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RESUMO
VEIGA, KA. PARÂMETROS DE SAÚDE BUCAL E IMPACTO NA QUALIDADE
DE
VIDA
DE
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES
COM
FISSURAS
LABIOPALATINAS. 2015.75f. Dissertação (Mestrado em Ciências Odontológicas
Integradas) Programa de Pós Graduação em Odontologia, Universidade de Cuiabá
– UNIC, Cuiabá 2015.
O objetivo do presente estudo foi examinar os índices de cárie dentária e condição
periodontal de indivíduos com fissuras labiopalatinas, comparando-os com
indivíduos controle pareados por sexo e faixa etária. Um total de 156 crianças e
adolescentes, entre 5 e 18 anos de idade, foram examinados quanto a cárie
dentária (índices de CPOD e ceo-d), índice de biofilme bacteriano (IP), gengivite
(índice de sangramento gengival - IS) e periodontite (nível de inserção clínica – NI
e profundidade de sondagem - PS). O impacto da saúde bucal na qualidade de
vida foi avaliado por meio do instrumento COHIP. Características como sexo, faixa
etária, tipo de fissura, classe econômica, oclusão dentária, fluxo salivar e o uso de
aparelho ortodôntico foram analisadas. Os escores do CPOD e ceo-d foram
significantemente maiores para os indivíduos do grupo controle. Os índices IP, IS e
PS foram maiores nos indivíduos com fissuras labiopalatinas. Quanto maior a faixa
etária, maior foi o índice do CPOD e menor o ceo-d para ambas os grupos. Nos
indivíduos sem fissuras labiopalatinas, 75% apresentaram saúde gengival, 24%
gengivite localizada e apenas 1% gengivite generalizada, enquanto que na
população com a malformação, 49% apresentaram saúde gengival, 22% gengivite
localizada e 29% gengivite generalizada. Não foi observada diferença significante
para a presença de periodontite nas duas populações. A qualidade de vida foi
considerada boa para 56% e 85% dos indivíduos com e sem a malformação,
respectivamente, sendo afetada negativamente nas meninas pela presença da
fissura. Os resultados mostraram que a presença da fissura labiopalatina foi
determinante para o aumento do risco de inflamação gengival e pior qualidade de
vida das crianças e adolescentes. Também, confirmaram a importância de
programas multidisciplinares de atendimento de indivíduos com fissuras
labiopalatinas para prevenção e manutenção da saúde bucal.

Palavras-chave: Fissura palatina. Fenda labial. Doença periodontal. Cárie
dentária. Qualidade de vida.
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ABSTRACT
VEIGA, KA. ORAL HEALTH PARAMETERS AND IMPACT ON QUALITY OF LIFE
IN CHILDREN AND TEENAGERS WITH CLEFT LIP AND PALATE. 2015. 75s.
Dissertation (Masters in Dental Sciences) Postgraduate Program in Dentistry,
University of Cuiabá - UNIC, Cuiabá 2015.
The aim of this study was to determine the dental caries index and periodontal
status in subjects with cleft lip and palate, and to compare them with noncleft control
subjects matched by sex and age group. A total of 156 children and teenagers,
ages 5 to 18 years, were examined for dental caries (DMFT, dmft index), Plaque
Index (PI), gingivitis (Gingival Index - GI), and periodontitis (Clinical Attachment
Loss-CAL and Probing Pocket Depth-PPD). The impact of oral health on quality of
life was evaluated by COHIP. Gender, age, type of cleft, economy class, dental
occlusion, salivary flow and the use of braces were analyzed. Scores for DMFT and
dmft were significantly higher in noncleft subjects. The PI, GI and PPD index were
higher in subjects with cleft lip and palate. The higher the age group, the higher
DMFT score, and the lower dmft score in both groups. In noncleft subjects, 75%
presented gingival health, 24% located gingivitis and only 1% generalized gingivitis,
while in cleft lip and palate subjects, 49% had gingival health, 22% located gingivitis
and 24% generalized gingivitis.There was no significant difference for periodontitis
in case-control groups. Quality of life was considered good for 56% and 85% of
subjects with and without cleft lip and palate, respectively, and negatively affected in
girls by the presence of the malformation. The results showed that the presence of
cleft lip and palate was crucial to the increased risk of gingival inflammation and
poor quality of life in children and adolescents. Also, it was confirmed the
importance of multidisciplinary programs of care in individuals with cleft lip and
palate to prevention and maintenance of oral health.
Key words: Cleft palate. Cleft lip. Periodontal diseases. Dental caries. Quality of life
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1. REVISÃO DE LITERATURA
1.1 FISSURAS LABIOPALATINAS
O desenvolvimento craniofacial humano embrionário é complexo1 e
envolve o crescimento e a união de dois processos bilaterais, processos maxilares
e mandibulares e, o processo frontonasal, que dá origem aos processos nasais
mediais e laterais1. As fissuras labiopalatinas (FLP) são deformidades congênitas,
resultantes da falta de coalescência destes processos que ocorre entre a quarta e
décima segunda semana de vida intrauterina1-3.
As fissuras labiopalatinas são defeitos congênitos comuns entre as
malformações que atingem a face do ser humano3,4. Em latinos americanos, a
incidência observada foi de 3,62:1.0005, enquanto que para japoneses6 e chineses7
foi, respectivamente, 2,62:1.000 e 1,4:1.000. No Brasil, a frequência é estimada em
1,42:1000 nascimentos8. A incidência da FLP apresenta variabilidade entre raça,
etnia

e

origem

geográfica,

bem

como

exposições

ambientais

e

nível

socioeconômico8-12. Nas populações branca e negra, a presença da deformidade
foi encontrada nas frequências de 0,91 a 2,69 e 0,85 a 1,67:1.000 nascidos vivos,
respectivamente13.
A etiologia da fissura labiopalatina é multifatorial, podendo ser
determinada por fatores ambientais e genéticos3,14-17. Alguns fatores ambientais
como a idade materna, fatores nutricionais18, tabagismo17,19,20 e uso do álcool17,21,22
podem aumentar o risco da presença da fissura labiopalatina. Gestantes com mais
de 40 anos de idade aumentam o risco de fissura labiopalatina em 56% em relação
à idade materna entre 20 e 29 anos23.
Outros fatores ambientais como as irradiações, exposições químicas,
hipertermia, estresse, obesidade e infecções maternas, suplementação hormonal
por via oral e radiação ionizante também podem influenciar no desenvolvimento
das malformações congênitas como das fissuras labiopalatinas24,25.
Estudos anteriores observaram que a ingestão de ácido fólico, antes e
durante a gravidez, pode prevenir até 70% da ocorrência de defeitos do tubo
neural26,27, além de reduzir o risco de formação das fissuras labiopalatinas27-29.
As fissuras labiopalatinas podem acometer lábio e/ou palato, ser
unilaterais, bilaterais ou medianas, completas ou incompletas, dependendo da
extensão e gravidade da fissura1. No Brasil, Spina et al. (1972)30 classificaram as
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fissuras utilizando o forame incisivo como referência anatômica, o qual representa
o ponto de junção das estruturas que formam o lábio e o palato. A classificação foi
revisada e complementada31, dividindo as fissuras labiopalatinas em: fissuras préforame incisivo, quando acometem estruturas anteriores ao forame incisivo (palato
primário, lábio e/ou rebordo alveolar); fissuras transforame incisivo, que envolvem o
palato primário e secundário, podendo estender-se do lábio à úvula, atravessando
o rebordo alveolar; fissuras pós-forame incisivo, quando acometem estruturas
posteriores ao forame incisivo, como o palato secundário e úvula e; Fissuras raras
da face, quando não há envolvimento do forame incisivo, podendo comprometer
bochechas, pálpebras, orelhas, nariz e ossos do crânio e da face.
Para internacionalização da classificação, as fissuras labiopalatinas são
divididas em: Fissura de lábio (FL), com ou sem envolvimento do rebordo alveolar;
Fissuras de lábio e palato (FLP) que envolvem lábio, rebordo alveolar, palato duro
e palato mole; Fissuras de palato isoladas (FP) que envolvem palato duro e/ou
mole, as quais podem ser completas ou incompletas, unilaterais ou bilaterais7.
As fissuras labiopalatinas acarretam uma série de comprometimentos
funcionais e estéticos, além de implicações psicossociais para o indivíduo e sua
família3,32,33. Desta forma, para o tratamento de indivíduos com fissuras
labiopalatinas é necessária uma equipe multidisciplinar desde o nascimento até a
vida adulta, incluindo profissionais das diversas áreas da saúde como assistentes
sociais, geneticista, pediatras, cirurgiões-plásticos, fonoaudiólogos, cirurgiõesdentistas, psicólogos, nutricionistas, otorrinolaringologistas, entre outros34-36.

1.2 SAÚDE BUCAL EM INDIVÍDUOS COM FISSURAS LABIOPALATINAS
O tratamento de indivíduos com fissuras labiopalatinas tem sido um
constante desafio, o qual deve ser iniciado ao nascimento, visando a melhor
adequação da cavidade bucal a todas as demandas funcionais34,36.
Os indivíduos com fissura labiopalatina apresentam alterações no
complexo maxilofacial que são atribuídas a uma série de fatores1,34, além de
condições pré-estabelecidas, como a gravidade da malformação34,37-39 e os
padrões genéticos de crescimento40.
A fissura labiopalatina promove alterações na morfologia dos ossos
maxilares e consequentemente, podem acarretar em alterações dos arcos
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dentários40,41, como as agenesias de incisivos laterais, dentes supranumerários42,43,
apinhamento

dentário44-47,

anormalidades

na

forma

dentária44-46,48-51,

hipodontia51,52, alterações na cronologia de irrupção dentária53, bem como atresia
maxilar e mordidas cruzadas posteriores44.
Distúrbios oclusais resultantes de alterações do arco dentário são
observados em indivíduos com fissuras labiopalatinas54, sendo muito frequentes as
mordidas cruzadas e o perfil oclusal classe III55.
A presença de maloclusões em indivíduos com a deformidade
congênita45,56, a formação de tecido cicatricial pós-cirúrgico que reduz a
elasticidade dos lábios e portanto, a movimentação da língua57, bem como o uso
prolongado de aparelhos ortodônticos favorecem a retenção do biofilme bacteriano
nas superfícies dentárias58,59, uma vez que dificultam a higiene bucal45,56-59.
Alguns estudos observaram que crianças com fissuras apresentam pior
higiene bucal do que aquelas sem a deformidade congênita57,60-62. Também, há
evidências de que crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas apresentam
risco aumentado de desenvolvimento da cárie63-67 e doença periodontal47,59,64,67-70.
Entretanto, a relação entre doenças bucais pela presença de biofilme bacteriano
em crianças e adolescentes com e sem fissura labiopalatina ainda é controversa,
uma vez que alguns estudos não encontraram diferenças significativas entre as
duas populações66,71.
Em relação ao tipo de fissura, estudos anteriores observaram que
indivíduos com fissura de lábio e palato apresentam maior acúmulo de biofilme
bacteriano do que as fissuras de lábio e palato isoladas32,57,60. Por outro lado,
indivíduos com fissura de lábio apresentaram maior índice de cárie dentária do que
os com fissura de palato isolada72.
A saúde periodontal na região da fenda também pode ser prejudicada
pelo desenvolvimento precário do osso alveolar na região, bem como por possível
trauma iatrogênico causado no periodonto, tratamento ortodôntico prolongado,
margens subgengivais de restaurações protéticas73,74, bem como pela formação
das cicatrizes pós-cirúrgicas que determinam mudanças marginais, como a perda
de inserção e recessão gengival59.
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1.3 IMPACTOS DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS
COM FISSURAS LABIOPALATINAS
A saúde bucal constitui parte da saúde geral e é elemento essencial para a
qualidade de vida de um indivíduo75. Barbieri e Rapoport (2009)76 observaram que
a vida social, a alimentação, as atividades cotidianas e o bem-estar do indivíduo
podem ser afetados por problemas bucais76,77. Desta forma, acredita-se que todos
os indivíduos devem apresentar saúde bucal adequada que lhes permita falar,
mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos, sorrir, viver livre de dor e desconforto
e, se relacionar com outras pessoas sem constrangimento77,78.
Alguns estudos observaram a relação entre a qualidade de vida e a saúde
bucal em quatro dimensões: dor e desconforto; aspectos funcionais inerentes à
capacidade de mastigar e engolir os alimentos sem dificuldade, como também falar
e pronunciar as palavras corretamente; aspectos psicológicos referentes à
aparência e autoestima e por último; aspectos sociais que refletem interação social
e comunicação com as pessoas79.
Na infância, a cárie dentária é considerada o agravo bucal mais comum, que
não é passível de regressão espontânea ou por meio de intervenção farmacológica
de curto prazo80 e, apresenta efeitos negativos sobre a vida das crianças como
dificuldade mastigatória, redução do apetite, perda de peso, dificuldades para
dormir, alteração no comportamento (irritabilidade e baixa auto-estima) e
diminuição do rendimento escolar81-85.
Assim como a cárie dentária, a doença periodontal, entre outras
manifestações como sangramento gengival, alteração na forma e contorno
gengivais, mau hálito, perda de inserção e, em casos mais avançados migrações
dentárias patológicas, também é responsável pelas perdas dentárias86 e por
impacto negativo na qualidade de vida87-89.
Os indicadores de qualidade de vida associados à saúde são construídos
sob a forma de questionários que procuram medir, por meio de respostas
organizadas sob a forma de escalas numéricas, o quanto os aspectos da vida das
pessoas, nos domínios físico, psicológico, material e social, entre outros, são
afetados pelas condições de saúde90-93.
Nas últimas duas décadas, vários indicadores sócio-dentais foram
desenvolvidos para a população adulta, como o GOHAI (Geriatric Oral Health
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Assessment Index)94, o DIDL (Dental Impacts on Daily Living)95, o OHIP (The Oral
Health Impact Profile)96 e o OIDP (Oral Impacts on Daily Performances)79.
Recentemente, os instrumentos OHIP e OIDP foram utilizados em estudos
envolvendo adolescentes97-99.
Com intuito de aplicação dos instrumentos em crianças, foram desenvolvidos
o COHQOL (Child Oral Health Quality of Life Instrument)100, para crianças com
idades entre 6 e 14 anos; o COHIP (Child Oral Health Impact Profile)101; o CHILDOIDP, adaptado do OIDP102, para crianças de 11 e 12 anos de idade e; o ECOHIS
(The Early Childhood Oral Health Impact Scale)103, para crianças com idades entre
2 e 5 anos.
Como resultado de um grande projeto, um questionário que avalia o perfil do
impacto da saúde bucal para crianças (COHIP) foi desenvolvido para avaliar o
efeito da saúde bucal na qualidade de vida de crianças e adolescentes com idades
entre 8 a 18 anos, de diferentes nacionalidades101.

O instrumento também foi

validado e portanto, indicado para ser aplicado em crianças com malformações
congênitas, como as fissuras labiopalatinas104,105.
O COHIP foi elaborado para ser respondido pelos pais e também pelas
próprias crianças e inclui questões que avaliam tanto aspectos positivos quanto
negativos da qualidade de vida relacionada à saúde bucal, o que lhe confere um
caráter inovador em relação aos instrumentos anteriormente citados101. Consiste
em 34 itens que formam cinco subescalas conceitualmente distintas: saúde bucal,
bem-estar funcional, bem-estar social e emocional, ambiente escolar e autoimagem101,106.
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3. CAPÍTULO 1: PARÂMETROS DE SAÚDE BUCAL E
IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM FISSURAS LABIOPALATINAS
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3.1 INTRODUÇÃO
As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas que resultam na
falha de fusão completa dos processos maxilares que ocorrem entre a quarta e
décima segunda semanas de vida intrauterina, decorrentes de uma combinação de
fatores genéticos e ambientais1. Os defeitos anatômicos são responsáveis por
alterações funcionais, estéticas e psicossociais1.
As fissuras labiopalatinas são consideradas um importante problema de
saúde pública uma vez que afetam 1 em cada 500 a 1000 nascimentos em todo o
mundo2. Diferenças populacionais foram observadas, com maior incidência em
latinos americanos (3,6:1.000), japoneses (2,1:1.000) e chineses (1,4:1.000)3. No
Brasil, a malformação afeta, aproximadamente, 1,42: 1000 nascidos vivos4, com
variabilidade entre raça, etnia origem geográfica5,6, bem como exposições
ambientais e nível socioeconômico4.
Em decorrência do defeito anatômico, os indivíduos com fissuras
labiopalatinas, especialmente aquelas que envolvem o rebordo alveolar, estão
associados a alterações dentárias como agenesias de incisivos laterais,
supranumerários7, apinhamentos dentários8,9, anormalidades na forma dentária9,
hipodontia. Distúrbios oclusais também são observados, sendo os mais comuns as
atresias maxilares8, mordidas cruzadas e indivíduos com perfil oclusal classe III8,10.
A deformidade anatômica da fenda, as irregularidades do arco
dentário11, os tratamentos ortodônticos prolongados9, bem como o tecido cicatricial
observado na região após cirurgia de reparo da fissura11 podem dificultar o controle
da higiene bucal e consequentemente, favorecer o acúmulo do biofilme
dentário9,12,13. Sendo assim, crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas
podem ser mais susceptíveis ao desenvolvimento de lesões de cárie12-15 e doença
periodontal6,14,15-19.
Acredita-se que todos os indivíduos devem apresentar saúde bucal
adequada que lhes permita falar, mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos,
sorrir, viver livre de dor e desconforto e, se relacionar com outras pessoas sem
constrangimento1. Entretanto, problemas bucais podem afetar a vida social, a
alimentação, as atividades cotidianas e o bem-estar do indivíduo20.
Alguns estudos observaram que a cárie dentária apresenta efeitos
negativos sobre a qualidade de vida das crianças, incluindo a dificuldade

37

mastigatória, redução do apetite, perda de peso, dificuldade para dormir, alteração
no comportamento (irritabilidade e baixa auto-estima) e diminuição do rendimento
escolar21.
Considerando os fatores inerentes a presença da fissura labiopalatina e
aspectos da saúde bucal, o objetivo do presente estudo foi avaliar a saúde bucal de
crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas e o seu impacto na qualidade
de vida desta população.
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3.2 MATERIAIS E MÉTODOS
3.2.1 POPULAÇÃO DO ESTUDO
De novembro de 2004 a dezembro de 2013, o Setor de Fissuras do
Hospital Geral Universitário-HGU (Cuiabá, MT, Brasil) apresentava 890 pacientes
cadastrados.
Os critérios de inclusão da população foram os indivíduos com idade
entre 5 e 18 anos, de ambos os sexos, com fissura de lábio com envolvimento do
rebordo alveolar (FL), fissura de lábio e palato (FLP) ou fissura de palato isolado
(FP) e, submetidos previamente às cirurgias primárias, queiloplastia e palatoplastia.
Foram excluídos todos indivíduos com síndromes associadas, sem
condições de saúde para o atendimento odontológico, pacientes com história de
qualquer doença sistêmica, ou com outras malformações congênitas associadas às
fissuras labiopalatinas e, indivíduos submetidos a profilaxia antibiótica nos últimos 6
meses.
Em função dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, 134 crianças
e adolescentes foram incluídos. Entretanto, na impossibilidade de contato com os
pacientes, 78 indivíduos compuseram a população com a malformação congênita.
Para comparação e validação dos resultados obtidos dos indivíduos com
fissura labiopalatina, indivíduos controle sem a malformação foram avaliados sob
as mesmas condições clínicas na Faculdade de Odontologia da Universidade de
Cuiabá-UNIC (Cuiabá, MT, Brasil).
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIC (nº
285.091, Anexo 1) e recebeu apoio financeiro do edital PPSUS/FAPEMAT (nº00220139). Todos os participantes ou seus responsáveis assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice1).

3.2.2 EXAME CLÍNICO E PERIODONTAL
A população do estudo foi submetida à anamnese, aplicação do
questionário socioeconômico da ABEP (Associação Brasileira de Empresa de
Pesquisa; Anexo 2) e, exame clínico intrabucal por profissionais previamente
calibrados.
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As lesões de cárie foram diagnosticadas por exame visual com uso de
espelho clínico, por meio dos critérios recomendados pela Organização Mundial de
Saúde. Os índices de CPOD e ceo-d foram avaliados quanto a severidade
conforme a seguinte classificação: muito baixa (0,1 a 1,1); baixa (1,2 a 2,6);
moderada (2,7 a 4,4); alta (4,5 a 6,5) e muito alta (valores superiores a 6,6)22.
Na avaliação das alterações oclusais (Mordidas abertas, mordidas
cruzadas, trespasses verticais e horizontais), foi registrado apenas se os indivíduos
apresentavam normoclusão (1) ou maloclusão (2). O uso de aparelhos ortodônticos
também foi registrado.
A higiene bucal foi avaliada por meio do índice de placa dentária visível
(IP) de acordo com os critérios de Loe e Silness (1964)23. A avaliação periodontal
(gengivite e periodontite) foi realizada com sonda milimetrada tipo Williams (HuFriedy; DUFLEX, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), por meio dos índices de sangramento
(IS), profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NI).
O índices IP e IS foram avaliados em todos os dentes presentes na
cavidade bucal, nas superfícies vestibular, mesial, distal e palatina ou lingual. Para
avaliação do IS, a sonda foi introduzida e percorrida 0,5 mm no interior do sulco
gengival nas faces vestibular e palatina, durante 30 segundos. Os índices PS e NI
foram avaliados apenas nos dentes permanentes presentes, nas faces mesial,
vestibular e distal.
A severidade da gengivite e da periodontite também foi avaliada
segundo a seguinte classificação: Gengivite- (1) Saúde gengival (IP e IS<10%), (2)
Gengivite localizada (IP e IS  30%) e (3) Gengivite generalizada (IP e IS > 30%);
Periodontite- (1) Saúde periodontal (PS=NI), (2) Periodontite leve (PS-NI < 3mm),
(3) Periodontite moderada (3  PS-NI < 5mm) e (4) Periodontite avançada (PS-NI 
5mm)25.
O fluxo salivar foi avaliado por estimulação de saliva com parafina,
medindo-se o tempo necessário para se atingir um volume de 5 mL, sendo
classificado como: (1) normal, (2) baixo e (3) muito baixo24.
3.2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
Para análise do impacto da saúde bucal na qualidade de vida, 116
crianças e adolescentes foram incluídos na população, uma vez que o instrumento
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COHIP (Perfil do Impacto da Saúde Oral para Crianças- Anexo 3)26, selecionado
para o estudo, é indicado para indivíduos com idade entre 8 e 18 anos. Desta
forma, apenas os indivíduos das faixas etárias 2 (8 a 12 anos) e 3 (13 a 18 anos)
participaram desta parte da pesquisa.
O instrumento COHIP é composto por 34 questões relacionadas ao bem
estar da saúde bucal, bem estar funcional, bem estar social e emocional, ambiente
escolar e à autoimagem. Os indivíduos foram orientados a realizar a leitura,
cuidadosamente, e escolher a resposta que melhor descrevesse a situação a
respeito dos seus dentes, boca ou face, nas últimas duas semanas. A classificação
da qualidade de vida foi realizada de acordo com os scores; (1) Necessita melhorar
(0 a 50%), (2) Regular (51 á 70%), (3) Boa (71 á 90%), (4) Muito boa (maior que
90%).

3.2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para responder aos objetivos do estudo, foram utilizados, além de
técnicas básicas de análise exploratória, os testes estatísticos de Kruskal-Wallis,
Mann-Whitney, Qui-Quadrado e o Coeficiente de Correlação de Pearson. No
presente estudo, a hipótese nula foi rejeitada quando o valor de p≤ 0,05.
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A caracterização dos grupos caso-controle está apresentada na Tabela
1. A população caso foi composta de 78 indivíduos com fissuras labiopalatinas.
Para melhor compreensão e análise dos resultados, o grupo controle (sem fissura,
N=78) apresentou dados pareados em relação ao sexo e à faixa etária.
As populações caso-controle foram divididas em três faixas etárias: 5 a 7
anos, 8 a 12 anos e 13 a 18 anos.
Tabela 1. Caracterização das populações caso-controle segundo faixa etária, sexo,
tipo de fissura e classe econômica.

Caso

Controle

Característica
N

%

N

%

5 a 7 anos

20

26

20

26

8 a 12 anos

35

45

35

45

13 a 18 anos

23

29

23

29

Feminino

33

42

33

42

Masculino

45

58

45

58

FL

15

19

0

0

FLP

48

62

0

0

FP

15

19

0

0

SF

0

0

78

100

B1

0

0

6

8

B2

18

23

17

21

C1

30

38

32

41

C2

26

33

23

29

D

4

5

1

1

78

100

78

100

Faixa etária

Sexo

Tipo de fissura *

Classe econômica

Total

* FL- Fissura de lábio; FLP – Fissura de lábio e palato; FP – Fissura de palato; SF-Sem fissura
labiopalatina.
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As idades médias para o grupo caso, segundo as faixas etárias, foram:
6,5 (5-7 anos), 10,22 (8-12 anos) e 15,34 (13-18 anos). Enquanto que para o grupo
controle, foram: 6,19 (5-7 anos), 9,05 (8-12 anos) e 15,13 (13-18 anos).
Quanto

ao

status

dentário,

foram

encontradas

diferenças

estatisticamente significantes entre os grupos caso-controle para os índices de
CPOD (p=0,0002) e ceo-d (p<0,0001) (Tabela 2), sendo observado valores maiores
para os indivíduos sem fissuras labiopalatinas.
Quando os dentes permanentes e decíduos foram avaliados quanto a
presença de cárie dentária, restaurações e ausências dentárias, foi observado um
número maior de dentes cariados, para ambas as dentições, na população controle
(p=0,0476/CPOD; p=0,0415/ceo-d). Para os indivíduos com fissuras labiopalatinas,
a média de dentes permanentes cariados foi 0,37 (1,16) e 0,71 (1,76) para os
indivíduos do grupo controle.

Tabela 2- Apresentação dos valores referentes a média, mediana e desvio padrão
dos índices de CPOD e ceo-d, seguido do valor de p (Teste de Mann-Whitney).
Média CPOD
Grupos

Média ceo-d

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Caso (N=78)

1,66

1,45

1,19

1,48

1,16

0,66

Controle (N=78)

2,74

2,2

1,97

2,64

1,45

1,29

(p-valor)
(Mann-Withney)

A

Tabela

0,0002

3

mostra

<.0001

que

não

foram

encontradas

diferenças

estatisticamente significantes entre sexo, presença de fissura, classe econômica ou
fluxo salivar e os índices CPOD, nas duas populações. Por outro lado, diferenças
significantes foram observadas para faixa etária (p< 0,0001) e uso de aparelhos
ortodônticos (p< 0,0001). Quanto maior a faixa etária, maior foi o índice do CPOD.
No grupo controle, a presença de algum tipo de maloclusão elevou os valores do
CPOD (p= 0,0446). Quanto à severidade, os índices de CPOD foram considerados,
nas diferentes faixas etárias 5-7 anos/8-12 anos/13-18 anos de idade, muito baixo/
baixo/moderado para os indivíduos com fissura e muito baixo/baixo/alto para os
indivíduos sem a malformação.
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Para o índice de ceo-d, nos grupos caso-controle, quanto maior a faixa
etária, menor foi o valor do ceo-d (p<0,0001). O uso de aparelho ortodôntico
determinou menor valor médio do ceo-d para o grupo dos indivíduos com fissuras
labiopalatinas.
Para análise da condição periodontal, os índices IP, IS, PS e NI foram
avaliados e estão descritos, na Tabela 4, para os grupos caso-controle.
A Tabela 5 mostra o grau de severidade de gengivite e periodontite para
ambas as populações. Foi observado que 75% dos indivíduos sem fissuras
labiopalatinas apresentaram saúde gengival, 24% gengivite localizada e apenas
1%, gengivite generalizada. Por outro lado, na população com a malformação, 49%
apresentaram saúde gengival, 22% apresentaram gengivite localizada e 29%,
gengivite generalizada (p<0,0001). Não foi observada diferença estatisticamente
significante para a presença de periodontite nos dois grupos investigados.
O sexo e tipo de fissura não exerceram nenhuma influência na condição
periodontal, apenas a presença da malformação. Não foram observadas diferenças
estatisticamente significantes para faixa etária, classe econômica, uso de aparelho
ortodôntico e oclusão dentária quando a severidade da gengivite e periodontite foi
avaliada para os grupos caso-controle.
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Tabela 3- Análise do status dentário (índice CPOD) dos grupos caso-controle, segundo as variáveis faixa etária,
sexo, tipo de fissura, classe econômica, uso de parelho ortodôntico, oclusão dentária e fluxo salivar (Testes
Mann Whitney e Kruskal Wallis.

Grupo Caso(78)
Características

Faixa etária

Sexo

Tipo de
fissura

Classe
econômica

Uso de aparelho
ortodôntico
Oclusão
dentária
Fluxo salivar
Total

Categorias

Grupo Controle(78)

CPOD
N

CPOD

5 a 7 anos
8 a 12 anos
13 a 18 anos
Feminino
Masculino
FL
FLP
FP
SF
B1
B2
C1
C2
D
Não
Sim
Normoclusão
Maloclusão
(1) Normal

20
35
23
33
45
15
48
15
0
0
18
30
26
4
43
35
9
69
19

0,15
1,45
3,30
1,64
1,68
1,47
1,85
1,26
1,92
1,53
1,65
1,59
0,93
2,56
1,31
1,71
1,89

0,15
1,45
3,30
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
3,30
1,45
1,45
1,45

Desvio
Padrão
0,00
0,00
0,00
1,16
1,22
1,10
1,24
1,03
1,08
1,30
1,15
1,30
0,83
0,92
0,43
1,25
1,34

(2) Baixo

16

1,72

1,45

0,85

(3) Muito baixo

43
78

1,54

1,45

1,24

Média

Mediana

p-valor

<.0001

0,9308

0,2363

0,6532

<.0001
0,4964

0,5407

N

Média

Mediana

20
35
23
33
45
0
0
0
78
6
17
31
23
1
60
18
52
26
52

0,52
2,20
5,60
2,66
2,81
2,74
3,33
2,90
2,37
3,09
0,52
2,23
4,47
2,46
3,31
2,92

0,52
2,20
5,60
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
0,52
2,20
5,60
2,20
2,20
2,20

Desvio
Padrão
0,00
0,00
0,00
1,93
2,02
1,97
1,76
1,90
1,89
2,16
1,76
1,65
1,95
1,92
2,00

15

2,21

2,20

1,57

11
78

2,67

2,20

2,41

p-valor

<.0001

0,7948

-

0,3069

<.0001
0,0446

0,5013
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Tabela 4- Condição periodontal das populações caso-controle, segundo os
índices de placa (IP), de sangramento gengival (IS), profundidade de
sondagem (IP) e nível de inserção clínica (NI).

Grupos

Caso

Controle

Avaliação
Periodontal
IP
IS
PS
NI
IP
IS
PS
NI

N

78

78

Média

Mediana

0,65
0,31
2,02
1,04
0,46
0,06
1,87
1,00

0,66
0,10
1,93
1,00
0,39
0,02
1,82
1,00

Desvio
Padrão
0,34
0,67
0,44
0,19
0,33
0,10
0,51
0,01

IC 95%
(inferior)
0,58
0,15
1,91
0,99
0,38
0,03
1,75
1,00

IC 95%
(superior)
0,73
0,46
2,12
1,08
0,53
0,08
1,99
1,00

Tabela 5. Avaliação do grau de severidade de gengivite e periodontite nas
populações caso-controle (Teste do Qui-quadrado para independência).
Grupos
Caso
Control
e
Total
p-valor

N
(%)
N
(%)

1
38
(49)
58
(75)
96

Gengivite*
2
17
(22)
19
(24)
36

3
23
(29)
1
(1)
24

Total
78
(100)
78
(100)
156
<.0001

Periodontite**
1
2
45
33
(57)
(43)
44
34
(58)
(42)
89
67

Total
78
(100)
78
(100)
156
1,0000

* (1) Saúde gengival, (2) Gengivite localizada, (3) Gengivite generalizada
** (1) Saúde Periodontal, (2) Periodontite leve

Quanto ao impacto da saúde bucal na qualidade de vida (QV) dos
indivíduos com e sem fissuras labiopalatinas, a presença da fissura afetou
negativamente a qualidade de vida (p=0,0020), enquanto que o tipo de fissura
não influenciou a QV das crianças e adolescentes (Tabela 6).
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Tabela 6. Avaliação do impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos grupos
caso-controle e influência do tipo de fissura (COHIP; Teste do Qui-quadrado
para independência).
QV**
Variável

Categoria

Total
1

2

3

4

N

1

4

6

0

(%)

(9)

(36)

(55)

(0)

N

0

16

19

1

(%)

(0)

(44)

(53)

(3)

N

1

1

7

1

(%)

(10)

(10)

(70)

(10)

N

2

21

32

2

(%)

(4)

(37)

(56)

(4)

N

0

8

50

1

(%)

(0)

(14)

(85)

(2)

2

29

82

3

11

FL

Tipo de
fissura*

p-valor

FLP

36

FP

0,2097

10
57

Caso
Casocontrole

0,0020

59

Controle
Total

116

* (FL) Fissura de lábio, (FLP) Fissura de lábio e palato, (FP) Fissura de palato isolada, (SF) Sem
fissura labiopalatina.

**(1) Necessita melhorar (50%), (2) Regular (51-70%, (3) Boa (71-90%), (4) Muito boa
(>90%).

Na Tabela 7, para os indivíduos com fissura labiopalatina, pode ser
observada diferença estatisticamente significante para o sexo, sendo que 66%
dos meninos apresentaram QV boa (71-90%), enquanto que em 50% das
meninas a QV foi apenas regular (51-70%) (p=0,0252). Quanto a faixa etária,
67% das crianças entre 8-12 anos apresentaram QV boa, enquanto que para os
adolescentes, 44% apresentaram QV boa e 48%, QV regular (p=0,0508).

Tabela 7. Análise da do impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos indivíduos com (caso) e sem
(controle) fissuras labiopalatinas, segundo sexo, faixa etária e classe econômica (Teste do Qui-quadrado
para independência).

Característica

N
F
Sexo

(%)
N

M

Faixa etária

(%)

8a
12
anos

N

13 a
18
anos

N

B1

(%)

Classe
econômica

(%)
N
(%)

(%)
N

C1

(%)
N

C2

Total

1
2

2
12

3
10

4
0

(8)

(50)

(42)

(0)

0

9

22

2

(0)

(27)

(67)

(6)

0

9

21

2

(0)

(28)

(66)

(6)

2

12

11

0

(8)

(48)

(44)

(0)

1

6

8

1

QV
(Controle)

p-valor

24
0,0252
33

32

Total

1
0

2
4

3
21

4
1

(0)

(15)

(81)

(4)

0

4

29

0

(0)

(12)

(88)

(0)

0

4

31

1

(0)

(11)

(86)

(3)

0

4

19

0

(%)

(6)

(38)

(50)

(6)

1

9

7

1

(6)

(50)

(39)

(6)

0

6

14

0

(0)

(30)

(70)

(0)

0

0

3

0

(0)

(0)

(100)

(0)

2

21

32

2

25

(0)

(17)

(83)

(0)

16

0

0

6

0

(0)

(0)

(100)

(0)

18

0

1

13

0

(0)

(7)

(93)

(0)

0,5588

0

4

17

1

20

(0)

(18)

(77)

(5)

3

0

3

14

0

(0)

(18)

(82)

(0)

257

0

8

50

1

p-valor

26
0,5648
33

36

0,0508

N
B2

Total

QV *
(Caso)

Categoria

0,8170
23

6

14
0,7594
22

17
59

* (1) Necessita melhorar (50%), (2) Regular (51-70%, (3) Boa (71-90%), (4) Muito boa (>90%).
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A saúde bucal de crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas tem
sido investigada por meio da avaliação da presença de cárie dentária, nível de
higiene bucal e grau de inflamação gengival12,14,15,17,27-31. Para tal finalidade,
parâmetros como os índices de cárie CPOD e ceo-d12-15,27,28,30,32,33, índices para
determinação do perfil periodontal, IP, IS, NI e PS14,16-19,27,28, bem como análises
microbiológicas16,17,28,29, o fluxo salivar27, presença de maloclusões27, mobilidade
dentária e perda óssea16-18, têm sido utilizados.
Interessantemente, no presente estudo, os índices de ceo-d e CPOD,
bem como a taxa de dentes cariados foram maiores para os indivíduos sem fissuras
labiopalatinas, ao contrário do que foi observado na maioria das investigações
anteriores12,14,15,27,30. Entretanto, alguns estudos não mostraram diferença na
prevalência de cárie em dentes permanentes28,31, enquanto que Tannure et al.
(2013)31 observaram maior prevalência em dentes decíduos para os indivíduos sem
fissuras, concordando com o presente estudo. A disparidade dos resultados pode ter
ocorrido em função de diferenças metodológicas como o tamanho e seleção da
população, levando-se em consideração a raça, distribuição geográfica (fluoretação
da água), faixa etária, presença e pareamento dos indivíduos controles, bem como a
seleção dos parâmetros de avaliação da saúde bucal34. Adicionalmente, Hasslof &
Twetman (2007)35, em revisão sistemática da literatura de estudos caso-controle,
concluíram que não é possível afirmar que crianças e adolescentes com fissuras
labiopalatinas tenham maior prevalência de cárie em função da qualidade das
investigações existentes, que variou de baixa a moderada, resultando em achados
conflitantes e inconclusivos.
Embora Al-Wahadni et al. (2005)14 tenham observado altos índices de
cárie dentária nas crianças com fissuras labiopalatinas, as médias dos índices de
ceo-d/CPOD (1,48/1,66), na presente investigação, foram consideradas baixas,
concordando com estudos anteriores12,31. Al-Wahadni et al. (2005)14 atribuíram os
achados a uma certa negligência por parte dos pais das crianças com a
malformação, em relação à saúde bucal, em função da maior preocupação com
outros aspectos inerentes à fissura como as cirurgias reparadoras, alterações da
fala, audição e aspectos alimentares. Desta forma, acredita-se que a baixa
prevalência de cárie dentária observada no presente estudo, representa resultado
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significante em relação a saúde bucal destes indivíduos. Este fato aponta a
importância da participação desta população em programas de promoção de saúde
e prevenção, que favorecem a obtenção de índices de cárie dentária mais baixos
que os indivíduos sem a malformação congênita, mesmo apresentando riscos mais
altos inerentes às desordens causadas pelo defeito anatômico12,14,15,27,30,31.
Na presente investigação, quanto maior foi a faixa etária, maiores foram
os valores do CPOD para as populações caso-controle, concordando com AlWahadni et al. (2005)14 para os indivíduos com fissuras labiopalatinas. Análises
anteriores dicotômicas e de multi-regressão identificaram que o uso de mamadeira e
o grau de escolaridade da mãe foram determinantes para a presença de cárie em
crianças pré-escolares com fissuras labiopalatinas36,37. Entretanto, com o aumento
da idade, muitas mudanças de ordem física e psicossocial ocorrem, as quais podem
determinar uma menor prática de higiene bucal e um aumento da ingestão de
bebidas e alimentos açucarados que poderiam contribuir para o aumento do risco à
carie dentária e doença periodontal38,39.
Contrariamente, o índice de ceo-d foi menor com o aumento da idade,
discordando de Moura et al. (2013)13, que observaram a prevalência de cárie em
bebês de 6 a 36 meses de idade. Os resultados distintos poderiam ser explicados
pela diferença da idade investigada. No presente estudo, o ceo-d foi avaliado em
crianças entre 5 e 12 anos de idade, as quais apresentam melhor controle motor
para a escovação dentária, além de entenderem e aceitarem melhor a higiene
bucal38,40,41. Também, é importante ressaltar que o aumento da idade, determina
maior numero de dentes esfoliados, o que explica os menores valores de ceo-d para
as idades mais avançadas.
Assim como em investigações anteriores, no presente estudo, não foram
observadas diferenças significantes entre os índices de CPOD e sexo13, tipo de
fissura12-15,27, classe econômica30 ou fluxo salivar entre os indivíduos com e sem
fissuras labiopalatinas. Entretanto, estudos anteriores observaram que os indivíduos
com FLP apresentam pior higiene bucal e maior prevalência de cárie do que aqueles
com fissuras isoladas de lábio ou palato36,42, assim como Ankola et al. (2005)32
observaram maiores índices ceo-d para as crianças com FP e FLP do que nas
crianças com FL.
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A presença de alguma maloclusão não interferiu na prevalência da cárie
dentária nos indivíduos com fissuras labiopalatinas apenas no grupo sem a
malformação, concordando com estudo anterior15. Contrariamente, Dahllof et al.
(1989)27 observaram que a presença da malformação determina maiores alterações
oclusais, que dificultam a higiene bucal, aumentando o risco à cárie dentária. No
presente estudo, o tratamento ortodôntico aumentou os índices de cárie dentária em
ambas as populações, provavelmente em função da maior dificuldade de
higienização bucal.
Embora haja grande variação de metodologias para avaliação do perfil
gengival e periodontal de crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas34,
parâmetros como os índices de placa (IP), sangramento (IS), profundidade de
sondagem (PS), nível de inserção clínica (NI), mobilidade dentária e perda óssea
têm sido muito utilizados em diferentes combinações14,16-18,27-29.
No presente estudo, não foram observadas diferenças estatisticamente
significantes nas populações estudadas entre tipo de fissura14,17,28, sexo6,14, faixa
etária6,17, classe econômica36 ou oclusão27 e perfil gengival e periodontal28.
Entretanto, Mutthieni et al. (2010)18 observaram a influência do tipo de fissura no
perfil periodontal, por meio de valores de IP, IS, PS e NI significantemente maiores
nos indivíduos com fissuras de lábio e palato do que naqueles com fissuras de
palato isolada, uma vez que nas fissuras completas de lábio e palato, maiores
alterações oclusais são observadas, que dificultam a higiene bucal.
A presença da malformação foi determinante para o agravamento da
inflamação gengival sendo observado 29% de casos de gengivite generalizada entre
os indivíduos com a malformação, contra apenas 1% entre os indivíduos controle.
Estes achados estão em concordância com investigações anteriores14,27,29,34 e
poderiam ser explicados pelas piores condições de higiene bucal dos indivíduos com
fissuras labiopalatinas, com maiores valores de IP12,14,16,17,34 e IS. Por outro lado, em
alguns estudos não foram observadas diferenças no grau de inflamação gengival
entre as populações com e sem a malformação17,28.
A maioria dos indivíduos avaliados dos grupos caso-controle apresentou
saúde periodontal, sendo observado apenas casos de periodontite leve sem
diferença significantes entre os grupos, o que poderia ser explicado pela
investigação apenas de indivíduos jovens, sabendo-se que o agravamento da

54

doença periodontal ocorre com a idade6. Ao avaliar o perfil periodontal de
adolescentes e adultos com fissuras labiopalatinas, Bollor et al. (2010)19 observaram
maior prevalência de periodontite em indivíduos com a malformação, mas a
severidade foi maior nos casos de defeitos mais amplos e/ou com envolvimento de
lábio, rebordo alveolar e palato.
O impacto da presença de fissuras labiopalatinas é de grande importância
no contexto da saúde pública, uma vez que representa a malformação craniofacial
mais frequente, afetando lábios e outras estruturas da cavidade bucal9. A fissura
labiopalatina ao determinar uma variedade de alterações oclusais, funcionais e
psicossociais, afetam a qualidade de vida desta população43-45. No presente estudo,
a presença da fissura influenciou negativamente a qualidade de vida das crianças e
adolescentes investigados. Entretanto, em revisão sistemática e metanálise, a
malformação afetou negativamente apenas a qualidade de vida de adultos e nas
crianças com fissuras labiopalatinas, a saúde psicológica foi a área mais afetada45. A
diferença nos achados poderia ser explicada pelo uso de instrumentos distintos e
ausência de indivíduos controles em alguns estudos investigados.
O instrumento COHIP, validado e com reprodutibilidade confirmada26, foi
utilizado, no presente estudo, e tem sido amplamente indicado para avaliação do
impacto da saúde bucal na qualidade de vida de criança e adolescentes com
fissuras labiopalatinas44,46-49.
Na presente investigação, o tipo de fissura e a classe econômica não
interferiram na qualidade de vida dos indivíduos estudados, confirmando achados
anteriores48,50. Contrariamente, Bos et al. (2011)46 observaram melhor qualidade de
vida, especialmente no quesito bem estar funcional, nos indivíduos com fissuras de
lábio, com ou sem envolvimento do rebordo alveolar, uma vez que nestes casos, não
há alteração do padrão da fala, deficiência auditiva ou alterações de deglutição
inerentes à malformação1,6. Nos indivíduos com fissuras labiopalatinas, foi
observada pior qualidade de vida na fase da adolescência (13-18 anos de idade),
confirmando os achados de Bos et al. (2013)46, especialmente no que diz respeito
aos sintomas orais e bem estar funcional. Entretanto, os mesmos autores não
observaram diferença entre os sexos, contrariando os resultados da presente
investigação, na qual a presença da fissura influenciou negativamente a qualidade
de vida das meninas. Este resultado sugere que o sexo feminino sofra mais com o
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impacto estético imposto pelas fissuras com envolvimento do lábio, ou funcional,
quando há envolvimento do palato, principalmente, nos quesitos autoimagem e bem
estar social e funcional.
Os resultados observados, no presente estudo, em relação aos menores
índices de cárie para a população com fissura labiopalatina confirmam a efetividade
do programa educativo e preventivo do serviço da Odontologia do Setor de Fissuras
do HGU, Cuiabá-MT, além de reforçar a importância do acompanhamento
multidisciplinar para manutenção da saúde e qualidade de vida desta população.
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3.5 CONCLUSÃO
Baseado nos resultados do presente estudo, podemos concluir que:


Os índices de cárie em ambas as dentições, decídua e permanente, foram
maiores para os indivíduos sem fissuras labiopalatinas. Entretanto, na
dentição permanente, quanto maior a idade, maiores são os valores do
CPOD, nas duas populações investigadas.



A presença da inflamação gengival foi mais freqüente nas crianças e
adolescentes com a malformação congênita.



A presença da fissura labiopalatina afetou negativamente a qualidade de vida
dos indivíduos estudados, especialmente no sexo feminino.

58

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

59

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS


Programas multidisciplinares de atendimento de indivíduos com fissuras
labiopalatinas são fundamentais para prevenção e manutenção da saúde
bucal.



A elaboração de planos de ação para solucionar problemas específicos
inerentes à deformidade congênita, relacionados ao bem-estar funcional,
psicossocial, autoimagem e ambiente escolar, é fundamental para a melhora
da qualidade de vida geral desta população.
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APÊNDICES
Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você/seu filho(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:
“Biofilme oral e parâmetros da saúde bucal de crianças e adolescentes com fissuras
labiopalatinas”. Este estudo visa a identificação e o maior conhecimento da microbiota cariogênica e
pariodontopatogênica em crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas que contribuirá para a
elaboração de programas de prevenção à cárie dentária e doenças periodontais específicos a esta
população, bem como permitirá melhorar o protocolo de atendimento multidisciplinar dos mesmos,
reduzindo o risco a doenças bucais e melhorando a qualidade de vida desta população.
Os procedimentos de coleta de dados e amostras serão realizados em uma única sessão da
seguinte forma: Os dados serão coletados por meio de entrevistas e preenchimento de questionários
sócio-econômico da ABEP e de qualidade de vida; você/seu filho será submetido a um exame clínico
dentário e gengival por meio de sondas clínica e periodontal e espelho clínico; os materiais biológicos
serão coletados das mucosas nasal e bucal (assoalho bucal, língua, bochecha e superfícies
dentárias) por meio de dispositivos específicos (Swabs e cones de papel absorvente).
DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Este estudo não envolverá riscos à
população, uma vez que não serão realizados procedimentos clínicos invasivos ou utilizados qualquer
material ou medicação sistêmica. Adicionalmente, o exame clínico e a coleta das amostras serão
realizados com auxílio de materiais e instrumentais esterilizados. Entretanto, com os resultados desta
pesquisa, você/seu filho estará contribuindo para melhoria do protocolo de atendimento às crianças e
adolescentes com fissuras labiopalatinas, além de ser beneficiado com o diagnóstico precoce de
lesões de cárie e doenças periodontais, podendo ser encaminhado imediatamente para o tratamento.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSINTÊNCIA: Se o risco ou a doença for
diagnosticada, você/seu filho será imediatamente encaminhado para o tratamento ou para o
programa de prevenção a doença, caso seja necessário.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: Você/seu filho(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar.
Você/seu filho(a) é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a
participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá
acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua
identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados do exame clínico e laboratorial serão
confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua
permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.
Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no seu prontuário clínico da Universidade
de Cuiabá-UNIC e outra será fornecida a você.
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CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS
DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma
compensação financeira adicional.
DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA
PARTICIPANTE: Eu, ___________________________________________________ fui
informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas
dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão
se assim o desejar. A professora orientadora, Dra. Andreza Maria Fábio Aranha, e a professora coorientadora, Dra. Alessandra

Nogueira Porto certificaram-me de que todos os dados desta

pesquisa serão confidenciais. Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão
absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Kadyja
Veiga ou professoras responsáveis no telefone (65) 3363-1271. Declaro que concordo em participar
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

_______________________________________________________________
Nome

Assinatura do Participante

Data

________________________________________________________________
Nome

Assinatura do Pesquisador

Data

________________________________________________________________
Nome

Assinatura da Testemunha

Data
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Anexo 2- CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA – ABEP
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL-ABEP

NOME DO PACIENTE:DADE DO PACIENTE:
NOME DO RESPONSÁVEL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
DATA DE AVALIAÇÃO:
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:

Variável
Posse de ítens
TV em cores
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregada mensalista
Máquina de lavar
Videocassete e/ou DVD
Geladeira
TOTAL
Grau de instrução do chefe da família
Analfabeto/até 3a. Série fundamental/até 3a.
Série do 1o. grau
Até 4a. Série fundamental/até 4a. Série do
1o. Grau
Fundamental completo/1o. Grau completo
Médio completo/2o. Grau completo
Superior completo
TOTAL
TOTAL DE PONTOS
CLASSE

Quantidade

No. de pontos
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Anexo 3: Instrumento de Qualidade de Vida- COHIP
Nome: _____________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/____ Idade___________________
Telefone: ( )________________

COHIP- PERFIL DO IMPACTO DA SAUDE BUCAL DA CRIANÇA
Por favor, leia cada afirmativa, cuidadosamente, e escolha a
resposta que melhor descreve você nos ultimos 3 meses em
relação a seus dentes, boca ou face. Nós queremos saber como
você realmente se sente.
As respostas devem ser respondidas como:
0 = nunca
1 = quase nunca
2 = as vezes
3 = frequentemente
4 = quase sempre

Saúde bucal- Bem estar
1.Eu tenho tido dor em meus dentes / dor de dente

0

1

2

3

4

2.Eu tenho respirado pela boca ou roncado

0

1

2

3

4

3.Eu tenho dentes descoloridos (amarelados?) ou manchas 0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5. Eu tenho dor ou locais doloridos na boca ou ao redor da 0

1

2

3

4

em meus dentes
4.Eu tenho dentes quebrados ou espaços entre os dentes
boca
6. Eu tenho mau hálito

0

1

2

3

4

7. Eu tenho sangramento gengival

0

1

2

3

4

8. A comida fica presa no dente ou entre meus dentes

0

1

2

3

4

9. Eu tenho dor ou sensibilidade nos dentes com alimento 0
ou líquido frio ou quente

1

2

3

4

10. Eu tenho boca ou lábios secos

1

2

3

4

Bem estar funcional

0

75

11.Eu tenho problemas ao morder ou mastigar alimentos 0

1

2

3

4

como maçã, cenoura ou carne firme
12. Eu tenho dificuldades ao comer alguns alimentos

0

1

2

3

4

13. Eu tenho problemas para dormir

0

1

2

3

4

14. Eu tenho dificuldade para dizer certar palavras

0

1

2

3

4

15. Pessoas têm tido dificuldades para entender o que eu 0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

17. Eu tenho estado infeliz ou triste

0

1

2

3

4

18. Eu tenho me sentido preocupado ou ansioso

0

1

2

3

4

19. Eu tenho evitado sorrir ou rir com outras crianças

0

1

2

3

4

20. Eu tenho me achado diferente

0

1

2

3

4

21. Eu tenho me preocupado sobre o que as outras 0
pessoas pensam sobre minha malformação

1

2

3

4

22. Eu tenho me sentido tímido(a) ou encabulado(a)

0

1

2

3

4

23. Eu tenho sido vítima de provocações, “bullying” e sido 0

1

2

3

4

1

2

3

4

falo
16. Tem dificuldade para manter meus dentes limpos
Bem estar social e emocional

xingado(a) por outras crianças
24.

Eu

tenho

desconfortável
malformação

ficado
ao ser

chateado(a)

ou

me

questionado(a) sobre

sentido 0
minha

Ambiente escolar
25.Eu tenho faltado à escola por algum motivo

0

1

2

3

4

26. Eu tenho tido dificuldade em prestar atenção na escola

0

1

2

3

4

27. Não quero falar/ ler em voz alta na escola

0

1

2

3

4

28. Não tenho querido ir a escola

0

1

2

3

4

29. Eu tenho me sentido confiante

0

1

2

3

4

30. Eu tenho me sentido atraente/bonito(a)

0

1

2

3

4

31. Eu tenho dentes bons

0

1

2

3

4

32. Eu me sinto bem em relação a mim

0

1

2

3

4

33. Quando eu for mais velho(a), eu acredito (acho) que 0

1

2

3

4

1

2

3

4

Auto-imagem

terei dentes bonitos
34. Quando eu for mais velho(a), eu acredito (acho) que 0
terei boa saúde

