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Resum
Introducció: La patologia oral més prevalent a nivell mundial és la càries dental.
És una malaltia no contagiosa en la que intervenen diversos factors: alimentació,
higiene oral,...morfologia dental, presència de compostos fluorats, entre altres.
La seva prevenció és altament efectiva i científicament evidenciada. Molts països
han implementat polítiques de promoció, prevenció i tractament per a la població
infantil, però la seva distribució s’acumula en el percentatge de població més
desafavorida. El nivell socioeconòmic s’ha postulat com un determinant social
molt relacionat.
Objectiu: Revisar estudis sobre l’associació del nivell socioeconòmic amb la
salut oral infantil en dentició permanent, principalment amb prevalença, índexs
epidemiològics d’experiència de càries en dentició permanent (CAOD) i
obturacions (O).
Metodologia: Es va realitzar una revisió sistemàtica bibliogràfica publicada a
partir del 2010 i es van seleccionar els articles més rellevants, aprofundint amb
més detall en 8 estudis de diferents països del món.
Resultats: Les variables socioeconòmiques més estudiades feien referència als
ingressos familiars i a l’educació i ocupació dels pares. Els paràmetres emprats
eren heterogenis entre els estudis. Tots els resultats recollien associacions
estadísticament significatives per a totes o la majoria de les variables dentals. Un
nivell familiar socioeconòmic més baix determinava un pitjor nivell de salut
bucodental respecte els nivell més alts.
Conclusions: El nivell socioeconòmic determina la salut oral infantil tant pel que
fa a experiència de càries com pel seu tractament. Els infants de famílies més
avantatjades obtenen millors índex de salut oral. L’educació sembla un
determinant destacat per a reduir el gradient social en població infantil que els
programes estatals a nivell mundial no han aconseguit eliminar.
Paraules clau: Salut oral, nivell socioeconòmic, càries dental infantil, índex
CAOD, obturació dental, dentició permanent
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Abstract
Introduction: The most prevalent oral pathology worldwide is tooth decay. It is a
non-contagious disease involving different factors: diet, oral hygiene, dental
morphology, presence of fluoride compounds, among others. Its prevention is
highly effective and has been scientifically proven. Many countries have
implemented promotion, prevention and treatment policies for the child
population but their distribution accumulates in the most disadvantaged. The
socio-economic level has been postulated as a very related social determinant.
Objective: Review studies on the association of the socio-economic level with
the oral health of children in permanent dentition, mainly with prevalence,
epidemiological indices of decay experience in permanent dentition (DMFT) and
fillings (F).
Methodology: A systematic bibliographic review published from 2010 was
carried out and the most relevant articles were selected, deepening in more detail
in 8 studies from different countries around the world.
Results: The most studied socio-economic variables refer to family income and
to

parent’s

education

and

employment.

The

parameters

used

were

heterogeneous among the studies. All the results collected statistically significant
associations for all or most of the dental variables. The lowest family’s
socioeconomic level determined low level of oral health respect the highest ones.
Conclusions: The socioeconomic level determines children oral health with
regard to the experience of caries and also its treatment. The most-advantaged
families get better oral health index. Education seems to be a key determinant in
reducing the social gradient in the child population that state-wide programs over
the world have not managed to eliminate.
Keywords: oral health, socioeconomic status, dental decay, DMFT index, dental
fillings, permanent dentition
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1. INTRODUCCIÓ AL TREBALL FINAL DE MÀSTER
L’objectiu inicial d’aquest treball final de Màster va ser estudiar i relacionar el
nivell socioeconòmic de la població infantil de 6 a 15 anys amb l’ índex de
restauració dental de dentició permanent que és una nova prestació introduïda a
Catalunya l’any 2008, malgrat ja estava descrita en la cartera de serveis
odontològica d’atenció primària al Real Decreto 1030/2006.(1) Les dades de les
revisions bucodentals escolars a 1r i 6è de primària estan registrades al
programa eCAP dels Centres d’Atenció Primària (CAP) com també totes les
revisions i tractaments portats a terme a la consulta d’odontologia. Respecte a
l’indicador socioeconòmic MEDEA que en atenció primària serà exposat en
l’apartat del marc teòric.
La petició de les dades d’aquest objectiu inicial va rebre una resposta positiva
per part del PADRIS (Programa d'analítica de dades per a la recerca i la
innovació en salut) de l’agència AQuAS (Agència de qualitat i avaluació
sanitàries), i des del febrer del 2019 es troba en situació de “llista d’espera”. Per
aquest motiu vam decidir virar l’estratègia del treball i enfocar-lo a la revisió
bibliogràfica de l’impacte del nivell socioeconòmic en la salut bucodental infantil
i dels adolescents arreu del món, mentre esperem pel curs vinent disposar de les
dades sol·licitades i portar a terme l’estudi al nostre territori.
Malgrat no ser aquest un treball de camp, podem afirmar que engloba la majoria
de conceptes estudiats i treballats en el Màster en Promoció de la Salut: des del
temari d’aspectes bàsics de recerca, metodologia de la recerca, lectura crítica,
interpretació de resultats de processament de dades, d’estadística descriptiva,
d’inferència estadística i gestió de la recerca, passant per fonaments i
organització en promoció de la salut, polítiques europees, comportaments
saludables, antropologia de la salut (ètica, prospectiva) i l’interessantíssim temari
de les desigualtats en salut, eix principal d’aquest treball.
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2. MARC TEÒRIC
2.1 Vinculació amb la promoció de la salut
Des de la Carta d’Ottawa ja s’esmenta que els factors polítics, econòmics,
socials, culturals així com els de medi ambient, conducta i biològics poden
intervenir a favor o en detriment de la salut. L’organització dels serveis sanitaris
ha de girar entorn a les necessitats de l’individu. I per poder-ho fer, és
imprescindible conèixer aquestes necessitats. (2)
Tanmateix, la promoció de la salut no es restringeix exclusivament al sector
sanitari i aquesta reorientació ha d’afavorir una vida més sana i establir vies de
comunicació entre el mateix sector sanitari i els sectors socials, polítics i
econòmics. D’aquí la importància de conèixer, en el nostre cas, quina relació te
la salut oral amb els diferents nivells socioeconòmics de les persones. Proposem
un estudi de les publicacions de salut bucodental infantil amb enfocament de
determinants socials, equitat i avaluació d’aquest determinants en relació a la
patologia oral.
La Declaració de Shanghai sobre promoció de la salut en la Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, reafirma que la salut és un dret universal i una
prioritat política per a tots els països. Alhora decIaren que els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides estableixen el deure
d’invertir en salut , de garantir la cobertura sanitària universal i de reduir les
desigualtats sanitàries entre les persones de totes les edats. (3)
El treball també estaria vinculat amb l’ítem de polítiques públiques saludables ja
que molts governs dictaminen polítiques i lleis per donar cobertura universal a la
promoció, prevenció i tractament de la dentició permanent dels seus infants i
adolescents però, se’n beneficia tota la població infantil a qui van dirigides?
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2.2 Desigualtats socials en salut
Les desigualtats en salut són les diferències que trobem entre grups
socioeconòmics de manera sistemàtica, injusta, evitable i produïda socialment.
El concepte equitat va molt lligat, ja que seria equitatiu en salut que totes les
persones disposessin de les mateixes oportunitats i capacitats per assolir el seu
màxim de salut possible. Aquests conceptes tenen una dimensió ètica i també
una dimensió amb tants factors implicats que és tant difícil el seu estudi com
donar una resposta adequada per a tots. Els eixos en desigualtat en salut que
més interaccionen són 5 : el territori, el gènere, la posició socioeconòmica, l’edat
i l’ètnia, raça o país d’ origen.
A nivell de salut pública, quan reduïm les desigualtats en salut, augmentem la
salut de la població, disminuïm el volum de població amb necessitats d’atenció
sanitària, per tant, disminuïm els costos dels serveis socials i sanitaris i
augmentem la capacitat laboral de la població. (4)

Per tant, les polítiques sanitàries i les intervencions en salut han de posar l’accent
en la necessitat de reduir aquestes desigualtats justificades en 4 principis:
•

Contradiuen la justícia, l’equitat i són èticament inacceptables.

•

No disminueixen espontàniament

•

Les causes no són inevitables

•

Poden reduir-se aplicant intervencions i polítiques públiques sanitàries i
socials adequades.
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Esquema del marc conceptual sobre els Determinants Socials en Salut:

Utilizado por la Comisión Nacional para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (Informe de Carmen
Borrell) Adaptado de Navarro (2004) y Solar y Irwin (2007)

Els determinants del context socioeconòmic i polític, com podem observar en
l’esquema, són diferents dels intermedis, més propis de cada persona. El context
i el territori on vivim ens proporciona recursos materials o infraestructures
(serveis sanitaris, escoles, transport,...) i recursos socials ( característiques
socioculturals amb normes i valors,...) que influeixen en la nostra salut. En aquest
sentit, neix el concepte de privació material i privació social. El concepte de
privació el va desenvolupar Townsed a la dècada dels 80 i es refereix al
desavantatge material o social d’un individu o un grup d’individus, respecte la
societat, regió i ciutat a les que pertanyen.(5)
La privació material seria la manca serveis, recursos o béns que pot tenir una
persona o col·lectiu, i la privació social seria la impossibilitat de participar en les
funcions i costums.d’una comunitat o grup social. Per quantificar aquest
concepte existeixen índex de privació (deprivation index en anglès) simples,
compostos o combinats. En aquest sentit, els índex de privació i els índex de
nivell socioeconòmic comparteixen molts ítems (educació, atur, classe social,...)
i el mateix concepte.
7

D’acord amb el model de la Comissió de la Organització Mundial de la Salut
(OMS), les polítiques per a tractar aquestes desigualtats poden tenir diferents
punts d’entrada en funció del nivell on actuaran. Si l’abordatge és a nivell dels
determinants estructurals, l’anomenem “riu amunt” i si ho fa a nivell dels
intermedis, l’anomenem ”riu avall”. En cas de la salut oral, ens interessen els dos
tipus d’abordatge ja que des de la pròpia odontologia només podem incidir en els
intermedis i són els governs amb les seves gestions i polítiques que poden incidir
“riu amunt”. En els darrers anys, aquest tema ha entrat a les agendes polítiques
i és per això que l’any 2008 es crea una “Comisión para reducir las desigualdades
en salud en España”. També la comunitat científica estudia la salut des d’aquesta
perspectiva i l’any 2010 apareix l’informe de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria, SESPAS 2010, sobre “Desigualdades
sociales en salud infantil”.(6)
2.3 Nivell socioeconòmic: individual i contextual
El nivell socioeconòmic el podem valorar individualment i contextualment. Podem
estudiar l’anomenat estatus o posició socioeconòmica per a països, regions,
ciutats, barris, escoles,… o de cada persona, mitjançant dades administratives o
a través de qüestionaris ad hoc que poden incloure diferents tipus de preguntes
enfocades a estudis concrets. Ja avancem que aquesta serà una limitació a la
hora de poder comparar diferents estudis ja que no tots tenen en compte els
mateixos ítems a l’hora d’analitzar el nivell socioeconòmic.
Al nostre territori, el SISAP (Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció
Primària) des de l’any 2006, proporciona informació i construeix indicadors en
base a diferents fonts per tal de millorar la gestió clínica dels diferents
professionals i per a les estructures de gestió.
Juntament amb el SIDIAP (Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la
Investigació en Atenció Primària) van proposar construir un indicador
socioeconòmic per a cada persona assignada als centres d’atenció primària de
l’Institut Català de la Salut (ICS). El motiu és evident ja que cada vegada més
estudis avalaven que el nivell socioeconòmic està estretament relacionat al
desenvolupament de malalties, a la morbiditat i a la mortalitat de la població.
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El nivell socioeconòmic a nivell individual és difícil d’obtenir. S’han emprat
diverses aproximacions, des del nivell d’estudis, els ingressos anuals i
l’ocupació, entre altres. L’indicador seleccionat pel SISAP per a primària, és
l’índex MEDEA que és un índex de privació compost.
El MEDEA originàriament es va desenvolupar a Barcelona i a 4 ciutats
espanyoles més: Bilbao, Madrid, Sevilla i València, dins el marc del projecte que
porta el mateix nom. Considerant com a unitat d’anàlisi la secció censal a
Catalunya, es calcula a partir de 5 indicadors procedents dels cens relatius a
l’ocupació i l’educació. Per aquest motiu és un índex compost. Es pot actualitzar
l’índex a mesura que es publiquen les dades censals periòdicament.(7)
Aquest maig del 2019 s’ha fet difusió del Índice de Privación 2011 de la Sociedad
Española de Epidemiología (IP2011). Es de tipus compost i similar al MEDEA.
Mesura el grau de privació socioeconòmica de la població de totes les seccions
censals

espanyoles.

L’IP2011

combina

informació

de

sis

indicadors

socioeconòmics: percentatge de treballadors manuals, eventuals, atur, instrucció
insuficient, joves amb instrucció suficient i habitatges principals sense accés a
internet. Aquest últim indicador posa de relleu que els indicadors de nivell
socioeconòmic evolucionen i s’adapten a les noves realitats de vida.(5)
Un altre índex utilitzat com a sinònim del “nivell de vida” d’un país, és l’anomenat
Índex de Desenvolupament Humà (IDH) o Human Development Index (HDI).
L'HDI és un indicador comparatiu d'esperança de vida, alfabetització, educació,...
i considerat com a sinònim de “nivell de vida”. És una mitjana estàndard de
mesurament del benestar, especialment benestar infantil. També s'utilitza per a
distingir si el país és altament desenvolupat, en vies desenvolupament o bé
subdesenvolupat. També mesura l'impacte de polítiques econòmiques sobre la
qualitat de vida. Es pot mesurar tant per a països com estats, ciutats o
pobles.(8)(9)
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2.4 Patologia bucodental: la càries
La càries és la patologia dels teixit dur dental, multifactorial amb component
bacterià i és considerada per la OMS com la malaltia no contagiosa més
prevalent arreu del món. La seva progressió pot limitar-se a l’esmalt dentari o
avançar al teixit dentinari i polpar amb les conseqüents manifestacions clíniques
conegudes (odontàlgia, flegmó dental, cel·lulitis o ser un focus d’infecció a
distància). Malgrat la disfunció que pot comportar, és pot prevenir i es pot tractar.
La seva prevenció és molt efectiva amb mesures higièniques, dietètiques,
l’aplicació de fluorurs tòpics i el segellat de fissures. Per un tractament eficaç és
molt important la seva detecció precoç i d’aquí la importància de les revisions
periòdiques especialment en la població infantil on l’àmbit escolar és ideal per al
cribratge. (10)
Presentem les variables de salut oral relacionades amb el diagnòstic i tractament
de la càries. Exposaré aquí les més rellevants i d’ús més freqüent i agruparé la
totalitat en un glossari.
C, A, O: La C es refereix a les càries presents en dents permanents, la A a les
absents per exodòncia per patologia careosa i O les obturades (restaurades).
Índex CAOD: s’utilitza per calcular l’experiència de càries de les dents
(D)permanents d’una persona o col·lectiu. És l’índex més emprat per a estudis
epidemiològics des de fa unes dècades.
Índex CAOS: És el mateix índex CAO però calculat per a cada superfície (S)
dental. Si només hi ha una superfície afectada, coincideix en número amb el
CAOD.
Component COD del CAOD: Són les càries i obturacions de dents permanents
per sense tenir en compte la A d’absents. En estudis epidemiològics en
poblacions infantils on la A tendeix a zero, es pot treballar amb COD similarment
al que representaria el CAOD.
Significant Caries Index: (SIC) de Bratthall, és l’index del CAOD calculat per al
terç de població amb CAOD més elevat. És a dir, s’ordenen els individus de
menys a més CAOD, es selecciona el terç amb CAOD més elevat i d’aquest terç
es calcula el CAOD que tenen. Evidentment serà superior a la mitjana de CAOD
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de la mostra i ens quantificarà la situació més aproximada a la realitat d’aquest
grup amb més experiència de càries.
Lliure de càries en dentició permanent: aquella persona o col·lectiu amb la C
igual a 0 i el CAOD igual a 0, és a dir, no té cap càries ni n’ha tingut mai en
dentició permanent.
Índex de restauració: (IR en literatura anglosaxona RI). Es un índex que es pot
calcular per a cada individu o més comunament a nivell comunitari. Ens dóna
l’impacte del percentatge de dents obturades del total de dents que ho
necessiten, es a dir és la proporció d’obturades (O) entre les careades (C) i les
mateixes obturades (O).
L’ideal comunitari de l’índex de restauració seria del 100%, és a dir, totes les
dents que necessitarien ser obturades, ja ho estan.
Index de tractament: (IT, TI en anglès). És la proporció de dents extretes (A)
més dents obturades (O) dividit per la suma de les càries C3 o C (segons
l’estudi)+ la mateixa A + mateixa O i multiplicat per 100. És un índex que pot anar
del 0 al 100%.
2.5 La població infantil versus població adulta
La població infantil podríem considerar que va des del naixement fins a
l’adolescència. És una etapa de desenvolupament i a nivell bucal també podem
apreciar moltes diferències amb la població adulta. Als 2-3 anys de vida es
completa la dentició temporal i és al voltant dels 6 anys que s’inicia el recanvi
dental i debuten les primeres molars definitives. La dentició permanent o
definitiva es completarà al voltant dels 12-14 anys. Es per aquests motius que
els estudis epidemiològics en edat preescolar només aporten dades de dentició
temporal. També coincideix que al voltant dels 6 i 12 anys apareixen
respectivament les primeres i les segones molars i són les edats recomanades
per la OMS per fer les enquestes epidemiològiques de salut oral.(11)
L’aparició de càries anirà lligada amb el curs de vida (life course) de tal manera
que una càries en la infància pot esdevenir una experiència de càries (tractada
o obturada) o experiència de dolor dental i pèrdua dentària amb la disfunció que
comporta. Es per això, que a banda de la importància de la protecció al menor,
11

estudiar com millorar l’aparició i evolució d’aquesta patologia en l’etapa infantil
també repercuteix en la salut oral en l’edat adulta. S’ha estudiat que la patologia
careosa associada a nivell socioeconòmic baix, es traduirà i quedarà relaxada al
llarg de tota la seva vida. Cal afegir o avancem que l’associació i l’impacte del
nivell nivell socioeconòmic és molt més potent en edats més primerenques, hi ha
un gradient social més fort relacionat amb la càries dental.
A tenir en compte que la salut pública de la majoria de països europeus, dóna
cobertura preventiva i de tractament almenys pel que fa a patologia de càries en
dentició permanent, a la població infantil del seu país. Si és cert, es mantenen
diferents resultats de salut oral infantil en funció del nivell socioeconòmic?

3. OBJECTIU
L’objectiu del present treball és recopilar i descriure estudis publicats que
relacionin variables socioeconòmiques amb resultats de salut oral en dentició
permanent. Principalment a prevalença, índex epidemiològics d’experiència de
càries en dentició permanent (CAOD), amb cadascun dels seus components, i
amb especial èmfasi a les variables relacionades amb el tractament i restauració,
en la població diana infantil i adolescent.

4. METODOLOGIA
4.1 Estratègia de cerca
A partir del gener del 2019 es va fer revisió bibliogràfica principalment a les bases
de dades de Medline Pubmed, Cochrane Library i Google acadèmic.
La variable independent d’estudi era el nivell socioeconòmic de les famílies o
pares del infants i la variable dependent, de resultat, la salut oral mesurada amb
diferents variables o paràmetres: prevalença de càries, índex CAOD, índex de
restauració,... que ja s’han introduït i detallat al marc teòric.
La revisió sistemàtica es va portar a terme combinant les paraules clau amb els
operadors boleans corresponents: "Socioeconòmic Factors"[MeSH Terms], OR
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"Healthcare Disparities"[Mesh] AND Oral Health"[Mesh]OR “Dental Health
Surveys"[Mesh] AND "child"[MeSH Terms] i els termes amb text lliure homòlegs,
més altres termes com “dental decay”, “DMFT” (sigles del CAOD en anglès),
“dental restorative”, “permanent dentition”. Només es contemplaven els textos
escrits íntegrament en anglès o castellà.
4.2 Inclusions i exclusions
Es van incloure estudis sobre aquest tema publicats a partir de l’any 2010, any
en què es publicava l’informe referent sobre desigualtats en salut del Dr. Michael
Marmot ”Closing de Gap in a Generation”. El 2011 surt a la llum l’article del mateix
autor: “ Social Determinants and Dental Health”.(12)
Es van revisar 53 articles. La cerca no es va acotar per països perquè ens
semblava molt interessant tenir una visió dels estudis a nivell global. L’atzar i la
selecció han coincidit en aportar-nos diversitat en els països d’origen de les
publicacions.
El tema concret de salut oral que ens interessava era la relacionada amb la
patologia dental i el seu tractament. Si l’article recollia informació sobre altra
patologia (gingival o maloclusions) com a variable resposta, s’obviava per als
resultats del nostre estudi.
Es van excloure tres tipus de documents. En primer lloc, els que només tractaven
població adulta, malgrat alguns aprofundien molt en les diferències tant de
prevalença com de restauració i tractament en dents permanents. Aquesta
informació es va utilitzar per comentar en algun cas durant la discussió.
L’altre motiu d’exclusió va ser la població menor o igual a 5 anys i la que, malgrat
incloure infants de 6 anys, només analitzaven la dentició temporal. Tanmateix
també comentarem a la discussió dos estudis realitzats a Sardenya (Itàlia) i a
Holanda degut a la coincidència amb les conclusions i la rellevància que pot tenir
relacionada amb altres estudis en dentició definitiva.(13)(14)
També vam excloure els articles que malgrat l’abstract semblava molt
interessant, al no tenir accés a lliure text complert, no podíem obtenir la totalitat
de la informació. A excepció d’un article concret d’un estudi trobat al Pubmed
que és l’únic que hem llegit amb resultats contradictoris amb la resta i amb
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matisos prou interessants. Es comentarà a l’apartat de la discussió i
malauradament no podrem sospesar tota la seva metodologia ni avaluar
plenament les seves conclusions. (15)
Finalment vàrem seleccionar 8 estudis que segons el disseny i de més a menys
jerarquia d’evidència científica serien: metanàlisi i revisió sistemàtica, estudi
transversal i estudi ecològic.
4.3 Aspectes ètics
La totalitat dels estudis referien haver passat el corresponent comitè d’ètica
abans de procedir a l’estudi. En el algun cas concret, fins i tot hi ha un paràgraf
específic sobre aspectes ètics. Per exemple, l’article belga explicita que els nens
i nenes explorats que requerien tractament dental o revisió periòdica eren referits
al seu dentista local. Per tant, no es limitaven a fer l’estudi sinó que el resultat de
l’exploració tenia una resposta èticament coherent. (16)

5. RESULTATS
De tots els resultats dels estudis publicats, es van obviar les variables resposta
que tot i estar relacionades amb la salut bucodental, es separaven molt de
l’objecte d’estudi. Em refereixo a resultats per exemple sobre qualitat de salut
oral percebuda, raspallada dental, índex de placa bacteriana o altres que en les
mateixos treballs també relacionaven amb nivell socioeconòmic. (17)
Les característiques dels vuit articles seleccionats per l’anàlisi més concret del
tema d’estudi es van descriure a la taula 1.
El 87.5% dels estudis eren de disseny transversal (cross sectional) i la resta
estudis ecològics. A banda, hi havia el metanàlisis i revisió sistemàtica que
malgrat incloure també adults, el disseny de l’estudi era molt rellevant.
Del total d’articles, un 75% utilitzaven dades de fonts oficials per calcular
l’indicador socioeconòmic i un 37,5% de qüestionaris ad hoc amb respostes dels
pares. Dins d’aquests dos grups hi havia un estudi que utilitza les dues fonts, per
a diferents ítems del nivell socioeconòmic. Respecte la font de les dades de salut
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oral i

excloent la metanàlisis, teníem un 99% dels registres realitzats pels

investigadors i un 1% de registres dentals oficials.
Els estudis amb indicadors individuals predominen sobre els que utilitzen
determinants socials grupals o contextuals.
L’edat més estudiada van ser els 7 i 12 anys.
Quins instruments van utilitzar per avaluar a nivell científic l’associació de les
variables i en conseqüència si hi havia desigualtats? Per mesurar la magnitud de
l’efecte a nivell absolut calculaven incidències i prevalences de la malaltia en els
diferents grups socials i a nivell relatiu, calculaven odds ratio (OR) o incidence
rate ratio (IRR) en models de regressió lineal o logística.Tots els estudis
seleccionats havien tingut en compte com a mínim les variables confusores
d’edat i sexe.
En qualsevol cas, tots eren estudis descriptius o ecològics que ens permetien
estudiar associacions però en cap cas resultats de relació causal entre les
variables.
Els determinants socials més comuns trobats en els estudis van ser els
ingressos, el nivell educatiu dels pares i els relacionats amb l’ocupació (ja sigui
tipus de feina, temporalitat o atur). Els menys utilitzats van ser l’ètnia i el país de
naixement (ja sigui dels infants o dels pares, nascuts al país o fora del país).
L’educació del pare i la mare es té en compte de manera conjunta com a pares
en el 40% dels estudis, en el 35% per separat pare i mare comptabilitzant tots 2
o només un d’ells predeterminat (majoritàriament la mare) i la resta no tenen en
consideració aquesta variable. Quan valoren l’educació conjunta pare i mare, és
valorada per separat i “puntuen” igual, en contraposició, l’índex compost de
privació de Canadà, el nivell d’educació de la mare pondera dues terceres parts
i la del pare no queda reflectida.
Dels índex extrets de registres oficials el Màximum Bill de Bèlgica és el que té el
component més econòmic (només té en compte el topall de pagament individual)
i l’índex compost de Suècia té un caire més social (comptabilitza les persones
majors de 65 anys que viuen soles, les famílies monoparentals, infants menors
de 5 anys) entre altres determinants d’una àrea o municipi.
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A continuació exposarem cadascun dels resultats dels estudis seleccionats:
La revisió sistemàtica i metanàlisis portat a terme per investigadors alemanys i
publicada el 2017, estudiaven 155 treballs, dels quals 122 eren transversals, 9
casos-controls i 24 estudis de cohorts. També van analitzar els països on
s’havien realitzat en funció de l’Index de Desenvolupament Humà(IDH) o Human
Development Index (HDI) que ja ha estat exposat en el marc teòric. Així, dels
155 estudis, 88 corresponien a països altament desenvolupats (HDI> 0.8), 44 a
països desenvolupats (HDI 0.6-0.8) i 22 en països subdesenvolupats (HDI<0.6).
I van observar que l’associació a experiència de càries i prevalença era més
intensa en els països amb índex de desenvolupament humà més elevats. (9)
Gràfica on s’observen odds ratio més altes d’associació de càries i nivell
socioeconòmic en països amb HDI més elevats:

Font bibliogràfica(9)
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Taula 1. Taula comparativa dels estudis analitzats
Autors

País

Any

Tipus
d'estudi

Mostra

Schwendicke,
F. et al.

Autors
alemany
s

2015

revisió
sistemàtica i
metanàlisis

155 articles

Kramer, A. et
al.

Suècia

2018

estudi
transversal

166.976
nens/es

Edat

Indicadors socioeconòmics

2017

estudi
transversal

Brasil

2016

estudi
transversal




presència de càries
(sí/no)
CD >0 del CAOD
COD >0

Dades
dentals
electrònique
s,
no
investigador
sexploradors
directament












CAOD nivell D1
CAOD nivell D3
índex de restauració(IR)
índex de tractament(IT)
índex de cures(IC)
prevalença de càries
CAOD igual o > 1
mitjana índex CAOD
SIC
C igual o > 1 sense tractar

criteri
ICDAS

estudis
seleccionats

7-19
anys*

•

país de naixement (nascut a Suècia o a
fora)
antacedent migratori (nadiu amb pare o
mare suec/a o estranger)
ingressos familiars (quintil més baix
<20% o >20 %)
subsidi per habitatge (sí / no)
3 variables per cada pare i mare
respectivament: nivell educatiu (més de
9 anys o menys), estat d’atur(sí/no),
ocupació amb guanys (treball tot l’any/
treball ocasional o atur).
nivell de privació: “maximum bill”:
tenir “maxium bill” (avantatjats) o
no tenir “màximum bill”

Estadística
oficial sueca,
Eurostat
i
Nacions
Unides



Registres
oficials

individuals:
o ètnia- color pell (blanc/negre)
o ingressos familiars (ric/ mig/ pobre)
o
nivell d’educació del pare (amb
educació primària, sense educació
primària)
o nivell educació mare (amb educació
primària/sense educació primària)
contextuals:
o mitjana d’ingressos del veïnat escola

Qüestionari
(Individuals)
i Registres
Oficials
(contextual)

2.216
nens/es
105 escoles

12
anys

•

1.134
nens/es

12
anys

•

(aleatòria
i
estratificada)

Engelmann,
J.L et al.

literatura
científica
2000-2013

educació dels pares
formació ocupacional
ingressos

•

•
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Font /
Mètode
diagnòstic

prevalença de càries
(present/no) C>0
experiència de càries
CAOD>0*

•
•
•

•
•

Bèlgica

Indicadors salut oral

adults
i
infant
s

•

Lambert, M.J.
et al.

Font /
Mètode
recollida
SES




OMS

Saldünaitè, K.
et al.

Lituània

2014

estudi
transversal

1.248 pares
d’infants de
15 escoles
(aleatori de 5
ciutats )

7,9 i
12
anys

•
•

educació pares: alt / baix
ingressos:
completament suficients o
suficients/insuficients o completament
insuficients

Qüestionari

Bravo, M. et
al.

Espanya

2015

estudi
transversal
(enquesta
nacional)

1.831nens i
nenes

56,12 i
15
anys

•
•

geogràfic(urbà, interurbà, rural)
país de naixement (España o altres 7
països)
ocupació laboral del cap família
(alta, mitja, baixa)

Enquesta

Rosa, P. et al.

Canadà

2011

estudi
ecològic

Östberg, A-L.
et al.

Suècia

2016

estudi
transversal

316 escoles
públiques
4903
escolars

7 i 8
anys

•

1

índexs de privació escolar:
•
índex entorn socioeconòmic (2/3
educació mares i 1/3 ocupació/atur
pares escola)
•
índex pobresa (ingressos)

CNI (Dental Care index):
•
privació material (nivell d’educació baix,
atur, superpoblació)
•
demografia (majors de 65 que viuen
sols, infants menors de 5 anys, famílies
monoparentals)
•
necessitats culturals (nascuts a
l’estranger)
•
inestabilitat social (canvi de vivenda
durant el darrer any) d’una zona
concreta.
*també estudiaven de 3 a 6 anys però s’ha exclòs la informació corresponent
300.988
nens/es

3 a 19
anys

Motius de visita:
 revisió preventiva
 tractament dental
 aplicació de segellats de
fisures

OMS
edició



prevalença càries
CAOD
SCI
necessitats
de
tractament (IT)
índex de restauració (IR)

Ministeri
d’Educació
del Quebec i
dades
oficials
LICO.




CAOS
antecedents dolor oral

enquesta
salut
oral
Quebec

Informació
socioeconòmica
oficial




càries per dent CD
càries i obturacions per
dent COD (zero / com a
mínim 1 lesió o obturació
per càries)**

Publicacions
registres
dentals






** 2 altres dicotomitzacions permeses per COD: codi 0= 0 o 1 lesió/obturació i codi 1= igual o >2; i codi 0= 0 a 2 lesions/obturacions i codi 1= igual o >3.
Font: Elaboració pròpia
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Qüestionari

4a

Del total d’estudis, tots van trobar 1 o més paràmetres relacionats amb la càries
que eren significativament superiors en el grup de nivell socioeconòmic més baix,
respecte el grup amb nivell socioeconòmic més alt, mentre que només 3 estudis
van trobar resultats contradictoris.
Els resultats tant pel que fa a lesions de càries o a qualsevol experiència de
càries, estaven significativament associats a l’educació del pares o pròpia (en el
cas dels adults), als ingressos i al context ocupacional. Van filtrar i analitzar els
petits efectes que podien tenir els estudis i els seus possibles biaixos, i malgrat
tot, no detectaven canvis significatius en els resultats en quan a l’associació de
les variables.
De manera que la posició socioeconòmica baixa estava associada amb major
risc de presentar lesions actives o experiència de càries.
Les odds ratio calculades amb un 95 % d’interval de confiança, mostraven valors
que variaven segons l’estudi però que gràficament s’observaven molt bé les
diferents odds ratio segons la variable estudiada i els intervals de confiança. És
per això, que s’adjunten els forest plots perquè són molt il·lustratius. Cal observar
si les odds ratio tendèixen a >1 o <1 i l’amplitud dels intervals per a cada parella
de variables associades.
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En el primer presenten els estudis comparant la prevalença de càries en
individus, en base a C>0 i en termes d’increment o reducció de l’odds ratio. Per
l’apartat (a) de baix a alt nivell d’educació, per l’apartat (b) amb baixos ingressos
comparat amb alts i (c) de baix comparat amb alt nivell ocupacional.
Forest plot 1

Font bibliogràfica (9)
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En el segon presenten els estudis comparant l’experiència de càries en individus,
en base a CAOD >0 i en termes d’increment o reducció de l’odds ratio. Per
l’apartat (a) de baix a alt nivell d’educació, per l’apartat (b) amb baixos ingressos
comparat amb alts i (c) de baix comparat amb alt nivell ocupacional.
Forest plot 2

Font bibliogràfica (9)

Els resultats tant pel que fa a lesions de càries o a qualsevol experiència de
càries, estaven significativament associats a l’educació del pares o pròpia (en el
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cas dels adults), als ingressos i al context ocupacional. Van filtrar i analitzar els
petits efectes que podien tenir els estudis i els seus possibles biaixos, i malgrat
tot, no detectaven canvis significatius en els resultats en quan a l’associació de
les variables.
De manera que la posició socioeconòmica més baixa estava associada amb
major risc de presentar lesions actives i experiència de càries.
En l’estudi de Suècia, les característiques socioeconòmiques estaven basades
en 10 ítems. Tenien en compte l’ètnia pel que fa al país de naixement (nascut a
Suècia o a fora) i els antecedents migratoris (nadiu amb pare o mare suec/a, o
estranger). La classificació de la base migratòria va seguia els criteris de les
guies de l’Eurostat i Nacions Unides. Pel que fa a la variable dels ingressos
familiars disponibles, es dicotomitzava en 2, un grup per sobre el quintil més baix
>20% i l’altre igual o < 20%. La variable d’ajudes de benestar social i la de subsidi
per habitatge es valoraven en sí o no, en funció de si les tenien concedides. Pel
que fa a les característiques dels pares, des de la base de dades estadística
sueca s’obtenien 3 variables per cada pare i mare respectivament: nivell educatiu
(més de 9 anys o menys), estat d’atur (sí/no), ocupació amb guanys (treball tot
l’any o treball ocasional durant l’any, contemplant aquí també l’atur).
Les variables de salut estudiades eren la presència de càries dicotomitzada en
present o no present, la part de número de dents careades, la C del CAOD, si
era C superior a 0 i la part COD superior a zero del mateix CAOD. Curiosament
en alguns països nòrdics, com en aquest cas a Suècia, el nombre d’exodòncies
dentals en infants i joves era tan baix, que directament no tenien en compte la
part A d’absents de l’índex (que també podrien confondre’s amb absències per
agenèsies) i calculen el CAOD com a COD explicitant que havien obviat el
nombre d’A tan baix en proporció a la “n” de la població o mostra de l’estudi.
Exposaven que sí calculaven el CAOD normal a nivell individual però no en el
cas d’estudis epidemiològics extensos, guanyant en agilitat i risc de biaixos.
L’experiència de càries va resultar del 47% de 7 a 19 anys.
Van utilitzar la regressió logística per analitzar l’associació entre el nivell
socioeconòmic i la càries dental. Van construir 2 models, un amb les dades
originals i el segon amb les dades agrupades imputades. Presenten els resultats
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en cru i ajustats per edat i gènere que reforça el valor de l’associació. Els resultats
per als 2 models varen resultar similars.
Quan calculaven el pes de cada variable socioeconòmica amb el PCA (Principal
Component Analisis) o ACP en català (Anàlisi de Components Principals), les
càrregues eren similars malgrat la tendència era una mica més baixa per a les
característiques individuals i una mica més alta respecte les variables
relacionades amb els pares dels models agrupats. La variabilitat explicada pel
model era al voltant del 32,5%.
Totes les variables socioeconòmiques estudiades tant a nivell individual com
agrupades tenien associacions significatives amb la presència de càries en nens
i adolescents.
En dentició permanent, totes les associacions eren estadísticament significatives
per tots els índex utilitzats. Hi havia una tendència del nivell socioeconòmic que
mostrava una més forta associació en els índex que no incloïen el component O
(obturacions) que amb els índex que sí incloïen les obturacions de dents
permanents. (8)
La publicació de Bèlgica del 2017, estudiaven sobre una mostra aleatòria i
estratificada de 2216 nens belgues de 105 escoles de primària a Flandes. Els
determinants socials individuals van ser consultats al Intermutual Agency
database per disposar de dades objectives.
Per classificar el nivell socioeconòmic dels pares i mares d’aquests alumnes
varen consultar les dades relacionades amb l’anomenat “Maximum Bill”. El
Maximum Bill és un índex de privació basat en el nivell d’ingressos econòmics
de les famílies. Es mesura automàticament i s’assigna als individus per tal que
l’estat els hi reemborsi els costos mèdics que excedeixin d’un cert límit, per això
l’anomenen factura màxima. D’acord amb això, els que tenen factura màxima
corresponen al grup de desavantatjats i els que no tenen aquest topall en la
facturació mèdica, són les persones (en aquest cas els pares) amb ingressos
mitjans o alts.
La detecció de càries en dentició permanent la feien basada en els criteris ICDAS
(International Caries Detection Assessment System), que utilitza 6 subcategories
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de càries des de visible canvi en l’esmalt, corresponent a l’anomenada taca
blanca (puntuació 1) a cavitat extensa amb dentina visible possiblement assolint
polpa dental (puntuació 6). En aquest estudi havien tingut en compte, ambdues
definicions de la variable C de càries segons el sistema de diagnòstic ICDAS, el
nivell D1 (puntuacions superiors a 1) i D3 (puntuacions superiors o igual a 4).
Més del 19% dels infants eren usuaris del “Maximum Bill”, essent la salut oral
d’aquest subgrup significativament afectada. Els nens i nenes desavantatjats,
mostraven pitjors resultats en totes les variables orals explicatives.

Tenien

CAOD més elevat tant en la puntuació de càries C1 (càries en estadi més inicial)
com en la C3 (estadis més avançats). I a més, els índex de cura, tractament i
restauració eren significativament inferiors en el grup d’infants de famílies
d’ingressos baixos.
Del grup amb baixos ingressos un 78,4% eren lliures de càries en contraposició
del 88.4 % en el grup d’ingressos alts, una diferència substancial del 10%.
Dels que tenien CAOD>0, és a dir havien tingut experiència de càries, un 55.3%
del grup amb factura màxima tenien un índex de tractament complet i per contra,
un 65.8% dels infants de classe social alta. La mateixa tendència apareixia quan
es comparaven els índex de restauració del cent per cent, resultant amb fortes
diferències significatives.
Considerant un període de 5 anys, la meitat, concretament el 50.3% dels nens
amb ingressos baixos es podien considerar usuaris regulars de visites dentals,
mentre que un 12.6% no van rebre cap visita durant aquest període de 5 anys.
Un 77.7% del grup d’ingressos mig i alt rebien atenció odontològica regular i
només un 3.4% no reportaven cap visita dental. Totes aquestes diferències van
resultar ser estadísticament significatives.
A tenir en compte que tots els nens i nenes belgues menors de 18 anys tenen
coberts els costos dels tractaments dentals habituals i els proveïdors són els
dentistes que accedeixen al conveni entre organitzacions professionals dentals i
l’agència d’assegurança nacional de salut. L’any 2015-16 un 62.64% dels
dentistes belgues van prendre part parcial o completament en el conveni.
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La salut oral, el nivell de cures en salut oral i els patrons d’atenció dental en
serveis especialitzats es veien afectats negativament per la classe social a la
qual pertanyien aquests nens i nenes en edat escolar.
També analitzaven l’associació del nivell socioeconòmic amb el grau de
coneixements en salut oral dels escolars i malgrat tots els aspectes influeixen en
la seva salut, des de la perspectiva del nostre objecte d’estudi no corresponia
presentar aquesta part dels resultats.
L’estudi a Brasil de 3.817 nenes i nens de 12 anys, van calcular una mostra de
1.134 per estudiar la prevalença de càries i analitzar l’associació a factors
socioeconòmics. La mostra va ser a l’atzar i estratificada.
Els resultats generals van ser CAOD=1,15, prevalença de càries del 49.9%, i un
SIC de 2.95, que és el significant càries index de Bratthall explicat en el marc
teòric, és el CAOD calculat per al tercil de població amb CAOD més elevat.
Les dades socioeconòmiques individuals es recollien a través de qüestionaris
sobre ètnia en base a característiques del color de la pell dels nens i nenes
(blanc, negre), ingressos familiars (ric, mig, pobre), nivell d’educació del pare
(amb educació primària, sense educació primària) i el mateix per al nivell
d’educació de la mare.
El factor socioeconòmic contextual venia expressat per la mitjana d’ingressos del
veïnat al que pertany l’escola on van i les dades obtingudes de les publicacions
oficials de la ciutat.
Les variables de salut oral varen ser l’índex CAOD calculat com a mitjana, i el
percentatge de casos amb aquest índex igual o > 1 (que complementa el
percentatge dels lliures de càries) i el component C igual o > 1 que són les lesions
careoses sense tractar.
Amb estadística descriptiva presenten l’índex CAOD de cada grup essent més
elevats en els grup d’infants amb pell negre 1.30 amb una desviació estàndard
(DS) de 0.06, ingressos familiars pobres un CAOD de 1.47 i DS 0.1, nivell
educatiu de pare 1.40 DS 0.08 i pràcticament idèntic els resultats respecte la
mare 1.41 DS 0.07 i en el grup amb la mitjana d’ingressos del barris situats en el
tercer quartil (Q3).
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Van treballar amb models de regressió logística múltiple, calculant les odds ratio
(OR) per tal de quantificar la relació entre les variables socioeconòmiques
estudiades i les dentals.
En base als seus resultats, només exposarem les OR que amb el 95 % d’interval
de confiança, el valor 1 no queda inclòs dins el seu interval, ja que indicaria que
no hi ha relació. Les variables que sí s’ associen significativament a patologia
careosa activa (C igual o >1) i història de càries prèvia (CAOD igual o >1), són
els ingressos familiars en rics i grup entremig. I els valors d’ odds ratio obtinguts
eren inferiors a 1, indicant que tendirien a ser com un “factor protector”. En aquest
cas la OR= 0.55 (0.39-0.78) i 0.72 (0,53-0.97) respectivament, en relació CAOD
superior a 1. Pel que fa només a la variable C (de càries del CAOD) superior a
1, els valors són molt semblants, en aquest cas 0.50 (0.35-0.71) i 0.61 (0.450.82) respectivament.
És a dir, els fills de famílies riques tenien el 50% menys risc de presentar una o
més càries respecte els fills de les altres famílies.
En relació a l’educació del pare i de la mare, les OR eren positives per al grup
amb pare o mare sense educació primària, essent la OR del factor pare un 0.05
més alt que la mare (no han calculat si la diferència és significativa, en qualsevol
cas, la diferencia no és molt notable).
Per tant, constataven en aquest estudi que tenir el pare o mare sense educació
primària incrementava el risc de tenir el CAOD superior o igual a 1 i càries sense
tractament superiors o iguals a 1, al voltant de 1.6 vegades més que el grup amb
pares amb educació primària.
Respecte la mitjana d’ingressos del veïnat on s’ubicava l’escola, els valors
d’ingressos inferiors, situats al quartil Q3, tenien una OR de 1.73 amb un interval
que anava del 1.29 fins al 2.3.
Les

odds

ratio

que

confirmaven

una

associació

de

les

variables

socioeconòmiques esmentades i les dues variables dentals, tenien valors molt
similars. Per exemple, hi havia el mateix grau de relació del ingressos familiars
del grup de pobres, tant pel que fa a tenir una història de càries igual o superior
a 1, com a presentar una o més càries actives. (18)

26

L’estudi transversal portat a terme a Lituània i publicat el 2014, presentaven els
resultats sobre una mostra de 1.248 pares d’infants de 7,9 i 12 anys de 15
escoles escollides a l’atzar, de 5 ciutats de Lituània . Totes les dades tant pel que
fa als aspectes socioeconòmics com de salut, es van obtenir a través d’un
qüestionari de 34 ítems agrupat en 4 conglomerats en funció del tema.
El nivell educatiu dels pares el van dicotomitzar en alt (universitari, college o
superior) i

baix (educació secundària, o secundària incompleta o escoles

vocacionals).
El nivell socioeconòmic el determinaven amb 4 respostes possibles agrupades
de 2 en 2 per dicotomitzar la variable. Per una banda, ingressos completament
suficients o suficients i per l’altra, insuficients o completament insuficients.
Les dades en relació la salut oral que analitzaven eren en relació els motius de
visita al dentista (revisió preventiva, tractament dental o aplicació de segellats de
fissures). La variable de tractament dental tant inclou tractaments restauradors
com farmacològics per patologia aguda.
Els resultats que relacionaven ingressos familiars amb els motius de visita,
estadísticament significatius, varen ser els que relacionen majors revisions
preventives (48.8%) dels fills de famílies amb suficients ingressos i menys visites
preventives (28.7%) en els fills de famílies amb menys ingressos. Com també
més visites amb motiu de tractament dental (62.8%) en els fills de famílies amb
ingressos insuficients i 53.7% per al grup de majors ingressos. La diferència de
percentatge dels infants de 7,9 i 12 anys que anaven a la consulta del dentista
per a l’aplicació de segellats a molars no va resultar ser estadísticament
significativa en relació als ingressos familiars. Tampoc pel que fa a la diferència
de percentatges del motiu de visita tractament dental pels 2 grups d’educació
dels pares. Si bé, sí presentaven p valors inferiors a 0.05 en relació a major
nombre de visites preventives i sol·licitud d’aplicació de segellats de fissures en
el grup d’educació alta dels pares. I viceversa, a menor nivell educatiu dels pares,
menor motiu de visitar el dentista per a revisions preventives i per a segellats de
fissures de molars.(19)
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Cal esmentar que Lituània havia implementat un programa de prevenció de la
càries dental amb l’objectiu de preservar les superfícies oclusals dels molars a
través de l’aplicació de segellats de fissures. Malgrat un 81.9% dels pares va
respondre que coneixia els beneficis dels segellats aplicats a molars com a
preventius efectius de les càries oclusals, aquest era el motiu de visita al dentista
amb menor percentatge, al voltant del 20-30%. Les diferències eren
estadísticament significatives per al grup de menor nivell educatiu del pares però
no per als diferents nivells d’ingressos familiars.
Hem elaborat dues taules on es marquen les associacions que sí van ser
estadísticament significatives, per a la millor comprensió.
En relació al nivell d’ ingressos familiars:
Revisions preventives
Tractaments dentals
Segellats de fissures

alt



----

baix
----

En relació a l’educació dels pares:
Revisions preventives
Tractaments dentals
Segellats de fissures

alt


----

baix
----



L’Enquesta de Salut oral a Espanya el 2015 es va fer a càrrec del Consejo
General de Dentistas. Les cohorts que ens interessaven observar per aquest
estudi són les de 5-6 anys, 12 anys i 15 anys i sumaven una mostra de 1.831
d’un total de 2.996 de tota la mostra espanyola. Recollien 3 variables
socioeconòmiques: malgrat l’objectiu principal de l’enquesta no era detectar
associacions sinó de vigilància de tasses de morbiditat. Distingien l’entorn
geogràfic (urbà, semi urbà i rural), el país de naixement (espanyol o altres 7
països) i ocupació laboral del cap de família agrupada en alta, mitja, baixa.
Presentaven la prevalença de càries , l’índex CAOD, l’índex de restauració i les
necessitats de tractament restaurador o d’exodòncia segons sexe, nivell social i
país de naixement.(20)
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Als 5-6 anys presentaven associació estadísticament significativa en dentició
temporal per prevalença de càries, el país de naixement (major percentatge de
patologia en estrangers) i nivell social (24.9% nivell alt, 24.1% mig i 38.3% baix).
L’índex cod també s’associa al nivell social (a nivell social més baix, índex cod
més alt), sexe (menor cod en nenes) i país de naixement (menor cod en els
nascuts a Espanya).
En les cohorts de 12 i 15 anys, la classe social també és estadísticament
significativa en la prevalença de càries actives en funció del nivell social:

12 anys
15 anys

baix
17,9%
23.3%

mig
10.7%
15.5%

alt
8.9%
9.9%

De manera que a classe social més baixa, més prevalença de patologia. I
observem un gradient que millora la salut dental amb millor classe social.
També hi ha associació en aquestes dues cohorts amb l’índex CAOD de manera
similar a la prevalença i amb el sexe (CAOD major en nenes). Per al grup de 15
anys també és significatiu el país d’origen. En les cohorts adultes, el gradient
social per aquests índexs s’accentua.
L’efecte social també és significatiu en les cohorts infanto juvenils per a les
necessitats de tractament restaurador i exodòncies, de manera que, en les
classes socials més altes hi havia menys necessitat de tractament. Per contra,
quan descendíem de classe social, les necessitats de tractament augmentaven
i dins d’aquests tractaments necessaris hi havia més propostes d’exodòncia que
en els grups socials més avantatjats.(20)
L’índex de restauració per a 12 anys era d’un 61.9% amb una DS 2.9. El CAOD
general per aquest tram d’edat era 0,71 DS1.30 amb IC (0.57-0.85). L’índex SIC
acumulat en el terç amb CAOD més elevat era de 2.14 DS1.42 IC 95%(1.902.38). Malauradament aquest últim índex no està desglossat ni calculat per a
cada nivell socioeconòmic.
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Taula del CAOD, els seus components i l’índex de restauració(IR) als 12 anys i
per nivell social:
alt
mig
baix

C
0.13
0.17
0.33

Taula elaboració pròpia

A
0.00
0.00
0.01

O
0.43
0.34
0.47

CAOD
0.56+-1.10
0.51+-0.93
0.81+-1.40

IR
76.8%
66.2%
57.9%

A Canadà es va portar a terme un estudi publicat l’any 2011 sobre l’associació
entre els índex de privació de l’escola i l’estat de salut oral de seus escolars.
Aquest estudi ecològic va considerar 316 escoles públiques elementals com a
unitats d’observació i 4.903 escolars de 7 a 8 anys. El Ministeri d’Educació del
Quebec publicava anualment aquests índex de privació escolar de totes les
escoles amb interès estadístic per al repartiment de recursos educatius i per a
propòsits de recerca. Treballaven amb 2 índex de privació escolar (presentats en
decils): l’índex d’entorn socioeconòmic i l’índex de pobresa.
El primer índex estava basat en 2/3 parts per l’educació de les mares i 1/3 part
per estat ocupacional o d’atur dels pares de l’escola corresponent. En el mateix
article, explicaven com ho calculaven. L’educació de les mares era el número de
mares amb fills o filles de 0 a 18 anys que no havien obtingut el diploma
d’educació secundària, dividit pel nombre total de mares de la unitat territorial
escolar. De manera similar, l’estat ocupacional o atur dels pares era el nombre
de famílies en les quals no treballava cap dels pares dividit pel total de famílies
de la mateixa unitat territorial escolar.
L’índex de pobresa es calculava en funció dels ingressos i com a referència el
LICO (Low Income Cut-Off) establert pel corresponent Institut Estadístic
Canadenc, el Canada Statistics. El LICO és el nivell d’ingressos amb el qual les
famílies gasten el 70% o més dels seu ingressos en necessitats bàsiques
(menjar, casa, roba) i varia en funció de la densitat demogràfica de l’àrea de
residència i del número d’individus per família. Aquest índex de pobresa
representa la proporció de famílies que viuen al voltant o per sota del LICO dins
de cada unitat territorial escolar.(21)
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Els índex de privació escolar venen expressats en decils però els van agrupar en
3 categories per tal de facilitar el seu estudi de manera que classificaven les
escoles en índex de privació favorable, entremig i desfavorable.
Els resultats de salut bucodental que estudiaven eren els percentatges de càries
dental i l’experiència de dolor oral. Aquestes dades eren extretes de l’enquesta
infantil escolar de salut oral del Quebec i agrupades per unitat escolar.
La proporció d’infants amb càries dental va ser d’un 25% i el resultat global per
a l’índex CAOS era de mitjana 0.7 i desviació estàndard de 0.8. Del qual la
proporció del component C era 0.7 DS 0.5, la O d’obturacions 0.1 DS 0.2 i la A
d’absents quasi tendia a zero.
Les anàlisis de regressió lineal demostraven que l’índex d’entorn socioeconòmic
escolar, estava associat amb experiència de càries dental mentre que l’índex de
pobresa no estava associat.
Al fer l’estudi amb models ajustats, l’experiència de càries dental era 6.9%
superior quan comparaven escoles d’entorns socioeconòmics desafavorits amb
les més d’entorns més favorables. (amb interval de confiança IC 2.1,11.7%).
Malgrat això, aquest model amb els 2 índex calculats, només explicava un 3,5%
de les diferències de la presència de càries dental en alumnes d’escoles
desafavorides respecte als d’escoles més avantatjades.
La proporció d’infants amb experiència de dolor dental va ser d’un 3,4%. En la
majoria d’escoles, concretament en un 67%, no hi havia cap infant que referís
haver patit dolor. Tanmateix, en el quartil superior de la distribució , més del 5,3
% dels escolars referia haver tingut dolor oral i el valor màxim observat va ser
del 44%.
Les anàlisis de models de regressió logística es van fer per calcular les odds ratio
de les possibles associacions entre l’índex de privació escolar i els antecedents
de dolor dental. Els resultats foren que en les escoles dels entorns
socioeconòmics més desafavorits (corresponents als decils 8 al 10), presentaven
quasi 3 vegades més infants amb experiència de dolor dental recent.(OD=2.9;
95% IC: 1.3,6.6) quan es comparaven amb les escoles més afavorides, dels
decils 1 al 3.
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No van trobar associació entre l’índex de pobresa i la proporció d’infants que
explicaven dolor dental.
Un altre estudi sobre població infantil de Suècia amb 300.988 nens de 3 a 19
anys, estudiava el nivell socioeconòmic utilitzant l’índex comunitari CNI ( Care
Need Index) que traduït seria un índex de necessitats de cura. Aquest índex va
ser desenvolupat als anys 90 amb el propòsit de ser una eina administrativa útil
per a la distribució de recursos en l’atenció primària sueca. Es basava en
informació socioeconòmica oficial de marcadors de privació material (nivell
d’educació baix, atur, superpoblació), característiques demogràfiques (majors de
65 que viuen sols, infants menors de 5 anys, famílies monoparentals),
necessitats culturals (nascuts a l’estranger) i inestabilitat social (canvi de vivenda
durant el darrer any) d’una zona concreta. En l’actualització de Malmström i
Sundquist continuaven els mateixos índex però van omitir el de superpoblació.
(22)
En l’estudi van calcular el CNI de cada persona en funció de la seva residència i
a 3 nivells: en les anomenades SAMS (Small Areas for Market Statistics) que
tindrien uns 1.000 habitants, a nivell de municipis de mitjana 4.189 habitants i per
àrees de clínica dental de mitjana uns 3.785. I van dividir el CNI en decils.
Les variables dentals les recollien de publicacions dels registres dentals.
Seleccionaven la variable càries per dent, representada per el component C del
CAOD i el binomi càries-obturacions, components CO per dent, és a dir, COD.
Per poder realitzar l’anàlisi de regressió logística el van agrupar en 2 variables:
0 ( ni càries ni lesió) i 1 (com a mínim 1 lesió o obturació per càries)
També van permetre dues altres dicotomitzacions per la COD:
•

de 0 a 1 lesió o obturació era codi 0, versus igual o > 2 era codi 1

•

de 0 a 2 lesions o obturacions era codi 0, versus igual o > 3, codi 1

Van fer estudis de correlacions i regressions logístiques i la taxa d’incidència
o IRR (Incidence Rate Ratio) per a la càries dental (CD) era de 3.74 amb un
interval de confiança del 95% entre 3,39 i 4.12.
I en les d’àrees amb major privació, era més de 5 vegades més alta que en les
àrees més pròsperes i riques.
32

Les incidències que incloïen obturacions, índex COD, produïen IRR més baixos
amb imatges similars a nivell dels municipis i d’àrees de clínica dental.
Pel que fa a la variable de igual o superior a 3 càries, en les 2 àrees més
deprivades on l’índex de necessitats de cura (CNI) era alt, presentava una
associació de 3.35 en les àrees petites (95% IC: 3.39-3,73), comparat amb les
dels altres 8 decils d’àrees més acomodades. (23)

6.DISCUSSIÓ
Les desigualtats en la distribució de la càries han estat demostrades fins i tot
amb l’evidència del descens global en la prevalença d’aquesta malaltia en les
últimes dècades . Aquest fenomen ha estat considerat com un dels reptes més
grans en l’agenda de promoció de la salut oral a nivell mundial.
Malgrat la responsabilitat pública de finançar i proveir de prevenció i cures o
tractaments dentals a la població infantil, les diferències respecte l’experiència
de càries d’aquest sector poblacional, s’han observat de manera notable per a
les diferents classes socials.(16)(24) Es evident que també s’han posat de
manifest i estudiat el gradient social en població adulta però no tenen la mateixa
cobertura pública i podríem pensar que aquesta manca de cobertura i enfoc
preventiu, justificarien part de les diferències en salut bucodental degudes a
factors més econòmics que socials.(25)(26)
El percentatge complementari del percentatge d’infants amb experiència de
càries, són els anomenats lliures de càries. Podríem comparar Bèlgica amb un
83% i Brasil 50.1% perquè tota la població d’estudi té 12 anys. Pel cas de Suècia,
per exemple, país europeu amb HDI equiparable a Bèlgica, presenta un 53%
però cal tenir en compte que la població estudiada és de 7 a 19 anys, no
desglossen per trams d’edat i com ja apunten els autors, el percentatge major de
la mostra són precisament els adolescents de 19 anys ja que és l’últim any que
disposen de cobertura estatal gratuïta i podria ser que presentessin major
patologia.
Pel que fa a l’índex de restauració a Bèlgica, és més baix en nens de famílies
amb ingressos baixos, malgrat tots sense distincions, tenen la mateixa cobertura.
Desconeixem si el sistema de reemborsament utilitzat en aquest país pot influir
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en aquesta dada, encara que no estaria plenament justificada. A Suècia, pels
nens i nenes de 7 a 19 anys, en la dentició permanent, totes les associacions
eren estadísticament significatives per tots els índex utilitzats. Hi havia una
tendència del nivell socioeconòmic que mostrava una més forta associació en
els índex que no incloïen el component O (obturacions) que amb els índex que
sí les incloïen. Aquest resultat avalaria per aquest país que la cobertura dental
infantil afavoreix que no hi hagi gradient social respecte a la restauració de dents
permanents fins a l’edat coberta. A España l’índex de restauració en dentició
permanent infantil presenta una clara diferència entre classes socials, essent les
classes més baixes, les que presenten menys dents restaurades i per tat,
patologia activa sense tractament. (20)
Respecte el tipus de cobertura infantil de cada país, i no em refereixo a els
tractaments contemplats sinó a la provisió d’aquests tractaments, no s’estudia
com pot influir el tipus de proveïment en els diferents contextos socioeconòmics.
A Bèlgica, com hem vist, tots infants menors de 18 anys tenen coberts tots els
costos dels tractaments dentals habituals. El proveïdor no és un dentista
treballador de la xarxa pública, sinó que són els dentistes que accedeixen al
conveni entre organitzacions professionals dentals i l’agència d’assegurança
nacional de salut. L’any 2015-16 un 62.64% dels dentistes belgues van prendre
part parcial o completament en el conveni. De manera similar el Plan d’Atención
Dental Infantil, anomenat PADI, a País Vasc i Navarra envia cada any una tarja
acreditativa per tenir accés a tractament dental infantil gratuït amb el llistat de
centres públics i privats (la majoria) on poden reservar cita per les revisions i
tractaments oportuns. Aquest programa va ser dels primers en entrar en
funcionament a España l’any 1990, a diferència de Catalunya que va incorporar
les noves prestacions l’any 2008 i íntegrament amb provisió en les CAPs com a
proveïdors públics d’atenció primària. (27)
En l’article belga aporten 3 resultats relacionats amb el tractament de la càries
són els índex de restauració(IR), l’índex de cura (IC) i l’índex de tractament (IT)
que ja han estat definits i apareixen en el glossari. Cap d’aquests índex es pot
considerar universal, així que val és bo comparar-los. Quan 2 subgrups
difereixen significativament en l’índex de restauració però no en el de tractament,
això significa que un dels grups rep més exodòncies la qual cosa pot ser rellevant
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per explorar la severitat de la malaltia i el procediment per a tractar-la utilitzat.
Els resultats trobats suggereixen que els infants de famílies amb baixos
ingressos tenen més dents amb càries que han sigut extretes, encara que és
difícil determinar la rellevància clínica quan la diferència és de l’1% entre IR i IT.
A Catalunya, aquesta cobertura més completa pel que fa a tractament
restaurador de les dents permanents dels infants de 6 a 14 anys inclosos, no
s’incorpora fins l’any 2008 i la provisió gratuïta es porta a terme exclusivament
en els Centres d’Atenció Primària de la Xarxa Pública.(28) Malgrat aquest
desplegament, no disposem de d’estudis sobre el grau de cobertura a Catalunya
ni dels índex de restauració per als diferents nivells socioeconòmics.
Un altre afegitó de l’estudi suec és que en dentició temporal de 3 a 7 anys la
variable socioeconòmica més associada a presència de càries va ser la variable
del subsidi per habitatge. Els infants de famílies amb aquest subsidi atorgat,
tenien més càries que els que no el necessitaven.(22) L’estudi publicat el 2014
d’una mostra de 2.040 escolars de 6 anys de l’illa de Sardenya, conclou que el
nivell educatiu de la mare és un indicador socioeconòmic individual útil pels
infants italians que viuen en poblacions de baixos ingressos ja que una educació
baixa de la mare va ser estadísticament significativa per a major prevalença de
càries i major severitat de les mateixes.(29) Un altre estudi transversal a Holanda
amb una mostra de 5.189 escolars de també 6 anys, conclou que la prevalença
de càries és major en nivells socioeconòmics baixos i que l’educació de la mare
és l’indicador més important associat. Les altres variables com l’educació del
pare, l’ocupació del pare i els ingressos familiars són estadísticament
significatius en els casos de càries severes.(14) Aquests darrers anys,
l’anomenada early childhood decay, càries infantil primerenca, és un dels centres
d’estudi amb més producció bibliogràfica relacionada amb els determinants
socioeconòmics ja que s’ha evidenciat que hi ha una associació més potent en
edats més primerenques i que s’arrossega en etapes posteriors de la vida
malgrat canviïn les circumstàncies socioeconòmiques.(29) Es a dir, el gradient
socioeconòmic en relació la càries dental, és més elevat quan més petit és
l’infant, per altra banda, més vulnerable.
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Respecte el sexe la tendència és a major prevalença de patologia en nens en
dentició temporal i al voltant dels 12-15 anys major percentatge en nenes per
equipar-se en l’adolescència. No s’ha estudiat cap associació especial que pugui
intuir el motiu d’aquestes diferències. Per la resta de trams d’edat, les tendències
no són significatives.(20)
En relació a l’edat, cal destacar que el nivell socioeconòmic i la càries estan molt
més relacionats en edats primerenques i

en dentició temporal.(20) Aquest

gradient social disminueix amb l’edat i torna a disparar-se en el tram d’edat de la
vellesa a partir dels 65 anys associat com hem dit a factors socioeconòmics. (30)
La majoria de publicacions relacionen el nivell socioeconòmic en base a dades
individuals, alguns agrupats en indicadors simples i altres de més complexes. El
nivell socioeconòmic a nivell individual és més difícil d’obtenir i no està
estandarditzat. S’han emprat diverses aproximacions, des del nivell d’estudis, els
ingressos anuals, entre altres i mesurats amb diferents paràmetres. Com hem
pogut observar, alguns estudis mesuren el nivell d’estudis dels pares
dicotomitzant les categories en duració dels estudis menor o igual a 9 anys i
estudis superiors a 9 anys. Altres mesuren el nivell d’estudis també en 2
categories però discernint si tenen estudis de secundària incomplets o inferiors
o si tenen estudis superiors als secundaris o estudis universitaris. Com ja hem
vist, el 75% registren educació dels pares com un conjunt excepte l’estudi suec
que discerneix el nivell del pare i el de la mare, també pel tema laboral. I l’índex
compost canadenc pondera en 2/3 l’educació de les mares de l’escola per a
calcular l’índex d’entorn socioeconòmic. Respecte l’altre terç que fa referència a
l’ocupació o atur, només el valora per als pares.
Una limitació de les variables individuals és el possible risc de biaix ja que si no
es poden obtenir de registres oficials, s’ha de fer a través de qüestionaris auto
administrats que omplen els pares amb el biaix d’informació que pot comportar.
Les variables individuals poden arribar a ser molt diverses. A comentar l’estudi
d’Equador on el qüestionari auto administrat per a pares, recollia la curiosa
variables del tipus de servei higiènic a casa(presència de lavabo o latrina o res)
i del tipus d’aigua (presència o no d’aigua potable).(14) Aquestes dues contrasten
amb la incorporada a l’índex IP2011 que valora la presència d’internet als
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domicilis. Per tant, les variables socioeconòmiques a estudiar han d’estar
adaptades a cada context. (5)
De la mostra de 518 infants equatorians de 3 a 15 anys de zones rurals i semi
urbanes, el 53% no tenien accés a serveis dentals i és la única variable que
descriuen com a estadísticament significativa en relació al nivell socioeconòmic.
El 20% dels infants no havien estat mai visitats pel dentista. També ens ha
semblat interessant recollir la dada que el 97% d’aquests infants tenien raspall
de dents però a l’escola només un 44% en tenia (les escoles equatorianes
permeten i fomenten la raspallada dental a l’escola).
Les publicacions odontològiques que utilitzen indicadors socioeconòmics
contextuals comunitaris ja existents, són menys nombroses. En el cas de Canadà
s’ha estudiat la salut oral dels escolars en funció del nivell socioeconòmic que
marca l’índex de privació per escoles i que publica anualment el Ministeri
d’Educació suec. Aquest índex els serveix per valorar i ponderar les necessitats
de cada centre escolar, com també els hi és d’interès aplicat en el camp de la
recerca, tant pel camp educatiu com en el nostres cas, de salut. A Suècia s’ha
estudiat altres variables de salut oral en base l’ índex comunitari Care Need Index
que inicialment es va construir per aplicar a l’atenció primària amb informació
socioeconòmica

oficial

basada

en

marcadors

de

privació

material,

característiques sociodemogràfiques, inestabilitat social del domicili familiar i
necessitats culturals. Aquests són índexs contextuals compostos per diferents
variables com també seria el MEDEA al nostre territori que com ja hem esmentat
és un índex de privació construït i calculat a Catalunya i Espanya . Aquests
índexs contextuals ens permeten fer retrats diagnòstics de tota una comunitat
concreta per així millorar l’enfocament de les polítiques i intervencions en salut.
També tenen les seves limitacions ja que es calcula per seccions censals a
Espanya o SAMS (Small Area Market Statistics) a Suècia o per escoles a
Canadà, on sabem que no totes les persones viuen exactament en les mateixes
condicions socials i econòmiques que la resta de persones de la seva zona.
Malgrat aquestes limitacions, pensem poden ser molt útils a nivell de salut
pública, concretament en salut bucodental on hi ha un buit d’estudi pel que fa a
la trilogia de malalties bucodentals - determinants socials que influeixen en
aquestes patologies- salut pública bucodental.(31)
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Probablement l’estudi ideal inclouria factors socioeconòmics individuals i un de
característic del context territorial multifactorial. L’estudi dels investigadors
brasilers anava en aquesta línia quan han considerat factors individuals i alhora
l’índex d’ingressos de cada veïnat de l’àrea geogràfica on pertany l’escola.
Aquest índex comunitari l’extreien de publicacions oficials i els individuals a
través de qüestionaris als pares. (12)
En qualsevol cas, la heterogeneïtat observada en els indicadors que
s’estableixen per mesurar el nivell socioeconòmic en els estudis, és una limitació
alhora de contrastar-los però també un aspecte positiu en la recerca d’un
indicador que s’adapti millor a la mesura de cada població i des de la perspectiva
prospectiva de portar a terme un estudi similar al nostre territori.
No volem deixar d’exposar un estudi aleatori realitzat en 40 escoles de Timor
Oriental, considerat un dels països més pobres de la zona del pacífic d’Àsia.
Investigaven si l’experiència de càries dels seus nens i nenes de 6-8,9-11,12-14
i 15-17 anys estava associada al nivell socioeconòmic de les famílies. Hem
exclòs els articles que malgrat estudiar el nostre tema d’estudi, només es podia
accedir al resum i no a la totalitat de l’article amb lo qual perdíem molta de la
informació possible. Malgrat aquesta premissa, ens ha semblat interessant
aportar un estudi publicat el 2016 al Asia Pacific Jounal of Public Health realitzat
a la República de Timor Oriental, considerat un dels països més pobres del món,
ja que els resultats són a la inversa de la majoria d’estudis. Conscients que no
podem avaluar la totalitat de la seva qualitat metodològica, ni la concreció dels
resultats, les anàlisis eren estadísticament significatives en el CAOD i cod més
alts en nens de nivell socioeconòmic mig a alt. També l’experiència de càries en
dentició temporal era major entre els infants més benestants i la seva hipòtesis
és que en aquest país són els nens “rics” els que tenen accés a major consum
de sucre i a edats més primerenques.(15)
La revisió sistemàtica i metanàlisis dels investigadors alemanys, també va tenir
en compte el nivell socioeconòmic en funció de l’índex de desenvolupament
humà (HDI), classificant els països en tres grups de desenvolupament i
observant les associacions més fortes de prevalença i d’experiència de càries
en els països amb índex de desenvolupament humà més elevats.(9) Aquest
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resultat esdevé més dramàtic perquè vol dir que els països més avantatjats a
nivell global, inclouen major gradient social en salut bucodental dels seus
ciutadans, la qual cosa és una desigualtat en salut dins del territori que acaba
repercutint en fases més avançades en la despesa sanitària del país i la seva
economia.(32) Es en aquest punt on es fa palesa la importància, l’impacte i
l’eficiència que podrien tenir els programes de promoció de la salut bucodental i
de la salut en general de tots els països.
La revisió sistemàtica del 2013 sobre salut oral infantil i influència de l’entorn
familiar, revela que els hàbits de salut oral dels pares afecten a la salut oral dels
seus fills i filles. Es per aquesta raó, que els autors d’aquesta investigació
postulen que els programes de promoció de la salut oral necessiten posar més
èmfasis en el context de tota la família en quant a als seus estils de vida i
comportament en salut oral.(33) Els resultats d’aquesta investigació metanalítica
coincideixen amb la percepció de l’odontòleg a la consulta de primària on
s’afronta a les dificultats d’instaurar hàbits higiènics i dietètics no cariogènics en
nens i nenes amb pares que no segueixen patrons de comportament oral
saludable. Vastament estudiat en aquest Màster en Promoció de la Salut els
models teòrics de comportament de Bandura i de la Teoria de l’Acció Planificada
on el modelat (en aquest cas els pares com a model) i la norma subjectiva en
l’escala de valors i d’ importància de la cura bucodental que els nens i nenes
perceben de les seves famílies i de la societat on viuen.
Malgrat els estudis en adults s’allunyen molt de la nostra població diana, ens
sembla interessant comentar els resultats de l’estudi portat a terme a Austràlia
en el context de l’enquesta nacional de salut oral en població adulta. Els resultats
mostraven un marcat gradient social en els tractaments dentals major que el
gradient en l’experiència de càries. De manera que en el grup socioeconòmic
menys desavantatjat, hi havia més edèntuls, més dents exodonciades i menys
obturacions. Es a dir, hi havia més diferències en el tipus de tractaments
rebuts(menys conservadors) que en l’experiència de càries (existia però era
menys acusada).(34)
Una vegada analitzats els resultats en salut oral en els diferents nivells
socioeconòmics, pensem que les polítiques o intervencions per millorar els
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resultats han de tenir una aproximació universal i alhora focalitzada en grups més
desafavorits. Per una banda perquè està demostrat que si només actuem a nivell
universal per exemple, augmentant prestacions, els grups que més s’afavoreixen
són precisament els menys necessitats i això fa augmentar encara més la bretxa
(gap) entre els diferents grups socials.(35)
Per altra banda, fer-ho només en grups vulnerables, amb el mateix exemple
d’augmentar la cobertura només per aquests grups, no seria una mesura justa.
Per tant, s’hauran de pensar intervencions justes i alhora equitatives i en el nostre
cas de la salut bucodental, amb aproximació universal focalitzada als grups més
vulnerables.
L’assaig clínic aleatori i en conglomerats portar a terme a Alemanya i publicat el
2018, avala que les intervencions universals poden augmentar el gap de
desigualtats entre nivells socioeconòmics diferents ja que la intervenció
d’educació en salut oral que portaven a terme, va ser efectiva per millorar la salut
dental entre els estudiants de nivell socioeconòmic més alt. No van poder
demostrar cap efecte preventiu en els grups de nivell socioeconòmic baix. (35)
.

La Revisió de Sir Marmot del 2010 dóna una guia per l’abordatge del gradient
social en salut, introduint el mètode de l’universalisme proporcionat. Les
intervencions no han d’enfocar-se només en les persones més desafavorides,
sinó que han de ser universals i incloure una escala i una intensitat d’acord amb
el nivell de cada subgrup de persones.(36)
Gràfica simulada d’aproximació universal focalitzada:
Universal però amb major esforços en població
vulnerable
100
50
0
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En altres publicacions, també s’ha estudiat el dentell socioeconòmic relacionat
amb altres aspectes que poden influir en l’aparició de càries, en la seva evolució
i en la seva curació, com són els comportaments orals saludables, els
coneixements, les actituds i les aptituds envers la salut bucodental. En el nostre
cas, malgrat que en els resultats de salut no hi ha compartiments estancs entre
determinants socials, comportaments, hàbits i actituds, només hem analitzat
l’impacte del nivell socioeconòmic en els resultats de salut oral, sabent que hi ha
altres variables que poden també estar associades.(37)
En un estudi sobre desigualtats socials en salut general, es detecten més de 15
determinants socials estudiats individuals i grupals, i els més analitzats són el
nivell educatiu i l’ocupació més afavorida del pare o de la mare. I constaten que
les malalties com l’obesitat, l’exercici físic i la salut mental presenten relació
estadísticament significativa per alguns dels indicadors que analitzen però no per
a tots. En canvi, les desigualtats socials en salut dental es detecten en tots els
indicadors i per a tots els grups d’edat. (38) Aquest fet dona més rellevància a la
necessitat d’enfocar aquesta patologia bucal amb una imprescindible perspectiva
social per al seu abordatge.
I finalment, esmentar les aportacions positives en salut bucodental infantil que
suposaria

el

desplegament

de

l’Agenda

2030

pels

Objectius

de

Desenvolupament Sostenible (ODS) ja que només hi ha un objectiu de salut però
més del 50% dels restants estan inherentment relacionats, sobretot els que
determinen els diferents nivells socioeconòmics dels països i els diferents nivells
socioeconòmics de les famílies i ciutadans de cadascun d’aquests països. Els
ODS més relacionats serien: la fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar,
educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, treball digne i
creixement econòmic, pau, justícia, aliances pels objectius i l’ODS número 10
que resumeix la necessitat general més detectada en aquest treball: la reducció
de les desigualtats.(39)(40) També cal recordar la Carta de Drets Humans i
l’especial atenció i protecció a la infància entrant en un tema ètic i social molt
important a tenir en compte.(41)
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Els pares i mares han de tenir completa cura de la salut bucodental dels seus
fills? Es negligència no curar la patologia bucodental dels fills en cas que
sorgeixi? La salut pública també ha de vetllar per la salut dels infants d’un país,
però com ha de treballar amb sinèrgia amb les famílies?
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7.CONCLUSIONS
•

El nivell socioeconòmic com a determinant social està associat a la salut
oral.

•

Les variables que s’utilitzen per calcular aquest nivell socioeconòmic són
molt variades i heterogènies en les publicacions estudiades. Poden ser
variables individuals(de registres o qüestionaris auto administrats) o
contextuals.

•

El context socioeconòmic depèn de l’entorn on viuen els infants: país,
zona, escola... i pot variar d’un país a l’altre.

•

Els ingressos familiars, l’educació dels pares i l’ocupació són els
indicadors més estudiats associats a patologia bucodental.

•

La prevalença i l’experiència de càries tenen associació estadísticament
significativa amb el nivell socioeconòmic i la relació és inversament
proporcional, a més nivell socioeconòmic, menor prevalença i experiència
de càries.

•

Els índex de restauració en dentició permanent, els índex de tractament i
de cures, mostren que els infants més desavantatjats tenen menys dents
careades curades i el tipus de tractament que necessiten sovint és més
avançat degut a major severitat de les lesions.

•

El percentatge d’infants lliures de càries és més elevat en els nivells
socioeconòmics més alts.

•

L’etapa infantil més vulnerable és en la dentició temporal, en edats més
tempranes i fills/es de mares amb nivell educatiu baix.

•

Implementar un programa estatal, no implica que les cobertures siguin
altes, cal treballar per l’alfabetització de les famílies.

•

Els països amb major gradient social en patologia bucodental són
precisament els més desenvolupats.

43

8. BIBLIOGRAFIA
1.

BOE.es - Documento BOE-A-2006-16212 [Internet]. [cited 2019 Feb 9].
Available from: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-16212

2.

Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud. Carta de Ottawa para la
Promoción de la Salud [Internet]. Ottawa; 1986 [cited 2019 Jul 28]. Available
from: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-laapromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf

3.

9a Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. Declaración de Shanghai
sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
[Internet]. Shangai; 2016 [cited 2019 Jul 1]. Available from:
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/Shanghai-declarationfinal-draft-es.pdf.pdf?ua=1

4.

Borrell C et al. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las
desigualdades en salud en España. Gac Sanit. 2012;26(2):182–9.

5.

Índice de privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología Manual de
Uso Grupo de trabajo de determinantes sociales de la salud (iniciativa contexto)
[Internet]. [cited 2019 Jul 27]. Available from:
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/ManualdeusodelIP2011.pdf

6.

Rajmil L, Díex E PR. Desigualdades sociales en salud infantil. Informe SESPAS
2010. Gac Sanit. 2010;24(Suppl 1):42–8.

7.

Felícitas Domínguez-Berjón M, Borrell C, Cano-Serral G, Esnaola S, Nolasco A,
Isabel Pasarín M, et al. Construcción de un índice de privación a partir de datos
censales en grandes ciudades españolas (Proyecto MEDEA). Gac Sanit. 2008
May 1;22(3):179–87.

8.

Gupta E, Innes N, Schuller AA, Vermaire JH, Marshman Z. A scoping review of
the uses of the care index in children. Community Dent Health. 2017
Sep;34(3):131–6.

9.

Schwendicke F, Dörfer CE, Schlattmann P, Page LF, Thomson WM, Paris S.
Socioeconomic inequality and caries: A systematic review and meta-analysis.
Vol. 94, Journal of Dental Research. 2015. p. 10–8.

10.

García Barbero J. Patología y terapéutica dental : operatoria dental y
endodoncia (2a. ed.). Elsevier Health Sciences Spain - T; 2014. 1104 p.

11.

WHO | Oral health surveys: basic methods - 5th edition. WHO [Internet]. 2018
[cited 2019 Jul 28]; Available from: www.who.com

12.

Marmot M, Bell R. Social Determinants and Dental Health. Williams DM, editor.
Adv Dent Res. 2011 May 13;23(2):201–6.

13.

Bolin AK. Children’s dental health in Europe. An epidemiological investigation of
5- and 12-year-old children from eight EU countries. Swed Dent J Suppl.
1997;122:1–88.

14.

van der Tas JT, Kragt L, Elfrink MEC, Bertens LCM, Jaddoe VWV, Moll HA, et
al. Social inequalities and dental caries in six-year-old children from the
Netherland s. J Dent. 2017 Jul;62:18–24.

15.

Babo Soares LF, Allen P, Bettiol S, Crocombe L. The Association of

44

Socioeconomic Status and Dental Caries Experience in Children in Dili, TimorLeste. Asia Pacific J Public Heal. 2016 Oct 24;28(7):620–8.
16.

Lambert MJ, Vanobbergen JSN, Martens LC, De Visschere LMJ. Socioeconomic
inequalities in caries experience, care level and dental attendance in primary
school children in Belgium: A cross-sectional survey. BMJ Open. 2017
Jul;7(7):e015042.

17.

Behbahanirad A, Joulaei H, Jamali J, Vossoughi M, Golkari A. A model for oral
health gradients in children: Using structural equation modeling. Community
Dent Health. 2017 Mar;34(1):50–5.

18.

Engelmann JL, Tomazoni F, Oliveira MDM, Ardenghi TM, Engelmann JL,
Tomazoni F, et al. Association between Dental Caries and Socioeconomic
Factors in Schoolchildren - A Multilevel Analysis. Braz Dent J. 2016
Feb;27(1):72–8.

19.

Saldūnaitė K, Bendoraitienė EA, Slabšinskienė E, Vasiliauskienė I,
Andruškevičienė V, Zūbienė J. The role of parental education and
socioeconomic status in dental caries prevention among Lithuanian children.
Medicina (B Aires). 2014 Jan 1;50(3):156–61.

20.

Pérez BM, Silla AJ, Márquez A V, Gutiérrez AP, González BJ, Díaz CE, et al.
Encuesta de Salud Oral en España 2015. Vol. 21, RCOE. 2016.

21.

Da Rosa P, Nicolau B, Brodeur J-M, Benigeri M, Bedos C, Rousseau M-C.
Associations between school deprivation indices and oral health status.
Community Dent Oral Epidemiol. 2011 Jun 1;39(3):213–20.

22.

André Kramer A-C, Petzold M, Hakeberg M, Östberg A-L. Multiple
Socioeconomic Factors and Dental Caries in Swedish Children and Adolescents.
Caries Res. 2018;52(1–2):42–50.

23.

Östberg A-L, Kjellström AN, Petzold M. The influence of social deprivation on
dental caries in Swedish children and adolescents, as measured by an index for
primary health care: The Care Need Index. Community Dent Oral Epidemiol.
2017 Jun 1;45(3):233–41.

24.

Sweeney PC, Nugent Z, Pitts NB. Deprivation and dental caries status of 5-yearold children in Scotland. Community Dent Oral Epidemiol. 1999 Apr;27(2):152–9.

25.

John JR, Mannan H, Nargundkar S, D’Souza M, Do LG, Arora A. Predictors of
dental visits among primary school children in the rural Australian community of
Lithgow. BMC Health Serv Res. 2017 Dec 11;17(1):264.

26.

Tsakos G, Demakakos P, Breeze E, Watt RG. Social gradients in oral health in
older adults: findings from the English longitudinal survey of aging. Am J Public
Health. 2011 Oct;101(10):1892–9.

27.

Cortés Martinicorena FJ. El sistema PADI. Estudio de las comunidades
autónomas que proveen atención dental con este modelo en España. RCOE.
2016;21(4):191–9.

28.

La xarxa d’odontologia d’atenció primària davant el repte de les noves
prestacions en escolars [Internet]. 2010 [cited 2019 May 20]. Available from:
http://www.coec.cat/_pdf/conclusions_carta_CAP.pdf?doc=conclusions_carta_C
AP.pdf

29.

Carta G, Cagetti MG, Sale S, Congiu G, Strohmenger L, Oleari F, et al. Oral
health inequalities in Italian schoolchildren--a cross-sectional evaluation.
45

Community Dent Health. 2014 Jun;31(2):123–8.
30.

Jordan RA, Krois J, Schiffner U, Micheelis W, Schwendicke F. Trends in caries
experience in the permanent dentition in Germany 1997-2014, and projection to
2030: Morbidity shifts in an aging society. Sci Rep. 2019 Apr 2;9(1):5534.

31.

Watt RG, Heilmann A, Listl S, Peres MA. London Charter on Oral Health
Inequalities. J Dent Res. 2016;95(3):245–7.

32.

Righolt AJ, Jevdjevic M, Marcenes W, Listl S. Global-, Regional-, and CountryLevel Economic Impacts of Dental Diseases in 2015. J Dent Res. 2018 May
17;97(5):501–7.

33.

Castilho ARF de, Mialhe FL, Barbosa T de S, Puppin-Rontani RM. Influence of
family environment on children’s oral health: a systematic review. J Pediatr (Rio
J). 2013 Mar;89(2):116–23.

34.

Mejia G, Jamieson LM, Ha D, Spencer AJ. Greater inequalities in dental
treatment than in disease experience. J Dent Res. 2014 Oct;93(10):966–71.

35.

Qadri G, Alkilzy M, Franze M, Hoffmann W, Splieth C. School-based oral health
education increases caries inequalities. Community Dent Health. 2018 Aug
30;35(3):153–9.

36.

Fair Society, Healthy Lives The Marmot Review.

37.

Yazdani R, Esfahani EN, Kharazifard MJ. Relationship of Oral Health Literacy
with Dental Caries and Oral Health Behavior of Children and Their Parents. J
Dent (Tehran). 2018 Sep;15(5):275–82.

38.

Font-Ribera L, García-Continente X, Davó-Blanes MC, Ariza C, Díez E, García
Calvente M del M, et al. El estudio de las desigualdades sociales en la salud
infantil y adolescente en España. Gac Sanit. 2014 Jul;28(4):316–25.

39.

The Global Goals [Internet]. [cited 2019 Jul 10]. Available from:
https://www.globalgoals.org/

40.

Sustainable Development Goals .:. Sustainable Development Knowledge
Platform [Internet]. Available from:
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300

41.

Nacions Unides. Declaració Universal de Drets Humans | Declaración Universal
de los Derechos Humanos [Internet]. [cited 2019 Jun 21]. Available from:
https://dudh.es/declaracio-universal-de-drets-humans/

46

9. ANNEX
GLOSARI:
 C, A, O: La C es refereix a les càries presents, la A a que ja no hi són
perquè s’han exodonciat per patologia i O les obturades (restaurades).
 c minúscula i o minúscula són les càries i obturades referides a dentició
temporal. La a minúscula no existeix ja que en estudis epidemiològics és
impossible distingir si la temporal no present s’ha exfoliat fisiològicament
o ha estat exodonciada per patologia o per motius relacionats amb el
recanvi dentari.
 S’agrupen en l’índex cod que es indica l’experiència de càries activa o
restaurada calculada per dent, de la dentició temporal d’un infant o d’un
col·lectiu d’infants. En aquest treball no se’n parlarà gaire, ja que com hem
explicat, el nostre objectiu d’estudi és la dentició definitiva.
 Index CAOD : s’utilitza per calcular l’experiència de càries de les dents
(D) d’una persona o col·lectiu. Es l’índex més emprat per a estudis
epidemiològics des de fa unes dècades.
 Index CAOS: Es el mateix índex CAO però calculat per a cada superfície
(S) dental, és a dir, quantifica millor si una dent està afectada per càries
en més d’una de les seves superficies. Distingiria en número un molar que
només tingués 1 cara afectada (habitualment la cara oclusal) o un altre
amb les 5 superfícies afectades(oclusal, mesial, distal, vestibular i lingual).
A diferència del CAOD que les dues situacions per a una mateixa dent
serien valorades amb un 1.
 Component COD del CAOD: Són les càries i obturacions de dents
permanents per sense tenir en compte la A d’absents. En estudis
epidemiològics en poblacions infantils on la A tendeix a zero, es pot
treballar amb COD similarment al que representaria el CAOD.
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 Índex de restauració: IR en literatura anglosaxona RI. Es un index que
es pot calcular per a cada individu o més comunament a nivell comunitari.
Dóna impacte del percentatge de dents obturades del total de dents que
ho necessiten, es a dir és la proporció d’obturades (O) entre les careades
(C3 i les mateixes obturades (O). L’ideal comunitari de l’índex de
restauració seria del 100%, és a dir, totes les dents que necessitarien ser
obturades, ja ho estan.
 Significant Caries Index: (SIC) de Bratthall és l’índex del CAOD calculat
per al tercil de població amb CAOD més elevat. Es a dir, s’ordenen els
individus de menys a més CAOD, es selecciona el terç amb CAOD més
elevat i d’aquest terç es calcula el CAOD que tenen. Evidentment serà
superior a la mitjana de CAOD de la mostra i ens quantificarà la situació
més aproximada a la realitat d’aquest grup amb més experiència de
càries.
 Índex de tractament: (TI) Es la proporció de dents extretes(A) més dents
obturades(O) dividit per la suma de les càries C3 o C (segons l’estudi)+ la
mateixa A + mateixa O i multiplicat per 100. Es un índex que pot anar del
0 al 100%.Index de cura és la traducció de l’anglès de care index (CI), és
un índex molt poc utilitzat en el nostre entorn més pròxim. Es la proporció
de dents obturades del total del CAOD multiplicat per 100. Es un
percentatge pot variar del 0 al 100%.
 Segellat de fissures: Tractament preventiu i reversible aplicat a la cara
oclusal dels molars sans. Indicat els 2 primers anys posteruptius que són
els més susceptibles a carear-se, habitualment al voltant dels 6-8 anys
per a primeres molars i als 12-14 anys per a segones molars. En alguns
països, sobretot llatinoamericans, també es porta a terme en dentició
temporal.
 Concepte de privació: Desavantatge material o social d’un individu o
grup d’individus, respecte la societat, regió, ... a les què pertanyen.
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