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A 1ª fase do projeto avaliará em uma coorte de gêmeos nascidos entre 2007/2014, a influência da zigosidade e parâmetros fetais em
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Influência de variáveis genéticas e comportamentais na ocorrência de agravos de saúde bucal e na
resolução desses problemas em crianças: Estudo de coorte e estudo clínico em gêmeos (CARDEC
Twins) - Descrição dos Dados e Metadados produzidos pelo projeto
Descrição dos dados e metadados produzidos
Que dados serão coletados ou criados?
A amostra utilizada no estudo se refere a gêmeos nascidos entre os anos de 2007 e 2014 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Os registros da instituição
contêm dados a respeito da zigozidade, dados relacionados à gestação, parâmetros fetais, intercorrências no pré- e no peri-natal. As crainças incluidas terão coleta de
parâmetros associados aos agravos de saúde bucal (cárie dentária, presença de traumatismos, presença de defeitos de formação do esmalte, incluindo fluorose e
Hipomineralização Molar-Incisivo, maloclusão e bruxismo). Também haverá coleta de dados relacionados ao comportamento dos pares de gêmeos durante atividades
corriqueiras e durante o atendimento odontológico. Escaneamento digital das arcadas dentárias e filmagem das crianças também serão realizadas, mas esses dados não serão
compartilhados para manter o anonimato dos participantes. Os dados serão todos codificados e colocados em planilha, utilizando o software Excel, que será disponibilizado em
repositório público garantindo o anonimato dos participantes.
Como os dados serão coletados ou criados
Os dados serão coletados através de avaliações clínicas odontológicas ou realizados por psicólogo, dependendo da natureza dos dados. Os avaliadores serão previamente
calibrados, e essa calibração será checada durante todo o estudo.
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