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Escolheste, por asilo o Altíssimo. 

Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, 

Porque aos seus anjos ele mandou 

que te guardem em todos os teus caminhos. 
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para que não tropeces em alguma pedra. 
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Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. 

Será favorecido de longos dias, 

e eu lhe mostrarei a minha salvação.”   
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RESUMO 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) tem sido alvo de muitos estudos 

quando se deseja mensurar os impactos na qualidade de vida. Essa dissertação de mestrado, 

dividida em dois artigos científicos, objetivou: a- avaliar a influência do Programa Saúde na 

Escola (PSE) nos agravos clínicos como cárie, gengivite e traumatismo dentário, bem como 

na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de adolescentes do município de Nova 

Friburgo- RJ-Brasil; b- realizar uma revisão sistemática para se averiguar a influência dos 

programas de promoção de saúde bucal na qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos 

adolescentes. Artigo 1: Metodologia: O estudo foi constituído de uma amostra não 

probabilística composta de adolescentes de 12 anos, devidamente matriculados nas escolas 

públicas do município de Nova Friburgo, contemplados ou não pelo Programa de Saúde na 

Escola (PSE) por pelo menos 2 anos. Questionário sociodemográfico e de QVRSB, o Child 

Perceptions Questionnaire (CPQ11-14), assim como o exame clínico para avaliação de cárie, 

doença periodontal e traumatismo dentário foram realizados. Resultados: Observou-se, a 

partir de um modelo de análise multivariada, que os adolescentes pertencentes ao sexo 

feminino tiveram 1,74 vezes mais chances de apresentarem uma pior QVRSB (OR= 1,74; 

p=0,0183) comparados aos do sexo masculino. Além disso, indivíduos não participantes do 

PSE apresentaram 1,56 vezes mais chances de terem uma pior QVRSB (OR=1,56; p=0,0873) 

do que os participantes do programa. Conclusão: O PSE, as well as the variable female sex, 

greater impact on the OHRQoL of adolescents. Artigo 2: Metodologia: Cinco bases de dados 

(PubMed, Scopus, biblioteca virtual de saúde, Web of Science, Cochrane, bases de dados da 

literatura cinzenta) foram exploradas, além de uma busca manual com o uso de indexadores 

específicos.  Foram incluídos na seleção ensaios clínicos/comunitários, estudos transversais 

ou estudos de coorte publicados em periódicos científicos, em qualquer língua, que avaliem 

programas de promoção da saúde bucal nessa população específica. Em seguida, os artigos 

que atenderam aos critérios de inclusão foram analisados por uma ferramenta de avaliação de 

risco de qualidade e viés. Resultados: a busca eletrônica produziu um total de 1991 resumos 

que, após a exclusão das duplicatas e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, gerou 

um total de 4 artigos para avaliação da qualidade. Destes, 2 estudos foram classificados com 

baixa, 1 com moderada e 1 com alta qualidade metodológica. Estes foram então incluídos na 

síntese qualitativa. Foram encontrados alguns vieses metodológicos, principalmente em dois 

estudos, e uma considerável heterogeneidade das intervenções, o que gerou dificuldades na 

comparação nos resultados dos mesmos. Conclusão: Embora os estudos tenham mostrado 

influência positiva na QVRSB após intervenções distintas baseadas na promoção da saúde 

bucal, tanto a escassez de estudos quanto a baixa qualidade metodológica em dois dos quatro 

estudos selecionados indicam a necessidade de desenvolvimento futuro de projetos bem 

delineados, com melhor controle de viés para responder à questão da presente investigação.  

Palavras-chave: saúde bucal, qualidade de vida, programas, escola, adolescentes.  

 

 

 

 

       



 

 

 

 

ABSTRACT 

The quality of life related to oral health (OHRQoL) has been the subject of many 

studies when it is desired to measure impacts on quality of life. This dissertation, divided into 

two papers, aimed to: A - evaluate the influence of the School Health Program (SHP) on 

clinical problems such as caries, gingivitis and dental trauma, as well as the oral health related 

quality of life of adolescents in the municipality of Nova Friburgo-RJ-Brazil; B- accomplish a 

systematic review to investigate the influence of oral health promotion programs on oral 

health related quality of life of adolescents. Article 1: Methodology: The study consisted of a 

non-probabilistic sample composed of 12-year-old adolescents duly enrolled in public schools 

in the city of Nova Friburgo, which were or not participant in the School Health Program 

(SHP) for at least 2 years. Socio-demographic and OHRQoL questionnaires, o Child 

Perceptions Questionnaire (CPQ11), as well as clinical examination for caries assessment, 

periodontal disease and dental trauma were performed. Results: From a multivariate analysis 

model, it was observed that adolescents belonging to females had 1.74 times more chances of 

presenting a worse OHRQoL (OR = 1.74; p = 0.0183) compared to males. In addition, 

individuals not participating in the SHP presented 1.56 times more chances of having a worse 

OHRQoL (OR = 1.56; p = 0.0873) than the participants in the program. Conclusion: SHP, . 

Article 2: Methodology: Five databases (PubMed, Scopus, Virtual Health Library, Web of 

Science, Cochrane, databases of the gray literature) were explored, in addition to a manual 

search with the use of specific indexers. Clinical/Community trials, cross-sectional studies or 

cohort studies published in scientific journals in any language that evaluate oral health 

promotion programs in this specific population were included in the selection. Then, the 

articles that met the inclusion criteria were analyzed by a quality risk assessment tool and 

bias. Results: The electronic search produced a total of 1991 abstracts that, after the exclusion 

of duplicates and the application of the inclusion and exclusion criteria, a total of 4 articles 

were chosen to evaluate the quality. Of these, 2 studies were classified as low, 1 with 

moderate and 1 with high methodological quality. Some methodological vises were found, 

mainly in two studies, and a considerable heterogeneity of the interventions, which generated 

difficulties in comparing the results of the studies. Conclusion: Although the studies showed 

positive influence on OHRQoL after distinct interventions based on oral health promotion, 

both the shortage of studies and the low methodological quality in two of the four selected 



 

 

 

 

studies indicate the need of a future development of well designed ones with a better bias 

control in order to respond to the present investigation question. 

Keywords: oral health, quality of life, programs, school, adolescents.  
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1 INTRODUÇÃO 

Percebe-se através dos últimos anos um aumento da frequência de pesquisas sobre a 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB)
 
(ANTUNES et al., 2012; PAL, 1996; 

KUCZYNSKI e ASSUMPÇÃO, 1999). Estes estudos avaliam os impactos psicossociais e 

funcionais das enfermidades bucais, e quando acrescentados aos indicadores clínicos, 

resultam na mensuração aguçada da saúde bucal dos indivíduos e da população (ANTUNES 

et al., 2012).  

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças e adolescentes possui 

algumas particularidades. No caso do indivíduo em desenvolvimento, a singularidade mais 

destacada é a diferença do grau de percepção que estes manifestam de si mesmos e sobre o 

mundo, bem diferentes quando comparado aos adultos (PAL, 1996; KUCZYNSKI e 

ASSUMPÇÃO, 1999). 

Logo, um conjunto de questionários chamado Child Oral Health Quality of Life 

Questionnaires (COHQoL) foi elaborado por pesquisadores canadenses com a finalidade de 

avaliar as percepções dos pais e das crianças em relação à qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal das crianças. Este instrumento avaliativo consiste de questionários para grupos 

etários entre 6 a 7 anos (Child Perceptions Questionnaire – CPQ6-7)
 
(JOKOVIC et al., 2004) e 

entre 11-14 anos (CPQ11-14)
 
(JOKOVIC et al., 2002), ambos com o objetivo de avaliar a 

percepção da criança sobre o impacto dos distúrbios bucais em suas funções físicas e 

psicossociais. Ademais, o COHQoL também envolve o questionário de percepções dos pais 

sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças (Parenteral Perceptions 

Questionnaire – PPQ)
 
(JOKOVIC et al., 2003), assim como a escala de avaliação dos efeitos 

das desordens bucais no funcionamento familiar (LOCKER et al., 2002). O CPQ11-14 foi 

traduzido e validado no Brasil por Barbosa et al., 2009
 
e tem sido utilizado em alguns estudos, 

como os de Tesch et al., 2007, Agou et al., 2008, Benson et al., 2010, Agou et al., 2011 e 

Carvalho et al., 2015.   

O cenário cultural e linguístico onde o instrumento de avaliação da qualidade de vida é 

utilizado pode influenciar a validade e a confiabilidade dos relatos apanhados. Neste sentido, 

é imprescindível que o instrumento seja traduzido para o idioma de origem do país a ser 

utilizado e que seja pontualmente adaptado às características socioculturais da população a ser 

analisada, possibilitando a avaliação confiável. Além do mais, é necessário que o instrumento 
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seja administrado com facilidade e que não demande tempo na aplicação (BARBOSA et al., 

2009).   

 Uma série de estudos mostra uma relação diretamente proporcional entre prevalência 

de cárie e impactos distintos na qualidade de vida relacionada à saúde bucal (PERES et al., 

2003, VIEIRA et al., 2018).  

A prevalência do traumatismo dentário em crianças possui uma grande influência na 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos (ANTUNES et al., 2012). Levando-se em 

consideração também as crianças e os adolescentes que sofreram o trauma e tiveram seus 

dentes restaurados, mesmo assim o impacto na qualidade de vida sobre a saúde bucal 

perdurou (RAMOS-JORGE et al., 2007 e FAKHRUDDIN et al., 2008).  

A doença periodontal também é prevalente na cavidade bucal e interfere na qualidade 

de vida dos indivíduos em seus aspectos físicos, funcional na mastigação, na aparência e nas 

relações interpessoais
 
(LOCKER, 1998). Autores como Lopes et al., 2011 constataram 

também que quanto maior a severidade da doença, mais prevalente o seu impacto na 

qualidade de vida.  

Assim, a perspectiva de cuidado integra a visão da saúde bucal à saúde geral, como 

também pode ser diretamente influenciada por determinantes socioculturais da população 

(SLADE et al., 2011). Desta forma, constata-se hoje que o grande desafio para a melhoria do 

processo saúde doença bucal está intimamente interligado com a atuação nas micro e macro 

políticas visando à redução das iniquidades sociais
 
(PORTO, 2002).  Neste sentido, a 

promoção da saúde deve se pautar em princípios filosóficos, políticos e organizacionais 

amplos, sendo necessário o entendimento e diálogo dentre distintos sujeitos sociais, como 

também é de extrema relevância a formação de profissionais sob tal perspectiva de atuação
 

(ALVES et al., 2004).  

A educação é imprescindível em qualquer área, pois permite a abertura de caminhos 

para a introdução de conceitos, além de dar a oportunidade de pessoas com dificuldade de 

acesso à aquisição de conhecimentos sobre os quais não estão familiarizadas, mas que 

poderiam fazer parte da sua rotina impactando em sua qualidade de vida
 
(CASTRO et al., 

2012).  

Em virtude disso, a escola é considerada um espaço sublime para o planejamento de 

ações de promoção de saúde bucal, não somente por abranger as diversas faixas etárias dos 

indivíduos, mas também por ser um ambiente influenciador nas atitudes e valores dos mesmos
 

(MALTA et al., 2016). Para tanto, é imprescindível uma estreita relação dialógica entre os 
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profissionais da saúde e da educação para se atingir distintos grupos populacionais, como as 

crianças e os adolescentes
 
(BRASIL, 2009). Programas de saúde geral e bucal em escolas já 

têm sido realizados há décadas no Brasil, com experiências locais geradoras de benefícios 

clínicos e sociais aos estudantes (MALTA et al, 2016). Entretanto, para se regulamentar as 

atividades de saúde nas escolas, por meio do Decreto nº 6.286 de 05 de dezembro de 2007
 

(SANTIAGO et al, 2012),  o Ministério da Saúde (MS) instaurou o Programa Saúde na 

Escola (PSE), com a concessão de diretrizes a serem seguidas nacionalmente. Além do 

decreto, a Portaria nº 1.861, de 04 de setembro de 2008
 
(BRASIL, 2007) presidiu a 

responsabilidade do MS com relação aos orçamentos destinados aos municípios que adotam o 

PSE
 
(BRASIL, 2009).   

O PSE, resultado de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde, vem 

para agregar e fortalecer as ações na perspectiva do desenvolvimento integral, como também 

proporcionar aos escolares a participação em projetos e programas que articulem educação e 

saúde, com o intuito de diminuir as vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento 

pleno dos indivíduos. Tal iniciativa aponta e acolhe as ações de promoção, prevenção e de 

atenção à saúde, dentro da perspectiva intersetorial, com o objetivo de se almejar a completa 

formação dos estudantes para o enfrentamento de fragilidades que acometem o 

desenvolvimento pleno, gerando, assim, impactos de forma positiva na qualidade de vida dos 

mesmos
 
(BRASIL, 2007; SOUZA e PEREIRA, 2013).  

Assim, para que as metas do PSE sejam alcançadas e tenham êxito, é de extrema 

relevância a compreensão da Educação Integral como uma definição que insere a proteção, a 

atenção e o desenvolvimento pleno da comunidade escolar
 
(BRASIL, 2010).   

As ações de educação e saúde do PSE são realizadas nas atmosferas escolares 

pertencentes aos territórios estabelecidos de acordo com a área de abrangência da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF)
 
(SOUZA e PEREIRA, 2013). O delineamento das atividades do 

PSE discorre: o cenário social e escolar, a situação local em saúde do escolar, assim como a 

capacidade operativa em saúde do escolar
 
(BRASIL, 2010).  

O Programa de Saúde na Escola (PSE) foi implantado no município de Nova Friburgo 

no ano de 2008, e desde então, as seguintes ações começaram a ser desenvolvidas em dois 

eixos: 

1. Componente I: avaliação antropométrica, avaliação da saúde bucal, saúde ocular, 

verificação da situação vacinal, saúde auditiva, identificação de educandos com 
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possíveis sinais de alteração de linguagem oral, identificação de possíveis agravos 

de saúde negligenciados e doenças em eliminação.  

2. Componente II: promoção da segurança alimentar e promoção da alimentação 

saudável; promoção da cultura da paz e direitos humanos; promoção da saúde 

mental no território escolar, direito sexual e reprodutivo; prevenção ao uso de 

álcool e outras drogas; promoção de lazer e atividades físicas na escola; promoção 

da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável; prevenção de violências e 

acidentes. 

A avaliação da saúde bucal é seguida de promoção da saúde. Na área da saúde bucal, o 

programa visa à promoção da saúde e a prevenção de doenças bucais através de ações de 

instrução de higiene oral, escovação dental supervisionada, orientação sobre alimentação 

saudável, dentre outras atividades junto aos profissionais de educação e da equipe 

multiprofissional da ESF. 

Neste contexto, programas de promoção de saúde bucal nas escolas podem auxiliar na 

mudança do comportamento em relação ao autocuidado
 
(SOUZA et al, 2015). Contudo, para 

serem eficazes e realmente gerarem um impacto na qualidade de vida, devem envolver ações 

intersetoriais
 
(SOUZA et al, 2015). Estudos sobre Programas de Promoção de Saúde Bucal 

têm sido realizados e tem apresentado impacto na QVRSB dos adolescentes, como os de 

Mashoto et al., 2010, Carvalho et a.l, 2013, Amato et al., 2014 e Amália et al., 2017.  

A adolescência é considerada uma fase complexa por causa das mudanças 

psicológicas e fisiológicas que a acometem
 
(TRAEBERT e MOREIRA, 2001). Desta forma, 

faz-se necessário o contínuo desenvolvimento de estudos sobre os programas de promoção de 

saúde bucal para os adolescentes com a finalidade de serem elaborados estrategicamente e 

consequentemente impactar na qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos mesmos
 

(FREDDO et al, 2008).    
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

Avaliar a influência de Programas de Saúde na Escola na qualidade de vida dos 

adolescentes relacionada à saúde bucal. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Avaliar a influência do Programa Saúde na Escola (PSE) nos agravos clínicos 

como cárie, gengivite e traumatismo dentário, bem como na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal de adolescentes do município de Nova Friburgo- RJ-

Brasil. 

b) Realizar uma revisão sistemática para se averiguar a influência dos programas de 

promoção de saúde bucal na qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

3 CAPÍTULO 1 

Artigo formatado e a ser submetido à revista Ciência e Saúde Coletiva. 

 

Título: INFLUÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA QUALIDADE DE 

VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES. 
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Resumo 

Objetivos: Avaliar a influência do Programa Saúde na Escola (PSE) nos agravos clínicos 

como cárie, gengivite e traumatismo dentário, bem como na qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal (QVRSB) de adolescentes de um município brasileiro. Metodologia: O estudo foi 

constituído de uma amostra não probabilística composta de adolescentes de 12 anos, 

devidamente matriculados nas escolas públicas. Desta forma, optou-se, inicialmente, por se 

trabalhar com o número populacional, convidando todos os escolares, não contemplados pelo 

PSE (619) e os contemplados pelo programa há pelo menos dois anos (n=236), a participarem 

do estudo. Questionários sociodemográficos e de QVRSB (CPQ11-14) foram aplicados, assim 

como o exame clínico para avaliação de cárie, doença periodontal e traumatismo dentário 

foram realizados. Resultados: A análise multivariada mostrou que os adolescentes 

pertencentes ao sexo feminino tiveram 1,74 vezes mais chances de apresentarem uma pior 

QVRSB (OR= 1,74; p=0,0183) comparados aos do sexo masculino. Além disso, indivíduos 

não participantes do PSE apresentaram 1,56 vezes mais chances de terem uma pior QVRSB 

(OR=1,56; p=0,0873) do que os participantes do programa. Conclusão: O PSE, assim como a 

variável sexo, influenciam positivamente na QVRSB dos adolescentes. Entretanto, estudos 

de acompanhamento, assim como um crescente diálogo entre as Secretarias de Saúde e de 

Educação favorecerão o fortalecimento deste Programa Federal gerando contínuas melhorias 

na saúde bucal e na qualidade de vida dos adolescentes. 

Palavras chaves: saúde bucal, qualidade de vida, promoção de saúde, escola, programas. 
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Abstract 

Objectives: To evaluate the influence of the School Health Program (SHP) on clinical 

conditions such as caries, gingivitis and dental trauma, as well as on the oral health related 

quality of life (OHRQoL) of adolescents in a Brazilian city. Methodology: The study 

consisted of a non-probabilistic sample composed of 12-year-old adolescents duly enrolled in 

public schools. Thus, it was initially decided to work with the population number, inviting all 

students, not participants in the SHP (619) and those which participated in the program for at 

least two years (n = 236). Results: Multivariate analysis showed that female adolescents were 

1.74 times more likely to present a worse OHRQoL (OR = 1.74; p = 0.0183) compared to 

males. In addition, individuals not participating in the SHP presented 1.56 times more chances 

of having a worse OHRQoL (OR = 1.56; p = 0.0873) than the participants in the program. 

Conclusion: SHP, as well as gender, influenced positively the OHRQoL of the adolescents. 

However, follow-up studies, as well as a growing dialogue between the departments of health 

and education will favor the strengthening of this Federal Program, generating continuous 

improvements in oral health and the quality of life of adolescents. 

Keywords: oral health, quality of life, health promotion, school, programs. 
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Introdução 

 

A saúde bucal, por muitas décadas, era avaliada unicamente por critérios clínicos, os 

quais não possibilitam a real determinação da influência dos problemas bucais na qualidade 

de vida dos indivíduos¹. Assim, o entendimento de que a qualidade de vida compreende tanto 

os aspectos clínicos quanto os subjetivos possibilita o desenvolvimento de formas inovadoras 

de se mensurar percepções, sentimentos e comportamentos, valorizando cada vez mais as 

experiências subjetivas do indivíduo, de seu bem-estar físico, psicológico e social, assim 

como das suas interpretações sobre saúde, riscos e doenças
2
. 

 
 

Dentro deste contexto, o interesse pela concepção da qualidade de vida tem causado 

interferências nas políticas e nas práticas em saúde bucal
3
. E para tanto, o aumento da 

qualidade de vida tornou-se uma das consequências esperadas tanto das políticas públicas de 

prevenção das doenças e da promoção da saúde, quanto das práticas assistenciais
4
. Neste 

sentido, constata-se que através das mudanças destes paradigmas, estratégias promotoras de 

saúde bucal são fortemente estimuladas e desenvolvidas, no intuito de se controlar e prevenir 

doenças, sendo a educação um dos recursos essenciais neste processo
5
.   

A escola é um equipamento social a ser utilizado como panorama e mecanismo de 

educação em saúde, por ser formadora de opiniões de crianças, adolescentes e suas famílias, 

com o objetivo de formar cidadãos conscientes e responsáveis por seus comportamentos e 

escolhas
6
. Em virtude disso, programas em âmbito escolar têm sido desenvolvidos com 

resultados promissores para o trabalho voltado ao autocuidado e para a promoção de saúde
7
.  

Neste sentido, o Programa Saúde na Escola (PSE) faz parte de uma política ministerial 

implantada em 2007, através do Decreto 6.286 de 5 de dezembro, e tem como objetivos 

regulamentar as atividades de saúde nas escolas através da agregação e do fortalecimento das 

ações na perspectiva do desenvolvimento integral, assim como proporcionar aos escolares a 

participação em projetos e programas que articulem educação e saúde com o intuito de se 

combater as vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento pleno das crianças, dos 

adolescentes e dos jovens brasileiros
8
. Na área de saúde bucal, o programa visa à promoção da 

saúde e a prevenção de doenças bucais através das ações de instrução em higiene oral, 

escovação dental supervisionada, orientação sobre alimentação saudável, dentre outras 

atividades junto aos profissionais da educação e da equipe multiprofissional da ESF
9
.  
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A literatura mostra uma série de trabalhos que apresentam relação entre os desfechos 

clínicos como cárie 
10,11,12

, trauma
13,14,15

, doença periodontal
16

 com a qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal (QVRSB). Além disso, outros mostram que a presença de 

programas de promoção em saúde, com a presença de intervenções educativo-preventivas em 

saúde bucal (com ou sem a inclusão de procedimentos restauradores), geram reduções, tanto 

na incidência de agravos clínicos, como na melhoria da QVRSB 
5,17,18,19

. 

Entretanto, há ainda uma escassa presença de estudos avaliativos sobre programas de 

promoção de saúde, especificamente no que se tange aos efeitos do programa nos desfechos 

clínicos em saúde bucal, bem como na QVRSB. No caso do PSE, a grande parte destes 

estudos é pertencente às áreas de enfermagem 
20,21,22

 .  

Em virtude da originalidade da temática, este estudo teve como objetivo avaliar a 

influência do Programa Saúde na Escola (PSE) nos agravos clínicos como cárie, gengivite e 

traumatismo dentário, bem como na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de 

adolescentes de um município brasileiro.  

 

Metodologia 

 

Esse estudo é caracterizado como epidemiológico descritivo transversal e de natureza 

quantitativa, de acordo com as diretrizes recomendadas pelo Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE)
23

. 

 

Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo, sob o número 2.402.679 – CAAE: 76415817.2.0000.5626. Os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

foram enviados aos pais/responsáveis pelos adolescentes, para tomarem ciência da pesquisa e 

autorizarem, ou não, a participação do adolescente. 
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Local de execução 

 

O estudo foi realizado nas escolas públicas municipais e estaduais, do município de 

Nova Friburgo, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro- Brasil. Cabe salientar que as 

águas de abastecimento público do município são fluoretadas desde o ano de 2010, com uma 

cobertura em torno de 80%, sendo algumas regiões rurais descobertas por esta medida de 

proteção em saúde pública
24

.  

 

Definição da Amostra 

 

A amostra não probabilística foi composta por adolescentes de 12 anos de idade, 

devidamente matriculados em escolas públicas do município de Nova Friburgo-RJ. Dessa 

forma optou-se, inicialmente, por trabalhar com um número populacional, convidando todos 

os escolares, não contemplados pelo programa (n=619) e os contemplados pelo programa 

(n=236). Primeiramente, a partir das listas fornecidas pelas Secretarias Municipal e Estadual 

de Educação, identificou-se o número de escolas públicas municipais (n=14) e estaduais 

(n=21) com escolares nesta faixa etária (n=947). Destes estabelecimentos de ensino, três estão 

credenciados há menos de dois anos no PSE e foram excluídos da amostra, apresentando um 

número total de 92 escolares e 12 estão credenciados no programa há mais de dois anos e 

incluídos na amostra, com um total de 236 alunos de 12 anos. Desta forma, optou-se, 

inicialmente, por se trabalhar com o número populacional, convidando todos os alunos, não 

contemplados pelo PSE (n=619) e os contemplados pelo programa há pelo menos dois anos 

(n=236), a participarem do estudo. Foram excluídos da amostra os adolescentes cujos 

pais/responsáveis não autorizaram a participação do mesmo na pesquisa, adolescentes 

ausentes nos períodos dos exames, como também os que apresentaram algum 

comprometimento sistêmico, déficit cognitivo ou que faziam uso de aparelho ortodôntico com 

mais de 4 bandas.   

 

 

Fases do Estudo 

 

O estudo foi conduzido em duas fases: I) Fase preparatória: calibração dos 

examinadores e estudo piloto. II - Fase de Campo: aplicação dos questionários para avaliação 
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sociodemográfica, bem como da QVRSB dos indivíduos em estudo; exame clínico dos 

adolescentes para avaliação de cárie dentária, traumatismo dentário e condição periodontal. 

 

Fase preparatória: 

 Calibração dos examinadores 

O processo de calibração dos examinadores (n=2) compreendeu uma fase teórica, uma 

de treinamento clínico e uma final de exercícios de calibração para aferição da 

reprodutibilidade interexaminadores. O processo de calibração foi conduzido por um 

pesquisador com experiência prévia em levantamentos epidemiológicos
 
e teve a duração de 20 

horas.  Durante a fase de campo, houve a repetição de 10% dos exames (n=32) para o cálculo 

do Kappa intraexaminador. 

Cabe salientar que este período foi relevante também para se reavaliar alguns 

parâmetros quanto à avaliação epidemiológica, como a forma de abordagem para a condução 

dos exames clínicos.  

 Estudo piloto e avaliação da estabilidade do instrumento de QVRSB 

O estudo piloto foi realizado em 10 adolescentes, previamente ao início da fase de 

campo, com o propósito de se verificar a compreensão das perguntas do instrumento de 

avaliação sobre a QVRSB (CPQ11-14)
25

 pelos adolescentes avaliados. Averiguou-se também, 

nesta fase, a necessidade de se realizar alguma modificação no questionário de avaliação 

sociodemográfica
27

, o qual foi respondido pelos dez pais/responsáveis das crianças avaliadas.  

Com relação à estabilidade do instrumento de QVRSB, as propriedades psicométricas 

do mesmo foram avaliadas na amostra total, por meio de consistência interna, teste-reteste e 

validade de construto. A consistência interna foi avaliada por meio do Alfa de Cronbach e a 

confiabilidade teste-reteste foi por meio do coeficiente de correlação intraclasse (ICC). A 

correlação de Spearman foi utilizada para avaliar a validade de construto por meio de 

associações entre os escores da escala e os dois indicadores globais (saúde bucal e bem-

estar)
26

.  

Além disso, o efeito chão (percentagem de escolares que pontuaram em nível chão – 

equivalente aos 10% piores resultados da escala) e o efeito teto (percentagem de escolares que 

pontuaram em nível teto que correspondem aos 10% melhores resultados da escala) foi 

também calculado
26

.   
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Fase de campo 

 

 Aplicação dos questionários  

O questionário sobre as condições sociodemográficas (identificação, caracterização 

socioeconômicac e de acesso a serviços odontológicos) foi baseado no instrumento proposto 

pelo SB Brasil
27 

e foi respondido, através de autoaplicação, pelos responsáveis dos 

adolescentes.  

 Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

O questionário utilizado para avaliação da qualidade de vida, através de entrevista, foi 

o Child Perceptions Questionnaire – CPQ de 11 a 14 anos (CPQ11-14)
25

, que visa a avaliar a 

percepção da criança/adolescente sobre o impacto das doenças bucais no funcionamento físico 

e psicossocial e que foi devidamente aplicado pelos pesquisadores no momento da inclusão do 

escolar no estudo. A versão longa, traduzida e validada do instrumento por Barbosa foi 

utilizada
28

.  O Instrumento CPQ é constituído de 41 questões divididas em subitens como de 

1-4 (questões sobre a criança), 5-10 (questões sobre sintomas orais-perguntas sobre problemas 

bucais nos últimos 3 meses...), de 11-19 (questões sobre limitações funcionais, de 12-19 sobre 

os últimos 3 meses...), de 20-28 ( questões sobre o bem-estar emocional nos últimos 3 meses), 

de 29-32 (questões sobre o bem-estar social) e de 32-41 (questões sobre as atividades no 

tempo livre e sobre estar com outras pessoas no últimos 3 meses...).  

 

 Avaliação da presença do Programa Saúde na Escola nos estabelecimentos de 

ensino dos adolescentes participantes do estudo. 

O Ministério da Saúde preconiza que as atividades relacionadas à promoção da saúde 

e prevenção de doenças devem ser desenvolvidas de forma interprofissional e intersetorial, 

tais como: avaliação clínica e nutricional, promoção da alimentação saudável, avaliação 

oftalmológica, avaliação da saúde e higiene bucal, avaliação auditiva, avaliação psicossocial, 

avaliação do controle e do calendário vacinal, redução da morbimortalidade por acidentes e 

violências, prevenção e redução do consumo de álcool, prevenção do uso de drogas, 
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promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, controle do tabagismo e outros fatores de 

risco de câncer, educação permanente em saúde, atividade física e saúde, promoção da cultura 

da prevenção em âmbito escolar e inclusão de temáticas de educação em saúde no projeto 

político pedagógico das escolas
29

. Os profissionais de saúde bucal do município de Nova 

Friburgo utilizam estratégias como o controle mecânico do biofilme dentário, com atividades 

de escovação supervisionada, além de atividades de cunho educativo para a adoção de uma 

dieta equilibrada e saudável como foco central, em vista ao desenvolvimento de autonomia e 

autocuidado em saúde bucal, dentre outras temáticas, com uma periodicidade semestral. Os 

enfermeiros da ESF fazem palestras e mensuração da altura e verificação do peso corporal.  

Desta forma, a presença do PSE nas escolas avaliadas, há pelo menos dois anos, foi 

considerada como variável principal para análise, apesar de não ter sido possível a captação 

da informação sobre a participação do adolescente em todas as atividades desenvolvidas no 

período.   

 Exame clínico dos sujeitos em estudo para avaliação de cárie dentária, 

traumatismo dentário e condição periodontal. 

Os exames clínicos foram realizados por examinadores calibrados, em ambiente 

aberto, sob luz natural, com o uso de espelho bucal plano nº 5 e sonda milimetrada de extremo 

arredondado (WHO 621). Escovação prévia, sob supervisão, foi realizada para remoção de 

biofilme e de restos alimentares que pudessem estar sob a superfície dentária, com o objetivo 

de facilitar o diagnóstico visual. A condução dos exames esteve de acordo com a metodologia 

preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
29. A prevalência de cárie foi 

mensurada utilizando-se o índice CPO-D, o traumatismo dentário foi avaliado como uma 

medida específica (SB, 2009), considerando-se apenas os incisivos superiores e inferiores 

permanentes
 
e a condição periodontal, especificamente a presença de cálculo e gengivite, foi 

registrada por meio do Índice Periodontal Comunitário (IPC). Todos os agravos foram 

avaliados segundo os códigos e critérios preconizados pela OMS
29 

para levantamentos 

epidemiológicos de saúde bucal. 

 

Análise dos dados 

 

A análise descritiva dos dados foi obtida a partir do cálculo da distribuição das 

variáveis sociodemográficas e de acesso ao PSE. Baseado no teste de Kolmogorov–Smirnov, 
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a distribuição normal da amostra não foi confirmada. Assim, as análises inferenciais para 

comparação entre as proporções e médias relacionadas às condições clínicas e à QVRSB, por 

escala total e subescalas do CPQ11-14, respectivamente, relativas às subamostras dos 

indivíduos contemplados ou não pelo PSE, foram realizadas pelos testes de Mann Whitney e 

Qui quadrado, em nível de significância de 5% (p<0,05).  

Análises brutas e ajustadas foram realizadas para se testar a associação entre a variável 

dependente, QVRSB (CPQ11-14), dicotomizada pela mediana (CPQ≤18 e CPQ>18) e as 

variáveis independentes sociodemográficas, clínicas e de acesso ao PSE investigadas, 

dicotomizadas segundo Cortellazzi et al.
31

 e Assaf et al.
32

, em: 
 
zona (rural e urbana), sexo 

(feminino e masculino), CPO (≤0; >0), livres de traumatismo (sim e não), livres de gengivite 

(sim e não), renda  (≤ 1,15 salário mínimo brasileiro - SMB e > 1,15 SMB), escolaridade dos 

pais/responsáveis (≤ 8 anos de estudo  e  > 8 anos de estudo) e adolescente pertencente à 

escola com PSE (sim e não). As variáveis que apresentaram p<0,20 nas análises brutas foram 

testadas no modelo de regressão logística múltiplo, tendo como critério de permanência no 

modelo final p≤0,10. Apesar do erro ser rotineiramente estabelecido em 5%, em estudos 

epidemiológicos, o nível de significância pode ser aceito em 10%
33

 especialmente quando há 

consenso dos pesquisadores em se identificar variáveis e achados importantes, com vista ao 

uso futuro de informações de pesquisa para planejamento e desenvolvimento de programas e 

políticas de saúde direcionados a uma determinada população e que não seriam apontados em 

uma análise com um erro menor
33

. Os testes estatísticos foram realizados pelo programa 

estatístico SAS (SAS Institute Inc. 2011 version 9.4, NC, USA).   

 

 

Resultados 

 

Valores de Kappa interexaminadores, durante a fase de calibração e de Kappa 

intraexaminadores, durante a fase de campo, foram considerados ótimos para todos os agravos 

bucais avaliados (Kappa>0,85). Quanto às propriedades psicométricas do instrumento CPQ11-

14, obteve-se uma satisfatória consistência interna (Alpha de Cronbach=0,926) e estabilidade 

(CCI=0,956), além de uma significativa validade de constructo (p<0,01). 

Considerando-se que o menor escore do CPQ11-14 é indicativo de um melhor resultado 

da escala (menor impacto de uma variável ou agravo na QVRSB), observa-se o efeito "teto" 

(10% dos melhores resultados da escala) quando o cômputo do escore total do CPQ11-14 
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produziu escore ≤ 6, e o efeito "chão" (10% dos piores resultados da escala), quando o escore 

total foi  ≥ 86. Assim, para o efeito teto, 18 escolares (5,64%) apresentaram escores entre 0 a 

6 e, para o efeito chão, 6 escolares (1,88%) pontuaram escores com variação entre 86 a 102 da 

escala total do CPQ11-14. Além disso, constatou-se que a prevalência de impactos maiores do 

que zero (CPQ11-14 >0) foi de 99,69% (n=318). 

A amostra foi de 319 adolescentes, sendo que do total de 236 contemplados pelo PSE 

há mais de dois anos, houve a participação de 96 adolescentes, obtendo-se uma taxa de 

resposta dos mesmos de 40,68%. Já a taxa de resposta dos não participantes do programa foi 

de 36,01%. Alguns fatores foram relacionados a esta perda amostral, como a falta de 

consentimento na participação no estudo, preenchimento incorreto do questionário ou Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para a realização da pesquisa, ou mesmo ausência do 

escolar no dia da avaliação. Entretanto, a partir da obtenção de informações pelos dirigentes 

das escolas, observou-se que havia um padrão de similaridade entre os sujeitos participantes e 

não participantes do estudo quanto aos aspectos sociodemográficos. 

A amostra total caracterizou-se por apresentar 16,61% (53) de moradores da zona rural 

e 83,39% (266) da zona urbana, sendo a maioria do sexo feminino (59,87%; 191). A grande 

maioria (69,35%; 181) dos pais e/ou responsáveis estudaram por no máximo 8 anos e 50,85% 

(119) das famílias possuía renda de até R$1100,00 (1,15 SMB, na época da coleta). A 

participação dos contemplados pelo PSE foi de 30% do total da amostra (n=319) (Tabela 1).  

Ao se analisar a caracterização clínica das condições em saúde bucal da amostra total e 

das subamostras contempladas e não contempladas pelo PSE, observou-se diferença 

estatística significativa entre os grupos apenas para gengivite (p=0,0373) (Tabela 2). Já a 

comparação entre os grupos contemplados e não contemplados pelo PSE, quanto à referência 

ao escore total, como à contagem de cada subescala do CPQ11-14, mostrou diferenças 

significativas para a subescala bem-estar social (p=0,0265) e para a escala total, calculada a 

partir da soma das 4 subescalas (p=0,0449) (tabela 3).  

A análise multivariada mostrou, na análise bruta, que as variáveis sexo (OR=1,67; 

p=0,0256), presença de PSE (OR=1,51; p=0,0953) e gengivite  (OR=1,63; p=0,1028) 

estiveram associadas à QVRSB. Na análise ajustada, constatou-se que os adolescentes 

pertencentes ao sexo feminino tiveram 1,74 vezes mais chances de apresentarem uma pior 

QVRSB (OR= 1,74; p=0,0183) comparados aos do sexo masculino. Além disso, indivíduos 

não participantes do PSE apresentaram 1,56 vezes mais chances de terem uma pior QVRSB 

(OR=1,56; p=0,0873) do que os participantes do programa (Tabela 4). 
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Discussão 

 

Programas de promoção da saúde possuem efeitos positivos na melhoria da saúde 

bucal e na qualidade de vida relacionada à mesma 
5,7,17,18,19

. Neste sentido, a hipótese de que o 

Programa Saúde na Escola (PSE) interfere positivamente na melhoria da QVRSB foi 

confirmada, apesar de pouca evidência de melhorias sobre os desfechos clínicos, à exceção da 

gengivite.  

Neste sentido, ações do programa que podem ter influenciado na QVRSB foram as de 

cunho educativo, com foco na alimentação saudável (diminuição do consumo de açúcar) e no 

controle mecânico de biofilme dental, todas com a finalidade de se incentivar o protagonismo 

e o empoderamento do adolescente no autocuidado 
9,29

. Além destas, e mediante a eficácia do 

flúor no controle e prevenção da cárie, pode-se considerar também as ações preventivas, 

relacionadas ao emprego de métodos tópicos de flúor, como a escovação com dentifrícios 

fluoretados e a aplicação tópica de flúor gel acidulado
34

.  

Entretanto, torna-se claro que o programa apresentou pouca influência, 

especificamente no que diz respeito à redução de cárie e traumatismo, como no maior impacto 

na própria QVRSB. Alguns fatores podem estar relacionados a este resultado, tais como a 

periodicidade das ações do programa, muitas vezes semestrais, ou mesmo pela deficiência ou 

dificuldades no desenvolvimento do mesmo dentro do escopo da promoção da saúde
35

. 

Compreender a promoção da saúde como estratégia de reformulação das práticas sanitárias 

implica no desenvolvimento de ações intersetoriais e multidimensionais com foco nos seus 

principais determinantes
36

, o que, na prática, nem sempre foi observado no PSE desenvolvido 

no município. Neste sentido, cabe reforçar que intervenções educativas em saúde bucal, 

afastadas de outras ações de saúde e com abordagens fragmentadas, as quais separam a 

cavidade bucal da saúde geral, têm sido alvo de críticas, pois são limitantes em proporcionar 

uma transformação permanente nos indivíduos, ou mesmo em diminuir as desigualdades em 

saúde 
32,35

.    

O grande desafio reside em se introduzir pautas de saúde bucal em estratégias mais 

abrangentes de promoção de saúde, onde os profissionais trabalhem de forma integrada 

envolvendo ações planejadas com base em fatores de risco comuns e de forma intersetorial, 

como envolver a comunidade na participação efetiva das mesmas
37

. As ações de educação em 



28 

 

 

 

saúde bucal devem estar fortemente entrelaçadas a diversas ações paralelas e complementares 

em saúde coletiva para assim promover a saúde bucal de forma consolidada
38

.  

Além dos fatores acima apontados, pode-se ressaltar a ausência de uma estratégia de 

educação continuada em saúde com os professores junto aos profissionais da ESF para que 

possam acompanhar o adolescente no dia a dia. Nesse sentido, faz-se necessário que os alunos 

estejam motivados e os professores capacitados para que o conceito da promoção de saúde 

bucal seja parte integrante da vida escolar, garantindo que as informações e os hábitos 

saudáveis adquiridos sejam vivenciados de forma contínua
39

.  

No entanto, cabe também se constatar que, por ser um estudo transversal, o mesmo já 

possui restrições inerentes ao seu desenho para se mensurar impactos clínicos ou subjetivos, 

comparado a outros desenhos como os estudos clínicos de intervenção e de acompanhamento 

longitudinal.    

A fase da adolescência é acompanhada de muitas mudanças fisiológicas, psicológicas 

e de turbulências hormonais
12

.  Contudo, existem diferenças comportamentais neste grupo 

entre os sexos, feminino e masculino. Observou-se que a pior QVRSB esteve relacionada ao 

sexo feminino o que pode estar relacionado com a autopercepção diferenciada
40

 entre 

meninos e meninas, especialmente no início de profundas transformações, como o 

amadurecimento mais precoce nas meninas, as mudanças hormonais intensas, a necessidade 

de ser aceita na sociedade, a aparência, a estética e a inerente vaidade das mesmas. A 

população feminina tende a ser mais afetada quando se diz respeito aos distúrbios com a 

autoimagem
40

. Desta forma, tais fatores podem ser justificativas para o presente achado, 

sendo corroborado por outros estudos como os de Assumpção et al.
41

 e Campolina et al.
42

 em 

que mostraram a pior QVRSB relacionada ao sexo feminino.   

No que tange às limitações do estudo, ressalta-se uma considerável não adesão de 

participantes, especialmente daqueles pertencentes às escolas não contempladas pelo PSE, e 

isto pode ser reflexo de um inerente pouco interesse dos alunos e responsáveis em se 

compreender sobre questões relacionadas à saúde bucal, como também por demais fatores, 

como ausência do adolescente no dia do exame e preenchimento incompleto ou inadequado 

de documentos éticos e de instrumentos de investigação. Outro fator limitador foi a 

dificuldade em se averiguar a participação do adolescente em todas as atividades relacionadas 

ao programa durante os dois últimos anos. A alternativa para resolução deste impasse foi se 

considerar a presença do aluno matriculado durante este período nas escolas avaliadas e sua 

presença na escola nos dias de desenvolvimento das atividades. Os resultados deste estudo 
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possuem, entretanto, uma limitação relevante referente à sua validade externa, já que os 

mesmos não devem ser generalizados para outros municípios contemplados pelo PSE, mas 

encoraja-se a avaliação de outros programas. 

Entretanto, ressalta-se como pontos fortes do estudo o cenário natural em que o 

mesmo foi desenvolvido e a sua validade interna adequada, com o controle de todo o processo 

de pesquisa por meio de um estudo piloto, calibração dos examinadores, obtenção de 

resultados satisfatórios referentes às propriedades psicométricas do instrumento CPQ11-14 

(consistência interna, teste-reteste e validade de construto), bem como o controle no estágio 

de coleta e análise de dados. Neste último quesito, a análise múltipla possibilitou o controle 

de fatores conflitantes importantes como os de cunho sociodemográfico, em vista de uma 

possível redução neste tipo de viés. Além disso, este estudo mostra a sua originalidade, pois 

poucos estudos transversais 
5,43

 tentam averiguar a hipótese desenvolvida nesta pesquisa, 

especialmente em relação a um programa de promoção de saúde institucionalizado em nível 

federal no Brasil. Apesar deste estudo não ser classificado como uma pesquisa de avaliação de 

programas, pode-se considerá-lo como de grande relevância como medida avaliativa que 

beneficiará os gestores municipais de saúde no replanejamento de ações e estratégias para o 

aprimoramento do Programa de Saúde na Escola e, consequentemente, para a melhoria dos 

níveis de saúde bucal e de qualidade de vida relacionada à saúde bucal neste grupo etário.  

 

Conclusão  

 

O PSE no município de Nova Friburgo, assim como a variável sexo, influenciam 

positivamente na QVRSB dos adolescentes. Entretanto, estudos de acompanhamento, assim 

como um crescente diálogo entre as Secretarias de Saúde e de Educação favorecerá o 

fortalecimento deste Programa Federal gerando contínuas melhorias na saúde bucal e na 

qualidade de vida dos adolescentes. 

 

Agradecimentos: Os autores deste estudo agradecem o apoio financeiro recebido pela PROAP 

da CAPES, bem como às Secretarias Municipal e Estadual de Educação, diretores das escolas 

públicas e a todos os adolescentes e seus respectivos responsáveis que participaram deste 

trabalho durante o ano de 2018. 

 

 



30 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

1. Alves NS, Gavina VP, Cortellazzi KL, Antunes LAA, Silveira FM, Assaf AV. Analysis 

of Clinical, demographic, socioeconomic, and psychosocial determinants of quality of life 

of persons with intellectual disability: a cross sectional Study. Spec Care Dentist. 2016; 

1-8.  

2. Vollú AL, da Costa MDEPR, Maia LC, Fonseca-Gonçalves A. Evaluation of Oral 

Health-Related Quality of Life to assess dental treatment in preschool children with early 

childhood caries: a preliminary study. J Clin Pediatr Dent. 2018; 42 (1): 37-44.  

3. Lawder JAC, Matos MA, Souza JB, Freire MDCM. Impact of oral condition on the 

quality of life of homeless people. Rev Saude Publica. 2019; 53: 22.  

4. Kumar S, Kroon J, Lalloo R. A systematic review of de impact of parental socio-

economic status and home environment characteristcs on chindren´s oral health related 

quality of life. Journal Health and Qual o Life Outcomes. Res. 2014; 12: 41.  

5. Amália R, Schaub RM, Stewart RE, Widyanti N, Groothoff JW. Impact of school-based 

dental program performance on the oral health-related quality of life in children. J  

Investig Clin Dent. Res. 2017; 8.  

6. Santiago LM, Rodrigues MTP, Júnior ADO, Moreira TMM. Implantação do Programa 

Saúde na Escola em Fortaleza-CE: atuação de equipe da estratégia de saúde da família. 

Rev bras enferm. 2012; 65 (6).   

7. Frencken JE, Borsum-Andersson K, Makoni F, Moyana F, Mwashaenyi S, Mulder J. 

Effectiveness of an oral health education programme in primary schools in Zimbabwe 

after 3.5 years. Community Dent Oral Epidemiol. 2001; 29 (4): 253–9.  

8. Brasil. Decreto nº. 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola 

- PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 6 dez 2007.        

9. Stein C, Santos NML, Hilgert JB, Hugo FN. Effectiveness of oral health education on 

oral hygiene and dental caries in schoolchildren: Systematic Review and meta-analysis. 

Community Dent Oral Epidemiol. Res. 2017; 46: 30-37.  

10. García-Pérez Á, Irigoyen-Camacho ME, Borges-Yáñes AS, Zepeda-Zepeda MA, Bolona- 

Gallardo I, Maupomé G. Impacto of caries and dental fluorosis on oral health-related  

quality of life: a cross sectional study in schoolchildren receiving water naturally 

fluoridated at above-optimal levels. Clin Oral Investig. 2017; 21 (9): 2771-2780.  

11. Corrêa-Faria P, Daher A, Freire MDCM, de Abreu MHNG, Bonecker M, Costa LR. 

Impacto of untreated dental caries severity on the quality of life of preschool children and 

their families: a cross-sectional study. Qual Life Res. 2018; 27 (12): 3191-3198.  

12. Ferreira MC, Ramos-Jorge ML, Marques LS, Ferreira LO. Dental Caries and quality of 

life of preschool children: discriminant validity of the ECOHIS. Braz Oral Res. 2017; 31: 

0024.  



31 

 

 

 

13. Rajab LD, Abu Al Huda D. Impact of  treated and untreated traumatic dental injuries on 

oral health related quality of life among 12-years-old schoolchindren in Amman. Dent. 

Traumatol. 2019;  

14. Martins MT, Sardenberg F, Bendo CB, Vale MP, Paiva SM, Pordeus IA. Dental caries 

are more likely to impact on children‟s quality of life than malocclusion or traumatic 

dental injuries. Eur J Paediatr Dent. 2018; 19 (3): 194-198.  

15. Borges TS, Vargas-Ferreira F, Kramer PF, Feldens CA. Impacto of traumatic dental 

injuries on oral health-related quality of life of preschool children: a systematic review 

and meta-analysis. PloS One. 2017; 12 (2): e0172235.  

16. Baumer A, Kappesz D, Ozga AK, Mertens C, Eickholz P, Pretzl B. Oral health-related 

quality of life and standard of treatment in aggressive periodontitis patients more than 5 

years after therapy. J Clin Periodontol. 2018; 45 (11): 1347-1355.  

17. Amato JN, Barbosa TS, Kobayashi FY, Gavião MB. Changes in the oral-health-related 

quality of life of brazilian children after an educational preventive programme: an 1-

month longitudinal evaluation. Int J of Dent Hyg. Res. 2014; 12: 226-33.  

18. Mashoto KO, Astrom AN, Skeie MS, Masalu JR. Changes in the quality of life of 

Tanzanian school children after treatment interventions using the Child-OIDP. Eur J Oral 

Sci. Res. 2010; 118: 626-34.  

19. Carvalho JC, Rebelo MAB, Vettore MV. The relationship between oral health education 

and quality of life in adolescents. Intl J of Paediatr Dent. 2013. 23: 286-296.  

20. Silva KL, Sena RR, Gandra EC, Matos JAV, Coura KRA. Promoção da saúde no 

programa saúde na escola e a inserção da enfermagem. Rev Min Enferm. 2014; 18 (3): 

614-622.   

21. Baggio MA, Berres R, Gregolin BPS, Aikes S. Implantação do programa saúde na escola 

em Cascavel, Paraná: relato de enfermeiros. Rev Bras Enferm. 2018; 71 (4): 1631-8.  

22. Costa GM, Figueiredo RC, Ribeiro MS. A importância do enfermeiro junto ao pse nas 

ações de educação em saúde em uma escola municipal de Gurupi-TO. 2013; 6 (2).  

23. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, Vandenbroucke JP; 

STROBE Initiative. Strengthening the Reporting of Obervational Studies in 

Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. J Clin 

Epidemiol 2008; 61: 344-9. 

24. Marques APF, Ferraz A, Lima Netto LG, Ditterich RG, Silveira FM, Caldo-Teixeira AS, 

Valente MIB, Souza RBP, Assaf AV. Access to fluoridated water: an overview since its 

implantation in a city of Rio de Janeiro State, Brazil. Rev. Bras. Odontol. 2018; 75: 1124. 

25. Jokovic A, Locker D, Stephens M, Kenny D, Tompson B, Guyatt G. Validity and 

reliability of a measure of child oral health-related quality of life. J Dent Res. 2002; 81 

(7): 459-463.  



32 

 

 

 

26. Bennett SJ, Oldridge NB, Eckert GJ, Embree JL, Browning S, Hou N, et al. Discriminant 

properties of commonly used quality of life measures in heart failure. Qual Life Res. 

2002; 11 (4): 349-59.  

27. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Projeto SB Brasil 2010: pesquisa 

nacional de saúde bucal: resultados principais. Relatório. Brasília: Ministério da Saúde. 

2011. 92p.  

28. Barbosa TS, Tureli MC, Gavião MB. Validity and reliability of the Child Perceptions 

Questionnaires applied in Brazilian Children. MBC Oral Health. 2009; 18 (9).  

29. World Health Organization. Oral Health Surveys, basic methods. 5ª ed. Geneva: OMS, 

2013.  

30. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Cadernos de Atenção Básica. Saúde na Escola. Brasília. Ministério da Saúde. 

2009. 13p.  

31. Cortellazzi KL, Tagliaferro EPS, Assaf AV, Tafner APMF, Ambrosano GMB, Bittar TO, 

Meneghim MC, Pereira AC. Influência de variáveis socioeconômicas, clinicas e 

demograficas na experiência de cárie dentária em pré-escolares de Piracicaba, SP. Rev 

Bras Epidemiol. 2009; 12 (3):490-500. 

32. Assaf AV, Caldo-Teixeira AS, Silveira FM, Valente MIB, Ditterich RG, Barcelos R. 

Dental caries in inland Brazilian adolescentes and its relationship with social 

determinants. Braz. J. Oral Sci 2014; 13(2): 133-139. 

33. Smith GCS, Seaman SR, Wood AM, Royston P, White LR. Correcting for optimistic in 

small data sets. American Journal of Epidemiology. 2014; 180 (3): 318-324.  

34. Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Chong LY. Fluoride gels for preventing 

dental caries in children and adolescents (Review). Cochrane Library os Systematic 

Reviews. 2015; issue 6. Art. No.: CD002280. DOI: 10.1002/14651858. CD002280.pub2.  

35. Miotto MHMB, Barcellos LA, Velten DB. Evaluation of the impact on quality of life 

caused by oral health problems in adults and the elderly in a southeastern Brazilian city. 

Ciência & Saúde Coletiva. 2012; 17 (2): 397-406.   

36. Sheihan A., Moysés S.J. O papel dos profissionais de saúde bucal na promoção da saúde. 

In: BUICHI, Y.P. (Org.). Promoção de saúde bucal na clínica odontológica. São Paulo: 

Artes Médicas/APCD. 2000; p.23-37. 

37. Mouradian WE, Huebner CE, Ramos-Gomes F. Links beyond access: the role of family 

and community in children‟s oral health. J. Dent. Educ., v.71, n.5, p.619-31, 2007. 

38. Kusma SZ, Moysés ST, Moysés SJ. Health promotion: perspectives for evaluation of oral 

health in primary healthcare. Cad Saúde Pública. 2012; 28 (sup: S9-S19).  

39. Culler CS, Kotelchuck M, Declercq E, Kuhlthau K, Jones K, Yoder KM. A school-based 

dental program evaluation: comparison to the  Massachusetts Statewide  Survey. S Sch 

Health. 2017; 87 (10): 784-789.  



33 

 

 

 

40. Martins DF, Nunes MFO, Noronha APP. Satisfação com a imagem corporal e 

autoconceito em adolescentes. Psicologia: Teoria e Prática. 2008; 10 (2): 94-105. 

41. Assumpção FB, Kuczynski E, Sprovieri MH, Aranha EMG. Escala de avaliação de 

qualidade de vida: validade e confiabilidade de uma escala de qualidade de vida em 

crianças de 4-12 anos. Arq. Neuropsiquiatr. 2000; 58 (1): 119-127. 

42. Campolina AG, Dini PS, Ciconelli RM. The impacto f chronic disease on the quality of 

life of the elderly in São Paulo (SP, Brazil). Ciência & Saúde Coletiva. 2011; 16 (6): 

2919-2925.  

43. Moysés ST, Moysés SJ, Watt RG, Sheiham A. Associations between health promoting 

schools´ policies and indicators of oral health in Brazil. Health Prom Int. 2003; 18 (3): 

209-218.   

  

 

 



34 

 

 

 

TABELAS 

Tabela 1. Características sociodemográficas e de acesso ao PSE da amostra total de escolares de 12 anos do município de Nova Friburgo, RJ, Brasil, 2018.  

 

* Salário Mínimo Brasileiro (SMB) de R$ 954,00, na época da coleta. 

Variáveis sociodemográficas  
        Amostra Total (n=319) 

 N  % 

Zona Escolar   

Rural 53 16,61 

Urbana 266 83,39 

Sexo    

Feminino 191 59,87 

Masculino 128 40,13 

Escolaridade do responsável   

≤08 anos 181 69,35 

> 08 anos 80 30,65 

Renda familiar (SMB)*   

≤ 1,15  119 50,85 

> 1,15 

PSE 

115 49,15 

Sim  96 30,09 

Não 223 69,91 
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Tabela 2: Caracterização clínica das condições em saúde bucal das amostras total e das subamostras contempladas e não contempladas pelo Programa Saúde na Escola no 

município de Nova Friburgo. Nova Friburgo, RJ, Brasil, 2018.  

Condição clinica  Com PSE (n=96)                Sem PSE (n=223) Valor (p)* Amostra Total (n=319) 

  Média dp Mediana  Média dp Mediana   Média        dp Mediana 

Componente Cariado   0,63 1,23 0  0,45 1,18 0 0,3196  0,51 1,20 0 

Componente Perdido   0,01 1,10 0  0,01 0,15 0 0,9842  0,01 0,14 0 

Componente Restaurado   0,40 1,04 0  0,39 1,04 0 0,9504  0,39 1,04 0 

CPOD   0,97 1,62 0  0,86 1,64 0 0,6594  0,89 1,63 0 

      n (presença  

da condição) 

  n                     

total  

   %     n (presença da 

condição) 

   n             

total  

     %  Valor 

(p)** 

     n (presença             

da condição) 

    n total         % 

Indivíduos livres de cárie              58    96     60,42     141  223   63,23   0,7267           199       319     62,38 

Traumatismo dentário 

(presença) 

             16    96    16,67    21  223    9,42   0,0961          37       319     11,60 

Cálculo dentário (presença)              19    92     20,65   56  223   25,11   0,4842          94       315     29,84 

Gengivite (presença)              9    86     10,47   48  223   21,62   0,0373          57       309     18,45 

Utilização do teste de Mann Whitney* e do teste Quiquadrado** para comparações entre os grupos contemplados ou não pelo PSE. 

Valores de p em negrito indicam diferença significativa em nível de 5%. 
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Tabela 3: Comparação das médias totais e por subescalas do CPQ 11-14  no grupo contemplado e não contemplado pelo PSE, no município de Nova Friburgo-RJ, Brasil, 2018.   

 Com PSE Sem PSE  

CPQ11-14 (variação) Média dp Mediana 

 

 

Variação      

escore 

Média 

 

 

dp Mediana    Variação 

escore 

, 

 

Valor (p) 

Escala Total (0 – 102) 

(soma das 4 subescalas) 

17,21 14,81     12 3-78 19,25 14,76 16 0-102 0,0449 

Subescalas          

Sintomas orais (0-24) 5,49 3,33      5 0-16 6,05 3,49 6 0-18 0,1365 

Limitações Funcionais (0-36) 4,75 4,86      4 0-23 4,99 5,16 4 0-35 0,8071 

Bem estar emocional (0-36) 6,12 7,10      4 0-27 6,84 7,09 5 0-36 0,1526 

Bem estar social (0-16) 0,88 1,84      0 0-12 1,32 2,13 0 0-12 0,0265 

     Utilização do teste de Mann Whitney para comparações de médias entre os grupos contemplados ou não pelo programa. 

     Valores de p em negrito indicam diferença significativa em nível de 5%. 
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Tabela 4: Análises brutas e ajustadas do CPQ11-14/QVRSB (variável dependente) em relação às variáveis sociodemográficas, clínicas e de acesso ao PSE de Nova de Friburgo, 

RJ, Brasil, 2018.         

 

Variáveis Independentes 

 
Melhor QVRSB (CPQ≤18) Pior QVRSB (CPQ>18) 

      

  Total n % n % OR Bruto IC95% p valor OR ajustado IC95% p valor 

Sexo 

   Feminino  

    

    191 

 

86 

 

45,03 

 

105 

 

54,97 

 

1,67   

 

1,07-2,63 

 

0,0256 

 

1,74 

 

1,10-2,77 

 

0,0183 

   Masculino  128 74 57,81 54 42,19 ref   ref   

Zona Escolar            

   Rural  53 31 58,49 22 41,51 ref      

   Urbana  266 129 48,50 137 51,50 1,50 0,82-2,72 0,1857    

Programa Saúde na Escola            

   Sim  96 55 57,29 41 42,71 ref   ref   

   Não  223 105 47,09 118 52,91 1,51 0,93-2,44 0,0953 1,56 0,94-2,59 0,0873 

CPOD            

   ≤ 0  196 100 51,02 96 48,98 ref      

   > 0  123 60 48,78 63 51,22 1,09 0,70-1,72 0,6970    

Trauma dental (livre)            

   Não 37 17 45,95 20 54,05 1,21 0,61-2,41 0,5870    

   Sim  282 143 50,71 139 49,29 ref      

Gengivite (livre)            

   Sim  252 132 52,38      120 47,62 ref      

   Não  57 23 40,35 34 59,65 1,63 0,91-2,92 0,1028    

Escolaridade do responsável            

   ≤08 anos de estudo  65 34 52,31 31 47,69 ref      

   > 08 anos de estudo  196 94 47,96 102 52,04 1,19 0,68-2,09 0,5437    

Renda familiar mensal            
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CPQ>18 é o nível de referência da variável dependente (pior QVRSB); SMB: Salário Mínimo Brasileiro de R$ 954,00 na época da coleta; PSE: Prograna Saúde na Escola; OR: Odds Ratio; IC: 

Intervalo de Confiança. 

  ≤ 1,15 SMB  119 55 46,22 64 53,78 1,23 0,73-2,05 0,4371    

  > 1,15 SMB  115 59 51,30 56 48,70 ref      
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ABSTRACT 

The stage of adolescence, accompanied by psychological and physiological changes, is 

considered a complex and high risk period as regards oral health. Objective: The present 

systematic review aimed to evaluate the influence of oral health promotion programs on 

adolescents' oral health related quality of life (OHRQoL). Methods: Five databases (PubMed, 

Scopus, Virtual Health Library, Web of Science, Cochrane, Grey Literature databases) were 

used, in addition to a manual search with the use of specific indexers.  Clinical/community 

trials, cross-sectional studies or cohort studies published in scientific journals, in any 

language, which evaluated oral health promotion programs on this specific population were 

included in the selection. After that, articles that met the inclusion criteria were analyzed by a 

quality and bias risk assessment tool according to the Fowkes and Fulton instrument. Results: 

The electronic search produced a total of 1991 abstracts which, after the exclusion of the 

duplicates and application of the inclusion and exclusion criteria, a total of 4 articles were 

chosen for quality evaluation. Of these, 2 studies were classified with low, 1 with moderate 

and 1 with high methodological quality. These were then included in the qualitative synthesis. 

There were found some methodological bieses, mainly in two studies, and a considerable 

heterogeneity of the interventions, which generated difficulties in comparing the results of the 

studies. Conclusion: Evidence of the influence of oral health promotion programs on the 

adolescents‟ oral health-related quality of life was considered weak, which raised the need for 

the development of future studies on this subject, with better methodological quality for the 

purpose of answering the question raised in this investigation. 

INTRODUCTION  

Adolescence is considered a complex stage, and deserves special attention, especially 

when it involves health care. The various physical and psychological adolescent changes 

undergo during this stage and their reluctance to accept the supervision of parents or 

guardians leave them susceptible to certain oral and general illnesses 
1
.   

For many decades, oral health was evaluated solely by clinical criteria that do not 

allow determination of the real influence of oral problems on the quality of life of 

individuals². However, the current definition of quality of life comprises both the clinical and 

subjective aspects². This has placed increasing value on the subjective experiences of 
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individuals, their physical, psychological well-being, and their interpretation of health, risks 

and diseases².  

Health promotion can be defined as the process of empowering people to make 

healthy lifestyle choices and motivating them to become better self-managers. To accomplish 

this, health promotion strategies should focus on individual‟s education, counseling, and 

support mechanisms
2
.  

There are a substantial diversity of intervention approaches for oral health promotion 

programmes, varying from health education of teachers, children and their respective parents, 

preventive actions though daily toothbrushing with fluoride-containing toothpaste and/or use 

of topical fluorides to arrest caries as well as the inclusion of rehabilitation strategies with 

Atraumatic Restorative Treatment (TRA) in a broader conception
3,4

.  So, increasingly rather 

than relying solely on educational interventions, a broader range of public health strategies are 

being developed. It is therefore essential that the evaluation developed is in accordance with 

the nature of the intervention. Through this common understanding, when addressing the 

needs of people and communities, better levels of oral health is possible to be achieved, which 

will consequently impact the quality of life of all
3,4

. 

Within this context, in recent decades, there has been a great interest of researchers 

and health professionals in the concept of quality of life, which has caused interference in the 

policies and practices of health
5
. The promotion of oral health through health education can 

help to improve knowledge and attitudes towards self-care and can reduce inequalities 

through activities directed to the implicit determinants of oral health
6
.  

However, a recent systematic review with meta-analysis on evaluation of oral health 

education effectiveness in hygiene and dental caries in schoolchildren showed that traditional 

oral health education actions were effective only in plaque reduction but not in gingivitis
 7

. 

Additionally, it was observed that there is no long-term evidence regarding the efficacy of 

educative interventions in preventing plaque buildup, gingivitis and dental caries in the school 

setting
7
. It is important to highlight that the above study included children and adolescents, 

contemplating an age group of 5 to 18 years. However, systematic reviews with evaluation of 

programs aimed at the promotion of oral health, in a broad sense, specifically for the 

adolescent population, have not been developed yet. Therefore, this systematic review aimed 

to evaluate whether oral health promotion programs influence on the adolescents‟ oral health-

related quality of life (OHRQoL).  
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METHODS 

Protocol and registry 

 

The present systematic review was registered in PROSPERO database 

(CRD42018084434)
8 

and some stages were taken to conduct the study, such as defining the 

inclusion and exclusion criteria for electronic and manual search of studies and their quality 

assessment in accordance with the  Prisma Statement (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) (www.prismastatement.org)
9
. 

 

Focused Question 

 

This systematic review aimed to answer the question: is there sufficient scientific 

evidence to assert that Oral Health Promotion Programs influence the Oral Health-Related 

Quality of Life - OHRQoL in adolescents? 

Search strategy and bibliographic sources 

The literature search included the PubMed, Scopus, Virtual Health Library (VHL), 

Web of Science, Cochrane, Grey Literature databases and manual search.  

The following MeSH terms (Medical Subject Headings) 

(www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html) were used in the electronic search: “community 

health education,” “dental health education”, “preventive health program”, “oral health,” 

“quality of life,” and “adolescent.” In addition, another MeSH synonyms, Decs and free terms 

were also applied for the search and all descriptors were connected by using the Boolean 

operators “AND” and “OR, as observed in Tab.1. The searches in grey literature were carried 

out through the same terms. There was no language restriction for the search and it was 

conducted on articles published before December 4, 2017. 

 

Eligibility criteria 

 

The inclusion criteria consisted of selecting articles in accordance with the PICOS 

(population, intervention, comparison, outcome and study design), as follows: 

a) Population (P): adolescents, from 10 to 19 years of age, according to the WHO¹, 

participating in health programs. 

http://www.prismastatement.org)9/
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b) Intervention (I): Programs of oral health promotion with intervention; 

c) Comparison (C): Individuals who did not participate in oral health promotion 

programs; 

d) Outcome (O): Oral health-related quality of life (OHRQoL); 

e) Study design (S): Clinical/community trials, case-control studies, cross-sectional 

studies or cohort studies published in scientific journals, which evaluated oral 

health promotion programs that included preventive and educative actions on this 

specific population. 

The exclusion criteria were as follows: papers that comprise case reports or reviews of 

literature, and other types of publications such as book chapters, theses and guidelines.  

 

Study selection 

 

Firstly, a search of titles and abstracts was conducted by two independent, trained 

reviewers (A.V.A. and A.P.S.L.), according to the selected criteria (PICOS), with the purpose 

of pre-selecting potentially eligible articles for the full–text analysis for the systematic review. 

There were discussions to achieve a consensus between the reviewers. All selected eligible 

studies were used for determining inter-examiner agreement and a general percentage of 

agreement was obtained (GPA=83%). 

 

Quality assessment of the studies 

 

During this stage, the previously selected studies were submitted to quality evaluation 

by the two independent reviewers (A.V.A and A.P.S.L.), and was performed according to the 

Fowkes and Fulton
10

 instrument, appropriate for the scope of the study designs selected for 

this review, such as cross sectional, cohort, controlled trial and case-control. It is based on a 

sheet with a total of 6 general questions with sub items that should be scored as follows: 

major problem (++), minor problem (+), no problem (0) and not applicable (NA). The quality 

of the articles was classified mainly by the quantity of items that presented major problems 

(++), followed by items classified as having minor methodological problems (+). We 

considered studies as having low methodological quality when they had over three items 

classified as major problems (++). The moderate quality classification was considered when 

there was the presence of major problems (++) in 2 to 3 items, either followed, or not by a 
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maximum of three items classified as minor problems (+). For the high-quality classification, 

only those studies that presented no relevant problems or had a maximum of 3 items classified 

as minor problems (+) were included (Tab. 2). 

 

Data extraction 

 

After quality assessment of the studies, data were extracted by the two independent 

researchers (A.V.A. and A.P.S.L) and organized in a spreadsheet according to the following 

information: author, year of publication, State/Country, study design, sample, OHRQoL 

instrument, outcome and some statistical measures (effect size and/or crude or adjusted 

association results with 95% CI) (Tab. 3). For this stage, inter-examiner agreement was 

calculated again, obtaining a high general percentage of agreement between the researchers 

(GPA=88%).  

 

RESULTS 

First a total of 1991 references were identified in the electronic databases, of which 

784 were from Pubmed; 490 from Web of Science; 674 from Scopus; 21 from Lilacs, and 22 

from Cochrane library. No studies were selected from the Grey Literature or from the hand 

search. Duplicates were excluded and a number of 1139 was obtained. After evaluating the 

title and the abstracts according to the exclusion and inclusion criteria, sixteen articles were 

selected.  

After this, assessment of the full texts resulted in the selection of four studies that were 

eligible for quality assessment
6,11,12,13

. An overview of the literature search is shown in Fig.1 – 

Flowchart.  

Two eligible studies 
6,11

 were classified as having low, one as moderate
12

 and one as 

high
13

 methodological quality. They were included in the qualitative synthesis (Tab. 2). All 

the studies selected were in the English language and validated scales of the instruments were 

used to assess the quality of life. 

The data extraction process, which shows the qualitative analysis of the four selected 

studies is described in Table III. The extracted data revealed the use of the Child Oral Impacts 

on Daily Performances (Child-OIDP) as the instrument used in three of the studies
6, 12, 13

, and 

in one study
11

, the Condition-Specific Child-Oral Impact on Daily Performances (CS Child-
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OIDP) instrument was used to evaluate the influence of Oral Health Promotion Programs on 

the OHRQoL of adolescents. Different study designs were included, such as: non randomized 

trial, retrospective observational survey, longitudinal survey with only an intervention group, 

and a cross-sectional survey. Sample sizes varied from 50
11

 to 1906
12

 subjects, and oral health 

promotion strategies varied among the studies, from one that included only a preventive 

educational intervention
11

 to those that compared non-invasive interventions either associated 

(or not) with the invasive type such as conventional  treatment
6,12

 and ART
13 

(Tab.3).  

Social and clinical outcomes were also considered in the analysis of the studies. In 

general, irrespective of the quality of the studies, all of them reported positive influence on 

OHRQoL after different interventions based on oral health promotion, however, only two 

studies
6,11 

were classified as studies with moderate and high methodological quality. Data 

could not be submitted to a meta-analysis because of heterogeneity of the studies, such as 

different designs, intervention strategies and groups of comparison.  

 

DISCUSSION 

Evaluation is a fundamental step when the aim is to establish the quality of health 

programs and services; and it is an essential tool for planning, management and reorientation 

of public health policies, since it is capable of generating the necessary transformations for 

their improvement
13

. Within this context, measuring the impact of oral health promotion 

programs on the OHRQoL of young groups such as the adolescents is important because 

adolescence is a complex behavioral stage that requires specific targeted care
1
. Faced with 

this turbulent stage, the authors understood the need to conduct this study, since incorrect life 

habits or deficiencies in health self-care in this stage will interfere directly with the incidence 

of oral diseases, especially in adult life
1, 13 

. 

The present literature review began by showing the scarcity of studies focused on the 

theme proposed for this age group, considering that of the 1139 studies initially selected, only 

4 
6,11,12,13  

that fulfilled the inclusion and exclusion criteria previously established by the 

authors were found (Fig.1). Relevant to point out is that despite the use of targeted search 

strategies, most of the articles found were children-oriented or did not address the issue. This 

not only demonstrated the originality of this work, but also the consequent need for 

developing further studies on the evaluation of oral health programs and their effects on the 

oral health quality of life.  
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As regards the interventions implemented in the selected studies, after a quality 

assessment, it was possible to observe that although they generated some effects related to the 

improvement in oral health-related quality of life, all except for Carvalho et al.
6
, were 

characterized as interventions with emphasis on oral assistance and prevention. They were 

poorly developed within parameters aimed at oral health promotion. The authors emphasize 

that the contemporary concept of health promotion involves development of the autonomy of 

individuals or the community, relative to self-care and consequent control of risks and health 

problems. In addition, this involves the different sectors of society with the purpose of 

creating health; it is therefore, a concept that goes beyond the traditional preventive-assistance 

practices in oral health
14,15

.  

Dental caries is considered a chronic disease, and carious lesions result from its 

progression over time. The consumption of fermentable carbohydrates, and poor 

disorganization of bacterial biofilm on tooth surfaces are considered factors directly related to 

development of the disease
16

. Therefore, the direct influence of oral health behaviors on caries 

disease is evident, and is something that should be strongly explored and discussed among 

dental schools
16

. In addition to this parameter, the broad concept of health is linked to the 

need for integral care and health promotion
17

, as the only way to improve the quality of life in 

individuals. Thus, there is a need for reflection on which type of oral health programs or 

interventions have been proposed and developed, since empowerment and changes in oral 

health/health behaviors are achieved and sustained longitudinally when they are linked to the 

epistemological field health promoter, thus generating  real impact on individuals' quality of 

life
18

.  

Three selected studies
6,11,12  

used the same instrument, Child-Oral Impacts on Daily 

Performances (Child-OIDP)
19

, with different versions and validated in different 

countries
20,21,22,23

. This instrument favored detection of positive changes in the oral- health-

related quality of life after the different interventions
24

. Quality of life measurement 

instruments should be guided by psychometric properties that transform them into valid and 

reliable tools
25

. Only one study
11 

used an instrument specifically for dental caries: the 

Condition-Specific Child-Oral Impact on Daily Performances (CS Child-OIDP). In this sense, 

veracity of the results was first verified because, with  exception of the study of Amato et 

al.
11

, the other three studies
6,12,13 

evaluated the psychometric properties of the quality of life 

instrument, and obtained good to excellent performances for internal consistency (Cronbach's 

alpha), and reliability (intraclass correlation coefficient). However, one must also consider the 
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presence of possible confounding factors and methodological biases that influenced the results 

of a study
26

.  

In this sense, the methodological quality of the studies was evaluated by using the 

instrument developed by Fowkes and Fulton
10

. Bias was observed in all the selected studies 

6,11,12,13
, and that related to sample representativity was more frequently found (Tab. 2). For 

example, one study
1 

used a non-probabilistic sample; while, of the three studies that 

performed the sample calculation
6,11,12

, only two presented adequate sample representativity 

after the interventions
6,13

. These results demonstrated the need for well-designed studies that 

present the lowest possible level of bias to ensure excellence of their methodological quality 

and to establish the consequent strength of their evidence 
27,28

.  

 

Limitations and Strengths 

 

The scarcity of studies related to the theme for the group of adolescents, the presence 

of methodological biases, especially those related to sample representativity, and the 

heterogeneity of the interventions of the selected studies were aspects of potential limitation 

of this systematic review. It should be noted that the heterogeneity of the interventions and the 

different designs of the studies 
6,13

 made it impossible to compare them, which made it 

impossible to perform the meta-analysis.  

On the other hand, the positive point to be emphasized is the very originality of this 

systematic review, since this is the first to address the evaluation of oral health promotion 

programs for adolescents. 

 

CONCLUSION 

Although the studies showed positive influence on OHRQoL after distinct 

interventions based on oral health promotion, both the shortage of studies and the low 

methodological quality in two of the four selected studies indicate the need of a future 

development of well designed ones with a better bias control in order to respond to the present 

investigation question. 
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TABELAS 

Table 1. Electronic database used and search strategy.  

Database    Search Strategy  

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 

 

#1 ("Health Education"[MeSH Terms] OR Community Health Education[Title/Abstract]) OR "Health Education, 

Dental"[MeSH Terms]) OR Dental Health Education[Title/Abstract]) OR "Preventive Health Services"[MeSH 

Terms]) OR Preventive Health Program[Title/Abstract]) OR "Oral Health"[MeSH Terms]) OR Oral Health 

[Title/Abstract]) OR (Oral Health Program[Title/Abstract] OR Oral Health Program [Title/Abstract] OR Oral 

Health Program [Title/Abstract] OR Oral Health Program [Title/Abstract] OR Oral Health 

Programs[Title/Abstract])) OR (Dental Public Health Program[Title/Abstract] OR Dental Public Health Program 

[Title/Abstract] OR Dental Public Health Program [Title/Abstract])) OR (Oral Hygiene Program[Title/Abstract] 

OR Oral Hygiene Program [Title/Abstract] OR Oral Hygiene Programs[Title/Abstract])) OR (Oral Health 

Promotion Intervention[Title/Abstract] OR Oral Health Promotion Interventions[Title/Abstract])) OR Oral health 

Care[Title/Abstract]) OR Oral Health Promotion[Title/Abstract]  

 

#2 (Adolescent[MeSH Terms]) OR Child[MeSH Terms]) OR Dental Care for Children[MeSH Terms]) OR 

Adolescent) OR Child) OR Dental Care for Children) OR Adolescents) OR Adolescence) OR Teen*) OR 

Teenager*) OR Youth) OR Children 

 

#3 (Quality of Life[MeSH Terms]) OR Quality of life) OR Life Quality) OR Health-Related Quality Of Life) OR 

Health Related Quality Of Life) OR Oral Health-Related Quality of Life) OR Oral Quality of Life) OR Health 

Qual Life) OR Health Qual Life Outcomes 

 

#4 (CPQ[Title/Abstract]) OR Child Perceptions Questionnaire[Title/Abstract]) OR Child OIDP[Title/Abstract]) 

OR Child Oral Impacts on Daile Performances[Title/Abstract]) OR OIDP[Title/Abstract]) OR Oral Impacts on 

Daile Performances[Title/Abstract]) OR OHIP[Title/Abstract]) OR Oral Health Impact Profile[Title/Abstract]) OR 

COHIP[Title/Abstract]) OR Child Oral Health Impact Profile[Title/Abstract] 

 

#1 and #2 and #3 and #4 

 

 

 

 

 

 

 

Scopus 

 

#1 TITLE-ABS-KEY ( Community  AND Health  AND Education  OR  Dental  AND Health  AND Education  

OR  Preventive  AND Health  AND Program*  OR  Oral  AND Health  OR  Oral  AND Health  AND Program*  

OR  Dental  AND Public  AND Health  AND Program*  OR  Oral  AND Hygiene  AND Program*  OR  Oral  

AND Health  AND Promotion  AND Intervention*  OR  Oral  AND Health  AND Care ) 

 

#2 TITLE-ABS-KEY ( Quality  AND of  AND Life  OR  Life  AND Quality  OR  Health-Related  AND Quality  

AND of  AND Life  OR  Health  AND Related  AND Quality  AND of  AND Life  OR  Oral  AND Health-

Related  AND Quality  AND of  AND Life  OR  Oral  AND Quality  AND of  AND Life  OR  Health  AND Qual  

AND Life  OR  Health  AND Qual  AND Life  AND Outcomes )   

 

#3 TITLE-ABS-KEY ( Adolescent* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( Child )  OR  TITLE-ABS-KEY ( Dental  AND 

Care  AND for  AND Children )  OR  TITLE-ABS-KEY ( Adolescence )  OR  TITLE-ABS-KEY ( Children )  OR  

TITLE-ABS-KEY ( Teen* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( Teenager* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( Youth ) ) 

 

#4 TITLE-ABS-KEY ( CPQ  OR  Child  AND Perceptions  AND Questionnaire  OR  Child  AND OIDP  OR  

Child  AND Oral  AND Impacts  AND on  AND Daily  AND Performance  OR  OIDP  OR  Oral  AND Impacts  

AND on  AND Daily  AND Performances  OR  OHIP  OR  Oral  AND Health  AND Impact  AND Profile  OR  

COHIP  OR  Child  AND Oral  AND Health  AND Impact  AND Profiles ) 

 

#1 and #2 and #3 and #4 

 

 

 

 

 

 

#1 Topic: (Community Health Education OR Dental Health Education OR Preventive Health Program OR Oral 

Health OR Oral Health Program* OR Dental Public Health Program* OR Oral Hygiene Program* OR Oral Health 

Promotion Intervention* OR  Oral Health Care OR Oral Health Promotion) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years 

 

#2 Topic: (Quality of life OR Life Quality OR Health-Related Quality of Life OR Health Related Quality of Life 

OR Oral Health-Related Quality of Life OR Oral Quality of Life OR Health Qual Life OR Health Qual Life 

Outcomes) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years 

 

 

#3 Topic: (Adolescent* OR Adolescence OR Teen* OR Teenager* OR Youth OR Child OR Children OR Dental 
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Web of 

Science 

Care for Children) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years 

 

#4 Topic: (Child Perceptions Questionnaire OR Child Oral Impacts on Daily Performances OR Oral Impacts on 

Daily Performances OR Oral Health Impact Profile OR Child Oral Health Impact Profile)  

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan=All years 

 

#1 and #2 and #3 and #4 

VHL 

 

#1 Topic: Community Health Education OR  Dental Health Education OR Preventive Health Program OR Oral 

Health)) 

#2 Topic: (Quality of  life) 

#3 Topic: (Adolescent OR Child OR Dental Care for Children) 

#1 and #2 and #3  

 

 

Cochrane 

Library 

'Community Health Education OR Dental Health Education OR Preventive Health Program OR Oral Health OR 

Oral Health Program* OR Dental Public Health Program* OR Oral Hygiene Program* OR Oral Health Promotion 

Intervention* OR Oral health care OR oral health promotion in Title, Abstract, Keywords and Quality of life OR 

Life Quality OR Health-Related Quality of Life OR Health Related Quality of Life OR Oral Health-Related 

Quality of Life OR Oral Quality of Life OR Health Qual Life OR Health Qual Life Outcomes in Title, Abstract, 

Keywords and Adolescent* OR Adolescence OR Teen* OR Teenager OR Youth OR Child OR Children OR 

Dental Care for Children in Title, Abstract, Keywords and Child Perceptions Questionnaire OR Child Oral Impacts 

on Daile Performances OR Oral Impacts on Daile Performances OR Oral Health Impact Profile OR Child Oral 

Health  Impact  Profile in Title, Abstract, Keywords in Trials' 

 

Grey 

Literature 

(Community Health Education OR Dental Health Education OR Preventive Health Program OR Oral Health Program* OR 

Dental Public Health Program* OR Oral Health Promotion AND Quality of Life OR Oral Health-Related  Quality of  Life 

AND Adolescent OR Child OR Children) 
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         Table 2. Methodological quality assessment Folkes and Fulton, 1991. 

Questions Items 
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Study design 

appropriate for 

objectives? 

Objective Common design     

Prevalence Cross sectional NA 0 NA 0 

Prognosis Cohort NA NA NA NA 

Treatment Controlled trial ++ NA ++ NA 

Cause Cohort, case-

control, Cross-

sectional 

NA NA NA NA 

Study sample 

representative? 

Source of sample 0 0 0 0 

Sampling method ++ + ++ ++ 

Sample size 0 0 + ++ 

Entry criteria/exclusions 0 0 0 ++ 

Non-respondents + 0 + 0 

Control group 

acceptable? 

Definition of controls NA NA NA NA 

Source of controls NA NA NA NA 

Matching/randomization NA NA NA NA 

Comparable characteristics NA NA NA NA 

Quality of 

measurements and 

outcomes? 

Validity 0 0 + 0 

Reproducibility 0 0 0 0 

Blindness NA NA NA NA 

Quality control 0 0 + 0 

Completeness? Compliance + 0 0 0 

Drop outs + + + + 

Deaths NA NA NA NA 

Missing data 0 0 0 0 

Distortions 

influences? 

Extraneous treatments NA NA NA NA 

Contamination NA NA NA NA 

Changes over time NA NA NA NA 

Confounding factors 0 0 ++ 0 

Distortion reduced by analysis 0 0 ++ 0 

Summary of 

Issues 

 

Bias - Are the results erroneously 

biased in a certain direction? 

0 

 

0 

 

YES 0 

Confounding - Are there any serious 

confounding or other distorting 

influences? 

0 0 YES 0 
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Chance - Is it likely that the results 

occurred by chance? 

0 NO 0 0 

Scientific evidence Methodological quality M H L L 

             Legend: NA = not applicable; + = Minor problem; ++ = Major problem; 0 = no problem; Scientific evidence: H = High; M = moderate; L = Low 
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Table 3. Characteristics of studies included in Systematic Review. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Author,  Year 

of publication 

State, Country Study type Sample 

   Age of 

participants 

(mean age) 

Number  

(final sample) 

Inclusion/Exclusion criteria Groups of comparison 

Carvalho et al. 

20136 

Amazonia, Brazil. Retrospective 

observational 

survey. 

12 and 14 

year of age 

(12, 9). 

300 

adolescents. 

Inclusion criteria: age 12-14 years, 

participants enrolled in state-funded schools 

living in the two areas selected for the study; 

students from the Dental treatment + 

educative activities group should have 

attended all oral health education sessions 

offered during the period of study. 

 

Dental treatment plus oral health 

education group- (DT/OHE); dental 

treatment group (DT). 

Amato et al. 

201411 

São Paulo, Brazil. Longitudinal 

survey, with 

intervention and 

without a control 

group. 

11-12 year of 

age (11,6). 

50 

adolescents. 

Exclusion criteria: 

Individuals with systemic disorders that 

compromise gingival health, that used 

medications associated with gingival 

overgrowth, that had chronic diseases 

affecting the quality of life or that had at least 

one item which interfered with tooth brushing 

and favors biofilm accumulation. Subjects 

who did not participated in at least one of the 

four educational preventive sessions fulfilled 

in the intervention program. 

 

One group which received 

educational preventive program in 

one month. 
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Amália et al. 

201712 

Province of 

Yogyakarta, 

Indonésia. 

Cross-sectional 

survey.  

12 years of 

age. 

1906 

adolescents. 

Exclusion criteria: 

There were no inclusion/exclusion criteria for 

the selecting children. The selection was by 

convenience and was focused only on the 

“Community Health Centers – CHC” with 

good and poor “school-based dental 

programs-SBDP”. 

Comparison of adolescent groups 

who participated in good or poor 

School – Based Dental Programs 

(SBDP) from the Community Health 

Centers (CHC).  

Mashoto et al., 

201013 

Lindi region, 

south- eastern 

Tanzania. 

Non randomized  

trial. 

10-19 years of 

age (13,8). 

1306 

adolescents. 

Exclusion reason for non - participation: 

absence from school at the time of data 

collection. 

Comparison of adolescents groups 

who participate of good or poor 

School - Based Dental Programs 

(SBDP) from the Community Health 

Centers (CHC). 
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Author, year of 

publication 

OHRQoL 

Instrument 

Outcome Effect size and/or crude or adjusted association results 

with 95% CI 

 

  Reported positive influence of the 

intervention on OHRQoL. 

Presence of other outcome measures  

(demographic data, socioeconomic 

characteristics, oral health-related 

behaviours, use of dental services and 

dental clinical measurements) were 

also considered. 

 

Carvalho et al. 

2013
6 

Child oral impacts 

on daily 

performances 

(Child-OIDP). 

 

Yes, better OHRQoL was  observed after the 

treatments, to a greater extension  in the 

adolescents living in an area where OHE 

and DT were provided. 

. Child-OIDP ≥ 1 was independently associated with DT 

group [OR = 4.4 (1.1; 17.0)], i.e,  adolescents from DT 

group were 4.4 times more likely to report at least one 

impact of oral health on daily activities compared with 

those living from DT/OHE group. 

Amato et al. 

2014
11 

Child-Oral Impacts 

on Daily 

Performances 

(Child-OIDP). 

Yes, a significant decline in the Child-OIDP 

scores of those individuals who reported 

„much improved‟ and a significant 

improvement in the global ratings of oral 

health were observed at follow-up. 

 

Self reported and clinical examination 

to verify the presence of gingival 

bleeding were also analyzed. 

Effect-size (ES) statistics were calculated by dividing the 

mean of the change in the score by the standard deviation 

of the baseline score. Moderate ES (ES= 0,51) was 

observed for those who reported that they had „much 

improved‟. The magnitude of the difference for those who 

reported „slightly improved‟ was small (ES = 0.01). 

Amalia et al. 

2015
12

 

 

Child oral impacts 

on daily 

performances 

(Child-OIDP). 

 

Yes, positive impact on OHQoL was 

observed from those individuals who 

participated in the good SBDPs. 

Demographic and social 

characteristics, dental clinical 

measurements were also evaluated. 

Children participating in a poorly performing SBDP have a 

greater likelihood (unadjusted RR = 4.2) of experiencing 

an oral impact on their quality of life. 
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     Table 3. Continuation 

 

Mashoto et al. 

2010
13

 

 

 

Condition-Specific 

Child-Oral Impact 

on Daily 

Performances 

(Child-OIDP) 

index. 

 

 

Yes, positive changes on OHQ0L were 

observed after the treatments, to a greater 

extension following ART and tooth 

extraction, than following ART or OHE 

alone. 

 

Age, gender, place of residence, 

parent´s education, wealth index, 

perceived oral health status and 

presence of oral problems were also 

evaluated.  

 

Effect-size statistics were calculated by dividing the mean 

OIDP change scores by the SD of the pretreatment score. 

The effect size on overall Child-OIDP reflected small-to 

moderate changes, being a small for the group who 

received only education, which could show that it is 

possible to improve OHRQoL by enhancing coping and 

management skills.  



59 

 

 

 

Figura 1  
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5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Através dos resultados dos dois artigos presentes nesta dissertação foi possível 

observar uma influência, apesar de limitada, dos programas de promoção de saúde bucal na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Tal limitação pode estar relacionada 

primeiramente, como visto na revisão sistemática, a uma escassez de estudos de boa qualidade 

metodológica e que, com isso, não podem sustentar a afirmação do impacto positivo de 

programas de promoção em saúde na QVRSB de tais indivíduos. Além disso, muito destes 

estudos, como mesmo a presente pesquisa realizada no município de Nova Friburgo, avaliam, 

com frequência, intervenções que estão mais vinculadas às práticas preventivistas do que às 

de promoção da saúde bucal. Entretanto, apesar do pouco tempo de implantação do PSE no 

município de Nova Friburgo, já se constata algumas influências positivas do mesmo na saúde 

bucal e na qualidade de vida dos adolescentes. Com isso, a reorientação de algumas das ações 

desenvolvidas dentro do escopo da promoção da saúde, bem como a maior periodicidade do 

mesmo nos espaços escolares, com uma maior vinculação e estreitamento relacional entre os 

distintos sujeitos sociais poderá, provavelmente, influenciar de forma mais abrangente e 

eficaz na saúde bucal e QVRSB dos adolescentes.  
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ANEXOS 

7.1. Anexo A: Aprovação do Comitê de Ética 
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7.2. Anexo B: Normas da Revista Ciência & Saúde Coletiva 

Sem encargos e chands de submissão 

 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, 

francês e inglês. Os textos em português e espanhol deverão 

conter o título, resumo e palavras-chave no idioma original e 

em inglês. Os textos em francês e inglês terão o título, 

resumo e palavras-chave no idioma original e em 

português. Notas de rodapé ou notas no final do artigo não 
serão aceitas. 

2. Os textos serão em espaço duplo, em Times New Roman, 

com tamanho de fonte de 12, com margens de 2,5 cm, em 

formato MS Word e enviados somente por correio eletrônico 

( http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo ) de acordo 
com as diretrizes do site. 

3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C & 

SC , cuja reprodução total ou parcial é proibida em qualquer 

meio, impresso ou eletrônico, sem a prévia autorização do 

redator-chefe da revista. A publicação secundária deve indicar 
a fonte da publicação original. 

4. Os artigos submetidos à C & SC não devem ser oferecidos 

simultaneamente a outras revistas. 

5. As questões éticas relativas às publicações de pesquisa 

envolvendo seres humanos são de responsabilidade exclusiva 

dos autores e devem estar de acordo com os princípios 

contidos na Declaração de Helsinque da World Medical 

Association (1964, revisada em 1975, 1983, 1989, 1989 , 
1996 e 2000). 

6. Os artigos deverão ser submetidos com autorização para 

reproduzir material previamente publicado, utilizar ilustrações 

que possam identificar pessoas e transferir direitos autorais e 

outros documentos. 

7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a 

exatidão e validade das citações, são de responsabilidade 
exclusiva dos autores. 

8. Os textos são geralmente (mas não necessariamente) 

divididos em seções com os títulos dos títulos Introdução, 

Métodos, Resultados e Discussão, com a inclusão de 

subtítulos dentro de algumas seções às vezes sendo 

necessárias. Os títulos e subtítulos das seções não devem ser 

organizados com numeração progressiva, mas com 

características gráficas (maiúsculas, diminuição na margem, 
etc.). 

9. O título não deve ter mais de 120 caracteres com espaços 

e um resumo com no máximo 1400 caracteres incluindo 

 

http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo
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espaços (desde a palavra "resumo" até a última palavra-

chave), que devem especificar o escopo, objetivos, 

metodologia, abordagem teórica e os resultados da pesquisa 

ou investigação. Imediatamente abaixo do resumo, os 

autores devem indicar no máximo cinco palavras-

chave. Chamamos a atenção para a importância da clareza e 

da objetividade na redação do resumo, o que certamente 

elicitará o interesse do leitor pelo artigo, e as palavras-chave 

que auxiliarão na indexação múltipla do artigo. As palavras-

chave no idioma original e em inglês devem ser 

obrigatoriamente incluídas no DeCS / MeSH 

( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ e http://decs.bvs.br/). 

10. Agora é obrigatório incluir o ID ORCID ao enviar o 

artigo. Para criar um ID ORCID, acesse: 
http://orcid.org/content/initiative 

Autoria 

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado 

da redação dos artigos, de modo que possam assumir 

publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A 

qualificação como autor deve assumir: a) a concepção e 

desenho ou análise e interpretação de dados; b) redigir o 

artigo ou revisá-lo criticamente; e c) aprovação da versão a 

ser publicada. As contribuições individuais de cada autor 

devem ser especificadas no final do texto (por exemplo, LMF 

trabalhou no design e texto final e CMG trabalhou na pesquisa 
e metodologia). 

2. O artigo terá até oito autores no cabeçalho. Os outros 

serão incluídos no final do artigo. 

Nomenclatura 

1. As regras para a nomenclatura de saúde pública / saúde da 

comunidade, assim como as abreviaturas e convenções 

adotadas nas disciplinas especializadas, serão rigidamente 

observadas. Abreviaturas devem ser evitadas no título e 

resumo. 

2. A designação completa à qual uma abreviação se refere 

deve preceder sua primeira aparição no texto, a menos que 
seja uma unidade de medida padrão. 

Ilustrações e escalas 

1. O material ilustrativo da revista C & SC inclui tabelas 

(elementos demonstrativos como números, medidas, 

porcentagens, etc.), gráficos (elementos demonstrativos com 

informação textual), gráficos (demonstração esquemática de 

um fato e suas variações), figuras (demonstração 

esquemática de informações por meio de mapas, diagramas, 

fluxogramas, bem como por meio de desenhos ou 

fotografias). Deve-se ter em mente que o magazine é 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
http://decs.bvs.br/
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impresso em uma única cor, ou seja, preto, e se o material 
ilustrativo é colorido, ele será convertido em escala de cinza. 

2. O número de materiais ilustrativos não deve exceder cinco 

por artigo, com exceção de artigos de sistematização de áreas 

específicas de um campo temático. Nesse caso, os autores 

devem negociar com os editores-chefes. 

3. Todo material ilustrativo deve ser produzido em formatos 

Word ou Excel e enviado com títulos e fontes. Nota: O link do 

IBGE 

(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907pdf) 

contém as diretrizes para o desenvolvimento de tabelas. As 

tabelas devem ser definidas em linhas e colunas, sem 

espaços extras e sem "quebras de página". Cada dado deve 

ser inserido em uma célula separada. Nota importante: 

Tabelas e gráficos devem conter uma breve 

informação. Tabelas e tabelas não devem ter mais de 15 cm 

de largura x 18 cm de altura e não devem exceder duas 

páginas (tamanho A4, espaçamento simples e tamanho de 
fonte 9). 

4. As tabelas e gráficos devem ser produzidos em formatos 

Word ou Excel e submetidos com títulos e fontes. Nota: O link 

do IBGE 

(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907pdf) 

contém as diretrizes para o desenvolvimento de tabelas. As 

tabelas devem ser definidas em linhas e colunas, sem 

espaços extras e sem "quebras de página". Cada dado deve 

ser inserido em uma célula separada. Nota importante: 

Tabelas e gráficos devem conter uma breve 

informação. Tabelas e tabelas não devem ter mais de 15 cm 

de largura x 18 cm de altura e não devem exceder duas 

páginas (tamanho A4, espaçamento simples e tamanho de 
fonte 9). 

5. Gráficos e figuras podem ser produzidos em Excel, Word ou 

PPT. Os autores devem enviar o arquivo no programa 

original, separado do texto, em formato editável (que permite 

o recurso "copiar e colar") e nos formatos PDF ou JPEG, GRAY 

SHADES. Gráficos gerados em programas de imagem devem 

ser enviados em JPEG, GRAY TONES, com resolução mínima 

de 200 dpi e tamanho máximo de 20cm de altura x 15cm de 

largura. A imagem original deve ser de boa qualidade, já que 

não há sentido em aumentar a resolução se a figura original 

estiver comprometida. Gráficos e figuras também devem ser 

submetidos com títulos e fontes. Figuras e gráficos devem 

caber no máximo uma página (tamanho A4, 15cm de largura 
x 20cm de altura, tamanho de fonte 9). 

6. Arquivos de imagens, como mapas ou fotos, devem ser 

salvos em (ou exportados para) os formatos JPEG, TIF ou 

PDF. Em qualquer caso, o material deve ser gerado e salvo na 

resolução mais alta (300 DPI ou mais) e o maior tamanho 

possível (dentro da altura de 21cm x 15cm de 

largura). Qualquer texto na figura deve ser formatado em 
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Times New Roman, tamanho 9. As fontes e as legendas 

também devem ser enviadas em um formato editável que 

permita o recurso "copiar / colar". Esse tipo de figura também 
deve ser enviado com títulos e fontes. 

7. Os autores que inserem escalas em suas obras devem 

declarar explicitamente na carta de submissão de seus 

artigos, se eles são de domínio público ou se lhes foi 
concedida permissão para usá-los. 

Mensagens de agradecimento 

1. Quando estes estão incluídos, eles devem ser colocados 
antes das referências bibliográficas. 

2. Os autores serão responsáveis por obter permissão por 

escrito das pessoas mencionadas nas mensagens de 

agradecimento, uma vez que os leitores podem inferir que 

tais pessoas concordam com os dados e as conclusões 
alcançadas. 

3. As mensagens de agradecimento pelo suporte técnico 

devem estar em um parágrafo separado de outros tipos de 
contribuição. 

Referências 

1. As referências serão numeradas consecutivamente de 

acordo com a ordem em que aparecem no texto. Caso as 

referências sejam de mais de dois autores, apenas o nome do 

primeiro autor será citado no texto seguido de et al . 

2. As referências devem ser identificadas por algarismos 

arábicos sobrescritos, conforme os exemplos abaixo: 

Exemplo 1: "Outro indicador analisado foi o vencimento do 
PSF" 11 ... 

Exemplo 2: "Como avisa Maria Adélia de Souza4, a cidade ..." 

As referências citadas apenas em tabelas e figuras devem ser 

numeradas a partir do último número de referência citado no 
texto. 

3. As referências devem ser listadas no final do artigo, em 

ordem numérica, seguindo as normas gerais dos requisitos 

uniformes para manuscritos submetidos a revistas biomédicas 
( http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html ). 

4. Os nomes dos periódicos devem ser abreviados de acordo 

com o estilo usado no Index Medicus 

( http://www.nlm.nih.gov/ ). 

5. Os nomes dos indivíduos, cidades e países devem ser 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/
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citados no idioma original de publicação. 

Exemplos de como citar referências 

Artigos em revistas 

1. Artigo padrão (incluir todos os autores)  

Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Equidade na alocação 

de recursos para a saúde: a experiência no Rio Grande do 

Sul, Brasil. Cien Saude Colet 2005; 10 (2): 275-

286. Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, 

Matos RV, Barbosa CGS, Oliveira-Filho, CE. Uso de drogas 

veterinárias, pesticidas e produtos químicos relacionados em 

ambientes aquáticos: demandas, considerações regulatórias e 

riscos à saúde humana e ambiental. Cien Saude 
Colet 2005; 10 (2): 483-491. 

2. Instituição como autor  

A Sociedade Cardíaca da Austrália e Nova Zelândia. Teste de 

esforço clínico. Diretrizes de segurança e desempenho. Med J 

Aust 1996; 164 (5): 282-284 

3. Sem indicação de autoria  
Câncer na África do Sul [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15. 

4. Emitir com suplemento  

Duarte MFS. Maturação física: uma revisão da literatura com 

especial atenção às crianças brasileiras. Cad Saude 

Publica 1993; 9 (Suppl. 1): 71-84. 

5. Indicação do tipo de texto, se necessário  

Enzensberger W, Fischer PA. Metrônomo na doença de 
Parkinson [carta]. Lancet 1996; 347: 1337. 

Livros e outras monografias 

6. Individual como autor  

Cecchetto FR. Violência, cultura e poder . Rio de Janeiro: 

FGV; 2004. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 

em saúde. 8ª edição. São Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, 
Abrasco; 2004. 

7. Organizador ou compilador como autor  

Bosi MLM, Mercado FJ, compiladores. Pesquisa qualitativa em 

serviços de saúde . Petrópolis: Vozes; 2004. 

8. Instituição como autor  

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA). Controle de plantas aquáticas 

por meio de pesticidas e produtos químicos 

relacionados. Brasília: DILIQ / IBAMA; 2001. 
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9. Livro do capítulo  

Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a 

pesticidas. In: Peres F, Moreira JC, organizadores. É remédio 

ou veneno . Pesticidas, saúde e meio ambiente. Rio de 

Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 43-58. 

10. Resumo em anais de congressos  

Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Avanços recentes na 

neurofisiologia clínica. Proceedings do 10º Congresso 

Internacional de EMG e Neurofisiologia Clínica, 1995 15-19 

outubro, Kyoto, Japão. Amesterdão: Elsevier; 1996. 

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos  

Coates V, Correa MM. Características de 462 gestantes 

adolescentes em São Paulo. In: Anais do V Congresso 
Brasileiro da Adolescência , 1993; Belo Horizonte. p. 581-582. 

12. Dissertação e tese  

Carvalho GCM. O financiamento público federal do Sistema 

Único de Saúde 1988-2001 [tese]. Londres: Escola de Saúde 
Pública; 2002. 

Gomes WA. Adolescência, desenvolvimento puberal e 

sexualidade : nível de informação de adolescentes e 

professores de escolas municipais de Feira de Santana - BA 

[dissertação]. Feira de Santana (BA): Universidade Estadual 
de Feira de Santana; 2001. 

Outros trabalhos publicados 

Artigo de jornal  

Novas técnicas de reprodução assistida permitem a 

maternidade após os 40 anos de idade. Jornal do Brasil , 

2004 31 de janeiro; p. 12  

Lee G. Hospitalizações ligadas à poluição por ozônio: o estudo 

estima 50.000 internações anualmente. O Washington 
Post 1996 21 de junho; Seita A: 3 (col. 5). 

14. Material audiovisual  

HIV + / AIDS: os fatos e o futuro [videocassete]. St. Louis 
(MO): Livro Mosby-Year, 1995. 

15. Documentos legais  

Brasil. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre 

as condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, organização e funcionamento de serviços relevantes e 
outros assuntos. Diário Oficial da União 1990; 19 de setembro 

Material iminente ou não publicado 

Leshner AI. Mecanismos moleculares da dependência de 

cocaína. N Engl J Med Forthcoming 1996. 

Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, Oliveira ACM, 

Maestrini HA, Calixto N. Trabeculectomia com mitomicina C 
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em pacientes com glaucoma congênito refratário. Arq Bras 
Oftalmol. Em breve 2004. 

Material eletrônico 

16. Artigo em formato electrónico  

Morse SS. Fatores no surgimento de doenças 

infecciosas. Emerg Infect Dis [revista na Internet] 1995 Jan-

Mar [citado 1996 Jun 5]; 1 (1): [cerca de 24 p.]. Disponível 

em: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

Lucena AR, Velasco e Cruz AA, Cavalcante R. Estudo 

epidemiológico do tracoma na comunidade de Chapada do 

Araripe - PE - Brasil. Arq Bras Oftalmol [serial na 

Internet]. 2004 mar-abr [acessado em 2004 jul 12]; 67 (2): 

[cerca de 4 p.]. Disponível 
em: http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf 

17. Monografia em formato eletrônico  

CDI, dermatologia clínica ilustrada [CD-ROM]. Reeves JRT, 

Maibach H. CMEA Multimedia Group, produtores. 2ª 
ed. Versão 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

18. programa de computador 

Hemodinâmica III: os altos e baixos da hemodinâmica 

[programa de computador]. Versão 2.2. Orlando (FL): 
Sistemas Educacionais Informatizados; 1993 

O processo de revisão do manuscrito é a revisão por pares. 

Os artigos serão revisados por três pares reconhecidos por 

sua produção científica e pesquisa, de instituições superiores 

no Brasil e no exterior. Após as correções necessárias e 

possíveis sugestões, o trabalho será aceito se dois pares 

derem uma declaração favorável; o artigo será rejeitado se 

duas revisões por pares forem desfavoráveis.  

  

  

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf


72 

 

 

 

7.3 Anexo C: Normas da Revista International Dental Journal 

Instruction to Author 

 

Introduction 

International Journal of Dentistry Research is a peer reviewed international journal which dealing with the study of 

dental and allied subject which offer a better understanding of dentistry. 

The journal will welcome articles from the field of Periodontics, Orthodontics, Endodontics, Oral medicine, Dental 

implants, Dental materials, Oral microbiology sand Pathology and others. There is more scope for research as far 

as the field is concerned. The recent updates in the field are to be documented and brought to the knowledge of 

all those who are associated with the field. This journal will serve as a platform for updating the recent advances 

and updates in Dentistry. The interesting case reports and various modalities of treatment updates are also to be 

included in the publication. We would like to communicate its readers about new ideas, different opinions, 

developments and key issues in dentistry with a focus on clinical research to enable researchers and scientists to 

publish their findings to the rest of the community, in an International level. Articles must be of high 

academic/clinical riguor and may be in the form of original article, review, perspectives, case reports, and letter to 

the editor or essays. 

Plagiarism Policy 

International Journal of Dentistry Research is strictly against Plagiarism. Journal uses the standard Plagiarism 

Detection Software to avoid the Plagiarism. By submission to journal entails that authors automatically attest that, 

none of the parts of manuscripts is plagiarized from any other source. Proper reference should be provided 

whenever anything is extracted from a source. Technical editors use Plagiarism detection tools/ softwares to 

ensure the originality of the article. If any article is proved to be plagiarized, journal committee would take 

immediate and strict actions against the authors ranging from rejection of the manuscript to preclusion of the 

authors from any future publication in the journal. For serious fraud or plagiarism the journal may also report to 

the authors/s affiliating institution. 

Ethical Considerations 

In all experimental and studies on human or animals, authors must state whether formal approval from an 

Institutional Review Board or Ethics Committee was obtained. In the absence of such committee, the Declaration 

of Helsinki guidelines must be followed and be clearly stated in the Methods section of the manuscript. All studies 

on human subjects must include a statement that the subjects gave informed consent. Patient anonymity should 

be preserved. Photographs need to be cropped to prevent human subjects being recognized. Experiments 
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involving animals must be demonstrated to be ethically acceptable and should conform to national guidelines for 

animal usage in research. For more details, check the Journal Ethics page. 

Open access policy 

International Journal of Dentistry Research publishes peer-reviewed scholarly journals indexed with most 

international A&I databases. The journal provides immediate free access to the full text of articles in PDF format. 

The open access policy of the journal aims at increasing the visibility and accessibility of the published content 

and thus providing the desirable research impact. 

Covering Letter 

Each submitted article must be accompanied by a Covering letter stating: 

The section under which the manuscript is submitted (original research, review, case reports, short 

communication, letter to the editor, etc), 

The undertaking that the article is neither under consideration in any other journal nor has been 

published/accepted for publication in any other journal. 

The authors should state that the article represents original work and that they take full responsibility for the 

information provided. 

All the details of the authors and the institute of work should be present in the covering letter. The authors need to 

assign the copyright of the article to journal upon acceptance. 

Authorship Criteria 

Authorship credit should be based only on substantial contributions to each of the three components mentioned 

below: 

Concept and design of study or acquisition of data or analysis and interpretation of data; 

Drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and 

Final approval of the version to be published. 

Each contributor should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate 

portions of the content of the manuscript. The order of naming the contributors should be based on the relative 

contribution of the contributor towards the study and writing the manuscript. 

Categories of manuscripts 

S. 

No 

Manuscripts Word limit of 

abstract 

Word limit of 

manuscript 

Comments 

1 Editorial NA Not more than 

1000 

Usually Invited 

2 Original Article 200–500 Not more than Structured abstract 

http://www.dentistryscience.com/journal_ethics.html
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4000 

3 Review 200–500 Not more than 

5000 

Abstract should be unstructured but for 

systematic review it should be structured 

4 
Case Report 100–300 Not more than 

2000 

Unstructured Abstract 

5 Education Forum 100–300 Not more than 

4000 

Unstructured Abstract 

6 Short Communication 100–300 Not more than 

3000 

Structured abstract 

7 Research Letter 100–250 Not more than 

1500 

Unstructured abstract 

8 Letter to the Editor NA Not more than 

1000 

 

9 Correspondence NA Not more than 

800 

 

10 Fillers (ADR Reports, 

Ethics, Drug Reviews, 

Journal Club, News, 

Conference Report etc. ) 

NA No fixed word 

limit 

 

Preparation of Manuscript 

All manuscripts should be prepared according to the guidelines given of “Uniform requirements for 

Manuscripts submitted to Biomedical Journals” given by “International Committee of Medical Journals 

Editors”. Read this article carefully before preparing the manuscript. 

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts 

submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publications [Internet]. [place 

unknown]: International Committee of Medical Journal Editors; 2009  Available from: http://www.icmje.org/ 

Various guidelines are given for reporting of research. Authors can take the help of these guidelines 

during writing the manuscript. 

S. 

No. 

Type of study Guideline Link to reference 

1. Clinical trials CONSORT http://www.consort-statement.org 

2. Animal Studies ARRIVE http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=1357  

3. Systematic Reviews QUOROM http://www.fertstert.org/article/S0015-

 

http://www.icmje.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=1357
http://www.fertstert.org/article/S0015-0282%2803%2900583-1/abstract
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and Meta- analysis 0282%2803%2900583-1/abstract 

4. Epidemiological 

Observational Studies 

STROBE http://www.strobe-statement.org/  

5. Meta-analysis of 

Epidemiological 

Observation Studies 

MOOSE http://www.consort-

statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf  

6. Quality of evidence GRADE http://www.gradeworkinggroup.org/publications/index.htm  

Original Article 

This may include intervention studies, outcome studies, experimental designs, clinical trials, clinical 

studies, case control studies, cohort studies, cross sectional surveys etc. Original article should be 

subdivided into – 

1. Abstract, 2. Key Words, 3. Introduction, 4. Materials and Methods/Methodology, 5. Statistical Analysis, 

6. Result, 7. Discussion, 8. Conclusion, 9. Conflicts of interest, 10. Authors’ Contribution, 11. 

Acknowledgments (If any), 12. References, 13. Tables and Figures 

Abstract: In the case of original article, abstract should be structured. It should be divided into 

Background, Aims and Objectives, Study Design, Setting, Materials and Methods, Statistics, Results and 

Conclusion. All results should be mentioned in the abstract. There should not be any selective reporting of 

results in abstract. 

Key Words: 3 to 6 key words on the basis of Medical Subjects Heading (MeSH) of “Index Medicus” 

should be given. 

Introduction: Description of the research area, pertinent background information, and the hypotheses 

tested in the study should be included under this section. The introduction should provide sufficient 

background information such that a scientifically literate reader can understand and appreciate the 

experiments to be described. The introduction MUST include in-text citations including references to 

pertinent reviews and primary scientific literature. The specific aims of the project should be identified 

along with a rationale for the specific experiments and other work performed. 

Materials and Methods/Methodology: How the study was done should be explained in sufficient detail 

so that some other researcher can replicate the same study. How the subjects were selected? How the 

intervention was allocated? How blinding was done? How the endpoints were measured? etc should be 

given in sufficient detail. Appropriate reference to some standard technique should be given. If 

experimental procedure is long then it can be given as appendix. Help of suitable guidelines mentioned 

above should be taken during writing the manuscript. Ethics should be the part of this section. 

http://www.fertstert.org/article/S0015-0282%2803%2900583-1/abstract
http://www.strobe-statement.org/
http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf
http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf
http://www.gradeworkinggroup.org/publications/index.htm
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Statistical Analysis: Sufficient information regarding the statistics used should be given. Description of 

data should be given in standard form like “Mean (SD)”, “Median”, “Range” or “Frequencies 

(Percentages)”. Statistical tests should be mentioned in detail including assumptions for particular test, 

exact p value and confidence interval. 

Results: There must not be any overlap between results shown in table and results written in text. 

Results should appear in logical sequence i.e. most important results should be written first. Absolute 

value should be written with method of description like percentages, mean, median etc. 

Discussion: Discussion should start with summary of main results. All results should be interpreted and 

compared with existing knowledge of the subject. Reasons for the findings should be discussed. 

Implication of results obtained should be discussed in detail. Limitations of the study should also be 

mentioned. 

Conclusion: Main findings of the study should be written in the conclusion. A box should be added just 

after the conclusion mentioning what was already known before the study and what information this study 

adds to the existing knowledge. 

Conflicts of interest: Authors must declare all sources of support for the research and any association 

with a product or subject that may constitute conflict of interest. 

Authors’ Contribution: Authors must declare the roll of all author's contribution. 

Acknowledgments: All acknowledgments (if any) should be included at the very end of the paper before 

the references and may include supporting grants, presentations, and so forth. 

References: 

References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text 

(not in alphabetic order). Citations of literature within the text must be presented in numerical order and 

should be set in square brackets, thus [1, 12].The cited literatures are also collected in numerical order at 

the end of the manuscript under the heading “References”. References cited only in tables or figure 

legends should be numbered in accordance with the sequence established by the first identification in the 

text of the particular table or figure. Use the style of the examples below, which are based on the formats 

used by the NLM in Index Medicus. The titles of journals should be abbreviated according to the style 

used in Index Medicus. Use complete name of the journal for non-indexed journals. Avoid using abstracts 

as references. 

Information from manuscripts submitted but not accepted should be cited in the text as "unpublished 

observations" with written permission from the source. Avoid citing a "personal communication" unless it 
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provides essential information not available from a public source, in which case the name of the person 

and date of communication should be cited in parentheses in the text. 

The commonly cited types of references are shown here, for other types of references such as newspaper 

items please refer to ICMJE Guidelines (http://www.icmje.org or 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

Articles in Journals 

a.Standard journal article (for up to six authors): Mallikarjun GB, Menon J, Patro D. Surgical management 

of intra-atricular fractures of the calcaneum. J Sci Inno. Res. 2014;3(5):482-6. 

b.Standard journal article (for more than six authors): List the first six contributors followed by et al. Khatri 

N, Peddada N, Chopra BS, Gupta AK, Garg R, Ashish, et al. Plasma gelsolin levels in healthy mice as a 

function of age and gender. J Sci Inno. Res. 2014;3(5):475-77. 

c.Volume with supplement: Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and 

occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.  

d.Issue with supplement: Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast 

cancer. Semin Oncol 1996; 23(1, Suppl 2):89-97.  

Books and Other Monographs 

a.Personal author(s): Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany 

(NY): Delmar Publishers; 1996.  

b.Editor(s), compiler(s) as author: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. 

New York: Churchill Livingstone; 1996.  

c.Chapter in a book: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, 

editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 

1995. pp. 465-78.  

Electronic Sources as reference 

Journal article on the Internet 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs 

[serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

Monograph on the Internet 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [monograph on the Internet]. 

Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 
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http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

Homepage/Web site 

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; 

c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/. 

Part of a homepage/Web site 

American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 

[updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. 

Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html 

Dissertation  

Susan MK. Hospital acquired infections: Role of antibiotic resistance [dissertation]. St. Louis (MO): 

Washington Univ.; 2002. 

Tables and Figures 

Tables: 

Tables should be self-explanatory and should not duplicate textual material. 

Tables with more than 12 columns and 25 rows are not acceptable. 

Number tables, in Arabic numerals, consecutively in the order of their first citation in the text and supply a 

brief title for each. 

Place explanatory matter in footnotes, not in the heading. 

Explain in footnotes all non-standard abbreviations that are used in each table. 

Obtain permission for all fully borrowed, adapted, and modified tables and provide a credit line in the 

footnote. 

For footnotes use the following symbols, in this sequence: *, †, ‡, §, ||,¶ , **, ††, ‡‡ 

Tables with their legends should be provided at the end of the text after the references. The tables along 

with their number place in the text. 

Figures: 

The maximum number of figures should be limited to four 

Upload the images in JPEG format. The file size should be within 4 MB in size while uploading. 

Figures should be numbered consecutively according to the order in which they have been first cited in 

the text. 
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Labels, numbers, and symbols should be clear and of uniform size. The lettering for figures should be 

large enough to be legible width of printed column. Use only horizontal rules for the tables; to separate the 

column headings. No vertical rules should that all columns and rows are aligned. 

Symbols, arrows, or letters used in photomicrographs should contrast with the background and should be 

marked neatly with overlay and not by pen. 

Titles and detailed explanations should be written in the legends for illustrations, and not on the 

illustrations themselves. 

Send digital X-rays, digital images of histopathology slides, where feasible. 

If photographs of individuals are used, authors should take written permission to use the photograph. 

If a figure has been published elsewhere, acknowledge the original source and submit written permission 

from the copyright a credit line should appear in the legend for such figures. 

If the uploaded images are not of printable quality, the publisher office may request for higher resolution 

images which can be sent at the time of acceptance of the manuscript. Ensure that the image has 

minimum resolution of 300 dpi or 1800 x 1600 pixels. 

The Journal reserves the right to crop, rotate, reduce, or enlarge the photographs to an acceptable size. 

Short Communication 

Brief study or short report will be accepted under short communication. 

Research Letter, Letter to the Editor and Correspondence 

Short observations based on hard data will be considered in research letter section. Those who want to 

comment on previously published article should not send comments in research letter section. They 

should write it as letter to the editor. Editorial board of journal has decided to publish all letters to the 

editor which come to the journal as a comment on previously published articles. We understand that peer 

review has some drawbacks and sometimes poor quality article survived through peer review gets 

published. So letter to the editor serves as a post publication peer review and helps evidence based 

medicine. Those manuscripts which do not fall into research letter or letter to the editor can be submitted 

as correspondence.  

Reviews, Commentaries and Education Forum 

Journal will publish reviews based on hard data written by scientist having enough experience in the 

relevant field. We encourage systematic reviews, narrative reviews published in educational forum. We 

invite commentaries from scientists and academicians on some important issues related to the field of 

physiology, pharmacy, pharmacology, medical education, ethics and pharmaceutical advertisements etc. 

Contributors should communicate with the editor regarding the exact format of article in these categories 

as format is flexible and depends on the topic and area of interest. 
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Other manuscripts like Drug review, ADR report, Research methodology articles, Ethics section, News, 

Conference report, Book reviews can be sent after consultation with editor about the format. 

Copyright 

Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published before (except in the 

form of an abstract or as part of a published lecture, or thesis) that it is not under consideration for 

publication elsewhere; that if and when the manuscript is accepted for publication, the authors agree to 

automatic transfer of the copyright to the publisher. 
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7.4. Anexo D – Questionário Sociodemográfico 

 

Ficha de identificação e questionário sociodemográfico 

 

Inscrição: _______   Pesquisador: __________________    Data:______________ 

I - IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________________________________     Idade ____ anos. 

Sexo  F   M  Cor/Raça _______Data Nasc.____/____/___  Est. Civil ________   Naturalidade_________ 

End. residencial________________________________________ Bairro_______________ 

Cidade________________Telefone residencial__________Telefone celular_____________ 

Qual é a sua Profissão/ocupação atual? __________________   

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA (sb) 

1. Quantas pessoas, incluindo o Sr.(a) residem em sua casa? ________ 

2. Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores deste domicilio? _______ ou Não sabe 

(   ) 

3. Até que série o Sr.(a) estudou? ________ anos 

4. Qual é a sua Profissão/ocupação atual? __________________   

5. No mês passado quanto foi a renda familiar mensal aproximada? R$__________,00 reais? 

6. A sua casa é: 

a- própria de algum morador – já pago     b - cedida por empregador     c - própria de algum morador – ainda pagando        

d - cedida de outra forma                                      e - alugada 

III - ACESSO A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (sb) 

1. O(s) adolescente(s)/ jovens já foi(foram) ao dentista alguma vez na vida? 

a- Sim     b- Não 

2. Há quanto tempo ele(s) foi (foram) ao dentista?____________ 

a. Menos de 1 ano   b. De 1 a 2 anos   c. De 2 a 3 anos d. 3 ou mais anos e. nunca foi ao dentista. 

3. Por que ele(s) foi (foram) ao dentista? (Pode marcar mais de uma opção)_____________ 

a. Para consulta de rotina/revisão                                       b. Para obturar (restaurar) seu(s) dente(s) 

c. Devido à dor nos dentes e/ou nas gengivas                               d. Devido à presença de sangramento na gengiva 

e. Devido à presença de inchaços nas gengivas ou no rosto, caroços ou manchas na boca.                 f. Outros  

g. nunca foi ao dentista 

4. Onde aconteceu a consulta?  

a.Serviço Público                               b.Serviço Particular                                    c. Planos e Convênios  

d. outros serviços _______________                                     e. não sabe/não lembra  g. nunca foi ao dentista. 

 5. O que o Sr. achou do tratamento que seu filho recebeu? 

a. muito bom                          b. bom                           c. regular                           d. ruim                           e. muito ruim 

f. não sabe/não respondeu                                                 g. nunca foi ao dentista. 
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7.5. Anexo E – Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde Bucal 

 

 

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE BUCAL INFANTIL - 11-14 anos 

Olá, 

Obrigado por concordar em nos ajudar com nosso estudo! 

Este estudo está sendo feito para que haja maior entendimento sobre os problemas que as crianças podem ter por causa de 

seus dentes, boca, lábios e maxilares. Respondendo às perguntas, você nos ajudará a aprender mais sobre as experiências dos 

jovens. 

 

POR FAVOR, LEMBRE-SE: 

 Não escreva seu nome no questionário. 

 Isto não é uma prova e não existem respostas certas ou erradas. 

 Responda o mais honestamente que puder. 

 Não converse com ninguém sobre as perguntas enquanto as estiver respondendo. Suas respostas são pessoais; 

ninguém que você conhece verá suas respostas. 

 Leia cada pergunta cuidadosamente e pense sobre as coisas que aconteceram com você nos últimos 3 meses 

enquanto estiver respondendo. 

 Antes de responder, pergunte a você mesmo: “Isto acontece comigo devido a problemas com meus dentes, lábios, 

boca ou maxilares?” 

 Coloque um X no quadradinho(  )à frente da resposta que for melhor para você. 

 

Data de hoje: ______/______/______ 

 

PRIMEIRO, RESPONDA ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE VOCÊ 

1. Você é um menino ou uma menina? 

 Menino 

 Menina 

2. Quando você nasceu? ______/______/______      (DIA MÊS ANO). 

3. Você acha que a saúde de seus dentes, lábios, maxilares e boca é: 

 Excelente 

 Muito boa 

 Boa 

 Mais ou menos 

 Ruim 

4. As condições (boas ou ruins) de seus dentes, lábios ou boca atrapalham sua vida no dia a dia? 

 Nem um pouco 

 Só um pouquinho 

 Mais ou menos 

 Muito 

 Muitíssimo 

 

SINTOMAS ORAIS – PERGUNTAS SOBRE PROBLEMAS BUCAIS NOS ÚLTIMOS 3 MESES... 

5. Você teve dor em seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

 

6. Você teve sangramento na gengiva? 
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 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

7. Você teve feridas em sua boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

8. Você teve mau hálito? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

9. Você teve alimento grudado dentro ou entre os dentes? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

10. Você teve alimento preso no céu da boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

LIMITAÇÕES FUNCIONAIS 

11. Você costuma respirar pela boca (ou ficar de boca aberta) devido a problemas nos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

NOS ÚLTIMOS 3 MESES... 

12. Você levou mais tempo que os outros para comer uma refeição devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

 

 

13. Você teve problemas enquanto dormia devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 
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14. Você teve dificuldade para morder ou mastigar alimentos como maçã, milho verde na espiga ou bife devido aos seus 

dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

15. Você teve dificuldade para abrir bastante a boca devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

16. Você teve dificuldade para dizer alguma palavra devido aos mseus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

Todos os dias ou quase todos os dias 

17. Você teve dificuldade para comer comidas que você gostaria de comer devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

18. Você teve dificuldade para beber com canudinho devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

19. Você teve dificuldade para beber ou comer alimentos quentes ou gelados devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou 

boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

BEM-ESTAR EMOCIONAL – PERGUNTAS SOBRE SENTIMENTOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES... 

20. Você se sentiu irritado ou frustrado devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

21. Você se sentiu inseguro devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

22. Você se sentiu tímido ou envergonhado devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 
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 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

 

23. Você ficou preocupado com o que os outros pensam sobre seus dentes, lábios, boca ou maxilares? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

24. Você se preocupou por não ter tão boa aparência como os outros devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

25. Você ficou chateado devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

26. Você se sentiu nervoso ou com medo devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

27. Você se preocupou por não ser tão saudável quanto os outros devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

28. Você se preocupou por ser diferente das outras pessoas devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

BEM-ESTAR SOCIAL – PERGUNTAS SOBRE A ESCOLA NOS ÚLTIMOS 3 MESES... 

29. Você faltou à escola devido à dor de dente, consultas ao dentista ou cirurgias? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

30. Você teve dificuldade para prestar atenção na aula devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

31. Você teve dificuldade para fazer sua lição de casa devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 
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 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

32. Você não quis falar ou ler em voz alta na aula devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

PERGUNTAS SOBRE SUAS ATIVIDADES NO TEMPO LIVRE E SOBRE ESTAR COM OUTRAS PESSOAS 

NOS ÚLTIMOS 3 MESES... 

33. Você não quis participar de atividades como esportes, clubes, teatro, música, viagens escolares devido aos seus dentes, 

lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

34. Você não quis conversar com outras crianças devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

35. Você não quis sorrir ou rir quando estava perto de outras crianças devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

36. Você teve dificuldade para tocar um instrumento musical como flauta ou gaita devido aos seus dentes, lábios, maxilares 

ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

37. Você não quis passar tempo com outras crianças devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

38. Você discutiu com outras crianças ou com sua família devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

39. Outras crianças caçoaram (tiraram sarro) de você devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 
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40. Outras crianças fizeram você se sentir excluído devido aos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

41. Outras crianças fizeram perguntas sobre seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

 Nunca 

 Uma ou duas vezes 

 Algumas vezes 

 Várias vezes 

 Todos os dias ou quase todos os dias 

 

PRONTO, ACABOU! 

OBRIGADO POR NOS AJUDAR! 
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7.6. Anexo E – Ficha de Exames  
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