para aumentar o uso de creme dental em
áreas rurais. Os entrevistados mais escolarizados esta-
vam mais propensos a escovar os dentes com creme
dental quando comparados aos menos escolarizados,
resultados que indicam que a educação melhora os
hábitos de higiene bucal da população.

Discussão
Para subsidiar as práticas de saúde é imprescindível

que as informações sejam transformadas em conheci-
mento, isto é, que tais informações sejam reunidas,
organizadas, quantitativamente mensuradas e qualita-
tivamente avaliadas7. Por meio da revisão sistemática
da literatura sobre dentifrícios e saúde pública bus-
cou-se identificar os trabalhos que abordaram a fre-
quência de uso de creme dental segundo renda e se-
gundo escolaridade.

Com base nos procedimentos metodológicos em-
preendidos, e levando em conta os trabalhos publi-
cados entre 1963 e 2011, pode-se observar que é pe-
queno o número de trabalhos que produziram
evidências empíricas sobre a relação entre a frequên-
cia de uso de creme dental e os níveis de renda e es-
colaridade. Cabe destacar que duas estratégias de
busca foram realizadas: a primeira, mais restrita, em-
pregando as palavras Dentifrice e Socioeconomic em
qualquer campo e a segunda, mais ampla, utilizando
os descritores Dentifrice e Public Health. Embora
uma parte importante da literatura tenha sido investi-
gada, para ser mais representativa a busca poderia se
beneficiar do uso dos termos “escovação”, “renda” e
“escolaridade”.

Diante da literatura revisada, pode-se afirmar que
as evidências empíricas sustentam a hipótese de que
a frequência de uso de creme dental depende do nível
de escolaridade de um dos pais ou de ambos. A edu-
cação foi associada com a maior frequência de esco-
vação; indivíduos com maior nível de escolaridade 
e melhor nível socioeconômico escovam mais os den-
tes e a maior porcentagem dos usuários de creme
dental fluoretado pertence a grupo de renda mais
alta8-11,14,16,18-19,21-22. Para alguns pesquisadores, essas
informações sugerem que crianças de famílias de
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renda mais alta apresentam mais fatores de proteção
contra a cárie dentária12, e, ao mesmo tempo, estão
sujeitas a provável risco de fluorose como consequên-
cia do maior acesso ao creme dental10,23-24.

Entre os residentes urbanos e rurais os achados indi-
cam que os residentes urbanos são mais bem informa-
dos do que os residentes rurais sobre a importância da
escovação com creme dental, e proporcionalmente os
mais escolarizados estão em área urbana e estes são
mais propensos a escovar os dentes com creme dental
do que os entrevistados menos escolarizados20.

Diante desses resultados, alguns autores recomenda-
ram que os pais e responsáveis deveriam estar cons-
cientes das quantidades adequadas de creme dental
que aplicam na escova, reduzindo a ingestão de creme
dental pelos menores. Além disso, os profissionais de
saúde que não são dentistas precisariam de apoio para
fornecer informações e promover a educação no que
diz respeito à higiene bucal e creme dental. Assim, to-
dos deveriam ter contato precoce com informações so-
bre educação em saúde25.

Em consequência, advoga-se a necessidade de me-
lhorar o acesso às informações e também ao creme
dental, enfatizando a importância da frequência da es-
covação e da assistência odontológica junto a toda po-
pulação, e sobretudo, às classes sociais com menor
renda13. Argumenta-se que é necessário estabelecer
programas mais eficazes de saúde bucal, principalmente
para crianças na primeira infância e de baixo nível so-
cioeconômico15,26-27. A distribuição equitativa de creme
dental e estratégias intensivas direcionadas à população
para educação em saúde bucal deveriam ser conside-
radas a fim de melhorar as práticas de higiene bucal de
toda a população, pois com as estratégias implantadas
a tendência é a queda do índice de cárie dentária e
melhora da saúde bucal17,28-29.

O preço do creme dental com flúor deveria ser justo,
equitativo e acessível mesmo para as comunidades de
baixa renda, pois há uma tendência, nos países mais
pobres, de maior custo relativo (maior proporção da
despesa da família) necessário para pagar por uma dose
de creme dental por pessoa4. A mesma marca de creme
dental deveria ser oferecida a preços compatíveis com
o poder de compra da população. Taxas e impostos so-
bre creme dental com flúor, por vezes, contribuem sig-
nificativamente para preços mais altos. As desigualdades
na disponibilidade do creme dental indicam a necessi-
dade de ações para torná-lo mais acessível4,9,20, pois,
para países de baixa renda, onde a fluoretação das
águas não é viável em decorrência da infraestrutura e
dos recursos financeiros e tecnológicos, o creme dental
com flúor é provavelmente a estratégia mais apropriada
para o controle e a prevenção da cárie dentária em
nível populacional4,30.

A redução das disparidades socioeconômicas e a ex-
pansão das medidas de saúde pública dirigidas aos gru-
pos mais vulneráveis permanecem como um desafio
para todos os que formulam e implementam as políticas
públicas no Brasil31.

Conclusão
Com base nos procedimentos metodológicos adota-

dos, e levando em conta os trabalhos publicados de
1963 a 2011, é pequeno o número de artigos que pro-
duziram evidências empíricas sobre a relação entre a
frequência de uso de creme dental e os níveis de renda
e escolaridade.

Pode-se afirmar que as evidências empíricas exis-
tentes, embora limitadas aos estudos transversais, per-
mitem sustentar a hipótese de que a frequência de uso
de creme dental depende do nível de escolaridade de
um dos pais, ou de ambos, sendo maior nos grupos
posicionados nos níveis mais elevados da estratificação
socioeconômica.
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