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RESUMO 
 

 

Ribeiro DMC. Impacto da cárie dentária e dos fatores socioeconômicos na 
qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças atendidas em um 
projeto de saúde bucal-RJ. [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 
 
 
O presente estudo teve como objetivo analisar as condições sociodemográficas e a 

presença de lesões de cárie em pacientes com idades entre 4 a 14 anos de idade, 

atendidos do Projeto da UMSB (Unidade Móvel de Saúde Bucal) da Arquidiocese de 

São Sebastião da Cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil; e identificar as possíveis 

associações desses fatores com a qualidade de vida desses indivíduos e familiares. 

Para tanto, foram feitas anamnese, levantamento de dados relacionados a saúde 

bucal (coletados de fichas clínicas) e levantamento sociodemográficos de 201 

indivíduos que procuraram o atendimento na referida unidade. A qualidade de vida foi 

avaliada mediante um questionário respondido pelos responsáveis - Questionário de 

Percepção dos Pais/cuidadores (PCPQ). Os dados foram analisados por Kruskal-

Wallis test e Mann-Whitney test. A média de idade dos indivíduos foi de 11,9 (±2,55) 

anos, sendo 109 do sexo masculino e 92 do sexo feminino. Quanto a escolaridade, a 

maioria dos entrevistados (responsáveis) possuíam menos de 8 anos de estudo e 

renda menor do que dois salários mínimos. Os valores de maior impacto na qualidade 

de vida relacionada ao domínio bem-estar emocional das famílias foram observados 

em indivíduos com escolaridade inferior a 8 anos e maior impacto do domínio limitação 

funcional nos indivíduos com renda de 2 salários mínimos ou mais (maior renda). 

Conclui-se que a experiência de cárie não representou impacto na qualidade de vida. 

Fatores sociodemográficos apresentaram impacto dos domínios bem-estar e limitação 

funcional em indivíduos com menor escolaridade e maior renda, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Bem-estar; Cárie; Impacto; Percepção. 
 
 
 
                                                                                                                                                    



  

ABSTRACT 
 

 

Ribeiro DMC. Impact of dental caries and socioeconomic factors on quality of 
life related to oral health in children assisted in an oral health project-RJ. 
[dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2020. 
 
 
The present study aimed to analyze the sociodemographic conditions and the 

presence of caries lesions in patients aged 4 to 14 years old, assisted by the UMSB 

Project (Mobile Oral Health Unit) of the Archdiocese of San Sebastian in the City of 

Rio de Janeiro, RJ, Brazil; and to identify the possible associations of these factors 

with the quality of life of these individuals and family members. Therefore, anamneses, 

data collection related to oral health and sociodemographic survey of 201 individuals 

who sought care at the referred unit were made. Quality of life was assessed by means 

of a questionnaire answered by the guardians - Questionnaire of Perception of Parents 

/ caregivers (PCPQ). The data were analyzed by Kruskal-Wallis test and Mann-

Whitney test. The average age of the individuals was 11.9 (± 2.55) years, with 109 

being male and 92 being female. As for education, most respondents had less than 8 

years of study and income less than two minimum wages. The values with the greatest 

impact on quality of life related to the emotional wellbeing domain of families were 

observed in individuals with less than 8 years of schooling and the greatest impact of 

the functional limitation domain on individuals with an income of 2 minimum wages or 

more (higher income). It was concluded that the caries experience did not present a 

statistically significant difference. Sociodemographic factors had an impact on the well-

being and functional limitation domains in individuals with less education and higher 

income, respectively. 
 
 
Keywords:  Quality of life; Welfare; Caries; Impact; Perception. 

 

 



  

1. INTRODUÇÃO  
 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é um “completo 

estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade” (1). O que permite afirmar que são múltiplas as dimensões, bem como as 

repercussões dos problemas de saúde da vida diária dos indivíduos que cooperam para a 

produção de saúde, que, busca elevar a qualidade de vida (2,3). O conceito de qualidade de 

vida é multidimensional e subjetivo na sensação de bem-estar, pois apresenta um sistema 

complexo e dinâmico dos seus componentes, divergindo de pessoa para pessoa consoante 

ao seu ambiente/contexto e mesmo entre duas pessoas inseridas em um contexto correlato, 

incluindo tanto dimensões positivas quanto negativas (4).  

                    Na área da saúde, o interesse pelo conceito qualidade de vida é relativamente 

recente e decorre, em parte, dos novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as 

práticas no setor nas últimas décadas. Os determinantes e condicionantes do processo saúde-

doença são multifatoriais e complexos (5,6). Em razão dessa mudança de paradigma, a 

melhoria da qualidade de vida passou a ser um dos resultados esperados, tanto das práticas 

assistenciais, quanto das políticas publicas para o setor nos campos de promoção de saúde e 

prevenção de doenças (7-9). A percepção do indivíduo perpassa pela autoanálise de suas 

condições de saúde física, estado psicológico, níveis de independência, relacionamento social, 

características ambientais e padrão espiritual. Quando associada à saúde, a qualidade de vida 

inclui a observação dos sintomas físicos, capacidade funcional e o impacto psicossocial da 

doença sobre o indivíduo (1). O caráter multidimensional desse conceito qualidade de vida 

engloba: a sobrevida; ausência de sintomas; ausência de dor ou desconforto; o funcionamento 

físico/mecânico adequado da cavidade bucal; bom estado sócio emocional; capacidade de 

realizar o autocuidado; limitação das atividades relacionadas à função; percepções de saúde 

bucal e satisfação com a saúde bucal. Para tal observância há a procura por indicadores que 

possam mensurar a qualidade de vida (10,11). 

 A saúde bucal é atualmente considerada um importante pilar no bem-estar 

humano em geral, com forte influência no seu desenvolvimento. Existe consenso na literatura 



  

a respeito do impacto negativo da cárie dentária, altamente prevalente, na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal das crianças e adolescentes. Desse modo, através de questionários 

respondidos pelos responsáveis desses jovens, onde a percepção deles sobre a saúde bucal 

de seus filhos são importantes para permitir que os profissionais avaliam e planejem medidas 

de controle e tratamento minimizando este impacto. Além disso, os responsáveis são 

geralmente os principais tomadores de decisão em questões que afetam a saúde de seus 

filhos (9,12).  

 Uma questão importante na percepção e impacto na qualidade de vida é a 

condição socioeconômica do indivíduo. No entanto, preconiza definir a qualidade de vida como 

um reflexo da percepção do indivíduo de sua posição na vida, na composição cultural e 

estrutura de valores nos quais ele está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (6). 

 Existem vários questionários para mensuração da qualidade de vida e suas 

percepções e relações, como o Early Childhood Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS) (11), o 

World Health Organization Quality of Life instrument (WHOQOL-100 e o WHOQOL-bref) (14). 

No presente estudo, foi utilizado o parents reported children's oral impact (PCPQ), formando 

um componente do Questionário de Qualidade de Vida em Saúde Bucal da Criança 

(COHQOL), que foi construído para medir a percepção dos pais/cuidadores sobre o impacto 

da saúde bucal na qualidade de vida dos seus filhos, com estudos que indicam a confiabilidade 

do questionário.   

 O questionário de percepção do cuidador parental (PCPQ) é um instrumento de 

saúde oral da criança e da qualidade de vida (15,16). Foi desenvolvido no Canadá e a validade 

e confiabilidade foram confirmadas em vários estudos em diferentes países como Nova 

Zelândia, onde avaliaram o impacto da presença de doença cárie e más oclusões em crianças 

neozelandesas de 12 e 13 anos (16). Na Inglaterra, avaliaram a relação entre a qualidade de 

vida e a saúde bucal de crianças e adolescentes de 8 a 12 anos (17). Na Arábia Saudita, 

traduziram o questionário PCPQ e verificaram o impacto da presença de cárie no domínio 

sintomas orais (18). Além desses exemplos, diversos países utilizam o PCPQ, como China, 

Austrália, Dinamarca, Alemanha, México, Nigéria, Rússia, Camboja e França (19-22). Os 

resultados da versão brasileira do PCPQ confirmam que este questionário é um instrumento 



  

confiável e valido para avaliar as percepções dos pais sobre o impacto que o estado de saúde 

bucal tem na qualidade de vida dos seus filhos (17-20).  

 O PCPQ é um questionário autopreenchível que avalia as percepções dos pais 

e/ou responsáveis sobre os impactos das doenças bucais na qualidade de vida das crianças 

e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, bem como uma escala de avaliação que avaliam 

os efeitos das desordens orais no funcionamento familiar (16). As questões referem-se à 

percepção global dos responsáveis sobre a saúde bucal e o bem-estar geral da criança e 

dividem-se em quatro amplas categorias: sintomas orais, limitações funcionais, bem-estar 

emocional e bem-estar social (18). 

 O conhecimento e entendimento da qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

em um determinado grupo possui a função de avaliar, aperfeiçoar e promover ações educativo-

preventivas e de recuperação, a fim de fornecer condições favoráveis e de conforto aos 

indivíduos. Sendo, portanto, a intenção deste estudo, correlacionar fatores sociodemográficos 

e o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (ceo e CPOD) em crianças e adolescentes 

com a qualidade de vida percebida, através do PCPQ.  

 

 

 

 



  

2. PROPOSIÇÃO  
 
 

2.1. OBJETIVO  
 
 
 O objetivo deste estudo foi analisar a relação dos fatores sociodemográficos e o 

índice de cárie de acordo com a OMS na qualidade de vida de indivíduos atendidos no Projeto 

da UMSB (Unidade Móvel de Saúde Bucal) da Arquidiocese de São Sebastião da Cidade do 

Rio de Janeiro através do PCPQ, questionário validado no Brasil. 

 

2.2. HIPÓTESES 

 

  

 A hipótese nula a ser testada é que não haverá diferença entre fatores 

sociodemográficos e índice de cárie relacionados a qualidade de vida na amostra estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
             3.1. Aspectos Éticos 
 
 

 A pesquisa proposta está em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

196/96 e suas complementares e com o Código de Ética Médica de 1988 com a obtenção do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo responsável legal dos pacientes e 

anuência da criança. A pesquisa iniciou-se após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do CONEP/ SISNEP (processo número 052549/2013 – Anexo I). 

 Após a obtenção dos dados, todas os participantes receberam tratamento 

odontológico realizado pelo pesquisador, conforme as necessidades encontradas, além de 

procedimentos preventivos como instruções sobre higiene bucal, fluorterapia e orientações 

sobre a dieta, fornecidas também aos familiares. 
 
 
 

3.2. Sujeitos do Estudo  
 
 

 Os sujeitos da pesquisa foram 201 pacientes com idades entre 04 e 14 anos e 

dados completos que, acompanhados dos responsáveis, procuraram o atendimento 

odontológicos do Projeto de UMSB (Unidade Móvel de Saúde Bucal) em parceria com a 

Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (ANEXO 2), no período 

de julho de 2017 até abril de 2019. Neste momento, as crianças e adolescentes que atenderam 

aos critérios de inclusão foram convidadas a participar: crianças saudáveis, de ambos os 

gêneros, com idades entre 04 a 14 anos e que colaboraram com os exames intra-orais. Após 

estes primeiros critérios, o responsável pelo projeto, selecionou os que tinham os prontuários 

preenchidos completamente e cujos responsáveis assinaram o consentimento livre e 

esclarecido. Foram excluídos os pacientes que não aceitaram a participação e com prontuários 

incompletos cujos pais não entenderam e não conseguiram responder o questionário, ou 

pacientes com comprometimento sistêmico. 



  

3.3. Local 

 
 

 Os dados foram coletados no momento do atendimento odontológico em unidade 

odontológica móvel, chamada de UMSB (Unidade Móvel de Saúde Bucal) da Pastoral do 

Menor da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

 

 

3.4. Coleta de Dados 

 

             A coleta de dados de identificação, história médica, exame clínico e queixa 

principal foram feitas através da entrevista com os responsáveis de cada paciente (Ficha 

Clínica – Anexo 1), durante a primeira consulta, ao procurar o serviço para atendimento. Essa 

coleta foi feita entre julho de 2017 e abril de 2019 pelo responsável pela pesquisa, com auxílio 

da Auxiliar de Saúde Bucal do projeto no preenchimento das fichas. Toda a anamnese foi 

executada pelo pesquisador, que possui 12 anos de formado e que, previamente à obtenção 

dos dados, foi treinado pelas suas orientadoras quanto ao preenchimento do questionário e 

exame dentário segundo a OMS (2013). Somente após este treinamento, o pesquisador 

responsável iniciou as avaliações. Dados de análise socioeconômica, caracterização da 

amostra, práticas de higiene oral, dados clínicos (condições dentárias) e instrumento de 

questionários PCPQ foram coletados no mesmo dia do primeiro atendimento, para cada 

paciente. Além desses dados citados acima, a caracterização da amostra foi avaliada de 

acordo com hábitos comportamentais de higiene e dieta (Tabela 2). As principais variáveis que 

foram estudadas neste pesquisa foram: gênero da criança; idade da criança; grau de 

parentesco do responsável; escolaridade do responsável; ocupação do responsável; renda 

familiar; coleta de lixo e água canalizada. 

 

 
 
 



  

3.5. Exame Clínico Odontológico 

 
 
                     Os índices, ceo e CPOD, foram realizados pelo pesquisador foi com base nos 

critérios da OMS (2013) (1). Após a profilaxia, os dentes foram avaliados e classificados de 

acordo com sua condição: hígido, cariado, restaurado com cárie (considerado cariado), 

restaurado sem cárie (restaurado) e perdido. Todo o exame foi realizado com iluminação 

halógena do refletor, na cadeira odontológica e em posição ergonômica com auxílio de uma 

sonda exploradora e espelho bucal. 

         O índice CPOD e ceo foram classificados de acordo com a condição de cada 

dente: Presença de cárie, mediante o componente cariado (“C”), perdido por cárie ou extração 

indicada (“P”), desde que presente na cavidade bucal) e obturados (“O”, com infiltração de 

cárie ou não) dos índices CPOD, em dentes permanentes, respectivamente. Presença de 

cárie, mediante o componente cariado (“c”), perdido por cárie ou extração indicada (“e”, desde 

que presente na cavidade bucal) e obturados (“o”, com infiltração de cárie ou não) dos índices 

ceo, em dentes decíduos, respectivamente. 

 
 

3.6. Instrumento de avaliação  
 
 
 O instrumento escolhido para as entrevistas foi o PCPQ que é questionário de 

percepção de pais e cuidadores, em relação ao impacto do estado de saúde bucal da criança 

na qualidade de vida. O PCPQ possui 33 itens distribuídos em 4 subescalas: sintomas orais 

(SO), limitações funcionais (LF), bem-estar emocional (BEE) e bem-estar social (BES). As 

perguntas se referem apenas à frequência de eventos nos 3 meses anteriores. Os itens têm 5 

opções de resposta: 'nunca = 0', 'uma ou duas vezes = 1', "Às vezes = 2", "frequentemente = 

3", "todos os dias ou quase todos os dias = 4 '. A resposta "não sei" também foi permitida e 

pontuou como 0. Classificações globais de saúde bucal da criança e impacto da condição oral 

em sua saúde geral bem-estar foi obtido dos pais / cuidadores. As classificações globais 

tiveram um formato de resposta de 5 pontos 'Excelente = 0' a 'ruim = 4' para saúde bucal e 

'não em todos = 0 'a' muito = 4 'para o bem-estar. 



  

3.7. Tratamento Estatístico 

 
 

Os dados coletados na entrevista sobre as variáveis de caracterização das 

crianças atendidas e dos responsáveis e as variáveis relacionadas ao conhecimento e práticas 

dos mesmos com a saúde bucal das crianças, foram categorizados, armazenados e tabulados 

em um banco de dados do Programa Estatístico SPSS 11.0. Os dados qualitativos 

provenientes das perguntas abertas foram analisados por Kruskal-Wallis test e Mann-Whitney 

test, utilizando o método de análise de conteúdo para identificação de temas emergentes que 

serão devidamente categorizadas para análise de frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. RESULTADOS 
 

 

 Das 201 crianças avaliadas, 92 eram do gênero feminino (45,8 %) e 109 do 

gênero masculino (54,2%), na faixa etária entre 4 e 14 anos com média de 11,9 anos (±2,55). 

 A maioria dos questionários foram respondidos pelas mães (75,6%); a maioria 

trabalhando (63,6%); maior parte com até 8 anos de estudo (46,7%); maior parte com renda 

familiar mensal de até 2 salários mínimos (58,7%); maioria com coleta de lixo domiciliar 

(79,1%) e presença de água canalizada em 96,5% dos entrevistados (Tabela 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela 1- Caracterização da amostra e análise socioeconômica. 
 

Variáveis  N  % 
Gênero  

Masculino 109 54,2% 
Feminino 92 45,8% 

Grau de Parentesco 
Mãe 152 75,6% 
Pai 34 16,9% 
Outros 15 7,5% 

Escolaridade do responsável 
Não estudou 7 3,5% 
Estudou até 8 anos 92 46,7% 
Estudou mais de 8 anos 89 44,3% 
Não informado 13 5,5% 

Ocupação do responsável 
  

Trabalha 121 63,6% 
Não trabalha 
Não informado 

80 
13 

29,9% 
6,5% 

Renda familiar 
Até 2 118 58,7% 
Acima de 2 38 18,9% 
Não informado 45 22,4% 

Coleta de lixo domiciliar 
  

Sim 159 79,1% 
Não 38 18,9% 
Não informado 4 2,0% 

Água canalizada 
  

Sim 194 96,5% 
Não 2 1,0% 
Não Informado 5 2,5% 

Total 201 100,0% 
 

 

 

 

 

 



  

As práticas de saúde bucal estão apresentados na Tabela 2 , na qual houveram 

relatos de:  74,1%  de frequência diária de higiene bucal; 54,7% realizam a higiene em três 

períodos diários; 45,3% sempre realizam a higiene bucal antes de dormir;  dentre os produtos 

utilizados na higiene oral foram 82,6% escova de dentes e pasta de dentes, 44,8% pasta de 

dentes com flúor e 19,4% fio dental; 89,6% a realização da higiene bucal é feita pela própria 

criança; 55,7% sem auxílio de responsáveis na higiene bucal; 78,1% tinham o  hábito de 

consumir alimentos doces ,  sendo que 77,8% consumiam após as refeições como sobremesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 2- Hábitos comportamentais de higiene oral e dieta 
 
Perguntas                               N          % 

Os dentes do seu filho são limpos? 
  

  Sim, mas não todos os dias 49 24,4% 
  Sim, todos os dias 149 74,1% 
  Não Informado 3 1,5% 

Em que momentos os dentes do seu filho são limpos? 
  

   Um período diário  13 7,0% 
   Três períodos diários  110 54,7% 
   Dois períodos diários  75 37,3% 
   Não Informado 2 1,0% 

Limpeza dos dentes antes de dormir? 
  

       Quase sempre 108 53,8% 
       Sempre 91 45,3% 
       Não Informado 2 1,0% 
O que é utilizado para fazer a limpeza dos dentes do seu filho? 

  

Escova de dentes e pasta de dentes 166 82,6% 
Escova de dentes, pasta de dentes e fio dental 27 13,4% 
Não Informado 8 4,0% 

Quem faz a limpeza dos dentes do seu filho? 
  

A criança 180 89,6% 
O responsável  20 8,9% 
Não Informado 3 1,5% 

Você ajuda na limpeza dos dentes do seu filho? 
  

Sim 82 40,8% 
Não 112 55,7% 
Não Informado 7 3,5% 

Seu filho tem hábito de comer doces? 
  

Sim 157 78,1% 
Não 43 21,4% 
Não Informado 1 0,5% 

Em que momento seu filho ingere doces? 
  

Após as refeições (sobremesa) 159 77,8% 
Entre as refeições 35 18,9% 
Não Informado 6 3,2% 

Total 201 100% 
 

 



  

Na análise dos dados clínicos dos pacientes foram analisados um total de 10.050 

dentes, sendo observado que destes: 85,7% hígido; 9,8% não erupcionado; 3,3% cariados; 

0,4% restaurados sem cárie, 0,4% com selante ou verniz, 0,3% perdido por cárie e 0,1% foram 

extraídos pelo pesquisador; porcentagem irrelevante para dentes traumatizados e restaurados 

com cárie (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3- Dados clínicos relacionados a condição dentária do paciente.  
 
Variáveis   N % 
Dente hígido   8612 85,7% 
Dente não erupcionado   980 9,8% 
Dente cariado   327 3,3% 
Dente restaurado (sem cárie) *   43 0,4% 
Selante ou verniz   39 0,4% 
Perdido por cárie   32 0,3% 
Extraídos    11 0,1% 
Dente restaurado (com cárie) *   3 0,0% 
Dente com trauma   3 0,0% 
Total    10050 100% 

*Dentes restaurados sem cárie e infiltrados com cárie 

 

A Tabela 4 mostra a frequência das respostas para cada subseção do PCPQ na 

amostra. Foram observadas as frequências em cada subgrupos dos sintomas orais, limitações 

funcionais, bem-estar emocional e bem-estar social. 

A distribuição das respostas do PCPQ na amostra populacional foi de que 37,4 

% responderam que a saúde bucal dos dentes, lábios, maxilares e da boca da criança era boa; 

22,3 % muito boa; 23,4% regular e 1,5 % ruim. É interessante observar a percepção dos 

familiares em relação a problemática da cárie, sendo o ponto que deve ser analisado, é que 

muitos ficam envergonhados em admitir a existência do problema, já que apenas 24,9% 

(23,4% regular e 1,5 % ruim) consideravam que a saúde bucal dos filhos necessitava de 

atenção. Entretanto, na literatura há pesquisa demonstrando a consciência sobre a saúde 

bucal das crianças pelos responsáveis. 



  

Os pais ou responsáveis ao serem indagados se o bem-estar geral da criança é 

afetado pelas condições dos seus dentes, lábios, maxilares ou boca responderam: 44,9% de 

jeito nenhum; 28,8% bem pouco; 19,9% moderadamente; 4,9% muito e 1,5% muitíssimo. 

Entretanto, ao serem indagados sobre a dor nos dentes, lábios, maxilares ou boca, 47, 7% 

relataram dor em algum momento da vida (24,4% uma ou duas vezes; 15,9% frequentemente; 

3,0% algumas vezes; 4,5% todos os dias ou quase todos os dias e 1,5% não souberam 

responder).   

 

Tabela 4- Distribuição das respostas do PCPQ na amostra populacional  
 
Perguntas               N          % 
Sintomas Orais (SO) 

  

Excelente 31 15,4% 
Muito boa 45 22,3% 
Boa 75 37,4% 
Regular 47 23,4% 
Ruim 3 1,5% 
Limitações funcionais. (LF) 

  

De jeito nenhum 90 44,9% 
Bem pouco 58 28,8% 
Moderadamente 40 19,9%    
Muito 10 4,9% 
Muitíssimo 3 1,5% 
Bem-estar emocional (BEE) 

  

Nunca 3504 56,5% 
Uma ou duas vezes 1743 21,5% 
Algumas vezes 1242 20,3% 
Frequentemente 100 1,4% 
Todos os dias ou quase todos os dias 34 0,2% 
Não sabe 10  0,1% 
Bem-estar social (BES)  

  

Nunca 1712 60,8% 
Uma ou duas vezes 548 19,5% 
Algumas vezes 554 19,7% 
Frequentemente 0 0% 
Todos os dias ou quase todos os dias 0 0% 
Não sabe 0 0% 



  

 A tabela 5 mostra as médias e subescalas das variáveis independentes, 
correlacionando sexo, escolaridade, renda, idade e experiência de cárie com o escore total do 
questionário PCPQ e com os domínios sintomas orais, limitação funcional, bem-estar 
emocional e bem-estar social. 
 
 
Tabela 5- Média (SD) e subescalas de acordo com as variáveis independentes (N=201) 
 

 
 
*Valores em colunas com diferentes letras = estatisticamente significativo p<0.05;  
Kruskal–Wallis test e Mann-Whitney test. 
 
 
 
 
 
 

 
VARIÁVEL 

Escore PCPQ 
Total 

Sintomas 
Orais 

Limitação 
Funcional 

Bem-estar 
Emocional 

Bem-estar 
Social 

 Média (SD) Média (SD) Média (SD) Média (SD) Média (SD) 
SEXO      

Masculino 31.89 (19.96) 7.50 (3.77) 11.17 (7.86) 6.22 (5.74) 7 (7.20) 
Feminino 25.86 (22.50) 6.43 (4.50) 9.14 (5.90) 4.57 (7.82) 5.71 (8.97) 

ESCOLARIDADE      

≤ 8 anos 68,57 (57,12) 3,57 (2,25) 24,43(23,05) 21,71(20,77) a 18,86 (16,02) 

> 8 anos 31.00 (19.88) 7.33 (4.12) 11.33(7.23) 5.86 (6.13) b 6.48 (7.04) 
RENDA      

<2 Salário mínimo 29.67 (20.99) 6.73 (2.84) 9.47 (8.26) a 6.33 (6.13) 7.13 (7.70) 
≥2 Salário mínimo 31.00 (20.59) 7.90 (5.25) 12.30 (5.55) b 4.90 (6.69) 5.90 (7.69) 

IDADE      

≤ 6 anos 13,00 (7,07) 7,50 (4.27) 2.83 (5.70) 5.50 (2.25) 13.23 (10.03) 

> 6 anos 88,0 (49,49) 3,50 (4,95) 27,00 (26,87) 22,50 (31,82) 35,00 (49,49) 

EXPERIÊNCIA DE CÁRIE      

Sem cárie 60,12 (69,31) 2,76 (1,62) 21,74(21,07) 19,53 (26,45) 16,09 (41,73) 
Com cárie 59,71 (66,90) 2,75 (1,71) 20,39 (20,15) 22,42 (46,83) 14,15 (20,68) 



  

5. DISCUSSÃO 
 

 Doenças bucais afetam a qualidade de vida (QV) (15,21), que pode ser entendida 

como uma parte da percepção geral da vida e do bem-estar. A saúde bucal pode impactar uma 

pessoa funcional, psicológica e socialmente, além de causar dor ou desconforto (19). Nesta 

pesquisa foi possível verificar, através do instrumento PCPQ, que os maiores impactos foram 

no bem-estar emocional e na limitação funcional, através da resposta dos questionários dos 

parentes/cuidadores das crianças e adolescentes avaliados, onde o índice de cárie não teve 

um impacto significativo, diferentemente de outros trabalhos com o mesmo instrumento de 

avaliação, pela hipótese das regiões possuírem agua fluoretada, assim como um bom índice 

de higiene oral dos indivíduos analisados (21-30). 

 Avaliar o impacto dos problemas de saúde bucal na qualidade de vida é 

importante, pois o estado de saúde bucal pode afetar seu crescimento, peso, socialização, 

autoestima, habilidades de aprendizagem, ou seja, no bem-estar familiar e emocional, 

principais escores observados nas respostas dos questionários (26-29).  

 Na caracterização da amostra observou-se a prevalência materna, sendo a 

maioria de mulheres que trabalham; com baixa escolaridade (até 8 anos de estudo) e baixa 

renda familiar mensal (até 2 salários mínimos) e com um equilíbrio de experiência de cárie nos 

pacientes avaliados. Esses dados estão de acordo com a literatura consultada que demonstra 

que as mães estão num papel familiar de cuidadora e de financiadora dessas famílias (17,19). 

O que podemos concluir é que as mesmas devem fazer um papel duplo dentro das famílias, o 

que acabam por negligenciar os cuidados odontológicos de seus filhos. 

 No presente trabalho, a figura materna foi a grande maioria e suas respostas 

demonstraram o impacto da baixa escolaridade no bem-estar emocional, e a presença de carie 

foi irrelevante no impacto de escolaridade e renda, estes os principais escores obtidos. O 

“status” ocupacional dos pais é um fator muito mais forte que os comportamentos na relação 

com a cárie dentária de crianças e adolescentes, em comparação com outros estudos, onde o 

maior índice de CPOD ocorrem naqueles com baixa renda familiar, o alto consumo de doces, 

menor renda e menor grau de escolaridade da figura paterna, diferentemente do que foi 

observado neste presente estudo (27,28). 



  

 O acesso ao saneamento básico, a coleta de lixo domiciliar e a presença de água 

canalizada na maioria das famílias demonstram que elas possuem o mínimo necessário para 

manter sua qualidade de vida (3). Quando as famílias relatam possuir água encanada, supõe-

se que as mesmas possuem água fluoretada. A literatura demonstra que a água fluoretada 

diminui o risco de novas lesões cariosas (8) e no presente trabalho isso foi verificado e pode 

ser associado, uma vez que poucas crianças mostraram um índice de cárie, como um fator 

para diferenças nos resultados obtidos com relação aos trabalhos discutidos.     

 Pode-se observar nas práticas de saúde bucal a maior frequência diária de 

higiene bucal, principalmente por ações assistencialistas por parte do governo e instituições, 

como na presente população estudada onde, entretanto, grande parte relatou que tinham o 

hábito de consumir alimentos doces, sendo que o hábito mais comum era o consumo após as 

refeições como sobremesa. Quanto as variáveis de higiene bucal, em discordância com outros 

trabalhos (21-25) não foram encontradas associações significativas com cárie dentária, 

utilizando a frequência de escovação como uma medida dos índices. 

 No que diz respeito as informações sobre os elementos dentários, no universo 

de 201 crianças e adolescentes examinados, foram observados 416 dentes afetados ou 

perdidos por cárie, em um total de 10050 elementos dentários avaliados, número este 

considerado baixo, no comparativo aos outros trabalhos que usaram PCPQ, não 

demonstrando um impacto significativo na qualidade de vida. As versões resumidas do PCPQ 

parecem responder às mudanças positivas associadas ao tratamento odontológico da doença, 

conforme relatado pelos pais das crianças, sendo o tratamento odontológico associado a 

considerável melhora na OHRQoL de crianças e suas famílias (22,24,25). Neste estudo, o 

tratamento dentário foi feito, mas a renda e a escolaridade tiveram o maior impacto no escore 

do questionário PCPQ, este escolhido pela maior simplicidade das perguntas, se tratando de 

um público carente de informação e com foco maior nos sintomas e consequente impacto 

social familiar, onde foram observados maiores impactos no bem-estar emocional e limitações 

funcionais. 

 Nesta pesquisa, com pacientes saudáveis, foi observada uma baixa experiência 

de cárie nas crianças e adolescentes (4% dos dentes avaliados), por diversos fatores 

sociodemográficos, como presença de água canalizada e fluoretada, presença de hábitos 



  

comportamentais de higiene e dieta, assim como foi verificado impacto significativo nos 

domínios bem-estar emocional e limitações funcionais, porém quando associados à renda e 

escolaridade, respectivamente, diferentemente ao ser comparado com outra pesquisa onde 

foram avaliadas a qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL) de crianças e 

adolescentes com transtorno do espectro do autismo, utilizando o mesmo questionário deste 

presente trabalho, sobre a percepção dos pais ou cuidadores (PCPQ), porém, diferentemente 

deste trabalho, as pesquisadoras demonstraram que  os valores de impacto foram 

significativamente maiores em indivíduos do sexo masculino no domínio de sintomas orais e 

em indivíduos sem experiência de cárie no domínio do bem-estar social (15).  

 A maioria dos pacientes que apresentam higiene bucal ruim ou insatisfatória 

podem ter várias consequências nas condições orais, como dor, dificuldade em mastigar, 

constrangimento e dificuldades econômicas, que geram um impacto negativo na qualidade de 

vida (30). Nesse estudo, as maiores relações de impacto foram vistas no bem-estar emocional 

e nas limitações funcionais, interferindo no meio em que vivem e na relação familiar, 

associados com a renda e a escolaridade. Ao serem indagados sobre até que ponto o bem-

estar geral de sua criança é afetado pelas condições dos seus dentes, lábios, maxilares ou 

boca, a maior parte respondeu que de jeito nenhum. 

 Ao serem questionados sobre os efeitos que a condição da saúde oral pode ter 

sobre sentimentos e atividades diárias, mais da metade respondeu que nunca atrapalhou, 

onde o domínio bem-estar apresentou a maior pontuação, ao contrário de estudos que 

relataram que o domínio da angústia dos pais teve a pontuação mais alta, enquanto o domínio 

do bem-estar social foi o mais baixo dos domínios vistos nas entrevistas (30). 

 Os efeitos que a condição da saúde oral pode ter sobre a família, a maioria 

respondeu nunca, ao contrário de outros trabalhos que demonstraram que os pais relataram 

mais impactos familiares do que impactos infantis, assim como que a experiência de cárie de 

uma criança afeta negativamente a OHRQoL (26), resultado não observado neste estudo, 

onde o pesquisador realizou a sua pesquisa com estudantes e os respectivos pais, onde todos 

os estudantes foram examinados e a relação com a qualidade de vida, apresentando uma 

baixa experiência de carie. 



  

 Foi verificada uma baixa experiência de cárie junto ao impacto no bem-estar 

emocional familiar, sendo que a demanda do projeto assistencial da UMSB, onde as famílias 

buscam tratamento para suas respectivas crianças, observamos que os maiores impactos 

estão no bem-estar e nas limitações funcionais da população entrevistada, diferentemente de 

outros trabalhos que relatam que as condições bucais da criança têm um impacto negativo na 

família (31). 

 Ao avaliarmos as condições socioeconômicas, percebe-se que mais da metade 

da população estudada possui renda de até dois salários mínimos e, na literatura, a baixa 

renda econômica da família está relacionada diretamente com prevalência de cárie dentária 

de crianças e adolescentes, onde a condição socioeconômica (menor renda e menor grau de 

instrução) é diretamente proporcional a prevalência de cárie infantil, diferente do que foi 

observado neste presente trabalho, que demonstrou maior impacto na limitação funcional e no 

bem-estar, em se tratando de maior renda e menor grau de escolaridade, respectivamente 

(32). Também foi observado que questões relacionadas a composição de renda tiveram o 

menor grau de aceitação entre os entrevistados na pesquisa, sendo que um número 

significativo não respondeu a ocupação nem a renda familiar. 

 Portanto, foi verificado nesse estudo a tamanha importância do uso do PCPQ, 

por ser um instrumento de mensuração e de confiabilidade aceitável onde foi importante 

considerar a percepção dos responsáveis, uma vez que eles são os principais envolvidos nas 

tomadas de decisões relacionadas a saúde das crianças e adolescentes e, por consequência, 

à qualidade de vida das mesmas. Entretanto, quando se trata de questionários e avaliação 

qualitativa, os mesmos podem estar sujeitos a peculiaridades do entrevistado e a 

confiabilidade das medidas depende de muitos fatores, como a idade do entrevistado, a 

quantidade de perguntas, assim como a aceitação ou entendimento do questionamento, o que 

demonstra a necessidade de novos estudos serem desenvolvidos (33). 

 
 
 
 
 
 
 



  

6. CONCLUSÕES 
 

  

 O presente trabalho demonstrou pouca percepção dos responsáveis em relação 

à necessidade e efeitos negativos da experiência da cárie em relação a qualidade de vida das 

crianças, ou seja, não foi observada relação direta da doença carie nos pacientes avaliados, 

ao contrário da limitação funcional e bem-estar emocional apresentaram correlação com os 

dados sociodemográficos com menor escolaridade e maior renda, respectivamente.  

 A qualidade de vida, assim como as percepções dos indivíduos sobre sua 

posição na vida no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vivem e com relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações são, portanto, reconhecidos como 

um parâmetro válido na avaliação de pacientes em quase todas as áreas da saúde física e 

mental, incluindo a saúde bucal e foi possível verificar essa correlação neste trabalho. 
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ANEXO 1 
 
 
1. FATORES SÓCIO-DEMOGRÁFICOS: 
 
Nome do responsável: __________________________________ 
Grau de parentesco:  Mãe  Pai   Outro_________________ 
 
01. Escolaridade do responsável 
 Fundamental            (1) Completo              (4) Incompleto               (7) Não estudou                                     
 Médio                      (2) Completo              (5) Incompleto 
 Superior                   (3) Completo              (6) Incompleto 
 
02. Ocupação do responsável  
(1) Autônoma 
(2) Empregada no setor privado 
(3) Empregada no setor público 
(4) Empregada Doméstica 
(5) Profissional liberal 
(6) Do lar 
OBS: A resposta “Do lar” não será considerada como trabalho.  
 
03. Renda familiar mensal, salário(s) mínimo(s) 
(1) Até 1  
(2) Entre 1,1 e 2 
(3) Entre 2,1 e 3 
(4) Entre 3,1 e 4 
(5) Acima de 4 
OBS: Salário mínimo nacional em 2016 (R$880,00). 
 
04. Estado civil do responsável  
(1) Solteira 
(2) Casada 
(3) Divorciada 
(4) Viúva 
 
05. Situação do responsável  
(1) Mora com companheiro - coabitação estável (maior ou igual a 1 ano) 
(2) Mora com companheiro - coabitação não estável (menor que 1 ano) 



  

(3) Não mora com companheiro 
(4) Mora com os pais e/ou familiares 
(5) Mora sozinho 
 
06. Tem coleta de lixo domiciliar? 
(0) Sim                           (1) Não 
 
07. Tem água canalizada em casa? 
(0) Sim                           (1) Não 
 
2. FATORES COMPORTAMENTAIS 
 
08. Tem o hábito de consumir alimentos doces (biscoitos, refrigerante, bolos, sucos?) 
(1) Sim, nas refeições 
(2) Sim, no final das refeições (sobremesa) 
(3) Sim, entre as refeições 
(4) Não consome alimentos doces 
 
09. Em que momentos do dia você realiza a limpeza dos seus dentes? 
(1) Só pela manhã                           (5) Pela manhã e à tarde 
(2) Só à tarde                                  (6) Pela manhã e à noite 
(3) Só à noite                                  (7) À tarde e à noite 
(4) Pela manhã, à tarde e à noite 
 
10. Faz uso do fio dental diariamente? 
(0) Sim                     (1) Não 
 
11. Quando foi a sua última visita ao dentista? 
(1) Há 6 meses ou menos 
(2) Há 1 ano 
(3) Há 1 ano e 6 meses 
(4) Há 2 anos 
(5) Há mais de 2 anos 
(6) Não sabe informar 
 
12. Qual o motivo da ida ao dentista? 
(1) Dor de dente 
(2) Revisão 
(3) Trauma dental  



  

(4) Cárie dentária 
(5) Outro motivo. 
Qual?__________________________________________________________ 
 
13. Quando vai ao dentista utiliza que tipo de serviço? 
(1) Clínica privada (consultório/clínica particular) 
(2) Atendimento público (universidade, associação de classes, postos de saúde, pronto 
socorro) 
 
14. Os dentes do seu filho são limpos? 
(1) Sim, mas não todos os dias 
(2) Sim, todos os dias 
(3) Nunca. Motivo: 
_____________________________________________________________ 
 
15. Em que momentos os dentes do seu filho são limpos?- 
(1) Só pela manhã                          (5) Pela manhã e à tarde 
(2) Só à tarde                                 (6) Pela manhã e à noite 
(3) Só à noite                                 (7) À tarde e à noite 
(4) Pela manhã, à tarde e à noite 
 
16. Os dentes do seu filho são limpos antes de dormir? 
(1) Nunca                              
(2) Raramente              
(3) Às vezes   
(4) Quase sempre   
(5) Sempre 
 
17. O que é utilizado para fazer a limpeza dos dentes do seu filho? 
(1) Escova de dentes 
(2) Pasta de dentes com flúor 
(3) Pasta de dentes sem flúor 
(4) Fio dental 
OBS: Marcar mais de uma alternativa, se necessário.  
 
18. Quem faz a limpeza dos dentes do seu filho? 
(1) A criança 
(2) A mãe 
(3) Outra pessoa. Quem?______________________________________________________ 



  

 
19. Você ajuda na limpeza dos dentes do seu filho? 
(0) Sim                               (1) Não  
 
20. O seu filho tem o hábito de consumir alimentos doces? 
(0) Sim                               (1) Não 
 
21. Em que momentos seu filho ingere alimentos doces? 
(1) Nas refeições 
(2) No final das refeições (sobremesa) 
(3) Entre as refeições 
 
22. Com que idade o seu filho foi ao dentista pela primeira vez?______________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 2 
 

PCPQ 
 

SEÇÃO 1: SAÚDE BUCAL E BEM-ESTAR 
 
1. Como você avaliaria a saúde dos dentes, lábios, maxilares, e da boca de sua criança: 
(  ) Excelente (  ) Muito boa (  ) Boa  
(  ) Regular (  ) Ruim 
 
2. Até que ponto o bem-estar geral de sua criança é afetado pelas condições dos seus 
dentes, lábios, maxilares ou boca? 
(  ) De jeito nenhum (  ) Bem pouco (  ) Moderadamente 
(  ) Muito  (  ) Muitíssimo 
 
SEÇÃO 2: AS PERGUNTAS SEGUINTES TRATAM DOS SINTOMAS E 
DESCONFORTO QUE SUA CRIANÇA PODE APRESENTAR DEVIDO ÀS 
CONDIÇÕES DE SEUS DENTES, LÁBIOS, BOCA E MAXILARES 
 
Nos últimos 3 meses, com que frequência sua criança teve: 
 
3. Dor nos dentes, lábios, maxilares ou boca? 
(  ) Nunca    (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
 
4. Gengivas sangrantes? 
(  ) Nunca(  ) Uma ou duas vezes(  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
5. Feridas na boca? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
6. Mau hálito? 



  

(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes(  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
7. Restos de alimentos no céu da boca? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
8. Restos de alimentos presos dentre ou entre os dentes? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
9.Dificuldade para morder ou mastigar alimentos como maçãs, espiga de milho ou carne? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca e maxilares, com que 
frequência sua criança: 
 
10. Respirou pela boca? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
11. Teve problemas para dormir? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
12. Teve dificuldades para dizer algumas palavras? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
13. Demorou mais que os outros para terminar sua refeição? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 



  

(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
14. Teve dificuldades para beber ou comer alimentos quentes ou frios? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
15. Teve dificuldades para comer alimentos que ela gostaria de comer? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
16. Teve a dieta restringida a certos tipos de alimentos (ex. alimentos moles)? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
SEÇÃO 3: AS PERGUNTAS SEGUINTES TRATAM DOS EFEITOS QUE AS 
CONDIÇÕES DOS DENTES, LÁBIOS, BOCA E MAXILAS PODEM TER 
SOBRE OS SEUS SENTIMENTOS E AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS 
 
Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca e maxilares, com que 
frequência sua criança esteve: 
 
17. Chateada? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
18. Irritável ou frustrada? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
19. Ansiosa ou com medo? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 



  

Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca e maxilares, com que 
frequência sua criança: 
 
20. Faltou à escola (ex. por dor, consulta com o dentista, cirurgia)? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
21. Teve dificuldade para prestar atenção na sala de aula? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
22. Não quis falar ou ler em voz alta na sala de aula? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
23. Não quis conversar com outras crianças? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
24. Evitou sorrir ou dar risada na companhia de outras crianças? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca ou maxilares, com que 
frequência a sua criança: 
 
25. Ficou preocupada por achar que ela não é tão saudável como as outras pessoas? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
 
26. Ficou preocupada por achar que ela é diferente das outras pessoas? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 



  

(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
27. Ficou preocupada por achar que sua aparência não é tão boa como a das outras 
pessoas? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
28. Agiu de modo tímido, constrangido ou com vergonha? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
29. Foi alvo de brincadeiras ou apelidos por parte de outras crianças? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
30. Foi excluída por outras crianças? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
31. Não quis ou não pôde brincar com outras crianças? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
32. Não quis ou não pôde participar de atividades tais como esporte, clubes, teatro, 
música, passeios escolares? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
33. Ficou preocupada por achar que ela tem poucos amigos? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 



  

 
Nos últimos 3 meses, com que frequência sua criança: 
 
34. Ficou preocupada com o que as outras pessoas pensam dos dentes, lábios, boca ou 
maxilares? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
35. Foi perguntada por outras crianças a respeito dos dentes, lábios, boca ou maxilares 
dela? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
SEÇÃO 4: AS PERGUNTAS SEGUINTES TRATAM DOS EFEITOS QUE A 
CONDIÇÃO BUCAL DE SUA CRIANÇA PODE TER NOS SEUS PAIS OU 
OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA 
 
Nos últimos 3 meses, por causa dos dentes, lábios, boca ou maxilares, com que 
frequência você ou outro membro da família: 
 
36. Ficou chateada (o)? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
37. Teve seu sono interrompido? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
38. Sentiu-se culpada (o)? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
39. Teve que se ausentar do trabalho (por ex.: dor, consulta com o dentista, cirurgia)? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 



  

(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
 
40. Teve menos tempo para você ou para sua família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
41. Ficou preocupada (o) com a possibilidade de sua criança ter menos oportunidades na 
vida (por ex.: para namorar, casar, ter filhos, conseguir um emprego de que ela goste)? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
42. Ficou pouco a vontade em lugares públicos (por ex.: lojas, restaurantes) na 
companhia de sua criança? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei  
 
Nos últimos 3 meses, por causa dos dentes, lábios, boca ou maxilares, com que 
frequência sua criança: 
 
43. Teve ciúmes de você ou de outros membros da família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
44. Culpou você ou outro membro da família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei  
 
45. Discutiu com você ou outros membros da família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 



  

46. Exigiu mais atenção de você ou de outros membros da família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei  
 
Nos últimos 3 meses, com que frequência a condição dos dentes, lábios, boca ou 
maxilares de sua criança: 
47.Interferiu nas atividades da família em casa ou em outro lugar? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
48. Causou discordância ou conflito em sua família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
49. Causou dificuldades financeiras para sua família? 
(  ) Nunca (  ) Uma ou duas vezes (  ) Algumas vezes 
(  ) Frequentemente (  ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(  ) Não sei 
 
SEÇÃO 5: IDADE E GÊNERO DA CRIANÇA 
 
Sua criança é do sexo 
(  ) Masculino (  ) Feminino 
A idade do seu filho (a) é: __________ anos 
O questionário foi preenchido por: 
(  ) Mãe (  ) Pai (  ) outro:________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 3 
 

 
 
 
 
TERMO DECONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Título do projeto: IMPACTO DE FATORES SOCIOECONÔMICOS NA QUALIDADE DE 
VIDA DE CRIANÇAS 
Pesquisador Responsável: Drª Diego Michelini Carvalho Ribeiro 
Prezado responsável, 
Este projeto tem o objetivo de estudar a qualidade de vida de pacientes com necessidades 
especiais, assim como analisar fatores sociais, clínicos e laboratoriais que tenham relação 
com prevalência e desenvolvimento das doenças bucais. Para tanto será necessário realizar 
os seguintes procedimentos: um exame clínico da cavidade bucal e entrevista com 
questionário com os responsáveis. O estudo está de acordo com o estabelecido na 
Resolução do CNS 196/96 e suas complementares e com o Código de Ética Médica de 
1988. Durante a execução do projeto não haverá risco para o paciente e a participação é 
voluntária. As informações sobre cada paciente retiradas de suas fichas clínicas são 
confidenciais e sigilosas, sendo que a identidade de cada participante só será utilizada por 
membros da equipe da pesquisa. O responsável pelo paciente poderá solicitar sua saída do 
estudo em qualquer momento, assim como a própria criança, e neste caso, os responsáveis 
pelo projeto se comprometem a não utilizar as informações obtidas. Em caso de dúvidas ou 
necessidades, o responsável poderá entrar em contato com: Dra. Viviane de Paula, na 
Faculdade de Odontologia da UFF ou pelo telefone (21) 2629 2690. 
Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 
1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 
2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 
3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 
relacionadas à privacidade. 
4. procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense, no telefone (21)2629-9189 ou Rua Marquês 
de Paraná, 303 4º Andar, Centro, Niterói - RJ em caso de dúvidas ou notificação de 
acontecimentos não previstos. 
Declaro estar ciente do exposto e desejar que __________________________participe da 
pesquisa. 
Niterói, _____de_______ de ______ . 
Nome do sujeito/ ou do responsável:____________________________________ 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA 
 



  

Assinatura:_________________________________________________________ 
Eu, Diego Michelini Carvalho Ribeiro, declaro que forneci todas as informações referentes ao 
projeto ao participante e/ou responsável. 
___________________________________     Data:___/____/____. 
 
 
 
   
 
 
 

 



 

ANEXO 4 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Data: _____/_____/____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    55 54 53 52 51  61 62 63 64 65    
 18 17 16 15 14 13 12 11  21 22 23 24 25 26 27 28 

Diag                  
Diag                  
 48 47 46 45 44 43 42 41  31 32 33 34 35 36 37 38 
 
 

   85 84 83 82 81  71 72 73 74 75   
 

 

CPOD 
0 (A) Hígido 6 (F) Selante ou verniz 

1 (B) Cariado 7 (G) Apoio de ponte ou 
coroa 

2 (C) Restaurado com 
cárie 8 Dente não erupcionado 

3 (D) Restaurado sem 
cárie 9 Excluídos 

4 (E) Perdido por cárie T Trauma ou fratura 
5 Perdido por outras 
razões  
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