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Introdução: O desenvolvimento do complexo craniofacial resulta da interação de fatores genéticos e ambientais. 
A cárie e a má oclusão são de etiologia multifatorial e atingem grande parte da população. Objetivo: Este estudo 
transversal, de natureza quanti-qualitativa, avaliou o impacto da cárie e da má oclusão, bem como a presença 
de hábitos, no âmbito social e comportamental, em escolares brasileiros de 5 anos de idade, de ambos os sexos, 
matriculados em CER do município de Araraquara/SP. Material e método:  A amostra consistiu de 753 crianças 
matriculadas em 38 CER de diversos bairros da cidade. Foram realizados exames bucais e aplicado questionários 
estruturados aos pais com questões relativas aos hábitos, qualidade de vida e condição socioeconômica. A análise 
dos dados consistiu de análise bivariada pelo teste qui-quadrado seguida de modelo de regressão logística múltipla. 
Resultados: Foi encontrada má-oclusão em 57,4% das crianças e presença de cárie em 40,6%. A má oclusão não 
esteve associada à presença de hábitos, índice de cárie e classe econômica. A cárie teve associação direta como 
nível socioeconômico baixo. Conclusão:  A prevalência de dentes cariados e de má-oclusão foi alta. Os hábitos 
investigados e o nível socioeconômico parecem estar mais associados com a cárie do que com a má-oclusão. 
O impacto na qualidade de vida, o índice de cárie, nível socioeconômico foram variáveis preditoras do impacto na 
qualidade de vida em todos os seus aspectos.
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