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Mariusso MR. Saúde bucal e qualidade de vida em indivíduos com paralisia cerebral 
e Síndrome de Down: percepção dos cuidadores [Dissertação de Mestrado]. 
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2016. 

Resumo  

 Sabe-se que indivíduos com necessidades especiais frequentemente 
apresentam níveis precários de saúde geral e bucal, e que o perfil socioeconômico e 
nível de escolaridade dos pais podem influenciar negativamente nestas condições. 
Este estudo teve como objetivo relacionar, de acordo com a percepção dos 
cuidadores, a qualidade de vida de indivíduos com Síndrome de Down e Paralisia 
Cerebral, que frequentam instituições em tempo parcial, com suas condições 
dentárias, de higiene bucal, e com o perfil socioeconômico e nível de escolaridade 
dos pais. Foi selecionada uma amostra randômica simples de 20 indivíduos com 
Síndrome de Down (SD) e 23 com Paralisia Cerebral (PC) de 7 a 35 anos que 
frequentam instituições de Ensino Especial da cidade de Araraquara – SP. Para 
avaliação do impacto na qualidade de vida foi aplicado um questionário aos 
pais/cuidadores, resultante da combinação dos questionários “Parental-Caregivers 
Perceptions Questionnaire” (PCP-Q) e “Family Impact Scale” (FIS). Para 
caracterização socioeconômica da família e nível de escolaridade dos pais foi 
aplicado um questionário estruturado. Os pacientes foram examinados para 
avaliação do Índice de Higiene Bucal (IHB) e dos índices CPOD (Dentes Cariados, 
Perdidos e Obturados - dentição permanente) e/ou ceod (dentes Cariados, Extraídos 
e Obturados -dentição decídua). Os dados foram tabulados e os resultados 
analisados estatisticamente, sendo utilizado nível de significância de 5%. Verificou-
se para o grupo SD um CPO-D médio de 3,4 (± 2,7); ceo-d de 1,0 (± 2,5) e IHB igual 
a 0,9 (± 0,7). Já o grupo PC apresentou CPO-D médio de 3,7 (± 5,7); ceo-d de 0,3 (± 
1,2) e IHB de 0,9 (± 0,8). Em relação a saúde bucal de filho/dependente, em ambos 
os grupos a maior parte a considerou “Boa” ou “Regular”. Sobre o impacto das 
condições bucais no bem-estar geral de seu filho/dependente, a maioria dos 
respondentes do grupo SD, respondeu “De jeito nenhum” ou “Muito”. Já no grupo 
PC, as respostas mais citadas foram “De jeito nenhum”, “Moderadamente” e “Muito”. 
Analisando as respostas do PCP-Q, verificou-se para o grupo SD um escore total 
médio de 15,5 e para PC, 14,9. Em ambos os grupos, os domínios mais afetados 
foram “sintomas de problemas bucais” “limitações funcionais” e “impacto familiar”. 
Nos indivíduos com SD os “sintomas de problemas bucais”, “limitações funcionais” e 
“bem-estar emocional” foram influenciados por características clínicas. Para o grupo 
PC, somente o “bem-estar emocional” foi afetado pelo CPO-D/ceo-d. O escore total 
e o “bem-estar emocional” foram afetados no gênero feminino. Os índices CPO-D e 
ceo-d foram influenciados pela idade, sendo o CPO-D ainda afetado negativamente 
pela escolaridade paterna. Baseando-se no fato de que a percepção dos cuidadores 
em relação à qualidade de vida de seus dependentes concentrou-se nos domínios 
“limitações funcionais” e “sintomas e problemas bucais”, que consideraram, em sua 
maioria, a saúde bucal boa, com pouca interferência no bem estar de seus 
dependentes, programas sociais e governamentais, assim como a equipe 
multidisciplinar que assiste o indivíduo com SD e PC, devem, durante a abordagem 
familiar, concentrar mais esforços para alertar e orientar sobre os problemas e 



 

 

 
 

alterações presentes na cavidade bucal, assim como suas consequências em nível 
sistêmico, emocional e social. 

 
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Saúde bucal. Fatores socioeconômicos. 
Qualidade de vida. 
 

  



 

 

 
 

Mariusso MR. Oral health and quality of life in individuals with cerebral palsy and 
Down sindrome: caregiveres perceptions [Dissertação de Mestrado]. Araraquara: 
Faculdade de Odontologia da UNESP; 2016. 
 
Abstract 

 Disabled people often have poor levels of general and oral health, and the 
socioeconomic profile and parental education level may influence these conditions. 
The aim of this study is evaluate the Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL) of 
individuals with Down Syndrome (DS) and Cerebral Palsy (CP) attending on special 
shools and relate this results with their dental conditions, oral hygiene, 
socioeconomic profile and level of parental education. It selected a simple random 
sample of 20 individuals with DS and 23 individuals with CP aged 7-35, who are 
attending in special schools in the city of Araraquara - SP. To assess the OHRQoL 
and the other informations it was applied a questionnaire to parents / caregivers, 
resulting from a combination of "Parental-Caregivers Perceptions Questionnaire" 
(PCP-Q) and "Family Impact Scale" (FIS) questionnaires and socioeconomic 
questions. Patients were examined to assess the Oral Hygiene Index (OHI) and 
DMFT (Decayed, Missing and Filled Teeth - permanent dentition) and / or dmft 
(Decayed, Missing and Filled Teeth – deciduous dentition ). Data were tabulated and 
the results statistically analyze using a significance level of 5%. DS group had DMFT 
3.4 (± 2.7); dmft 1.0 (± 2.5) and OHI 0.9 (± 0.7). The PC group had DMFT 3.7 (± 5.7); 
dmft of 0.3 (± 1.2) and OHI 0.9 (± 0.8). About the dependent oral health, in both 
groups, most caregivers considered "Good" or "Fair".  About oral conditions impact in 
general well-being of the dependent, the DS Caregivers most replied that it occur "No 
way" or "Very". Already in the PC group, the most cited were "No way", "Moderate" 
and "Very". The PCP-Q scoree of DS group was 15.5 and PC group was 14.9. In 
both groups, the most affected domains were "symptoms of oral problems" 
"functional limitations" and "family impact". In individuals with DS the "symptoms of 
oral problems," "functional limitations" and "emotional well-being" were influenced by 
oral clinical characteristics. For the PC group, only the "emotional well-being" was 
affected by the DMFT / dmft. The total score and the "emotional well-being" were 
most affected in females. The DMFT and dmft indexes were influenced by age. The 
DMFT also negatively affected by paternal education. The caregivers’ perception 
about quality of life of dependent concentrated in domains "functional limitations" and 
"symptoms of oral problems" and they considered oral health as good and with little 
interference on dependents life. During a familiar approach, social services, 
government programs and a multidisciplinary team that assists the individual with DS 
and CP must warn and guide about problems and changes in the oral cavity as well 
it´s consequences on systemic, social and emotional healh. 
 
 
Keywords: Disabled persons. Oral health. Socioeconomic factors. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÂO  

 

Paciente com necessidades especiais é todo indivíduo que apresenta 

determinados desvios dos padrões de normalidade, identificáveis ou não, e que por 

isto, necessitam de atenção e abordagem especial por um período de sua vida ou 

indefinidamente46. No Brasil, cerca de 23,9% da população apresenta algum tipo de 

deficiência29, as quais podem ter origem genética como a Síndrome de Down (SD), 

ou serem de origem congênita e/ou adquirida como a Paralisia Cerebral (PC), 

caracterizando indivíduos que podem apresentar alterações motora, intelectual, 

emocional e/ou física, de maneira isolada ou associada. 

A SD resulta da presença de um cromossomo 21 a mais, originado por 

trissomia simples deste cromossomo, translocação Robertsoniana ou Mosaicismo11. 

Seu fenótipo característico compreende estatura baixa, braquicefalia, ponte nasal 

achatada, face arredondada, olhos amendoados, macroglossia, hipotonia muscular, 

entre outros34. Além disso, apresenta propensão de complicações nos sistemas 

cardiovascular, respiratório, neurológico, imunológico e musculoesquelético28.  

 A PC resulta em alteração no desenvolvimento da postura, dos movimentos, 

e na maioria das vezes, ocorrem também problemas sensoriais, de comunicação, 

percepção e comportamento. Têm origem em lesão no tecido cerebral imaturo, ou 

seja, no período fetal ou na infância, de eitologia muitas vezes indefinida13. Os 

individuos acometidos apresentam limitações funcionais e/ou deficiência mental, em 

diferentes graus32.  

  Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)53, pessoas com algum 

tipo de deficiência, apresentam níveis de saúde mais precários do que a população 

em geral, além de alta prevalência de problemas bucais8,37. 

 Sabe-se que indivíduos com necessidades especiais possuem maior 

número de dentes cariados e perdidos5,21,50,51, além de nível elevado de gengivite e 

doença periodontal5,21,48, consequência, também, da pobre higiene bucal5,33,42,48. As 

condições de saúde bucal dos indivíduos com SD e PC, estão intimamente ligadas 

às suas características sistêmicas e comportamentais34,63, exigindo atenção 

diferenciada nos cuidados diários e durante o tratamento odontológico1,56.  

 Agravando este quadro, geralmente recebem tratamento odontológico, 

inadequado36, com pouca frequência36,37,61, e na maioria das vezes de caráter 
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emergencial e não preventivo31,52. No entanto, recente processo de conscientização 

da população, promovido por entidades governamentais e não governamentais, 

destina-se aos cuidados voltados às pessoas que apresentam deficiências43,44. 

Assim, a atenção odontológica a essa parcela da população deve ser revista e 

aprimorada. Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 

 

deve-se promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por parte de todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua inerente 

dignidade 52 (p. 4). 

 

Neste contexto preza-se pela promoção e manutenção da saúde e da 

qualidade de vida destes indivíduos. Sabe-se que uma boa qualidade de vida é o 

que a sociedade deseja e busca individualmente para cada ser humano26.  

Assim, pesquisas baseadas no impacto que a saúde bucal tem sobre as 

atividades diárias, bem-estar e qualidade de vida de um indivíduo, desenvolveram o 

conceito “Oral Health Related Quality of Life” (OHRQoL)26, amplamente utilizado por 

pesquisadores em diversas áreas da odontologia26,35,40,41,48,49. Porém, poucas 

informações estão disponíveis na literatura, quando se trata de indivíduos com 

necessidades especiais. Estudos sobre as condições bucais destas pessoas são 

escassos, embora alguns autores busquem conhecer essa realidade5,10,26,30,33,42,48,51, 

sem, contudo, indicar como estas condições podem influenciar na qualidade de vida.  

Poucos dados sobre saúde bucal de crianças com necessidades especiais 

são encontrados23 e àqueles referentes aos adultos, na mesma situação, são 

raramente reportados.  

A OMS53 preconiza a construção de massa crítica de pesquisadores e 

fortalecimento de pesquisas na área de deficiências, pois é possível reunir 

informações mais abrangentes sobre a prevalência, condições de saúde associadas 

à deficiência, uso e necessidade de serviços, qualidade de vida, oportunidades e 

necessidades de reabilitação.  

 A falta de pesquisas na área, bem como o despreparo dos profissionais no 

atendimento destes indivíduos se dá muitas vezes, como consequência da 



17 

 

  

 

dificuldade no condicionamento dos mesmos por falta de cooperação e 

coordenação, sendo resultados de seu estado físico e/ou mental57. 

Os cuidadores representados pelos pais, parentes, enfermeiros, professores, 

educadores e funcionários de instituições, que trabalham de forma conjunta ou 

isolada são responsáveis pelos cuidados gerais e de higiene bucal5,51. 

Os indivíduos com necessidades especiais podem ser cuidados 

exclusivamente em casa, exclusivamente em instituições ou frequentar a instituição 

em tempo parcial. Os últimos, possivelmente recebam diferentes formas de cuidados 

relacionados à prevenção de doenças bucais. Alguns estudos foram realizados com 

pacientes institucionalizados7,24,33,51, porém pouco se sabe sobre aqueles não 

institucionalizados67, os quais são cuidados exclusivamente em casa ou frequentam 

a escola por um período do dia.  

 Além disso, o perfil socioeconômico da família também pode influenciar na 

saúde bucal destes indivíduos e consequentemente no OHRQoL26. Estudos 

mostram que condições socioeconômicas precárias estão diretamente relacionadas 

com baixos índices de saúde bucal em adultos47 e crianças5,20,47. Abanto et al.2 

mostraram que em famílias com crianças com PC, o baixo nível de escolaridade dos 

pais também influenciou negativamente no OHRQoL26. Apesar de a condição 

socioeconômica ser de fundamental importância para o planejamento, instituição de 

programas preventivos e sucesso do tratamento15, quando se trata de pacientes com 

necessidades especiais, estes dados são escassos. 

Sabe-se que as condições de saúde bucal destes indivíduos podem ainda ser 

influenciadas pela idade, grau de acometimento da deficiência e as condições de 

vida51. Sendo este último fator o único controlável, torna-se necessário entender o 

local onde estes pacientes moram e suas condições socioeconômicas. Conhecer 

quem são seus cuidadores, e quais suas percepções em relação à saúde bucal e a 

influência que possui na qualidade de vida do indivíduo com necessidade especial, 

também se torna de fundamental importância para a busca de melhores condições 

de saúde e qualidade de vida desta população. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
  

 James et al.30 (1960) examinaram 3.094 crianças e verificaram associação 

diretamente proporcional entre presença de gengivite e pobre higiene dental. Além 

disso, na idade de 12 anos, o sexo feminino apresentou melhores condições 

gengivais e de higiene bucal. 

 

 Embora a SD seja geralmente causada pela presença de um cromossomo 21 

extra, características fenotípicas podem ser causadas pela duplicação de pequenas 

regiões do cromossomo, ou seja, por uma trissomia parcial. Com o objetivo de 

identificar os genes responsáveis por características neste tipo de trissomia do 21, 

Korenberg et al.34 (1994) estudaram 32 marcadores de celulas de 16 indivíduos, por 

meio de fluorescência de hibridação in situ e análise de dosagem de transferência 

de Southern. Os resultados obtidos pelos autores sugerem que as características 

fenotípicas da SD são influenciadas por varias regiões cromossômicas, não 

existindo uma unica parte responsável pela síndrome.  

 

 Cumella et al.21 (2000) avaliaram, por meio de entrevistas, as necessidades 

de tratamento odontológico e as percepções em relação aos problemas e cuidados 

para com a cavidade bucal, de um grupo de adultos com deficiência intelectual, os 

quais não tiveram atendimento do “Serviço de Odontologia da Comunidade” (CDS). 

Os autores encontraram maior indice de cárie não tratada e problemas periodontais 

do que na população em geral. Os entrevistados não conheciam seus problemas 

dentários, e baseavam-se na aparência e/ou ausência de dor para avaliar as 

condições de seus dentes. A maioria dos cuidadores era responsável por levar estes 

individuos às consultas odontológicas e realizar sua escovação dentária. 

 

Por meio de questionários voltados para os responsáveis e exames clinicos 

realizados em 656 crianças de 12 anos de idade com necessiades especiais, 

Martens et al.42 (2000) obervaram que não houve diferença nos índices de higiene 

bucal crianças com retardo mental leve e crianças com deficiência físicas e mentais 

moderadas e severas. Pode-se verificar ainda, que não houve concordância entre a 

avaliação dos responsáveis sobre as condições de saúde periodontal de seus filhos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cumella%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10711649
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e o quadro clínico real instalado. Os autores concluiram que há necessidade de 

serviços e programas de treinamento em cuidados de saúde bucal para educadores 

e pais de crianças com necessidades especiais. 

 

 Por meio de questionários e exames clínicos, Desai et al.24 (2001), analisaram 

as condições de saúde bucal de 300 crianças, de 9 e 13 anos de idade, com 

necessidades especiais. Verificaram que quanto menor o nível de independência, 

maiores os números de dentes cariados, perdidos, obturados e piores as condições 

periodontais. Além disso, em 41% das crianças examinadas havia necessidade de 

tratamentos odontológicos. Os autores concluíram que são necessários mais 

estudos epidemiológicos, além de medidas de saúde pública para melhorar a saúde 

bucal em pacientes com necessidades especiais. 

 

 Por meio de entrevistas e questionários com 132 mães que trabalhavam fora 

de casa, Possati e Dias58 (2002) observaram que a autonomia no trabalho e em 

decisões favoreceram o bem-estar psicológico de todas as mulheres estudadas. 

Além disso, a satisfação com o casamento também foi importante, exceto para 

mulheres com elevado status socioeconômico e/ou acima 39 anos. 

 

 O Child Oral Health Quality of Life Questionnaire (COHQOL) avalia como as 

condições de saúde bucal influenciam na qualidade de vida de crianças. Assim, 

Jokovic et al.31 (2003) desenvolveram o Parental-Caregiver Perceptions 

Questionnaire (P-CPQ), um instrumento, criado a partir de revisão de questionários e 

composto por itens que avaliam a percepção dos pais quanto a saúde bucal de seus 

filhos. De 47 itens utilizados em um estudo com 208 pais/cuidadores, 31 deles mais 

frequentes nas respostas foram selecionados para o questionário final (P-CPQ). 

Avaliou-se a validade e confiabilidade por teste-reteste em uma nova amostra de 

231 pais. O estudo forneceu dados para concluir que o P-CPQ é um instrumento 

válido e confiável. 

 

 Breau et al.16 (2004) avaliaram as características relacionadas com o 

aumento de dor em 94 individuos com graus moderado a profundo de retardo 

mental. Foram descritos 406 episódios de dor decorrente de acidentes, doenças 
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gastrointestinais, problemas músculo-esqueléticos, infecção, condições recorrentes 

e causas comuns da infância. Fatores de risco incluíram alimentar por sonda, ter 

deficiência visual e na perna; convulsões, e uso de maior número de medicamentos 

(dor não acidental). Os autores concluíram que estes resultados podem ser úteis nas 

investigações da etiologia da dor em crianças com deficiências cognitivas graves.  

 

 Buscando relacionar a presença de estresse e gênero, Sandanger et al.62 

(2004) entrevistaram 651 homens e 626 mulheres por meio de um questionário 

estruturado. Os autores verificaram que as mulheres apresentaram mais sintomas 

de estresse, sendo mais suscetivel a doenças somáticas e psiquiatricas. 

 

 Diante de novas tecnologias, conhecimentos, tratamentos e pesquisas na 

área da PC, sentiu-se a necessidade de nova definição e classificação para o 

problema. Bax et al.13 (2005) revisaram documentos e pesquisas em um simpósio 

internacional, com líderes na área da saúde, desenvolvendo então a definição de 

“Paralisia Cerebral”, a fim de atender necessidades de médicos, pesquisadores e 

autoridades de saúde e fornecer uma linguagem comum para a melhoria da 

comunicação. Os autores definiram a PC como “um grupo de desordens no 

desenvolvimento dos movimentos e da postura, causando limitações nas atividades. 

São atríbuidas a distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro em fase fetal 

ou de infância. As desordens motoras são geralmente acompanhadas por alterações 

na sensação, cognição, comunicação e comportamento, podendo também ocorrer 

crises convulsivas”. 

 

 Page et al.55 (2005) tiveram como objetivo validar o uso do questionário 

CPQ 11-14 como instrumento OHRQoL. O questionário foi aplicado em 430 crianças 

com idade entre 11 e 14 anos, as quais também tiveram a cavidade bucal 

examinada. Os autores observaram que crianças com piores índices CPO-D 

apresentaram maior impacto em todos os domínios estudados e que o questionário 

apresentou-se de maneira válida para este tipo de análise.  

 

 Morris et al.45 (2006) avaliaram 129 crianças com PC quanto ás suas 

limitações em atividades diárias, de acordo com o relato das famílias. Os autores 
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verificaram que a independência física e a mobilidade sofrem interferências do grau 

de deficiência intelectual, presença de convulsões ou problemas de fala.  

 

 A “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” e seu 

Protocolo Facultativo é um documento lançado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU)52 (2006), que visa mudar a imagem das pessoas com deficiências 

perante a sociedade, garantindo seus direitos. Segundo a ONU, não se deve 

enxergar estes individuos como alvos de caridade e sim como cidadãos com 

direitos, que são capazes de reivindicar por eles e tomar decisões para suas vidas 

com base no seu livre-arbítrio, além de atuar como membros da sociedade. A partir 

do lançamento deste documento, todos os países que assinarem e estiverem de 

acordo, deverão assumir a garantia dos direitos desta parcela da sociedade, bem 

como investigar e atuar em casos de desrespeito aos artigos descritos, 

caracterizando um quadro de descaso aos direitos humanos. 

 

  Por meio de questionário, Dickinson et al.26 (2007) estudaram a qualidade 

de vida de 500 crianças com PC, entre 8-12 anos de idade. Os autores verificaram 

que a locomoção severamente limitada esteve associada com a redução do bem-

estar físico. Já a deficiência intelectual leve e média reduziu o humor, emoções e 

autonomia nas atividades destes indivíduos. Verificaram ainda que a dificuldade de 

fala influenciou negativamente na relação com os pais. A presença de dor foi comum 

e associada a menor qualidade de vida em todos os aspectos. Entretanto, 

concluíram que mesmo na presença da dor, crianças de 8-12 anos com PC podem 

ter qualidade de vida semelhante a outras crianças, se receberem atenção 

adequada.  

  

 Por meio da avaliação de cadastros médicos, Henderson et al.28 (2007) 

obervaram em 89 adultos com SD, complicações como hipotireoidismo, doença 

celíaca e obesidade com maior frequencia do que em crianças. Os autores 

verificaram também que 48% dos individuos estudados não haviam retornado ao 

médico nos últimos 12 meses e 33% nos 3 anos anteriores por falta de  acesso a 

consultas médicas de rotina.  
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 Diante das consequências que a PC tem sobre o desenvolvimento de 

diversas funções de uma criança, Jones et al.32 (2007) relataram que a capacidade 

de diagnosticar precocemente o problema e sua intensidade, é fundamental para o 

trabalho e orientação com da família e outros profissionais da saúde, resultando em 

grandes chances de proporcionar boa qualidade de vida aos indivíduos afetados. 

 

 Loureiro et al.38 (2007) determinaram a prevalência de doença periodontal 

entre 93 crianças e adolescentes com SD e seu impacto na qualidade de vida. Por 

meio de questionário e exames clínicos, verificaram que a prevalência de gengivite 

foi de 91%, e de periodontite de 33%. Os autores concluíram que a doença 

periodontal tem alta prevalência no grupo estudado, além de apresentar efeitos 

negativos sobre a qualidade de vida destes indivíduos. Observaram também que 

estes efeitos são potencializados pela gravidade da doença.  

 

 Utilizando um sistema de ligações telefônicas aleatórias a partir de um 

cadastro nacional, Armour et al.10 (2008) avaliaram a saúde bucal de pessoas com 

algum tipo de deficiência em todo território dos EUA. Observaram que esta faixa da 

população passou por consultas odontológicas com menor frequência e que 

perderam mais dentes do que a população em geral, variando a intensidade do 

problema, de acordo com a localização geográfica. Concluíram que são necessários 

programas para melhorar a saúde bucal de indivíduos com necessidades especiais, 

além de desenvolver mais pesquisas na área.  

 

 De Jongh et al.23 (2008) avaliaram o estado de saúde bucal, as necessidades 

de tratamento, e as dificuldades de acesso à consulta odontológica de crianças com 

necessidades especiais não institucionalizadas. Realizaram exame intrabucal em 61 

crianças e entrevistaram cuidadores (n = 126) e dentistas (n = 40). Das crianças 

analisadas, 57,4% apresentavam lesão de cárie não tratada e 29,5% estavam livres 

da doença, sendo que 53% não havia recebido qualquer tipo de tratamento 

odontológico. Segundo os cuidadores, a falta de cooperação de seus dependentes é 

a maior dificuldade para realização da higiene bucal diária. Já os dentistas, 

consideram os problemas de comunicação como a maior barreira ao tratamento. Os 



23 

 

  

 

autores concluiram que as crianças com necessidades especiais não 

institucionalizados ainda recebem pouco atendimento odontológico de qualidade.  

 

 Para avaliar as condições de saúde bucal de adolescentes com deficiencia 

intelectual, Kavvadia et al.33 (2008) realizaram exame clínico odontológico em 87 

estudantes (53 homens, 34 mulheres) de uma escola de ensino especial. Constatou-

se que 60,56% dos estudantes apresentavam necessidade de tratamento 

periodontal. A média do índice CPO-D foi de 8,9, sendo que a lesão de cárie 

representou a maior parte da pontuação, e apenas 24% das superficies cariadas 

estavam restauradas. Alterações ortodônticas também foram encontradas em 58% 

dos alunos, com maior prevalência de mordidas cruzadas e mordida aberta. 

Verificou-se também que estes indivíduos apresentaram má higiene bucal e que 

graus mais severos de deficiência apresentaram menor prevalência de cárie dental e 

pior condição periodontal. 

 

  Malden et al.40 (2008) avaliaram as mudanças na relação entre saúde bucal e 

qualidade de vida em crianças que tiveram o tratamento odontológico realizado sob 

anestesia geral. A partir de questionário aplicado aos pais/cuidadores de 130 

crianças, pôde-se observar que houve redução estatisticamente significante no 

impacto negativo da saúde bucal, na qualidade de vida das crianças e de suas 

famílias após o tratamento. Concluiram que a assistencia odontológica sob 

anestesia geral para crianças com experiência severa de cárie dental foi positiva 

para sua qualidade de vida e para suas famílias. 

 

  Oredugba e Akindayomi51 (2008) examinaram a cavidade bucal de 54 

individuos de 3 a 26 anos com necessidades especiais e em seguida entrevistaram 

seus responsáveis. Trinta e seis (66,7%) estavam livres de cárie, sendo o índice 

ceo-d médio encontrado de 0,7 e CPO-D de 0,4, sem diferença significativa para 

sexo e nível de escolaridade dos pais. A gengivite estava presente em 27,8% dos 

examinados, sendo que 31,5% apresentaram uma boa higiene bucal e 22,2% 

higiene considerada ruim, não havendo diferença significativa para o sexo e faixa 

etária. Observou-se também que, 53,7% dos indivíduos com necesidades especiais 

nessecitavam de profilaxia e 33,3% de restaurações em dentes posteriores. Os 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oredugba%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18945371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akindayomi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18945371
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autores observaram, portanto, alta prevalência de cárie dentária e necessidade de 

tratamento restaurador, além da necessidade de instrução aos pais sobre dieta, 

higiene oral e visitas regulares ao dentista.  

  

 Sabendo da importância da família no processo de inserção e adaptação da 

criança deficiente mental na sociedade, Silva e Dessen64 (2004) verificaram, por 

meio de revisão de literatura, que a presença de um filho deficiente mental traz 

peculiaridades nas relações marido-esposa, genitores-criança, irmão-irmão e que é 

preciso conhecer a dinâmica dessas relações, para poder interferir no 

desenvolvimento sociocultural destas crianças.   

 

 Strauss et al.66 (2008) esclareceram e atualizaram algumas questões relativas 

a expectativa de vida em indivíduos com PC. Definiram o que é expectativa de vida 

e como ela deve ser calculada, mostrando, por meio de uma revisão de literatura, 

que ela vem aumentando para todos os indivíduos de uma maneira geral nos ultimos 

anos, incluindo os casos de PC. 

 

 Barbosa e Gavião12 (2009) avaliaram a validade e a confiabilidade da versão 

brasileira do instrumento Family Impact Scale (FIS) e como a estrutura familiar é 

comprometida pela condição bucal das crianças. Após traduções e adaptações 

culturais, 210 pais participaram das fases de pré-teste (n=20), validade (n=210) e 

confiabilidade teste-reteste (n=20). As crianças foram examinadas para avaliação de 

cárie dentária, gengivite, fluorose e maloclusão. Os autores concluíram que a versão 

brasileira do FIS é válida e confiável. Além disso, os resultados sugerem que as 

condições bucais da criança oferecem um impacto negativo sobre a saúde, as 

atividades e as relações da família. 

 

 Goursand et al.27 (2009) avaliaram as propriedades psicométricas da versão 

brasileira do Parental-Caregiver Perceptions Questionnaire (P-CPQ). Após tradução 

e adaptação transcultural, o P-CPQ foi testado com 123 pais e cuidadores de 

crianças entre 11 e 14 anos de idade com cárie dentária e maloclusão. As 

propriedades psicométricas foram avaliadas por meio da consistência interna, 

confiabilidade teste-reteste, validade de constructo e validade discriminante. Os 
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autores concluíram que a versão brasileira do P-CPQ é um instrumento válido e 

confiável para avaliar a percepção dos pais sobre o impacto que a condição de 

saúde bucal tem na qualidade de vida das crianças. 

 

 Após avaliação entre gênero, idade, tipo motor e a função motora de 100 

crianças com paralisia cerebral, Pfeifer et al.56 (2009) concluíram que é necessário 

compreender as diferenças existentes nos diferentes níveis de acometimento 

provocado pela PC, para um melhor planejamento terapêutico. 

 

 Buscando determinar possíveis diferenças entre a saúde bucal de adultos 

com deficiência intelectual e a população em geral, Anders et al.8 (2010) realizaram 

revisão sistemática de literatura a partir de 27 estudos. Verificaram que indivíduos 

com deficiência intelectual apresetam pior higiene bucal e maior prevalência de 

doença periodontal. Independente da incidência, as lesões de cárie não tratadas, 

apresentaram maior ocorrencia também nestes indivíduos. Indivíduos com SD e 

aqueles não colaboradores para atendimento odontológico de rotina, apesentaram 

maiores riscos para problemas de saúde bucal. Os autores concluiram que há 

necessidade de conscientização e prevenção com individuos com deficiência in 

telectual e suas famílias, além de treinamento para os dentistas trabalharem com os 

mesmos.  

 

 Autun et al.7 (2010) investigaram os índices ceo-d e CPOD e a presença de 

placa bacteriana em 136 alunos com necessidades especiais de uma escola 

especial da Turquia. Os participantes foram divididos de acordo com sua deficiência 

(retardo rental, PC, transtorno autista, SD e outros) e idade (2-6 anos, 7-12 anos, e 

13 anos ou mais). Observou-se que 15,4% das crianças não possuíam experiência 

de cárie dental ou restaurações, sendo que não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos estudados. As crianças com autismo apresentaram os 

melhores índices de higiene bucal e com retardo mental os piores. Assim, o 

cirurgião-dentista deve valorizar as ações preventivas e de educação em saúde, 

sendo necessária atenção especial à higiene bucal dos indivíduos com 

necessidades especiais.  
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 Abanto et al.1 (2011) apresentaram condições sistêmicas como complicações 

nos sistemas cardiovascular, respiratório, imunológico, musculoesquelético, entre 

outros, que estão associadas a SD e podem influenciar na saúde bucal e no 

tratamento odontológico do indivíduo. Os autores indicaram que ao planejar o 

tratamento odontológico de pacientes com SD, deve-se estar atento a anamnese e 

as condições de saúde geral dos mesmos, para fornecer um tratamento seguro e de 

qualidade. 

 

 Com o objetivo de comparar as condições bucais entre crianças com SD e 

indivíduos com desenvolvimento típico vivendo em condições semelhantes, Areias et 

al.9 (2011) examinaram um total de 90 indivíduos (45 com SD e seus respectivos 

irmãos). As crianças com síndrome apresentaram menor histórico de lesão de cárie 

do que seus irmãos. Entretanto 91% delas nunca tinham recebido tratamento 

odontológico, sendo que apenas 67% dos irmãos estavam na mesma situação. Além 

disso, em crianças com SD apresentaram atraso na erupção do segundo molar 

permanente e bruxismo com maior frequencia. 

  

 O “Relatório Mundial Sobre a Deficiência” é um documento lançado pela 

OMS53 (2011) com o objetivo de discutir sobre os obstáculos encontrados na 

obtenção e manutenção da qualidade de vida por pessoas com necessidades 

especiais. O relatório traz pesquisas quantitativas e qualitativas que demonstram as 

dificuldades encontradas por esses indivíduos na busca da garantia de seus direitos 

em diversos setores, e principalmente da preservação de sua saúde. A OMS sugere 

ações para os governos, sociedade civil, entidades públicas e privadas para que 

possam incluir as pessoas com necessidades especiais de maneira adequada na 

sociedade, criando ambientes facilitadores e serviços coerentes, além de legislações 

que garantam a preservação destes direitos. 

  

 Pramila e Hiremath57 (2011) avaliaram a saúde bucal de 502 crianças com 

necessidades especiais e de 522 crianças com desenvolvimento normal. 

Observaram que o ceo-d e CPO-D médios foram maiores nas crianças com 

desenvolvimento normal e que sangramento do tecido gengival foi mais observado 

em crianças com necessidades especiais. No que se refere a higiene bucal, não 
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houve diferença entre os grupos, apresentando em média 50% das crianças com 

higiene considerada boa. 

  

 Por meio de questionários, Abanto et al.2 (2012) avaliaram o impacto do 

grau de deficiência e das condições de saúde bucal na qualidade de vida de 60 

crianças com PC. Os autores concluíram que maior gravidade da cárie dentária e 

menor capacidade de comunicação e renda familiar são condições associadas com 

um impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos estudados. 

 

  Al Habashneh et al.4 (2012) avaliaram, por meio de exames clínicos, 206 

crianças (103 com SD e 103 com desenvolvimento típico). Observaram suas 

condições de saúde bucal, as necessidades de tratamento odontológico e as 

dificuldades para ralizá-lo. Os resultados apontaram que crianças sindrômicas 

apresentaram os piores índices de doença periodontal e menor indice CPO-D e que 

a maior parte dos pais de crianças com SD disse não levar seus filhos ao dentista 

por não ter conhecimento de seus problemas bucais. 

 

 Por meio dos dados obtidos no Censo demográfico de 2010, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)29 (2012) lançou a “Cartilha das Pessoas 

com Deficiência”. Nela, o IBGE revela que 45,6 milhões de brasileiros apresentam 

pelo menos um tipo de deficiência, descrevendo a prevalência de cada uma delas. 

Além disso, foram analisadas as características sócias demográficas, econômicas, 

de saúde e acessibilidade das pessoas que compõem essa parcela da população. A 

partir destes dados, o IBGE procura, entre outros, facilitar o desenvolvimento de 

medidas que garantam os direitos de todos os cidadãos.  

 

 O documento “Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down” foi 

lançado pelo Ministério da Saúde43 (2012), com o objetivo de fornecer dados para 

manutenção da saúde física e mental destes indivíduos, além de sua inclusão social. 

O documento fornece revisão sobre a SD e os cuidados necessários voltados para 

cada faixa etária, mostrando também a possibilidade de garantir os direitos destes 

indivíduos como cidadãos. 
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 Por meio de questionários e exames intra-bucais, Bertoldi et al.15 (2013) 

analisaram a relação entre as condições socioeconimas e de saúde periodontal em 

118 individuos com mais de 50 anos de idade. Os autores verificaram que apesar 

dos adultos com indices socieconomicos melhores apresentaram menor perda de 

dentes, suas condições periodontais eram piores. Dessa maneira, concluiram que 

em medidas de saúde pública é importante conhecer a situação socioeconimca do 

paciente para deterinar seus riscos e condutas terapeuticas. 

  

  Por meio de exames clínicos em 593 crianças de três a cinco anos de 

idade e entrevista com seus pais, Corrêa-Faria et al.20 (2013) avaliaram a 

prevalência de cárie precoce na infância, a influência de variáveis sociodemográficas 

e a qualidade da higiene bucal. A lesão de cárie precoce estava presente em 53,6 % 

das crianças, sendo sua ocorrência maior entre aquelas com higiene bucal 

insatisfatória e integrante de famílias de renda mensal mais baixa. 

 

 Aplicando o questionário OHIP-14, Kuoppala et al.35 (2013) avaliaram o 

impacto da saúde bucal na qualidade de vida de 58 pacientes tratados com 

overdentures mandibulares implantossuportadas, comparando os sistemas de 

fixação utilizados. As respostas indicaram que os pacientes entrevistados estavam 

satisfeitos com sua saúde bucal, e que o impacto foi positivo em sua qualidade de 

vida. Observaram também que os mais velhos estavam mais satisfeitos do que os 

mais jovens, independente do sexo, sendo que o questionário utilizado conseguiu 

avaliar de maneira eficiente as condições analisadas. 

 

 Leroy e Declerk36 (2013) analisaram a utilização de serviços de saúde bucal 

por pessoas com necessidades especiais e por individuos com desenvolvimento 

normal entre os anos de 2002 e 2008. A coleta de informações foi realizada por meio 

de banco de dados de serviços de saúde, além de considerações sócio-

demográficas. No geral, as taxas de procura por serviço odontológico por parte de 

pacientes com necessidades especiais foram muito mais baixas, sendo que poucas 

vezes foram realizadas ações preventivas. Verificou-se ainda que nestes individuos 

foi registrado um número significativamente menor de radiografias, restaurações e 

tratamentos endodônticos, predominando tratamento de caráter emergencial. Os 



29 

 

  

 

autores concluiram que deve-se realizar mais pesquisas para avaliar as carências 

odontológicas sem tratamento desta faixa da população. 

 

 Macho et al.39 (2013) examinaram 138 indivíduos com SD e seus irmãos, e 

observaram que 72% dos indivíduos sindrômicos eram livres de cárie, enquanto 

apenas 46% de seus irmãos estavam nesta condição. 

 

 O documento “Diretrizes de atenção à pessoa com Paralisia Cerebral” foi 

lançado pelo Ministério da Saúde44 (2013) com objetivo de fornecer dados para 

todos os profissionais que trabalham com indivíduos com PC. Por meio de 

informações sobre as condições a ele associadas e os cuidados para cada tipo de 

paciente, espera-se que um trabalho multidisciplinar seja capaz de manter a saúde 

física e mental destes indivíduos. 

  

 Narang et al.47 (2013) avaliaram a experiência de cárie de 512 crianças entre 

2 e 6 anos de idade e a condição socioeconomica de suas mães. Constataram que a 

lesão de cárie estava presente em 33,01% das crianças, relacionada a níveis mais 

baixos de escolaridade e condição socieconomica maternas.  

 

 Oliveira et al.50 (2013) avaliaram as condições de saúde bucal, a necessidade 

de tratamento e o acesso aos serviços de saúde de 103 indivíduos com deficiência 

intelectual em Teresina-PI (Brasil). Como grupo controle, cada indivíduo teve um 

irmão examinado.  Pôde-se observar que o grupo com deficiência intelectual 

apresentou maior número de dentes cariados, perdidos e com necessidade de 

extração e menor número de restaurações em relação aos seus irmãos. Além disso, 

a higiene bucal do grupo controle foi melhor. Verificou-se também dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde pública, sendo que 30% dos indivíduos com 

deficiência nunca tinham recebido tratamento dentário. Portanto, há necessidade de 

políticas públicas para inclusão educacional e promoção de saúde para pessoas 

com necessidades especiais.  

 

 O manual “Oral Health Surveys Basic Methods - 5th Edition” foi lançado pela 

OMS54 (2013) com o objetivo de incentivar os estudos epidemiológicos na área da 
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odontologia, além de padronizar as medições necessárias. Nele estão descritos 

protocolos de exames para análise dos índices CPO-D  e ceo-d, já renomados e 

validados para conhecimento das condições de saúde bucal.  

 Utilizando exames clínicos e questionários, Abanto et al.3 (2014) observaram 

em 60 crianças com PC que a experiência de cárie dental e a presença de bruxismo 

teve impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos estudados, enquanto que 

maior renda familiar, teve impacto positivo sobre a mesma. 

 

 Utilizando questionários e exames clínicos, Cardoso et al.17 (2014) 

observaram em 80 crianças e adolescentes com PC prevalência de 59,3% de cárie, 

com CPOD médio de 1,71 e ceo-d médio de 2,22, além de alterações periodontais. 

Os autores observaram também que estas alterações estavam associadas às 

condições socioeconômicas (baixa escolaridade do cuidador), pouca percepção de 

saúde bucal e graves problemas de comunicação. 

 

 Sabendo que o tratamento odontológico é uma das principais carências das 

crianças com necessidades especiais, Liu et al.37 (2014) tiveram como objetivo 

relacionar, por meio de questionário, a influência do comportamento da família na 

experiência de cárie destas crianças. Após exame clínico de 450 alunos de escolas 

especiais, pode-se observar maior presença de lesões de cárie do que na população 

em geral, sendo que as crianças do sexo feminino e com paralisia cerebral 

apresentaram maior risco de desenvolver a doença.  

  

 Nikbin et al.49 (2014) avaliaram a saúde bucal e seu impacto na qualidade 

de vida de pacientes diabéticos e compararam dois questionários: GOHAI (Geriatric 

Oral Health Assessment Index) e OHIP-14 (Oral Health Impact Profile). Os autores 

aplicaram os questionários e realizaram exame intrabucal em 350 pacientes com 

diabetes mellitus tipo II. Os resultados mostraram que a presença de xerostomia, 

mobilidade dentária, número de dentes perdidos e índice de placa foram 

correlacionados com descontrole do nível glicêmico e tipo de medicação 

antidiabética. Ambos os questionários apresentaram validade aceitável para o 

estudo e houve correlação alta entre seus resultados, indicando semelhaça entre os 

mesmos. Dessa maneira, verificou-se que os pacientes diabéticos não apresentaram 
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estado aceitável de saúde bucal, e que esta proprorcionou impacto negativo em sua 

qualidade de vida. Observaram também que o OHIP-14 teve capacidade superior de 

análisar como as variaveis estudadas influenciam na qualidade de vida, sendo mais 

eficaz no diagnóstico de problemas bucais. 

 

 Sehrawat et al.63 (2014) realizaram revisão de literatura sobre os problemas 

bucais associados à PC e as adaptações necessárias para o atendimento 

odontológico destes pacientes. Os autores mostraram que a maior parte das 

pessoas que possuem formas leve ou moderada de PC pode ser tratada com 

sucesso no consultório odontológico, sendo importante estreita relação de parceria 

entre o profissional e os cuidadores.  

  

 Após realização de exame intrabucal e aplicação do questionário  OHRQoL 

à 240 idosos, Somsak e Kaewplung65 (2014) observaram que  68.3% dos indivíduos 

apresentavam menos de 20 dentes naturais, que 51.7% apresentavam menos de 4 

pares posteriores em olcusão e que estas condições causavam impacto negativo na 

qualidade de vida destes idosos. 

 

 Viegas et al.67 (2014) avaliaram, o traumatismo dentário e o impacto da 

saúde bucal na qualidade de vida (OHRQoL) de 1632 pré-escolares com idade entre 

60-71 meses e em suas famílias. A prevalência de impacto negativo das condições 

bucais na qualidade de vida foi de 36,8% para as crianças e 31,4% para seus 

familiares, sendo que o traumatismo dentário não teve influência significativa. O 

estudo concluiu que apesar do traumatismo dentário não estar associado ao impacto 

negativo das condições bucais sobre a qualidade de vida de crianças, a avulsão 

dentária teve influencia significativa sobre as crianças, enquanto nas famílias foi o 

escurecimento do dente.  

 

 Em estudo transversal que envolveu 401 crianças e idade entre 6 e 14 

anos, Al-Maweri e Zimmer5 (2015), avaliaram suas condições de saúde bucal e 

carências odontológicas com o tipo de deficiências destas crianças. Encontraram 

médias de ceo-d e CPO-D de 4,27 e 1,90, respectivamente, sem diferenças 

significativas entre os sexos. Observaram que os indivíduos com deficencias físicas, 
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apresentaram maior média ceo-d (4,68) e aqueles com mais de uma deficiência, 

maior média CPOD (2,85). Os piores índices de higiene bual e de saúde periodontal 

foram encontrados nos deficientes visuais, e os melhores nos deficientes auditivos.  

  

 Alsumait et al.6 (2015) avaliaram as condições bucais e seu impacto na 

qualidade de vida 440 crianças com idade entre 11 e 12 anos. Por meio de exame 

clínico observaram CPO-D e ceo-d médio de 2,91. Os autores concluíram que o 

aumento no número de dentes cariados teve impacto negativo nas limitações 

funcionais, enquanto a execução de tratamento preventivo teve efeito positivo no 

bem-estar emocional. 

  

 Asim et al.11 (2015) listaram e discutiram sobre todos os genes presentes na 

SD que podem estar relacionados com o desenvolvimento de doenças como 

Alzheimer, defeitos cardíacos congênitos, leucemia, hipertensão e doença 

Hirschprung. Além disso, os autores fizeram revisão sobre métodos de diagnóstico 

pré-natal de alterações genéticas. Concluíram que existem várias regiões 

cromossômicas que determinam o fenótipo de pessoas com SD e que as condições 

sistêmicas associadas a esta síndrome requerem tratamento multidisciplinar e 

acompanhamento contínuo. 

 

 Analisando prontuários médicos, Bermudez et al.14 (2015) determinaram a 

prevalência e os tipo de problema cardíacos em 1207 pacientes com SD, atendidos 

em um ambulatório, entre os anos de 2005 e 2013. Pôde-se observar que 604 

(50,0%) foram diagnosticados com doença cardíaca congênita, e que há 

necessidade da realização de investigações durante o período neonatal para 

diminuir a mortalidade e a morbidade. 

 

 Para ajudar no planejamento e implementação de programas de prevenção 

e promoção em saúde, Cardoso et al.18 (2015) avaliaram a freqüência e os fatores 

associados ao trauma dental em 80 indivíduos com PC. Por meio de exames 

clínicos e questionários, os autores observaram que a prevalência de trauma dental 

foi de 36,3%, sendo a fratura de esmalte a lesão mais comum (89,1%), e os incisivos 

centrais superiores os elementos dentários mais afetadas (63,0%). Além disso, a 
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presença de trauma dental não foi associada às características socioeconômicas e 

às condições sistêmicas e bucais. 

  

 Carvalho et al.19 (2015) observaram que altos índices CPO-D e 

comprometimeto na saúde periodontal tiveram impacto negativo na qualidade de 

vida de 611 jovens adultos entre 16 e 32 anos. 

  

 de Carvalho et al.22 (2015) tiveram como objetivo analisar a modulação do 

sistema nervoso autônomo por meio de índices de variabilidade da frequência 

cardíaca de 50 crianças (25 com SD e 25 não sindrômicas). Os autores concluíram 

que houve um aumento nos índices estudados em crianças com SD.  

 

 Descamps e Marks25 (2015) avaliaram o conhecimento sobre saúde bucal de 

pais de 100 crianças com SD. Os autores observaram que 53% dos pais indicaram 

como “boa” a saúde bucal de seu filho. Das crianças, 66% visitaram o dentista nos 

últimos seis meses, sendo que 83% dos pais ficaram satisfeitos com o trabalho 

executado. Crianças com menos de 10 anos apresentaram maior necessidade de 

ajuda com a escovação dos dentes (79%), entretanto, 20% dos pais nunca havia 

recebido instruções de higiene bucal para a seu filho.  

 

 Marques et al.41 (2015) examinaram 120 indivíduos (60 com SD e 60 sem 

deficiência física ou mental), e encontraram diferenças para os dois grupo nas 

variáveis falta de dentes, diastema, protrusão mandibular, mordida aberta anterior, 

mordida cruzada posterior, tipo facial, incompetência labial, sendo que os indivíduos 

com SD apresentaram mais problemas oclusais do que o grupo de controle. 

 

 A lesão de cárie e a doença periodontal são problemas encontrados com 

grande frequência em pacientes com necessidades especiais. Assim, Nasiloski et 

al.48 (2015), por meio de exame clínico de 41 escolares com deficiência 

neuropsicomotora, avaliaram suas condições periodontais e de higiene bucal, além 

de entrevista realizada com os responsáveis. Observou-se que 71% dos escolares 

necessitavam de ajuda para realizar a higiene bucal e devido ao comportamento não 

colaborador, quase 40% dos cuidadores apresentavam dificuldade para realizá-la. 
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Além disso, quase 100% dos escolares não usavam fio dental. Constatou-se que 

87,2% apresentaram sangramento gengival à sondagem e que, em 84,7% havia 

grande quantidade de placa em vários sítios diferentes. Portanto, os autores 

concluíram que estes indivíduos apresentaram condições periodontais e de higiene 

bucal insatisfatórias, necessitando assim de ações preventivas focadas na 

orientação aos pacientes e cuidadores para a realização de higiene bucal adequada 

e frequente. 

 

 Por meio de questionários e exames clínicos, Pulache et al.59 (2015) 

avaliaram o impacto das condições bucais na qualidade de vida de 473 crianças de 

11 a 14 anos de idade. Os autores verificaram que em 100% das crianças o 

aumento do índice CPO-D gerou impacto negativo sobre o domínio “sintomas de 

problemas bucais”.  

 

 Ao analisar a modulação autonômica em crianças com SD, Raimundo et al.60 

(2015) avaliam 25 crianças com SD e 25 crianças não sindrômicas (grupo controle). 

Observaram que o IMC (Índice de Massa Corpórea) do grupo SD foi maior do que 

do grupo controle.  

 

 Para avaliar a acessibilidade aos serviços odontológicos públicos para 

pessoas com necessidades especiais, Rocha et al.61 (2015) utilizaram questionários 

aplicados à dentistas (n = 89) e às pessoas com necessidades especiais (n = 204). 

Observaram que 43,1% indivíduos com necessiades especiais não conhecem o 

atendimento para pacientes com necessidades especiais como prioridade de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), 52,5% não costumam procurar atendimento 

odontológico, e 84,5% só procuram atendimento em caráter de emergência. Entre os 

dentistas, 56,2% relataram dificuldade de comunicação com pacientes surdos e 

97,8% gostariam de ter intérpretes nas UBS. A falta de infraestrutura adequada foi 

relatada por 37,3% dos pacientes e 43,8% dos dentistas. Os autores demonstraram 

assim, que as barreiras culturais, organizacionais, arquitectónicas, geográficas e de 

comunicação restringem a procura e utilização de serviços odontológicos por esse 

segmento social. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo teve como objetivo relacionar, de acordo com a percepção dos 

cuidadores, a qualidade de vida de indivíduos com SD e PC, que frequentam 

instituições em tempo parcial, com suas condições dentárias, de higiene bucal, e 

com o perfil socioeconômico e nível de escolaridade dos pais. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP) da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP, processo 

37286014.4.0000.5416 (ANEXO A). 

As instituições/escolas APAE (Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais), AAEE (Associação de Atendimento Educacional Especializado) e 

TOQUE (Centro de Atendimento Educacional Cultural Toque) aceitaram participar 

do estudo, por meio da assinatura do Termo de Autorização (ANEXO B). No total, 

constatou-se a presença de 33 alunos com SD e 37 com PC entre 7 e 35 anos. 

Optou-se por convidar todos os alunos, caracterizando assim uma amostra 

randômica simples.  

 Como critério de exclusão considerou-se indivíduos com outro tipo de 

necessidade especial, desdentados, com comportamento que impossibilitou a 

realização de exame clínico (nenhuma colaboração, nível elevado de hiperatividade 

e/ou agressividade), acamados e/ou hospitalizados, que se alimentavam por sonda 

gástrica, que possuíam outras alterações associadas e que os responsáveis não 

concordaram em participar do estudo ou não foram contatados. 

 Dos 37 indivíduos com PC, 23 foram selecionados para o estudo, uma vez 

que 14 foram excluídos, pois 4 se alimentavam por sonda, 4 possuíam outras 

alterações associadas (Síndrome de Cri-du-Chat, Síndrome de Miller-Dieker, 

Polimicrogiria e Hidrocefalia), 5 não quiseram participar do estudo e em 1 caso não 

foi possível realizar comunicação com os responsáveis. 

 No caso dos 33 indivíduos com SD, 20 foram selecionados. Foram excluídos 

13 indivíduos, pois 2 possuíam outras alterações associadas (autismo e retardo sem 

diagnóstico fechado), 7 não quiseram participar do estudo, 2 não permitiram a 

realização do exame bucal, 1 deixou de frequentar a instituição e em 1 caso também 

não foi possível realizar comunicação com os responsáveis.  

 Os pais/responsáveis dos 43 indivíduos selecionados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido referente a sua participação na pesquisa 

(ANEXO C) e outro termo referente a participação de seu filho/dependente no 

exame clínico odontológico (ANEXO D). Em seguida, responderam a um 

questionário (instrumento OHRQoL) (ANEXO E) de maneira individual, 
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acompanhados por um único pesquisador calibrado e treinado para esclarecer 

qualquer dúvida, sem contudo, influenciar o respondente. O questionário aplicado foi 

composto pelas questões do Parental-Caregivers Perceptions Questionnaire (PCP-

Q) (questões de 3 a 27) e Family Impact Scale (FIS) (questões de 28 a 40), 

traduzidos e validados para a língua portuguesa12,27, os quais fazem parte do Child 

Oral Health Quality of Life Questionnaire (COHQOL)31, já utilizados em estudo 

semelhante2. Para a realização deste estudo foram suprimidas algumas questões 

originais para correta adaptação à população estudada. 

 Além das 13 questões presentes no FIS, o questionário PCP-Q (com 25 

questões), abrange quatro domínios: sintomas de problemas bucais (6 questões), 

limitações funcionais (8 questões), bem-estar emocional (3 questões) e bem-estar 

social (8 questões). As respostas foram classificadas por meio da escala Likert65, 

sendo as opções de respostas referentes à frequência de ocorrência nos últimos três 

meses: 0 = nunca, 1 = uma ou duas vezes, 2 = algumas vezes, 3 = frequentemente 

4 = todos os dias ou quase todos os dias. O respondente teve ainda a opção “não 

sei” que foi contabilizada individualmente.  

O resultado foi obtido por meio da soma da pontuação, dividido pelo número 

de perguntas respondidas. Foram analisadas as pontuações totais e individuais para 

cada domínio, sendo que pontuação maior indica OHRQoL pior. Duas perguntas de 

percepção global (questões 1 e 2) foram adicionadas no início do questionário para 

avaliação geral das condições de saúde bucal e do impacto na qualidade de vida do 

paciente2 (ANEXO E).  

 Para caracterização socioeconômica da família foi aplicado um questionário 

composto de cinco perguntas (ANEXO F), já utilizado em outros estudos2,20.  

 Os indivíduos com necessidades especiais foram examinados nas instituições 

quanto aos cuidados de higiene bucal, por meio do acúmulo de placa bacteriana 

visível e restos de alimentos presentes nos elementos dentais. Foram analisadas as 

faces vestibular, lingual e oclusal dos dentes presentes, sendo a avaliação realizada 

pelo Índice de Higiene Bucal (IHB) preconizado por James et al.30, já utilizado por 

Martens et al.42. Para adaptação às condições impostas pelo estudo, o índice 

utilizado foi adaptado para os scores que seguem: 0 = sem evidência da presença 

de placa, presença de placa e/ou restos recentes de alimento em alguns sítios; 
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(higiene boa a regular); 1 = grande acúmulo de placa e/ou alimentos na maior parte 

das áreas examinadas (higiene ruim). 

 Avaliou-se também o índice CPO-D (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados - 

dentição permanente) e/ou ceo-d (dentes Cariados, Extraídos e Obturados - 

dentição decídua) com auxílio de espelho odontológico, sonda de ponta romba, 

segundo os critérios preconizados pela OMS54. Este exame foi realizado por um 

único pesquisador e as anotações pelo seu auxiliar, ambos treinados e devidamente 

paramentados. Os dados foram anotados em fichas próprias (ANEXO G). 

Os dados coletados no estudo foram avaliados estatisticamente utilizando os 

pacotes estatísticos SPSS 16.0, sendo o nível de significância considerado de 

α=0,05. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov, sendo que os escores do P-CPQ apresentaram-se não normal. Os testes 

Qui-quadrado foram utilizados para verificar a distribuição da amostra de acordo 

com as variáveis independentes (gênero, idade, respondente e variáveis 

socioeconômicas) para cada grupo clínico (SD e PC). A distribuição das respostas 

de percepção global de saúde bucal (Q1/P-CPQ) e bem-estar geral (Q2/P-CPQ) de 

acordo com as características clínicas dentro de cada grupo foi verificada por meio 

do teste Qui-quadrado. Os escores do P-CPQ foram somados para cada domínio do 

instrumento considerando as opções de resposta disponíveis. A diferença no escore 

total e domínios do P-CPQ foram verificados utilizando-se o teste de Mann-Whitney 

de acordo com as características clínicas para cada grupo clínico e posteriormente 

entre os grupos clínicos. 

A regressão linear foi utilizada para verificar a associação entre as medias de 

todos os domínios do questionário, os índices CPO-D, ceo-d e IHB com outros 9 

fatores. Os fatores selecionados foram gênero, idade e as variáveis 

socioeconômicas.  As variáveis eficazes entraram no modelo quando p = 0.05 e 

foram excluídas com p=0.05001, através do método stepwise. 
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5 RESULTADO 

 

 A caracterização dos 43 indivíduos participantes deste estudo está 

representada na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Distribuição [n(%)] da amostra de acordo com o gênero, idade e 
respondente. 
 
 

 
SD, Síndrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; (*), respostas com diferença estatística significativa. 
Letras minúsculas diferentes nas colunas indicam diferença estatística significativa. Não houve 
diferença estatística entre os grupos estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Na Tabela 2 observam-se as variáveis socioeconômicas das famílias dos 

indivíduos que participaram do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Grupos 

 SD (20) PC (23) 

 
Gênero 

  

Masculino 12 (60,0) 16 (69,6) 
Feminino 8 (40,0) 7 (30,4) 
   
Idade 
7-15 

 
10 (50,0) 

 
10 (43,5) 

16-35 10 (50,0) 13 (56,5) 
 
Respondente 

  

Mãe 17 (85,0) 
a
  20 (87,0) 

a
  

Pai 1 (5,0) 
b 
 0 (0,0) 

b
 

Outros 2 (10,0) 
b
   3 (13,0) 

b
 

 p=0,001* p=0,001*           
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Tabela 2 - Distribuição [n(%)] da amostra de acordo as variáveis socioeconômicas. 
 

 Grupos 

 SD (20) PC (23) 

Renda familiar   
Até 1 salário 2 (11,1) 

ac
 5 (21,7) 

1 a 2 salários mínimos 9 (50,0) 
b
 4 (17,4) 

3 a 4 salários mínimos 6 (33,3) 
c
   7 (30,4) 

4 a 5 salários mínimos 0 (0,0) 
a
 1 (4,3) 

5 a 6 salários mínimos 0 (0,0) 
a
 1 (4,3) 

6 a 7 salários mínimos 1 (5,6) 
a
   3 (13,0) 

>7 salários mínimos 0 (0,0) 
a
 2 (8,7) 

 p<0,05*  
 
 Número de moradores na casa   

2 3 (15,0) 0 (0,0) 
3  5 (25,0) 7 (30,4) 
4  7 (35,0) 11 (47,8) 
5 2 (10,0) 5 (21,7) 
≥ 6 3 (15,0) 0 (0,0) 

 
Número de irmãos   

0 2 (10,0) 
a
 4 (17,4) 

1  2 (10,0) 
a
 9 (39,1) 

2  11 (55,0) 
b
 6 (26,1) 

3 ou mais 5 (25,0) 
b
 4 (17,4) 

 p<0,05*  
 

Número de dormitórios na casa   
1  1 (5,0) 

a
 2 (8,7) 

a
 

2  9 (45,0) 
b
 13 (56,5) 

b
 

3   9 (45,0) 
b
 7 (30,4) 

b
 

4 ou mais   1 (5,0) 
a
 1 (4,3) 

a
 

   p<0,05* p<0,001* 
   

Grau de escolaridade da mãe   
Não alfabetizado 1 (5,0) 

a
 1 (4,3) 

a
 

1º grau incompleto  6 (30,0) 
b
 9 (39,1) 

b
 

1º grau completo 3 (15,0) 
c
 1 (4,3) 

a
 

2º grau incompleto 1 (5,0) 
a
 1 (4,3) 

a
 

2º grau completo 8 (40,0) 
d
 7 (30,4) 

b
 

Superior incompleto 1 (5,0) 
a
 1 (4,3) 

a
 

Superior completo 0 (0,0) 
a
 3 (13,0) 

c
 

 p<0,05* p<0,05* 
   

Grau de escolaridade do pai   
Não alfabetizado 0 (0,0) 

a
 2 (9,1) 

a
 

1º grau incompleto  4 (20,0) 
b
 9 (40,9) 

b
 

1º grau completo 1 (5,0) 
a
 0 (0,0) 

a
 

2º grau incompleto 2 (10,0) 
a
 1 (4,5) 

a
 

2º grau completo 10 (50,0) 
c
 7 (31,8) 

c
 

Superior incompleto 1 (5,0) 
a
 0 (0,0) 

a
 

Superior completo 2 (10,0) 
a
 3 (13,6) 

d
 

 p<0,05* p<0,05* 

 

SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; (*) respostas com diferença estatística significativa. 
Letras minúsculas diferentes nas colunas indicam diferença estatística significativa. Não houve 
diferença estatística entre os grupos estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado 
Fonte: elaboração própria. 
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 A partir do exame clínico verificou-se para o grupo SD um CPO-D médio de 

3,4 (± 2,7); ceo-d de 1,0 (± 2,5) e IHB igual a 0,9 (± 0,7). Já o grupo PC apresentou 

CPOD médio de 3,7 (± 5,7); ceo-d de 0,3 (± 1,2) e IHB de 0,9 (± 0,8). Não houve 

diferença estatística para estes índices entre os grupos estudados.  

 Na Tabela 3, observa-se a distribuição da amostra de acordo com a presença 

de lesão de cárie e Índice de Higiene Bucal. 

 
 
Tabela 3 - Distribuição [n(%)] da amostra de acordo com presença de lesão de cárie 
e Índice de Higiene Bucal. 
 

 Grupos 

 SD (20) PC (23) 

Características Clínicas   

 

CPO-D/ceo-d = 0 3 (15,0) 4 (17,4) 

CPO-D/ceo-d ≠ 0 17 (85) 19 (82,6) 

 p=0,002* p=0,002* 
   

IHB = 0 7 (35,0) 9 (39,1) 

IHB ≠ 0 13 (65,0) 14 (60,9) 
 

SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; IHB, Índice de Higiene Bucal. Não houve diferença 
estatística entre os grupos experimentais estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. 
Fonte elaboração própria. 

 

 

 Por meio da análise estatística foi possível observar que a amostra é 

homogenia para todas as variáveis estudadas, visto que em nenhuma delas houve 

diferença estatística entre os grupos. 

 Nas Tabelas 4 e 5, pode-se observar as respostas da questão relativa à 

percepção global dos cuidadores quanto a saúde bucal de seu filho(a)/dependente. 

As respostas estão apresentadas em relação aos grupos experimentais e as 

condições clínicas apresentadas pelos indivíduos com PC ou SD. 
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Tabela 4 - Distribuição [n(%)] das respostas de percepção global (P-CPQ) quanto a 
saúde bucal de acordo com o grupo experimental. 
 

   Saúde Bucal   

 Excelente Muito Boa Boa Regular Ruim 

Grupo SD 0 (0,0) 2 (10) 9 (45) 5 (25) 4 (20) 

Grupo PC 3 (14,3) 1 (4,8) 5 (23,8) 11 (52,4) 1 (4,8) 

 
SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral. Não houve diferença estatística entre os grupos 
estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. p ≥ 0,05.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 5 - Distribuição [n(%)] das respostas de percepção global (P-CPQ) quanto à 
saúde bucal, de acordo com as características clínicas para cada grupo 
experimental. 
 

  Saúde bucal  

 

 

 

N 

Excelente Muito 

Boa 

Boa Regular Ruim 

Grupo – SD        

CPO-D/ceo-d = 0 3 0 (0,0) 1 (33,3) 1 (33,3) 1 (33,3) 0 (0,0)  

CPO-D/ceo-d ≠ 0 17 0 (0,0) 1 (5,9) 8 (47,1) 4 (23,5) 4 (23,5)  

        

IHB = 0 7 0 (0,0) 1 (14,3) 4 (57,1) 2 (28,6) 0 (0,0)  

IHB ≠ 0 13 0 (0,0) 1 (7,7) 5 (38,5) 3 (23,1) 4 (30,8)  

Grupo – PC        

CPO-D/ceo-d = 0 4 1 (33,3) 1 (33,3) 0 (0,0) 1 (33,3) 0 (0,0)  

CPO-D/ceo-d ≠ 0 19 2 (11,1) 0 (0,0) 5 (27,8) 10(55,6) 1 (5,6)  

        

IHB = 0 9 2 (22,2)  0 (0,0) 1 (11,1) 6 (66,7) 0 (0,0)  

IHB ≠ 0 14  1 (8,3)  1 (8,3) 4 (33,3) 5 (41,7) 1 (8,3)  

 
SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; P-CPQ, Parental-Caregiver Perceptions 
Questionnaire; IHB, Índice de Higiene Bucal. Não houve diferença estatística entre os grupos 
experimentais estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. 
Fonte: elaboração própria 

 Nas Tabelas 6 e 7 pode-se observar as respostas da questão relativa à 

percepção global dos cuidadores quanto ao impacto das condições bucais no bem-

estar geral de seu filho(a)/dependente. As respostas estão apresentadas em relação 

aos grupos experimentais e as condições clínicas apresentadas pelos indivíduos 

com PC ou SD. 
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Tabela 6 - Distribuição [n(%)] das respostas de percepção global (P-CPQ) quanto ao 
impacto das condições bucais no bem-estar geral de acordo com o grupo 
experimental. 
 

   Bem-estar geral   

 De jeito 
nenhum 

Bem pouco Moderadamente Muito Muitissimo 

Grupo SD 12 (63,2) 2 (10,0) 1 (5,3) 4 (21,1) 0 (0,0) 

Grupo PC 10 (43,5) 6 (26,1) 3 (13,0) 3 (13,0) 1 (4,3) 

 
SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral. Não houve diferença estatística entre os grupos 
estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Tabela 7 - Distribuição [n(%)] das respostas de percepção global (P-CPQ) quanto ao 
impacto das condições bucais no bem-estar geral, de acordo com as características 
clínicas para cada grupo experimental. 

 

SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; P-CPQ, Parental-Caregiver Perceptions 
Questionnaire; IHB, Índice de Higiene Bucal. Não houve diferença estatística entre os grupos 
experimentais estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. 
Fonte: elaboração própria. 
 
 

 

Na Tabela 8 estão descritas as médias do escore total, dos domínios do P-

CPQ e do Impacto Familiar para cada grupo experimental, sendo que novamente 

não houve diferença estatística entre os grupos. 

 

 

 

 

  

  Bem-estar geral 

 

 

 

N 

De jeito 

nenhum 

Bem 

 Pouco 
Moderadamente Muito Muitissimo 

Grupo – SD       

CPO-D/ceo-d = 0 3 3 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

CPO-D/ceo-d ≠ 0 17  9 (56,2) 2 (12,5) 1 (6,2) 4 (25,0) 0 (0,0) 

       

IHB = 0 7 6 (85,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 0 (0,0) 

IHB ≠ 0 13 6 (50,0) 2 (16,7) 1 (8,3) 3 (25,0) 0 (0,0) 

Grupo – PC       

CPO-D/ceo-d = 0 4 2 (50,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

CPO-D/ceo-d ≠ 0 19 8 (42,1) 4 (21,1) 3 (15,8) 3 (15,8) 1 (5,3) 

       

IHB = 0 9 3 (33,3) 3 (33,3) 1 (11,1) 2 (22,2) 0 (0,0) 

IHB ≠ 0 14 7 (50,0) 3 (21,4) 2 (14,3) 1 (7,1) 1 (7,1) 
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 Tabela 8 - Média (±DP) dos escores total e domínios do P-CPQ para cada 

 grupo experimental. 

 
SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; P-CPQ, parental-caregiver perceptions 
questionnaire[ ], possível variação dos escores. Não houve diferença estatística entre os grupos 
experimentais estudados. Análise realizada pelo teste Qui-quadrado. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Na Tabela 9, o escore total, os escores de cada domínio estudado e o 

Impacto Familiar são apresentados para os diferentes grupos experimentais, 

considerando suas características clínicas. As limitações funcionais e bem estar 

emocional dos indivíduos estudados, foram os domínios que apresentaram diferença 

dos demais. 

 
Tabela 9 - Média (±DP) do escore total, dos domínios do P-CPQ e de Impacto 
Familiar de acordo com as características clínicas para cada grupo experimental.  
 

 

 

 

 

 

Escore total  

do P-CPQ 

[0-100] 

Domínios do P-CPQ  

Sintomas 

 bucais 

[0-24] 

Limitações  

funcionais 

[0-32] 

Bem-estar  

emocional 

[0-12] 

Bem-estar 

 social 

[0-32] 

Impacto 

Familiar 

[0-52] 

Grupo – SD       

CPO-D/ceo-d=0 5,6 (1,5) 1,6 (1,5) 3,6 (0,5) 0,0 (0,0) 0,3 (0,5) 1,6 (2,8) 

CPO-D/ceo-d≠0 17,2 (11,4) 5,5 (2,6) 7,5 (6,0) 2,1 (2,7) 2,0 (3,4) 5,0 (5,4) 

  p<0,05*     

       

   IHB = 0 8,4 (4,5) 5,1 (2,2) 3,1 (3,6) 0,0 (0,0) 0,1 (0,3) 3,1 (4,0) 

   IHB ≠ 0 19,3 (12,1) 4,9 (3,2) 9,0 (5,6) 2,7 (2,8) 2,6 (3,7) 5,2 (5,8) 

 

 

Grupo – PC 

  p<0,05* p<0,05*   

CPO-D/ceo-d=0 18,0 (9,2) 6,2 (6,1) 6,5 (2,8) 1,0 (1,1) 4,2 (2,8) 5,0 (4,1) 

CPO-D/ceo-d≠0 14,2 (10,4) 6,2 (4,5) 5,7 (6,4) 1,5 (2,1) 0,6 (2,0) 2,8 (4,0) 

 

 

   p<0,05*   

   IHB = 0 11,7 (7,8) 6,5 (4,5) 3,0 (2,8) 0,6 (1,1) 1,5 (2,3) 3,3 (4,0) 

   IHB ≠ 0 16,9 (11,2) 6,0 (4,9) 7,7 (6,6) 1,9 (2,3) 1,1 (2,7) 3,1 (4,1) 

 

SD, Sindrome de Down; PC, Paralisia Cerebral; P-CPQ, Parental-Caregiver Perceptions 
Questionnaire; IHB, Índice de Higiene Bucal; [ ], possível variação dos escores; * diferença estatística 
significante. Análise realizada pelo teste Mann-Whitney. 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

Escore total  

do P-CPQ 

[0-100] 

Domínios do P-CPQ  

Sintomas 

 bucais 

[0-24] 

Limitações  

funcionais 

[0-32] 

Bem-estar  

emocional 

[0-12] 

Bem-estar 

 social 

[0-32] 

 Impacto 

Familiar 

[0-52] 

Grupo – SD 15,5 (11,3) 5,0 (2,8) 7,0 (5,7) 1,8 (2,6) 1,7 (3,1) 4,5 (5,2) 

Grupo – PC 14,9 (10,1) 6,2 (4,6) 5,9 (5,9) 1,4 (1,9) 1,3 (2,5) 3,2 (4,0) 
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A regressão linear foi utilizada para verificar a associação entre os domínios 

do PCP-Q, escala de impacto familiar e índices CPO-D, ceo-d e IHB com outros 8 

fatores (gênero, idade e variáveis socioeconômicas). 

Os resultados (Tabela 10) mostram que o escore total e o domínio bem-estar  

emocional são afetados pelo gênero.  

 
Tabela 10 - Regressão Linear com correlação significante com as medias dos 
domínios investigados pelo P-CPQ relacionadas com gênero, idade e variáveis 
socioeconômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beta representa relação positiva ou negativa entre o modelo e a constante estudada. Análise 
realizada por Regressão Linear  
Fonte: elaboração própria. 

 

Além disso, a regressão linear indica que o índice CPO-D se relaciona com a 

idade do indivíduo e escolaridade paterna. O índice ceo-d é afetado exclusivamente 

pela idade (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Regressão Linear com correlação significante com as medias dos 
índices CPO-D, ceo-d e IHB relacionadas com gênero, idade e variáveis 
socioeconômicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beta representa relação positiva ou negativa entre o modelo e a constante estudada. Análise realizada por 

Regressão Linear  

Fonte: elaboração própria. 
 
 

  

Modelo B Standard 

error 

Beta T Sig 

Escore Total      

(Constant) 26,747 5,771  4,635 ,000 

Gênero -7,104 3,360 -324 -2,114 ,041 

Bem-estar emocional      

(Constant) 4,648 1,198  3,880 ,000 

Gênero -1,863 ,697 -,398 -2,671 ,011 

 
 

Modelo B Standard 

error 

Beta T Sig 

CPO-D      

(Constant) 2,319 1,664  1,394 ,172 

Idade 0,189 ,064 ,426 2,962 ,005 

Escolaridade Paterna -728 ,309 -,339 -2,357 0,024 

Ceo-d      

(Constant) 2,491 ,753  3,309 ,002 

Idade -0,94 ,036 -,394 -2,606 ,013 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O estudo das condições bucais e seu impacto na qualidade de vida de um 

indivíduo possibilita o planejamento de tratamentos adequados, além de programas 

de promoção de saúde bucal específicos para cada parcela da população31. 

Entretanto, a literatura tem apresentado poucos estudos que busquem 

compreender a realidade de indivíduos com necessidades especiais em relação a 

esta temática. Diante da escassez de estudos na área, quando possível, 

comparam-se resultados obtidos em trabalhos voltados para esta faixa da 

população com aqueles realizados com indivíduos com crescimento e 

desenvolvimento típicos.  

 De acordo com a ONU52, esta comparação, respeitando as devidas 

proporções, é válida e importante quando se pensa na busca pela igualdade dos 

direitos de todos os cidadãos. Assim, trabalhos como este apresentado, que 

busquem informações voltadas para a saúde bucal e qualidade de vida de 

pacientes com necessidades especiais são importantes para garantir seu espaço 

social, melhorar sua qualidade de vida e proporcionar maior campo para as 

pesquisas científicas.  

 Analisando as características da amostra obtida neste estudo, nota-se não 

existir diferença estatística entre gêneros (Tabela 1). Assim como neste estudo, em 

trabalhos recentes com indivíduos com SD14,22,41,60 e PC2,17,18,56 as amostras foram 

constituídas em sua maioria pelo gênero masculino.  

 A amostra deste estudo foi ainda equilibrada ao considerar as faixas etárias 

(de 7 a 15 anos e de 16 a 35 anos) nos grupos SD e PC (Tabela 1). O 

conhecimento adquirido sobre as condições sistêmicas envolvidas nestes 

problemas, bem como avanços recentes na medicina têm proporcionado maiores 

taxas de expectativa de vida nestes indivíduos11,66. 

 As mães foram as responsáveis respondentes do questionário em 85% dos 

participantes com SD e 86,9% no grupo PC (Tabela 1). Estes resultados 

corroboram com aqueles encontrados em outros estudos2,3,4,25, uma vez que as 

mães são as principais cuidadoras responsáveis pelos filhos com necessidades 

especiais. Sabe-se da importância do vínculo materno com estes indivíduos64, bem 

como dos múltiplos papéis assumidos pela mulher na sociedade brasileira58. 
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 Apesar de a amostra apresentar homogeneidade entre os grupos, ao avaliar a 

distribuição das variáveis dentro de cada grupo experimental, pôde-se observar 

diferenças estatísticas significativas para o grupo SD na variável renda familiar, em 

que 50% dos respondentes recebiam de 1 a 2 salários mínimos (Tabela 2). Quanto 

ao nível de escolaridade, diferença estatisticamente significativa também foi 

encontrada, quando estes indivíduos, possuíam 30% das mães e 20% dos pais 

com primeiro grau incompleto e 40% das mães e 50% dos pais com segundo grau 

completo (Tabela 2). Embora a renda familiar não tenha apresentado diferença 

estatística significativa para as famílias com filhos com PC, o grau de escolaridade 

foi significativo, pois 39.1% das mães e 30,4% dos pais possuíam primeiro grau 

incompleto, enquanto 40% das mães e 30.4% dos pais possuíam segundo grau 

completo (Tabela 2). Sabe-se que o nível de escolaridade20 e as condições 

socioeconômicas3,18,20,47,57 estão diretamente relacionadas à prevalência da cárie 

dental e qualidade de vida, e que muita atenção deve ser voltada tanto para o 

indivíduo com necessidade especial quanto para sua família.  

Além disso, soma-se a situação socioeconômica e a todo o contexto e que 

envolve as alterações impostas pela SD e PC28,32, pais que possuem mais filhos, 

que também necessitam de atenção afetiva, econômica, social, entre outras63. 

Neste estudo, observou-se para indivíduos com SD, diferença significativa para o 

número de irmãos, quando 55% dos indivíduos tinham 2 irmãos e 25%, 3 irmãos ou 

mais (Tabela 2), os quais dividem atenção e provisões advindas dos pais. 

Desta forma, os cuidados com a saúde da cavidade bucal devem ser 

enfatizados, pois nem sempre a devida atenção é dada para esta prática36,37,61, 

proporcionado aumento de alterações e doenças na cavidade bucal8,37. Observou-

se neste estudo, a partir de exame clínico, o índice CPO-D médio para os 

indivíduos com SD de 3,4 (± 2,7), muito próximo ao encontrado por Al Habashneh 

et al.4, embora maior daquele encontrado por Altun et al.7. O índice ceo-d de 1,0 (± 

2,5), foi maior do que apresentado em outros estudos4,9,39, sendo que 85% deste 

grupo apresentou experiência de cárie (Tabela 3). Macho et al.39 verificaram que 

72% dos indivíduos com SD de 2 a 26 anos não possuíam experiência de cárie. 

Fato que, provavelmente, foi influenciado, entre outros fatores, pela restrição de 

idade em praticamente 10 anos a menos do que aquela avaliada neste estudo. 



48 

 

  

 

Os indivíduos com PC apresentaram CPO-D médio de 3,7 (± 5,7) e ceo-d de 

0,3 (± 1,2), sendo que em 82,6% deles estes índices foram diferentes de 0 (Tabela 

3). Com abordagem de faixa etária entre 6 a 14 anos, Abanto et al.2 observaram 

índice CPO-D médio de 0,43 e ceo-d médio de 2, além de experiência de cárie em 

55% da amostra. Alsumait et al.6 encontraram índice CPO-D/ceo-d de 2,91, com 

experiência de cárie em 76,1% em crianças de 11 e 12 anos de idade. Pode-se 

observar, mais uma vez, a influência da faixa etária, uma vez que Carvalho et al.19 

verificaram em população adulta (16 a 32 anos) com desenvolvimento típico, 85.9% 

dos indivíduos com experiência prévia de cárie. Além disso, identificaram que de 16 

a 24 anos, o índice CPOD médio foi de 4,90, e para indivíduos de 25 a 32 anos, foi 

de 6,50.  Além do mais a regressão linear realizada neste estudo, indica que o índice 

CPO-D teve relação proporcional à idade, embora esta relação tenha sido 

inversamente proporcional à mesma, quando considerado o índice ceo-d. (Tabela 

11).  

Ao avaliar indivíduos com desenvolvimento típico e idade de 11 a 14 anos, 

Pulache et al.59, encontraram CPO-D médio de 6,26 e experiência de cárie em 

99,6% da população. Ao se considerar outros fatores socioeconômicos, 

educacionais, regionais, entre outros, nem sempre as menores faixas etárias 

apresentam os menores índices. Cardoso et al.17 encontraram, maior risco a 

experiência de cárie, em crianças com PC, cujos cuidadores possuíam nível menor 

de escolaridade, assim como verificado na regressão linear deste estudo (Tabela 

11), em que o nível menor de escolaridade paterna influenciou negativamente no 

índice CPO-D. 

 Embora Al-Maweri5 tenha observado 97% de experiência de cárie em 

indivíduos com diferentes necessidades especiais atendidos em escolas de ensino 

especial, neste estudo, que tratou de crianças e adultos que frequentavam 

instituições durante parte do dia, não foi encontrada diferença significativa quanto do 

CPO-D e ceo-d entre os grupos SD e PC (Tabela 3). 

 Assim como relatado por Altun et al.7 (2010), este estudo encontrou IHB 

médio de 0,9 (± 0,7) para o grupo SD. Observou- se que 65% da amostra 

apresentaram higiene considerada ruim (Tabela 3), assim como Loureiro et al.38, os 

quais identificaram que 68% dos indivíduos com SD possuíam higiene considerada 

ruim ou extremamente ruim. Al Habashneh et al.4 também, verificaram que em 8% 
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dos indivíduos com SD possuíam higiene considerada boa, 52% higiene média e 

40% ruim.  

  O grupo PC também apresentou IHB médio de 0,9 (± 0,8), sendo que em 

60,1% dos casos, a higiene foi considerada ruim (Tabela 3). Altun et al.7 verificaram 

que apenas 13,8 % de indivíduos com paralisia cerebral apresentaram IHB bom. 

Novamente não houve diferença estatística para estes índices entre os grupos 

estudados (PC e SD) quando considerada IHB.  

 Níveis baixos de IHB pôde ser encontrado neste estudo e na literatura, assim 

como altos níveis de cárie e doença periodontal5,33,42,48. Sabe-se que indivíduos com 

necessidades especiais possuem comprometimentos neurológicos e/ou motores e 

muitas vezes apresentam falta de cooperação, tornando a higiene bucal diária 

difícil23,48. Além disso, muitos cuidadores nunca receberam motivação ou algum tipo 

de orientação correta para higienização da cavidade bucal de seu dependente25. 

 Embora Descamps e Marks25 tenham verificado que 53% dos pais de 

indivíduos com SD consideravam a saúde bucal de seus filhos “Boa” e 27% “Muito 

boa”, neste estudo apenas 45% deles, consideraram a saúde bucal de seus filhos 

como “Boa” (Tabela 4). Da mesma forma encontrou-se neste estudo que 23,8% dos 

pais de indivíduos com PC, acreditavam que seu filho possuía uma saúde bucal 

“Boa” e 52,4% “Regular” (Tabela 4), enquanto Abanto et al.3 encontrou que 35% dos 

pais escolheram a opção “Boa” e 40% “Regular”. Torna-se importante ressaltar que 

muitas vezes a ausência de dor é o principal fator de avaliação das condições de 

saúde bucal21, e desta maneira nem sempre a opinião do cuidador responsável 

reflete a situação real, que deve ser mais abrangente do que a presença de dor.  

 Pôde-se observar que apenas 23,5% dos pais de indivíduos com SD e CPO-

D/ceo-d diferente de zero (Tabela 5, ANEXO G) tiveram a percepção de que a saúde 

bucal de seu filho estava ruim, assim como a mesma porcentagem pôde-se observar 

para aqueles que acharam que estava regular. Porém, na percepção dos pais de 

indivíduos com PC, cujos filhos também possuíam CPO-D/ceo-d diferente de zero 

(Tabela 5, Anexo 8), pôde-se observar que 55,65% dos pais a consideraram regular 

e 5,6% como ruim (Tabela 5, ANEXO H).  

 Estes indivíduos são acometidos por diversos problemas sistêmicos que 

requerem cuidados e tratamentos intensivos e diários28,32. Portanto pode-se 

observar que muitas vezes a atenção dos pais voltada à saúde bucal de seus 
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dependentes é menor do que àquela voltada para outros problemas considerados 

prioritários, como tratamento e acompanhamento de doenças cardiovasculares que 

ocorrem com grande frequência nestes indivíduos14. Este fato possivelmente justifica 

que mesmo em pacientes com CPO-D diferente de zero, 47,1% dos pais de 

indivíduos com SD consideravam a saúde bucal de seus filhos “Boa” e 55,6% dos 

pais de indivíduos com PC a consideravam “Regular” (Tabela 5). Além disso, média 

de apenas 7.0 e 5.9 dos pais de indivíduos com SD e PC respectivamente, 

consideraram limitações funcionais em seus dependentes (Tabela 8). 

 Embora algumas famílias tenham consciência das condições não favoráveis 

da saúde bucal de seus filhos, 63,2% dos pais dos filhos com SD e 43,4% daqueles 

com filhos com PC, não acreditavam que estas condições pudessem influenciar no 

bem estar geral dos acometidos. Apenas 10% e 26% dos pais com filhos com SD e 

PC, respectivamente, consideraram pouca influência (Tabela 6). Estes resultados 

corroboram com os do estudo de Abanto et al.3, o qual demonstrou que 43% dos 

respondentes com filhos com PC, não acreditavam que a saúde bucal pudesse ter 

impacto no bem estar de seu filho. A Tabela 7 também mostra, que independente 

dos indivíduos com SD ou PC apresentarem CPO-D/ceo-d ou IHB iguais ou 

diferentes de zero, os pais não tiveram a percepção de que a saúde bucal de seus 

filhos pode ter forte impacto em sua qualidade de vida. Sabe-se que as condições de 

saúde bucal dos indivíduos com SD e PC, estão intimamente ligadas às suas 

características sistêmicas e comportamentais34,62 e muitos pais podem não 

identificar ou trabalhar esta relação. 

  A falta, muitas vezes, de discernimento ou comprometimento por parte dos 

pais, pode também ser resultado da dificuldade de comunicação e/ou expressão de 

seus filhos acometidos, por dificuldades motoras e cognitivas, as quais impedem a 

identificação de dor e desconforto, e quando o fazem, muitas vezes não encontram a 

etiologia16,45. Além disso, tratando-se de percepção global, nem sempre as 

respostas encontradas condizem com a realidade, pois, uma vez que os pais são os 

responsáveis pelos cuidados de saúde geral e bucal de seus filhos especiais, muita 

atenção deve ser voltada para a maneira que estes cuidadores enxergam e 

interpretam essa questão5,51.   

A utilização do instrumento OHRQoL utilizado (PCP-Q), mostrou para os 

grupo SD e PC, escores totais médios de 15,5 e 14,9 respectivamente (Tabela 8), 
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resultados muito próximos daquele encontrado em estudo5, realizado com indivíduos 

com PC, quando o score total foi de 17.28, e os domínios mais afetados foram os 

mesmos encontrados neste estudo, representados por “limitações funcionais”, 

“sintomas de problemas bucais” e “impacto familiar”. Pulache et al.59, em estudo com 

crianças com desenvolvimento típico, também encontraram resultados semelhantes, 

embora Alsumait et al.6 observaram que o “bem estar-emocional” foi o domínio mais 

impactado, seguido por “limitações funcionais”. 

 É possível que, algumas situações de deficiência, principalmente mental, 

prejudiquem a auto percepção do indivíduo em relação a fatores como estética, 

afetando com menor intensidade o domínio “bem estar emocional”. Pontuação 

menor pôde ser observada em relação ao bem estar social, tanto para indivíduos 

com SD como com PC (Tabela 8). Sabendo-se que estes indivíduos possuem na 

maioria das vezes, relação social restrita à família e/ou ao ambiente escolar, 

provavelmente este domínio fique pouco afetado. 

 Ao analisar as pontuações totais do P-CPQ, assim como para seus domínios 

de acordo com o CPO-D/ceo-d, observou-se que o grupo de indivíduos com SD 

apresentou diferença estatística significativa no domínio “sintomas de problemas 

bucais”, sendo este mais afetado que em casos de CPO-D/ceo-d diferente de 0. 

Pulache et al.59 também verificaram que a experiência de cárie aumentou o impacto 

no domínio “sintomas de problemas bucais”, porém em crianças com 

desenvolvimento típico.  

Para o grupo com SD, também foi observada diferença estatisticamente 

significativa para o domínio “limitações funcionais” e “ bem-estar emocional”, quando 

os índices de higiene bucal foram diferentes de zero (Tabela 9).  

 Para o grupo PC com CPO-D/ceo-d diferente de 0, o “bem-estar emocional” 

foi o único domínio afetado, com diferença estatística significativa. Abanto et al.3, 

observaram que em indivíduos com PC, o histórico de lesão de cárie interferiu nos 

domínios “bem-estar emocional” e “impacto familiar”. Alsumait6 também observou, 

em adultos com desenvolvimento típico, que a lesão de cárie teve influência no 

score total do OHRQoL, ou seja, maior impacto das condições bucais na qualidade 

de vida dos indivíduos. Já Page et al.55 verificaram que em crianças com 

desenvolvimento típico, piores índices CPO-D geraram impacto negativo em todos 

os domínios estudados. 
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 Além disso, o gênero feminino apresentou maior impacto tanto no escore total 

quanto no domínio bem-estar emocional (Tabela 10). Alsumait et al.6 também 

verificaram que as mulheres apresentaram maior impacto no seu bem estar 

emocional. Sabe-se que as mulheres possuem consciência maior sobre suas 

condições de saúde e aparência, além de serem mais susceptíveis a situações de 

estresse emocional36,55. Dessa forma, indivíduos com SD e PC também estão 

expostos a níveis de estresse relacionados ao seu bem estar emocional, condições 

de saúde e aparência. 

 Em estudo semelhante3, verificou-se para indivíduos com PC que o número 

maior de moradores na residência e um nível menor de escolaridade do pai 

aumentam as pontuações (representando um impacto maior) dos domínios bem-

estar emocional, sintomas de problemas bucais e limitação funcional. Neste estudo, 

a escolaridade paterna apresentou-se relacionada ao índice CPOD, enquanto 

Narang et al.47 verificaram que a lesão de cárie estava relacionada à escolaridade 

materna.  

 Estudos como este são de extrema importância, pois apesar de se conhecer 

as condições precárias de saúde de pacientes com necessidades especiais53 e a 

dificuldade na realização de tratamentos odontológicos com sucesso37,38,61, poucos 

dados são encontrados na literatura sobre este tema. A partir dos resultados obtidos 

neste trabalho, pode-se compreender melhor a relação entre saúde bucal e 

qualidade de vida em pacientes com SD e PC, segundo a percepção de seus pais 

ou responsáveis. Diante da oferta de informações importantes sobre esta parcela da 

população, é possível implementar programas de educação e prevenção com os 

cuidadores, principais responsáveis pela higiene bucal desta parcela da 

população5,31,51. Com estas informações é possível também delinear tratamentos 

que visem promover a saúde bucal, mas acima de tudo, garantir os direitos destes 

indivíduos como cidadãos31,52,56.  
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7 CONCLUSÃO 

  

Baseando-se no fato de que a percepção dos cuidadores em relação à 

qualidade de vida de seus dependentes concentrou-se nos domínios “limitações 

funcionais” e “sintomas dos problemas bucais” e que consideraram, em sua maioria, 

a saúde bucal boa e com pouca interferência no bem estar de seus dependentes, 

programas sociais e governamentais, assim como a equipe multidisciplinar que 

assiste o indivíduo com SD e PC, devem, durante a abordagem familiar, concentrar 

mais esforços para alertar e orientar sobre os problemas e alterações presentes na 

cavidade bucal, assim como suas consequências em nível sistêmico, emocional e 

social.  
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Apresentação do Projeto: 

O projeto de pesquisa apresenta fundamentação teórica e embasamento bibliográfico adequados. 

O tema proposto é de relevância para a saúde  humana. 

Objetivo da Pesquisa: 

Relacionar a qualidade de vida de indivíduos com Síndrome de Down, Autismo e Paralisia 

Cerebral com condições dentárias e de higiene bucal, assim como com o perfil socioeconômico e 

nível de escolaridade dos pais. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos previstos aos sujeitos da pesquisa foram adequados pelos pesquisadores e estas 

informações foram inseridas no TCLE, conforme solicitação em parecer    anterior. 
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Continuação do Parecer: 1.056.907 

 

Os pesquisadores apresentam como benefícios da pesquisa para os portadores de necessidades 

especiais a profilaxia dental além da orientação aos pais sobre os cuidados de higiene e sobre 

promoção e manutenção da saúde bucal de seus    filhos. 

Foi garantido também, conforme solicitação em parecer anterior, a garantia de tratamento 

odontológico adequado no caso de identificação de cáries ou outras alterações bucais durante o 

exame das crianças participantes. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa de relevância para a área. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos apresentados 

Recomendações: 

RECOMENDAÇÕES DO PARECER 4 

- Acrescentar o tamanho da amostra no resumo da Plataforma Brasil; 

- Corrigir o título da pesquisas nos dois documentos de TCLE; 

- No TCLE do participante dependente, adequar as informações: "...Embora não se tenha 

previsão de danos..." e "...Em caso de identificação de cáries...Conclusões ou Pendências 

e Lista de Inadequações: 

As recomendações foram acatadas. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Atendidas pendências de reunião, considero APROVADO o protocolo. 

 

 

ARARAQUARA, 11 de 
Maio de 2015 

 

Assinado por: 

Lígia Antunes Pereira 

Pinelli (Coordenador) 
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ANEXO B 
 

 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

 
 Eu         , portador do RG

    ; como diretor(a) da Instituição    

    , autorizo o pós graduando Matheus Racy Mariusso a 

realizar a pesquisa de mestrado intitulada “Saúde bucal e qualidade de vida em 

indivíduos com Paralisia Cerebral e Síndrome de Down” em nossas dependências 

físicas. Comprometo-me a disponibilizar as informações necessárias sobre os 

usuários da instituição para correta realização dos exames clínicos e aplicação dos 

questionários.  

 

 

 

Araraquara,          de                                        de 

 

 

 

 

   ......................................................                            . 

Assinatura 
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ANEXO C 
 

Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 Eu         , portador do RG
    ; residente à       ; 
responsável por         , declaro que fui 
convidado e aceitei participar de uma pesquisa de mestrado intitulada “Saúde bucal 
e qualidade de vida em indivíduos com Paralisia Cerebral e Síndrome de Down”. 
Estou ciente que este estudo tem como objetivo avaliar as condições dentárias e de 
higiene bucal do(a) meu(minha) filho(a)/dependente e como estes fatores 
influenciam em sua qualidade de vida. Minha colaboração é de extrema importância 
para obtenção de novos dados e respostas sobre as condições de saúde bucal e 
qualidade de vida de pacientes com necessidades especiais a para isso fui orientado 
a responder todas as perguntas do questionário.  

 Por ser tratar de uma entrevista simples, estou ciente que este estudo não 
apresentará riscos. Qualquer gasto envolvendo a pesquisa será de responsabilidade 
do pesquisador responsável ou agencia financiadora. 

 Sei também que minha identidade será preservada em todas as etapas e 
situações, pois serei identificado por um número. Portanto, autorizo a utilização dos 
dados para a produção de artigos técnicos e científicos. 

  Posso ainda, sair do estudo a qualquer momento, sem que haja prejuízos, 
constrangimentos e/ou que o tratamento realizado seja interrompido. 

 O pesquisador responsável é a Profa. Dra. Ângela Cristina Cilense Zuanon, 
do Departamento de Clínica Infantil e seu telefone é 3301-6335. Ela estará à 
disposição para responder minhas dúvidas e atender as solicitações durante todo o 
processo. 

 Declaro que fui informado sobre os objetivos do estudo e que estou ciente dos 
procedimentos que serão realizados. Recebi de maneira clara todas as informações 
e explicações referentes ao projeto e sei que os dados a respeito do meu(minha) 
filho(a)/dependente serão sigilosos. Estou ciente também dos possíveis danos e 
benefícios de participar da pesquisa, que não terei gastos durante as etapas 
descritas e que posso me retirar e retirar meu filho da pesquisa a qualquer momento, 
sem nenhum tipo de constrangimento. Recebi uma via deste termo devidamente 
preenchida e assinada. 
 

 

    

 

   Araraquara,          de                                        de 
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......................................................                            ............................................. 

                   Assinatura             Profa. Dra. Angela Cristina  

                  Cilense Zuanon 

                  Pesquisador Responsável 

 

 

    

Faculdade de Odontologia de Araraquara - Unesp 

Comitê de Ética e Pesquisa  

Tel: (16) 3301 – 6432/6434 
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ANEXO D 

 

Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 Eu         , portador do RG
    ; residente à       ; 
responsável por         ,declaro que 
meu(minha) filho|(a)/dependente foi convidado para participar de uma pesquisa de 
mestrado intitulada “Saúde bucal e qualidade de vida em indivíduos com Paralisia 
Cerebral e Síndrome de Down”  e como responsável autorizo sua participação. 
Estou ciente que este estudo tem como objetivo avaliar as condições dentárias e de 
higiene bucal do(a) meu(minha) filho(a)/dependente e como estes fatores 
influenciam em sua qualidade de vida. Minha colaboração é de extrema importância 
para obtenção de novos dados e respostas sobre as condições de saúde bucal e 
qualidade de vida de pacientes com necessidades especiais.  
 Estou ciente de que para avaliação das condições bucais de meu(minha) 
filho(a)/dependente, será realizado um exame odontológico simples e não invasivo, 
oferecendo assim, poucos riscos. Frequentemente os indivíduos com necessidades 
especiais se movimentam de maneira brusca e involuntária, podendo ocorrer um 
acidente perfuro cortante ou ferimento durante a realização do exame. Estes riscos 
serão minimizados contando com a ajuda de uma auxiliar previamente treinada, bem 
como adaptação prévia do paciente aos procedimentos. Serão utilizados materiais 
estéreis, equipamentos de proteção individual e os equipos odontológicos serão 
devidamente limpos, desinfetados e protegidos. Embora não se tenha previsão de 
danos diretamente relacionados à execução da pesquisa, caso eles ocorram, 
meu(minha) filho(a)/dependente terá o suporte para resolve-lo. Meu(minha) 
filho(a)/dependente será examinado na Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia 
de Araraquara (FOAr) quando estiver sob tratamento e frequentando a mesma, ou 
no consultório odontológico da APAE caso seja estudante da instituição, não 
havendo necessidade de transporte específico para a realização do exame. 
Qualquer gasto envolvendo a pesquisa será de responsabilidade do pesquisador 
responsável ou agencia financiadora. 
 Como benefício, meu(minha) filho(a)/dependente receberá profilaxia (limpeza) 
de seus dentes e serão repassadas informações importantes para os cuidados com 
sua saúde bucal. Em casos de identificação de cárie, doença periodontal e/ou 
necessidade de extração dentária, os pesquisadores se comprometem a fornecer o 
tratamento pertinente (restauração, profilaxia, raspagem periodontal e exodontia) ao 
meu(minha) filho(a)/dependente. Em casos de outras alterações bucais, meu(minha) 
filho(a)/dependente será encaminhado ao departamento responsável. Se 
meu(minha) filho(a)/dependente for paciente dos serviços da FOAr seu tratamento 
não será prejudicado com sua participação nesta pesquisa. 

Sei também que a identidade do meu(minha) filho(a)/dependente será 
preservada em todas as etapas e situações, pois ele será identificado por um 
número. Portanto, autorizo a utilização dos dados para a produção de artigos 
técnicos e científicos. 
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Posso ainda, retirar meu(minha) filho(a)/dependente do estudo a qualquer 
momento, sem que haja prejuízos, constrangimentos  e/ou que o tratamento 
realizado seja interrompido 

O pesquisador responsável é a Profa. Dra. Ângela Cristina Cilense Zuanon, do 
Departamento de Clínica Infantil e seu telefone é 3301-6335. Ela estará à disposição 
para responder minhas dúvidas e atender as solicitações durante todo o processo. 

  Declaro que fui informado sobre os objetivos do estudo e que estou 
ciente dos procedimentos que serão realizados. Recebi de maneira clara todas as 
informações e explicações referentes ao projeto e sei que os dados a respeito do 
meu(minha) filho(a)/dependente serão sigilosos. Estou ciente também dos possíveis 
danos e benefícios de participar da pesquisa, que não terei gastos durante as etapas 
descritas e que posso retirar meu filho da pesquisa a qualquer momento, sem 
nenhum tipo de constrangimento. Recebi uma via deste termo devidamente 
preenchida e assinada. 
 

 

 

    

 

   Araraquara,          de                                        de 

 

 

 

 

......................................................                     .................................................... 

                   Assinatura             Profa. Dra. Angela Cristina  

                  Cilense Zuanon 

                  Pesquisador Responsável 

 

 

    

Faculdade de Odontologia de Araraquara - Unesp 

Comitê de Ética e Pesquisa  

Tel: (16) 3301 – 6432/6434 
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Anexo E  

 
QUESTIONÁRIO DE SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

Nome completo de seu(sua) filho(a)/dependente: 

 

Seu(sua) filho(a)/dependente é do sexo 

(    ) Masculino (    ) Feminino 

A idade do seu(sua) filho(a)/dependente  é: __________ anos 

O questionário foi preenchido por: 

(    ) Mãe (    ) Pai  (    ) outro:________________ 

 

 

1. Como você avaliaria a saúde dos dentes, lábios, maxilares, e da boca de seu(sua) 

filho(a)/dependente: 

(    ) Excelente (    ) Muito boa (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim (    ) 

Não sei 

 

2. Até que ponto o bem-estar geral de seu(sua) filho(a)/dependente é afetado pelas 

condições dos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

(    ) De jeito nenhum (    ) Bem pouco (    ) Moderadamente  

(    ) Muito  (    ) Muitíssimo       (    ) Não sei 

 

 

Nos últimos 3 meses, com que freqüência seu(sua) filho(a)/dependente teve: 

 

3. Dor nos dentes, lábios, maxilares ou boca? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

4. Gengivas sangrantes? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 
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(    ) Não sei 

 

5. Feridas na boca? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

6. Mau hálito? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) 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  

(    ) Freqüentemente (    ) 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  

(    ) Freqüentemente (    ) 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 seu(sua) filho(a)/dependente: 

 

9. Teve dificuldade para morder ou mastigar alimentos como maçãs, espiga de milho 

ou carne? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

10. Respirou pela boca? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  
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(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei  

 
11. Teve problemas para dormir? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

12. Teve dificuldades para dizer algumas palavras? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) 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  

(    ) Freqüentemente (    ) 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  

(    ) Freqüentemente (    ) 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  

(    ) Freqüentemente (    ) 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  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 
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Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca e maxilares, com que 

freqüência seu(sua) filho(a)/dependente esteve: 

 

17. Chateada? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

18. Irritável ou frustrada? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

19. Ansiosa ou com medo? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) 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 

freqüência seu(sua) filho(a)/dependente: 

 

20. Faltou à escola (ex. por dor, consulta com o dentista, cirurgia)? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

21. Não quis interagir com outras pessoas? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

22. Evitou sorrir ou dar risada na presença de outras pessoas? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  
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(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

23. Agiu de modo tímido, constrangido ou com vergonha? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

24. Não quis ou não pôde brincar na companhia de outras pessoas? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

25. Não quis ou não pôde participar de atividades tais como esporte, clubes, teatro, 

música, passeios escolares? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

26. Ficou preocupada com o que as outras pessoas pensam dos dentes, lábios, 

boca ou maxilares? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

27. Foi perguntada por outra pessoa a respeito dos dentes, lábios, boca ou 

maxilares dela? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 
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Nos últimos 3 meses, por causa  dos dentes, lábios, boca ou maxilares de seu(sua) 

filho(a)/dependente, com que freqüência você ou outro membro da família: 

 

28. Ficou chateada (o)? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

29. Teve seu sono interrompido? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

30. Sentiu-se culpada (o)? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

31. Teve que se ausentar do trabalho (por ex.: dor, consulta com o dentista, 

cirurgia)? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

32. Teve menos tempo para você ou para sua família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

33. Ficou pouco a vontade em lugares públicos (por ex.: lojas, restaurantes) na 

companhia de seu(sua) filho(a)/dependente? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 
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(    ) Não sei 

 

Nos últimos 3 meses, por causa dos dentes, lábios, boca ou maxilares, com que 

freqüência seu(sua) filho(a)/dependente: 

 

34. Teve ciúmes de você ou de outros membros da família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

35. Culpou você ou outro membro da família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

36. Discutiu com você ou outros membros da família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

37. Exigiu mais atenção de você ou de outros membros da família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

Nos últimos 3 meses, com que freqüência a condição dos dentes, lábios, boca ou 

maxilares de sua criança: 

 

38.Interferiu nas atividades da família em casa ou em outro lugar? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 
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39. Causou discordância ou conflito em sua família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 

 

40. Causou dificuldades financeiras para sua família? 

(    ) Nunca (    ) Uma ou duas vezes (    ) Algumas vezes  

(    ) Freqüentemente (    ) Todos os dias ou quase todos os dias 

(    ) Não sei 
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ANEXO F 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

  

1. Quantas pessoas moram em sua casa (contando com você) 

 

 (    ) Duas (    ) Três (    ) Quatro  

 (    ) Cinco   (    ) Seis ou mais 

 

2. Quantos filhos você possui 

 

 (    ) Um (    ) Dois (    ) Tres  

 (    ) Quatro ou mais 

 

3. Quantos dormitórios existe em sua casa 

 

 (    ) Um (    ) Dois (    ) Tres  

 (    ) Quatro ou mais 

 

4. Qual a renda família mensal (considerando  a renda de todos os moradores) 

 

 

 (    ) Até R$ 724,00  

 (    ) Entre R$ 725,00 e R$ 1.448,00  

 (    ) Entre R$ 1.449,00 e R$ 2.172,00  

 (    ) Entre R$ 2.172,00  e  R$ 2.896,00 

 (    ) Entre R$ 2.897,00 e  R$ 3.620,00 

 (    ) Entre R$ 3.621,00 e  R$ 7.240,00 

 (    ) Mais que R$ 7.240,00 
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5. Grau de escolaridade: 

  

PAI: 

 

(    ) Não frequentou escola 

(    ) Ensino Fundamental incompleto 

(    ) Ensino Fundamental completo 

(    ) Colegial Incompleto 

(    ) Colegial Completo 

(    ) Faculdade Incompleto 

(    ) Faculdade Completo 

 

MÃE: 

 

(    ) Não frequentou escola 

(    ) Ensino Fundamental incompleto 

(    ) Ensino Fundamental completo 

(    ) Colegial Incompleto 

(    ) Colegial Completo 

(    ) Faculdade Incompleto 

(    ) Faculdade Completo 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
 
Distribuição [n(%)] dos índices CPO-D/ceo-d e IHB apresentados pelos indivíduos do 

grupo SD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD, Sindrome de Down; CPO-D, dentes Cariados, Perdidos e Obtudrados na dentição permanete; 
ceo-d, dentes cariados, extraídos e obturados na dentição decídua; IHB, Índice de Higiene Bucal.  
 

  

SD 

 

CPO-D/ceo-d 

 

n (%) 
  

0 3 (15,0) 

1 1 (5,0) 

2 1 (5,0) 

3 2 (10,0) 

4 3 (15,0) 

5 3 (15,0) 

6 2 (10,0) 

7 1 (5,0) 

8 3 (15,0) 

14 2 (5,0) 
  

IHB  

  

0 7 (35,0) 

1 13(65,0) 
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Distribuição [n(%)] dos índices CPO-D/ceo-d e IHB apresentados pelos indivíduos do 
grupo PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC, Paralisia Cerebral; CPO-D, dentes Cariados, Perdidos e Obtudrados na dentição permanete; 
ceo-d, dentes cariados, extraídos e obturados na dentição decídua; IHB, Índice de Higiene Bucal.  
  

PC 

 

CPO-D/ceo-d 

 

n (%) 
  

0 4 (17,4) 

1 6 (26,0) 

2 1 (4,3) 

3 3 (13,0) 

4 4 (17,4) 

5 1 (4,3) 

6 1 (4,0) 

7 1 (4,3) 

21 2 (8,6) 
  

IHB  

  

0 9 (39,1) 

1 14 (60,9) 
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