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RESUMO 

 

 

Silva TMC. Impacto das doenças e desordens bucais na qualidade de vida 
relacionada à saúde bucal de crianças e adolescentes com doença renal crônica 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016. Versão Corrigida. 
 
 
Introdução: Embora haja estudos sobre a qualidade de vida em pacientes com 

doença renal crônica (DRC) em relação aos seus impactos psicológicos e 

comportamentais, a ênfase da qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

(QVRSB) em crianças e adolescentes portadores de DRC não existe na literatura. 

Por se tratar de uma doença sistêmica com repercussões clínicas bucais 

significativas, a avaliação do impacto das mesmas sobre a QVRSB se mostra 

essencial. Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar a relação entre saúde bucal e QVRSB 

de crianças e adolescentes com DRC e comparar ao grupo controle de crianças e 

adolescentes sem manifestação clínica de DRC (saudáveis). Material e método: 

Este estudo transversal contou com a participação de 100 crianças e adolescentes 

com DRC cadastrados no Instituto da Criança (ICr/USP), com idade entre 8-18 anos 

(média ± desvio padrão = 13,04 ± 2,57),  e 100 crianças e adolescentes saudáveis 

que foram pareados por gênero e idade aos nefropatas e selecionados na 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo - FOUSP. A Saúde bucal 

foi caracterizada por meio da avaliação do Índice de sangramento gengival (ISG), 

Índice de placa (IP), Índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) e 

Índice de defeito de desenvolvimento do esmalte dentário (DDE). Para avaliação da 

QVRSB foi selecionado o instrumento Peds QL® – Escala de Saúde Bucal - relato da 

criança e adolescente. Resultados: Cada grupo era composto por 67 crianças e 

adolescentes (67%) do gênero masculino e 33 crianças e adolescentes (33%) do 

gênero feminino. Nas avaliações bucais observamos que, em geral, a maioria das 

crianças e adolescentes com DRC apresentaram inflamação gengival moderada a 

severa (77%), pobre higiene bucal (62%) e DDE (66%) significativamente maiores do 

que o grupo de crianças e adolescentes saudáveis, inflamação gengival moderada a 

severa (12%) (p< 0,001),pobre higiene bucal (6%)(p<0,001) e DDE (10%) (p<0,001). 

No entanto, em relação à experiência da doença cárie o grupo controle apresentou 

uma maior experiência da doença cárie comparado ao grupo de crianças com DRC 



 
 

(p< 0,001).  Quando avaliamos os escores médios entre os dois grupos, observamos 

que os pacientes do grupo com DRC apresentaram pior percepção da QVRSB 

(59,25 ± 22,80) do que os pacientes do grupo controle (80,5 ± 16,63). O modelo 

multivariado mostrou a associação de menor experiência da doença cárie, 

inflamação gengival independente da intensidade com a QVRSB de crianças e 

adolescentes com DRC e no grupo controle a associação foi apenas com 

experiência da doença cárie com a QVRSB. Conclusão: Diante disso, intervenção 

odontológica precoce em pacientes com DRC deve ser realizada, sempre que 

possível, com o objetivo de planejar ações que melhorem a saúde bucal desses 

indivíduos, uma vez que desordens e doenças bucais podem afetar diretamente os 

aspectos da QVRSB de crianças e adolescentes com DRC.   

 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Saúde bucal. 

Doença renal Crônica. Criança. Adolescente. 



ABSTRACT 

 

 

Silva TMC. Impacto of oral diseases and disorders on the oral health-related quality 

of life of children and adolescents with chronic kidney disease [dissertation]. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão 

Corrigida. 

 
 
Introduction: A few number of studies focusing on the quality of life of chronic 

kidney disease (CKD) individuals concerning psychological and behavioural impacts 

have been reported in the literature. Nevertheless, there are no studies focusing on 

the impact of oral health-related quality of life (OHRQoL) of CKD children and 

adolescents. CKD is a systemic disease that displays significant oral impact. 

Therefore, it has been essential to evaluate these impacts on the OHRQoL of this 

population. Aim: Evaluate the relationship between the oral health and OHRQoL of 

CKD children and adolescents, and compare it to a control group.Material and 

method: One hundred children and adolescents, aged 8-18 years (mean age ± SD = 

13,04 ± 2,57), with definite medical diagnosis of CKD and attending the Children 

Institute of the Medical School - University of São Paulo (USP), comprised this cross-

sectional study. The control group was comprised of 100 clinically healthy individuals 

attending the Dental School – University of São Paulo. Individuals were age and 

gender matched. Oral health was characterised by means of the gingival bleeding 

index (GBI), plaque index (PI), the decayed, missing, and filled teeth (DMFT) index 

and the developmental enamel defect (DDE) index. All children and adolescents 

answered the Peds QL® instrument- oral health scale. Results: Each group was 

composed of 67 male children and adolescents (67%) and 33 female (33%) 

individuals. Overall, oral health evaluation showed that 77% children and adolescents 

presented moderate to severe gingival inflammation, poor oral hygiene (62%) and 

DDE (66%) significantly higher than the control group that presented moderate to 

severe gingival inflammation (12%) (p< 0.001), poor oral hygiene (6%) (p< 0.001) 

and DDE (10%) (p<0.001). However, concerning dental caries experience, the 

control group showed greater values compared to the CKD group (p< 0.001). 

Evaluation of the mean score values between groups demonstrated that CKD 



 
 

individuals show worse perception of OHRQoL (59.25 ± 22.80) compared to the 

control group (80.5 ± 16.63). Multivariate analysis showed smaller association among 

dental caries experience, gingival inflammation (independent on the severity) with the 

OHRQoL of these individuals. In the control group, the association occurred only for 

the dental caries experience. Conclusion: Early dental intervention in CKD 

individuals should always occur, aiming action plans that improve their oral health, 

once oral manifestations can directly affect the aspects of the OHRQoL of these 

individuals. 

  
 

Keywords: Oral health-related quality of life. Oral health. Chronic kidney disease. 
Child. Adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença renal crônica (DRC) é apontada hoje como um problema mundial de 

saúde pública, com grande incremento de sua prevalência e incidência (Naghettini et 

al., 2012). Por esta razão, existe grande preocupação na população em relação aos 

seus antecedentes, prognóstico e fatores de risco (Levey et al., 2007; Naghettini et 

al., 2012). 

A perda das funções excretoras e regulatórias dos rins promove alterações na 

formação dos ossos, anemia e hipertensão que devem ser consideradas antes e 

durante os procedimentos odontológicos. As nefropatias também favorecem o 

surgimento de alterações bucais que devem ser atentamente observadas pelo 

cirurgião-dentista (Martins et al., 2008; Chidambaram, 2014). 

A DRC induz a anormalidades na cavidade bucal tanto em tecidos moles, 

quanto em tecidos duros. Na literatura, há relatos de presença de estomatites, 

alterações no fluxo salivar, xerostomia, odor urêmico, disgeusia, mucosa pálida, 

defeitos no desenvolvimento do esmalte dentário, inflamações gengivais, 

crescimento gengival, alta prevalência de cálculo dentário e baixa prevalência de 

cárie.  

Além disso, os cuidados aos pacientes com DRC resultam em custos 

elevados para o sistema de saúde pela dificuldade, complicações e heterogeneidade 

dos recursos terapêuticos necessários. Em crianças e adolescentes a gravidade é 

ainda mais evidenciada, dadas às peculiaridades de cada faixa etária, fazendo com 

que o tratamento desses pacientes seja quase individualizado e, portanto, mais 

complicado e dispendioso (Warady; Chadha, 2007). 

À medida que as desordens e doenças da cavidade bucal de crianças e 

adolescentes com DRC interferem em suas atividades cotidianas e afetam seu bem-

estar podemos supor que ocorra um impacto na qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal desses indivíduos, comprometendo ainda mais a saúde desses 

pacientes. 

Dessa forma a avaliação da qualidade de vida (QV) em pacientes com DRC é 

de extrema relevância, já que crianças e adolescentes com DRC requerem dieta 

restrita, uso prolongado de vários medicamentos, mudanças no estilo de vida, bem 

como complicações físicas, desordens de desenvolvimento neurológico, 
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anormalidades na cavidade bucal e problemas psicossociais o que podem 

comprometer seu bem estar biopsicossocial.  

Nesse contexto, este trabalho ressalta a importância no assunto, à medida 

que não há relatos na literatura a respeito da mensuração que o impacto das 

desordens e doenças bucais podem trazer para a qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal (QVRSB) de crianças e adolescentes com DRC. Os resultados 

encontrados nesse estudo poderão contribuir com informações relevantes para 

melhoria dos programas educativos, assistenciais e de intervenção em saúde bucal 

para crianças e adolescentes com DRC. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

DRC é caracterizada pela presença de lesão e/ou perda da função renal (taxa 

de filtração glomerular – TFG) num período de 3 (três) meses ou mais, independente 

do diagnóstico. A lesão renal é normalmente identificada por presença de 

marcadores da doença que estão presentes no sangue, urina, exames de imagens 

dos rins e trato urinário e na biópsia renal. Por outro lado, a perda da função renal ou 

Insuficiência Renal (IR) se institui quando os valores do clearance de creatinina são 

menores que 60 ml/min/1,73m2 e é diferenciada em estágios (3 a 5) de acordo com 

a intensidade da perda da função renal (Moschella,2003;Wühl; Schaefer, 2008). A 

Tabela 1.1 mostra a classificação da DRC de acordo com a função renal.  

 

Tabela 1.1 – Estadiamento da DRC 

Estágio 
TFG 

(mL/min/1,73m
2
) 

Descrição Foco do tratamento 

1 ≥ 90 Lesão renal com TFG 

normal ou aumentada 

Identificar e tratar condições 

primárias e comorbidades 

2 60 a 89 Lesão renal com 

redução discreta da 

TFG 

Frear a progressão da DRC e 

diminuir o risco de doença 

cardiovascular 

3 30 a 59 Redução moderada 

da TFG 

Avaliar e tratar as complicações 

4 15 a 29 Redução severa da 

TFG 

Preparar o paciente para a terapia 

renal substitutiva (TRS) 

5 < 15 Falência renal 

(diálise) 

Iniciar TRS 

 

Fonte: Adaptado de Hogg et al. (2003) 
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DRC tem apresentado incidência e prevalência crescentes na população 

pediátrica. Os dados epidemiológicos de crianças e adolescentes com DRC são 

raros. Quando são avaliados, geralmente esses indivíduos já estão em estágios 

avançados do comprometimento renal e já fazem o uso de TRS como diálise ou 

transplante (Nogueira et al., 2011). 

Um levantamento epidemiológico no estado de São Paulo em 2008 estimou 

que a prevalência de DRC era de 23,4 casos por milhão da população com idade 

compatível (pmpic) em pacientes menores de 18 anos de idade (Nogueira et al., 

2011). Os autores constataram que esse valor pode estar subestimado pelo fato de 

se basear em casos de crianças e adolescentes que chegam ao estádio terminal da 

DRC, e também por apresentar valores muito menores do que os obtidos em outras 

partes do mundo. Nos Estados Unidos da América a prevalência de DRC é de 85 

casos pmpic, na Europa é de 65 casos pmpic e Nova Zelândia e Austrália é de 50 

casos pmpic (Hogg et al., 2003; Nogueira et al., 2011;  Ardissino et al., 2012).  

A etiologia da DRC na infância retrata um perfil diferente das manifestações 

descritas por pacientes adultos. Enquanto nos adultos prevalece hipertensão arterial 

e Diabetes Mellitus, nas crianças e adolescentes fatores como baixo peso ao 

nascimento, história familial de doença cística renal, história pregressa de refluxo 

vesicoureteral, infecção do trato urinário, síndrome hemolítico-urêmica, nefrite e 

nefrose são condições de risco específico para DRC em idade pediátrica (Hogg  et 

al., 2003). Presença de obesidade, hipertensão e proteinúria, que são apontados 

como fatores de risco para adultos, podem, nas crianças, agravar ou intensificar o 

avanço da doença (Wühl; Schaefer, 2003; Chadha; Warady, 2005). Além disso, 

crianças e adolescentes com DRC, podem apresentar manifestações não 

observadas nos adultos, como retardo de crescimento e atraso na maturação física, 

sexual e mental, requerendo assim a atenção de uma equipe multidisciplinar 

(Chadha; Warady, 2005). 

O progresso da DRC, geralmente é assintomático, não apresenta sinais e 

sintomas, até que a doença atinge seu estágio avançado. Apenas nesta etapa que a 

família do paciente costuma procurar cuidados médicos. Entretanto, ele já apresenta 

uma ou mais complicações e/ou comorbidade da doença (Hogg et al., 2003; Bastos; 

Kirsztajn, 2011). 

O diagnóstico precoce e abordagem terapêutica adequada tornam-se 

primordial para a sobrevida do paciente com DRC. O foco terapêutico da DRC deve 



29 
 

direcionar a limitação da lesão renal em seu estágio inicial, enquanto que 

posteriormente, com a progressão do dano renal, o tratamento terá como principal 

objetivo prevenir ou tratar as consequências metabólicas da perda progressiva da 

função renal (Hogg et al., 2003; Levey et al., 2007; Naghettini et al., 2012). 

As medidas terapêuticas para DRC são as seguintes: tratamento dietético, 

medicamentoso, diálise peritoneal (DP), hemodiálise (HE) e o transplante renal (TR). 

Os critérios do tratamento seguem à evolução da DRC, em conformidade com o 

grau de comprometimento da função renal, sendo que a DP, HE e o TR são 

destinados para a fase de falência renal (Hogg et al., 2003; Bastos; Kirsztajn; 2011; 

Naghettini et al., 2012 ). 

A equipe de saúde deve trabalhar de forma transdiciplinar nos pacientes com 

DRC, frente à cronicidade da doença e das profundas mudanças dela decorrentes, 

como no estilo de vida da criança e de seus familiares, para tentar reduzir os 

impactos e efeitos da doença e, ao mesmo tempo, favorecer  uma melhor qualidade 

de vida (QV) ao paciente (Goldstein et al., 2007; Dinwiddie et al.,2006). 

 

2.1.1 Manifestações e alterações bucais em crianças e adolescentes com DRC 

 

Diversos estudos relatam os efeitos crônicos da doença renal nas condições 

bucais. As alterações mais frequentes são mucosa pálida, defeitos no 

desenvolvimento do esmalte dentário, inflamação gengival, acúmulo de biofilme 

bucal, crescimento gengival, alta prevalência de cálculo dentário, xerostomia, 

alteração no fluxo salivar, odor urêmico, disgeusia, estomatites e baixa prevalência 

de cárie (Al-Nowaiser et al., 2003; Davidovich et al., 2005; Martins et al., 2006). 

Estudo realizado em 2005, em dois hospitais de Israel, teve como objetivo 

descrever a condição bucal de crianças, adolescentes e adultos jovens com DRC e 

comparar com indivíduos que não apresentavam histórico de nefropatia ou qualquer 

outra condição sistêmica na saúde. Os pacientes foram alocados em 5 grupos: 

Grupo 1: pacientes com DRC; Grupo 2: pacientes submetidos a diálise; Grupo 3: 

pacientes submetidos a diálise e transplante; Grupo 4: pacientes submetidos a 

transplante e Grupo 5: pacientes saudáveis. Na avaliação bucal foram examinados: 

índice de cárie, defeitos no desenvolvimento do esmalte dental, obliteração pulpar, 

biofilme bucal, sangramento gengival, recessão gengival, crescimento gengival. O 

tratamento da DRC foi relacionado com as variáveis da avaliação bucal.  Os grupos 
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com DRC apresentaram maior índice de biofilme bucal, sangramento gengival, maior 

profundidade nas sondagens, perda de inserção gengival, obliteração pulpar e 

defeito no desenvolvimento do esmalte dentário e menos cáries quando comparado 

ao grupo controle. O índice de biofilme bucal foi maior nos grupos que foram 

submetidos à diálise e o crescimento gengival foi mais evidente no grupo que 

realizou transplante. Os autores concluíram que a extensão do tempo da fase final 

da DRC e o tipo de tratamento realizadotiveram influência significativa sobre a 

condição bucal desses individuos (Davidovich et al., 2005). 

Nakhjavani e Bayramy, em 2007, avaliaram a condição bucal de 53 crianças 

na faixa etária de 5 a 18 anos submetidas à hemodiálise. Fatores como gênero, 

idade, anemia, doença cardiovascular, tempo da diálise e drogas imunossupressoras 

administradas foram avaliadas e associadas com as condições bucais de cada 

criança ou adolescente.  As crianças apresentavam inflamação gengival e baixa 

prevalência de cárie. O estudo demonstrou uma correlação importante entre o tempo 

de hemodiálise e a presença de anemia com a condição gengival do paciente. A 

presença de gengivite de moderada a severa foi cinco vezes maior nos pacientes 

que estavam realizando hemodiálise a mais de um ano. Pacientes com anemia 

também apresentaram gengivite, de moderada a severa.  Os autores ressaltaram 

que crianças e adolescentes com DRC precisam de orientação de higiene bucal 

adequada e um trabalho educacional preventivo quanto à saúde bucal (Nakhjavani; 

Bayramy, 2007). 

Summers e colaboradores em 2007 analisaram 52 artigos relacionados com 

DRC. Concluíram que as crianças com DRC nos EUA, Canadá e na Europa 

apresentaram maior frequência de alterações bucais que crianças normoreativas. 

Dentre as alterações, podemos citar a xerostomia, alterações no esmalte dental e 

higiene bucal deficiente. Os autores sugeriram que o exame bucal em crianças com 

DRC deva ser padronizado para diagnosticar precocemente possíveis complicações 

e que o tratamento deve ser realizado em associação ao time de médicos que 

acompanha o paciente (Summers et al., 2007). 

Crianças com DRC apresentam maior índice de defeitos no esmalte dentários 

quando comparadas a crianças saudáveis. A idade do paciente, o momento e a 

duração metabólica sistêmica indica a extensão e a posição dos defeitos do esmalte 

dentário. O fator responsável pelos defeitos seria a interrupção normal do 

metabolismo de cálcio-fosfato (Nunn et al., 2000). 
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Higiene bucal deficiente, presença de defeitos de esmalte e baixo fluxo salivar 

aumentam o risco de cárie, porém, crianças com alterações renais, mesmo 

apresentando os problemas acima mencionados, apresentam baixa prevalência de 

cárie se comparado a crianças sem doença renal. A baixa prevalência de doença 

cárie observada nesses pacientes, segundo alguns autores, decorre da presença de 

altos níveis de amônia resultantes da hidrólise da ureia encontrados na saliva 

desses pacientes, provocando aumento do pH salivar e da capacidade de 

neutralização. A ureia salivar tem sido relatada como inibidora da cárie devido as 

suas propriedades antibacterianas e como agente inibidor na formação de placa 

(Nunn et al., 2000; Seraj et al., 2011).  

No entanto, não há nenhum consenso na literatura sobre a prevalência de 

cárie. Alguns estudos não encontraram evidência de que a prevalência de cárie seja 

significativamente diferente em crianças com DRC quando comparadas a crianças 

saudáveis (Ertuğrul et al., 2003; Martins et al., 2008). Entretanto uma revisão 

sistemática realizada em 2014 corrobora uma menor prevalência de cárie em 

crianças e adolescentes com DRC, quando comparada a crianças e adolescentes 

saudáveis. Porém, os autores concluem que ainda faltam estudos bem desenhados 

que proporcionem melhor evidência científica em apoio a essa conclusão (Andrade 

et al., 2014). 

 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida (QV) pode ser 

definida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e do sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (World Health Organization, 1997). Sendo 

um conceito geral e amplo, que engloba aspectos não relacionados à saúde.  

No domínio da área da saúde, Erling em 1999, surgiu com o conceito de 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Segundo o autor a finalidade é o de 

descrever os aspectos sociais e psicológicos da saúde do paciente, bem como a 

percepção da saúde e do tratamento de acordo com seu ponto de vista, além de 

considerar a qualidade, efetividade e a eficiência dos cuidados prestados de acordo 
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com a repercussão na saúde envolvida (Erling, 1999). Assim QVRS tem aparecido 

como a expressão mais apropriada para as dimensões de QV na área da saúde que 

interpreta a percepção do paciente frente ao impacto de uma doença e/ou de seu 

tratamento e não se restringe apenas à percepção dos profissionais sobre a mesma. 

O conceito QVRS engloba dois constructos básicos: um conceito subjetivo da 

sensação de bem-estar, que permite ao paciente avaliar suas próprias condições e 

expectativas, tais como: percepção da doença, do tratamento, expectativas pessoais 

e avaliação de risco e danos e o outro componente, considerado multidimensional, 

que consiste no mínimo as dimensões física, psicológicas (incluindo emocional e 

cognitivo) e sociais da saúde, que foram delineadas pela Organização Mundial da 

Saúde (World Health Organization, 1997; Varni et al., 2007). 

A QVRS pode ser mensurada por meio da aplicação de instrumentos 

genéricos e/ou específicos, sendo que os genéricos abordam todos os aspectos 

importantes relacionados à saúde e refletem o impacto da doença sobre o indivíduo. 

Podem ser utilizados tanto para pessoas saudáveis, quanto para aqueles que estão 

acometidos por uma determinada condição crônica, permitindo a comparação entre 

indivíduos sadios e doentes. Não são sensíveis em perceber aspectos específicos 

de uma determinada doença. Instrumentos específicos referem-se a uma 

determinada patologia, disfunção ou população em particular (Spieth; Harris, 1996; 

Koot, 2002; Grootenhuis et al., 2007). 

Considerações devem ser levadas em conta na escolha dos instrumentos 

para a mensuração da QVRS de crianças e adolescentes, visto que essa população 

retrata diferenças em relação à população adulta. Essas diferenças podem ser 

estipuladas pela discrepância de valores, percepções diferentes, interesses e 

sentimentos. É fundamental a definição do instrumento de QVRS, que seja 

correspondente às experiências, atividades e contextos relevantes igualmente para 

crianças e adolescentes, com competências linguísticas e a capacidade cognitiva 

para interpretar adequadas a sua fase de desenvolvimento (Clarke; Eiser, 2004; 

Janse et al., 2005). 

 

 

 

2.2.1 Qualidade de vida relacionada à saúde de crianças e adolescentes com 

DRC 
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A avaliação da QVRS de pacientes com DRC atesta a sua importância, à 

medida que são exercidas intervenções médicas para compensar ou minimizar a 

limitação da função renal, proporcionando maior sobrevida a esse individuo. É 

importante o profissional de saúde investigar a eficiência das intervenções e o bem-

estar geral proporcionado e não focado apenas na abordagem clínica (Janse et al., 

2005). 

A declaração da Associação Médica Mundial de Ottawa sobre os direitos da 

criança e adolescente aos cuidados de saúde indica que tanto os responsáveis pelo 

menor de idade quanto à criança apresentam direitos legais na participação ativa em 

todas as decisões envolvendo os cuidados de saúde da criança (World Medical 

Association , 1998).  Sendo assim, a percepção da criança em relação a sua QV é 

um instrumento a mais para ser considerado nas decisões de tratamento na prática 

clínica (Janse et al., 2008).  

A literatura vem destacando o impacto que a DRC tem na QVRS de crianças 

e adolescentes, obtendo déficits significativo nos constructos físico, escolar, 

emocional e social decorrentes dos problemas de saúde e modificações do estilo de 

vida (Gerson et al., 2004; Fadrowski et al., 2006; Gerson et al., 2010). 

Restrições dietéticas e hídricas, tratamentos difíceis e invasivos, com 

esquemas medicamentosos complexos, e até hospitalizações são cuidados 

rotineiros na vida de crianças e adolescentes com DRC. Dados da literatura 

evidenciam que estas alterações na vida dos pacientes com DRC traz alterações 

emocionais que podem persistir também na fase adulta (Aldridge, 2008). Assim, 

percebe-se que o manejo desses pacientes pediátricos representa um desafio para 

a equipe de saúde, para os doentes e seus cuidadores. Nesse contexto, tem-se 

tentado compreender os mecanismos adaptativos dos pacientes na sua situação 

frente à realidade, visando à melhoria da assistência para identificar possíveis 

fatores de risco que comprometam a qualidade de vida desses indivíduos com DRC 

(Darbyshire et al., 2006). 

Estudo realizado em 2010 comparou QVRS de crianças com DRC nos 

estágios iniciais da doença (1-3) com crianças saudáveis. Procedeu-se uma 

avaliação transversal da QVRS em crianças com idade de 2 a 16 anos usando o 

instrumento PedsQL™ 4.0. O grupo de crianças com DRC apresentou escores 
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menores nos domínios capacidade física, social, emocional e atividade escolar do 

que o grupo de pacientes saudáveis. O estágio da doença não foi estatisticamente 

significante associada à QVRS. Com avançar da idade foi associado a escores mais 

baixos no domínio atividade escolar. Os autores propõe uma intervenção precoce 

para amenizar as dificuldades encontradas no domínio escolar desses pacientes 

(Gerson et al., 2010). 

Lopes et al., (2014), estudaram a percepção da qualidade de vida relacionada 

à saúde de crianças e adolescentes com DRC nos estágios 4 e 5 e comparou-as à 

com um grupo de crianças e adolescentes saudáveis. Avaliaram a relação entre a 

qualidade de vida dos pacientes com a modalidade terapêutica utilizada nesses 

pacientes, que pode ser a hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. O 

grupo de portadoras de DRC contava com 64 pacientes e o grupo controle 

constituiu-se de 129 pares saudáveis. A faixa etária dos participantes foi de 8 -18 

anos. Foi aplicado o questionários PedsQL™ 4.0 para avaliar a percepção da QVRS 

tanto das crianças e adolescentes com DRC, como para o grupo controle. Os relatos 

das crianças e adolescentes sinalizou maior comprometimento dos pacientes na 

capacidade física, no aspecto social, e na atividade escolar. O impacto dos domínios 

citados, inclusive no aspecto emocional, se tornou mais evidenciado com aumento 

da idade do paciente. Dentre as modalidades de terapêuticas, hemodiálise seguida 

da diálise peritoneal, tiveram maiores impactos negativos na QV dos pacientes. O 

trabalho solidificou o conceito de que os estágios finais da DRC afetam 

negativamente a QV dos pacientes, em graus variáveis, dependendo da idade e da 

modalidade terapêutica utilizada (Lopes et al., 2014). 

 

2.2.2 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

 

O conceito de qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) 

compreende o impacto que a saúde bucal tem nas atividades diárias, bem estar 

geral e qualidade de vida dos indivíduos (Slade, 1997).  

Existe uma propensão em tratar a cavidade bucal como se fosse uma 

estrutura anatômica independente do resto do corpo do individuo, porém a saúde 

bucal é um componente da saúde geral e contribui significativamente para o bem 

estar geral (Cunningham; Hunt, 2001).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopes%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24577804
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No entanto, com a demanda de uma compreensão mais abrangente de saúde 

e doença, esta visão tem mudado, resultando em aumento nas pesquisas 

preocupadas em relacionar as condições bucais a patologias de outras localidades e 

a consequência da saúde bucal na qualidade de vida (Locker, 1997; Miotto; 

Barcellos, 2001).  

Os problemas bucais podem provocar dor, desconforto, limitações e outras 

condições decorrentes de fatores estéticos que afetam a vida social, a alimentação, 

o exercício de atividades diárias e o bem-estar do indivíduo (Leão et al., 1998; Luoto 

et al., 2009) estimulando complicações significativas na qualidade de vida do 

indivíduo, o que torna fundamental compreender como o indivíduo percebe a própria 

condição bucal (Barrêto et al., 2004).  

A saúde bucal sendo avaliada apenas por meio de parâmetros unicamente 

clínicos através da gravidade e presença ou ausência da doença, não possibilita a 

capacidade de mensurar o quanto a doença ou algum tipo de desordem afeta a vida 

do indivíduo. A necessidade de determinar a repercussão integral de alterações 

presentes na cavidade bucal conduziu na elaboração de instrumentos de avaliação 

da QVRSB, que vêm sendo empregados com frequência cada vez maior em estudos 

na odontologia (Marques et al., 2006). 

Crianças estão sujeitas a desordens e doenças bucais e orofaciais incluindo 

cárie, maloclusão, fenda labial ou do palato, doenças gengivais, alterações no 

desenvolvimento do esmalte dentário e anomalias craniofaciais (Locker et al., 2002). 

Pesquisas corroboram que essas condições provocam impacto negativo significativo 

no bem estar físico, social e psicológico de um indivíduo (Locker et al., 2002; 

McGrath et al., 2004; Bianco et al., 2010).  

Estudos realizados com crianças e adolescentes com doença crônica, que 

sugerem necessidade de tratamento odontológico, apresentam impacto negativo na 

QVRSB. Portanto, orientação, intervenção precoce e o trabalho de uma equipe 

transdisciplinar nesses pacientes devem ser focados na necessidade de melhorar a 

sua QV (Rovaris et al., 2014; Abanto et al., 2014; Pisek et al., 2014; Richa et al., 

2014). 

Embora haja estudos sobre a QV em pacientes com DRC em relação aos 

seus impactos psicológicos e comportamentais, a ênfase da QVRSB em crianças e 

adolescentes portadores de DRC não existe na literatura. Por se tratar de uma 
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doença sistêmica com repercussões clínicas bucais significativas, a avaliação do 

impacto das mesmas sobre a QVRSB se mostra essencial. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos da presente pesquisa são: 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar e descrever a percepção da QVRS e QVRSB de crianças e 

adolescentes com DRC (grupo de estudo – GE) e compará-las com crianças e 

adolescentes saudáveis (grupo controle – GC).  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Comparar a condição bucal das crianças e adolescentes do GE com GC; 

 Avaliar o quanto a na saúde bucal comprometida de crianças e adolescentes 

com DRC pode interferir na QVRSB. 

. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
4.1 COMITE DE ÉTICA 

 

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), instituição proponente, tendo 

anuência da instituição coparticipante, o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IC-FMUSP) com número 

do parecer consubstanciado: 1.484.266 (Anexo A). 

O consentimento de cada participante foi obtido através da assinatura do 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE” (Apêndice A) por escrito pelos 

pais e/ou responsáveis dos pacientes, segundo normas baseadas na resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. O termo de 

consentimento foi utilizado previamente ao preenchimento da ficha de avaliação e 

coleta de dados e após sua explicação.  

 

4.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e analítico utilizando os 

prontuários médicos dos pacientes para caracterização da condição clínica e para 

compilação dos dados, com aplicação posterior dos questionários Peds QL® 4.0 – 

relato de crianças/adolescentes e Peds QL® Escala bucal– relato de 

crianças/adolescentes (Anexo B), bem como avaliações clínicas odontológicas. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

 

Este estudo contou com a participação de 200 crianças e adolescentes na 

faixa etária de 8-18 anos, sendo 100 indivíduos com diagnóstico de DRC estágios 1 

a 5, cadastrados no Instituto da Criança (IC/FMUSP), e 100 indivíduos clinicamente 

saudáveis pareados por gênero e idade aos nefropatas e atendidas na Clinica 

Odontológica odontopediatrica da Faculdade de Odontologia da USP. Modelo 

representativo na Figura 4.1. Os participantes do estudo foram selecionados de 

forma não aleatória, com base em critérios de exclusão previamente determinados: 
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Uso de antibióticos nos seis meses anteriores à avaliação, crianças e adolescentes 

com comprometimento cognitivo que impossibilitassem a compreensão das 

questões apresentadas, responsáveis com dificuldade cognitiva ou que se 

recusassem a assinar o TCLE e pacientes que apresentassem comprometimento 

sistêmico agudo nos últimos 30 dias. O questionário socioeconômico foi aplicado 

com um dos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes e estes tinham que 

ser a pessoa que passasse o maior tempo com a criança e que morasse com a 

mesma.  

Figura 4.1 – Modelo representativo do delineamento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

100 crianças e adolescentes 

com diagnóstico de DRC - GE 

100 crianças e adolescentes clinicamente 

saudáveis - GC 

Questionário QVRS e QVRSB: Peds QL® 4.0 – relato de crianças/adolescentes 

e Peds QL® Escala bucal – relato de crianças/adolescentes 

Entrevista com responsável sobre caracterização sócio-demográficos e 

compilação de dados do prontuário dos pacientes. 

Avaliação Bucal: Experiência de cárie, condição da higiene bucal, inflamação 

gengival e presença de alteração no esmalte dentário. 

200 crianças e adolescentes (idade 8 - 18 anos) e pais 

concordaram em participar da pesquisa. (Índice de 

participação de 83,3%) 

 

Grupo de estudo - GE Grupo controle - GC 

20 excluídas, sendo que:  
12: uso de antibiótico nos 
últimos 6 meses antes; 
5: déficits cognitivos  
3:quadro sistêmico agudo 
nos últimos 30 dias 

 



41 
 

4.4 MÉTODO 

  

Realizamos uma entrevista com os responsáveis das crianças e/ou 

adolescente para a coleta de dados sócio-demográficos (Apêndice B). Em seguida, 

foram aplicados os questionários Peds QL™4.0 – relato de criança/adolescente e 

Peds QL™ - Escala de Saúde Bucal - (Anexo B). Os questionários foram aplicados 

às crianças e adolescentes apenas por um pesquisador (TMCS). 

Os pacientes foram submetidos à avaliação clínica por um segundo cirurgião-

dentista (LACA) treinado e calibrado para os exames odontológicos e que 

desconhecia o conteúdo discutido nas entrevistas.  

 

4.4.1 Questionário de condições sócio-demográficos 

 

Realizamos entrevista com o responsável pela criança, a fim de se obter os 

dados sócio-demográficos e complementando os dados levantados previamente nos 

prontuários dos pacientes. 

O questionário incluiu dados sobre gênero (feminino ou masculino), idade da 

criança, número de filhos da mãe do paciente (um, dois, três, quatro ou mais), 

estado civil dos pais (solteiro, casados, separados), criança mora (mãe e pai, só com 

a mãe ou outros), reside em casa (própria ou alugada), número de pessoas na 

residência (duas, três, quatro, cinco, seis ou mais), renda familiar mensal (0 a 1 

salário mínimo (SM) – 1 a 2 SM – 2 a 3 SM – 3 a 4 SM – 4 ou mais SM - valor do SM 

de R$880,00), idade do responsável, anos de educação (< 8 anos ou ≥ 8 anos) e 

turno de trabalho do responsável ( Não trabalha, trabalha meio período, trabalha o 

dia todo). 

 

4.4.2 Estadiamento da DRC 

 

O estágio da DRC era determinado pelo cálculo do ritmo de filtração 

glomerular pela depuração de creatinina (mL/min/1,73m²), pela equipe médica de 

nefrologia do ICr - HFMUSP e anotada no prontuário do paciente toda vez que o 

paciente passava em consulta (Fadrowski et al., 2006). 
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Depuração de creatinina = Constante numérica (K) X estatura do paciente (em cm)  

                                 Dosagem sérica da creatina (mg/mL) 

 

4.4.3 Aplicação dos questionários de QVRS e QVRSB 

 

A aplicação dos questionários foi realizada logo após o preenchimento da 

ficha sócio-demográfico. O responsável pelo paciente se retirava da sala, para que 

não ocorresse nenhum tipo de interferência nas respostas das crianças e/ou 

adolescente ficando apenas o pesquisador responsável (TMCS) pela aplicação dos 

questionários com a criança ou adolescente. Em seguida, era explicado para o 

paciente, com linguagem apropriada à sua faixa etária, o objetivo da pesquisa e 

apresentando o instrumento de pesquisa a ser respondido. Uma vez entendida a 

finalidade do trabalho, seguia-se a aplicação do questionário. Pacientes que 

apresentaram dificuldades para interpretação e responder o questionário o 

pesquisador realizava a leitura oral de cada questão.  

Além disso, buscamos evitar a interferência de fatores externos que 

pudessem causar tensão, angústia e preocupação e, consequentemente algum tipo 

de distração por parte das crianças e adolescente, tais como, proximidade do horário 

da consulta ou algum tipo de barulho no ambiente. 

 

4.4.4 Instrumento de mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde 

 

Para mensurar a qualidade de vida relacionada à saúde, utilizamos o 

instrumento Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 – PedsQL 4.0 relato da 

criança e adolescente. 

Esse instrumento foi traduzido e validado para a cultura brasileira (Klatchoian 

et al., 2008) e possui 23 itens que abordam as seguintes dimensões: física (oito 

itens), emocional (cinco itens), social (cinco itens) e escolar (cinco itens). É um 

instrumento genérico, sendo possível utilizá-lo em pacientes com distúrbios de 

saúde crônicos ou em crianças saudáveis (Varni et al., 1999) inclui a auto-avaliação 

da criança e do adolescente sendo composto por questionários específicos para as 

faixas etárias de 5 a 7, 8 a 12 e 13 a 18 anos, com linguagem adequada ao nível de 

desenvolvimento. Os itens para cada um dos questionários são essencialmente 
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similares, e diferem apenas em termos de linguagem adequada ao nível de 

desenvolvimento e do uso da primeira ou terceira pessoa. 

As perguntas do questionário indagam ao indivíduo o quanto cada item 

representou um problema no último mês, com uma escala de respostas de cinco 

opções (0 – nunca é um problema; 1 – quase nunca é um problema; 2 – algumas 

vezes é um problema; 3 – frequentemente é problema; 4 – quase sempre é um 

problema). Perguntas negativas foram pontuadas inversamente em uma escala de 0 

–100 (0–100; 1–75; 2–50; 3–25; 4–0); assim, quanto maior o escore, melhor é 

considerado a qualidade de vida. Os escores das dimensões foram computados com 

a soma dos itens e divididos pelo número de itens respondidos, sendo que, caso 

houvesse mais de 50% dos itens da dimensão ausentes, o escore da dimensão não 

era computado (Klatchoian et al., 2008).  

 

4.4.5 Instrumento de mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal 

 

Para mensurar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, utilizamos o 

Peds QL® – Escala de Saúde Bucal- relato da criança e adolescente. 

 Os questionários QVRSB encontrados na literatura são muito específicos e 

não são capazes de mensurar o impacto da saúde bucal nos domínios gerais de 

saúde (Pakpour et al., 2011). Para completar essa lacuna, o Pediatric Quality of Life 

Inventory ™ Escala de Saúde Bucal foi desenvolvido nos Estados Unidos para medir 

o estado de saúde bucal geral na avaliação de crianças e adolescentes como um 

componente da QVRS (Steele et al., 2009). A Escala de saúde bucal do PedsQL ™ 

foi planejado para ser usado em conjunto com o PedsQL ™ 4.0 para oferecer uma 

medida geral da QVRS (Steele et al., 2009).  

O PedsQl™ Escala de saúde bucal foi traduzido e validado para a cultura 

brasileira (Bendo et al., 2012). O questionário é composto por cinco itens, sendo 

composto por questões específicas para as faixas etárias de 5 a 7, 8 a 12 e 13 a 18 

anos, com linguagem adequada ao nível de desenvolvimento. 

As perguntas do questionário indagam ao indivíduo o quanto cada item 

representou um problema no último mês, com uma escala de respostas de cinco 

opções (0 – nunca é um problema; 1 – quase nunca é um problema; 2 – algumas 

vezes é um problema; 3 – frequentemente é problema; 4 – quase sempre é um 
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problema). Perguntas negativas foram pontuadas inversamente em uma escala de 0 

–100 (0–100; 1–75; 2–50; 3–25; 4–0); assim, quanto maior o escore, melhor é 

considerado a qualidade de vida. Os escores das dimensões foram computados com 

a soma dos itens e divididos pelo número de itens respondidos, sendo que, caso 

houvesse mais de 50% dos itens da dimensão ausentes, o escore da dimensão não 

era computado (Steele et al., 2009). 

  

4.4.6 Avaliações Odontológicas 

 

As avaliações bucais foram realizadas por um profissional devidamente 

calibrado (LACA).  

A Saúde bucal foi caracterizada através da aplicação do Índice sangramento 

gengival (ISG), Índice de placa (IP), Índice de dentes cariados perdidos e obturados 

(CPO-D) e Índice defeito no desenvolvimento do esmalte dentário (DDE). 

As avaliações clínicos bucais foram realizadas na própria sala em que o paciente 

respondia os questionários, sob luz artificial focada. Além do equipamento de 

proteção individual (EPI), foram utilizadas sonda periodontal, gaze e espelho clínico. 

Para o exame, os pacientes ficavam assentados em uma cadeira e o examinador 

permanecia em pé. Os dados dos exames foram registrados em ficha clínica 

apropriada desenvolvida para este estudo (Apêndice B). 

 

 Condição dental 

 

A avaliação do diagnóstico de experiência de doença cárie foi realizada pelo 

índice de CPO-D de acordo com os critérios da World Health Organization (1997). 

O exame foi realizado com auxílio de espelho bucal.  A análise seguiu uma 

sequência para o exame detalhado de cada superfície dentária, tendo início na 

região posterior ao último dente da hemiarcada superior direita, prosseguindo até o 

último dente da hemiarcada superior esquerda. Na mandíbula, o exame teve início 

no último dente da hemiarcada inferior esquerda e término no último dente do lado 

direito.  

A experiência de cárie foi expressa pela soma do número de dentes cariados 

(C), perdidos (P) e obturados (O) para cada individuo. A gravidade da experiência da 

doença cárie foi expressa com base nos valores anteriormente propostos pela OMS: 
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CPOD 0 = ausência de cárie; CPOD 1-2 = baixa prevalência de cárie; CPOD 3-4 = 

moderada prevalência de cárie; CPOD ≥ 5 alta prevalência de cárie (World Health 

Organization, 2013). 

 

 Defeito no desenvolvimento do esmalte dentário 

 

Avaliação da prevalência de defeito de desenvolvimento de esmalte foi realizada 

por meio do Índice Modificado de DDE, preconizado pela Fédération Dentaire 

Internationale (FDI, 1992). (Tabela 4.2) 

Os elementos dentários foram avaliados com sonda periodontal e espelho bucal 

na superfície vestibular de todos os dentes, e a face oclusal nos molares tanto 

superiores como inferiores. Os dentes foram limpos e secos com auxilio de 

compressas de gazes esterilizadas, evitando que os defeitos fossem mascarados 

por saliva ou biofilme bucal. 

O índice de DDE foi caracterizado pelos seguintes escores: 

 

Tabela 4.2 – Índice de DDE 

Fonte: Adaptado de Fédération Dentaire Internationale (1992) 

 

Condições Gengivais 

 

 Índice de placa (IP) (Silness; Loe, 1964) 

 

TIPO DE DISTURBIO CÓDIGO 

Esmalte normal 0 

Opacidades demarcadas 1 

Opacidades difusas                                2 

Hipoplasias 

Outros defeitos    

3 

Opacidade demarcada e difusa 5 

Opacidade demarcada e hipoplasia 6 

Opacidade difusa e hipoplasia 7 

Três condições presentes 8 

Não sendo possível avaliar 9 

4 
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O IP determina a condição de higiene bucal através da detecção do biofilme 

bucal no momento do exame clínico. Segundo esse índice, a ausência de depósito 

de placa recebe escore 0; visualização da placa através de sua remoção com sonda 

periodontal deslizada pela margem gengival é registrada como 1; placa clinicamente 

visível como 2 e a placa abundante como 3. As superfícies dos dentes 16, 11, 21, 

26, 36, 31,41 e 46 foram avaliadas para os critérios. Caso um desses dentes 

estivesse ausente, ele deveria ser substituído pelo adjacente.  Estes escores foram 

somados e divididos pelo número de dentes avaliados. Obtinha-se assim uma média 

e o índice de placa individual. 

 

Para a tabulação do estudo consideramos a média individual: 

0 -1 = boa higiene bucal 

1,1-2 = moderada higiene bucal 

2,1 – 3 = pobre higiene bucal 

 

 Índice sangramento gengival (ISG) (Loe; Silness, 1963) 

 

O índice de sangramento gengival (ISG) também foi determinado para cada 

criança. Uma sonda periodontal era penetrada levemente no sulco gengival 

(aproximadamente 0,5 mm), percorrendo as superfícies vestibular e lingual/palatina 

de proximal a proximal dos dentes índices (16, 11, 21, 26, 36, 31,41 e 46). Foi 

atribuídos escores de ausência total de sangramento (0) e presença de sangramento 

(1) após a sondagem. Na presença de dentes em erupção, o ISG foi realizado 

quando mais de 2/3 da coroa dental era irrompido. Posteriormente, as superfícies 

com sangramento gengival foram somadas, e o resultado foi obtido pelo percentual 

de unidades sangrantes, em relação ao total de superfícies presentes (excluindo os 

registros relativos às superfícies oclusais). 
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Para a tabulação do estudo consideramos a média individual: 

 

0 a 0,1 = Ausência de inflamação  

 0,1 a 1,0 = Inflamação gengival leve  

 1,1 a 2,0 = Infamação gengival moderada  

2,1 a 3 = Inflamação gengival intensa  

  

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para comparação das características demográficas e socioeconômicas entre os 

grupos de crianças e adolescentes saudáveis e de doentes renais crônicos, utilizou-

se o teste de qui-quadrado para as variáveis qualitativas. Para a comparação da 

idade do responsável entre os dois grupos (variável quantitativa), foi utilizado o teste 

t de Student. 

A distribuição das condições de saúde bucal – CPOD, índice de placa visível, 

índice de sangramento gengival e presença de defeitos de desenvolvimento de 

esmalte (todas variáveis qualitativas) – entre os grupos de crianças e adolescentes 

foi comparada pelo teste de qui-quadrado. 

Com relação às variáveis de desfecho relacionadas à qualidade de vida obtidas 

com o questionário Peds QL, foi inicialmente realizada a comparação entre os 

grupos de crianças considerando os domínios Aspecto emocional, capacidade física, 

aspecto social, atividade escolar e escala bucal. Para essas comparações, foram 

realizadas análises de regressão de Poisson com variância robusta. 

Com relação ao domínio “Escala bucal”, a associação de outras variáveis com 

as respostas obtidas foram avaliadas através de análise de regressão de Poisson 

com variância robusta. Com essa abordagem, a razão de taxas e respectivos 

intervalos de confiança a 95% foram calculados. Inicialmente foram realizadas 

análises univariadas. Caso a variável tivesse atingido significância estatística (p < 

0,05) na análise univariada, ela foi testada na análise múltipla. Apenas variáveis com 

valor de p final menor que 5% foram retidas no modelo múltiplo final. Todas as 

variáveis relacionadas à saúde bucal também foram inseridas no modelo múltiplo, 

independente da significância estatística. Após a análise múltipla com as variáveis 
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de interesse, análises múltiplas de regressão de Poisson estratificadas pelo grupo de 

crianças também foram realizadas. 

Para todas análises, o software estatístico Stata 12.0  (StataCorp LP, College 

Station, EUA) foi utilizado, e o nível de significância considerado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A confiabilidade intra-examinador foi determinada pela re-avaliação de 20 

crianças e adolescentes em um intervalo de duas semanas (10% da amostra) e a 

obtenção de valores de concordância de Kappa de 0,9 para CPOD; 0,8 para ISG e 

IP e 1,0 para DDE. 

 

5.1 PODER DA AMOSTRA 

 

Para detectar uma diferença de 10% entre os GE e o GC para os escores de 

QVRS e QVRSB com 80% de poder da amostra e 5% de significância: 81 pacientes 

em cada grupo seriam suficientes. 

De 220 pais e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes abordados, 200 

concordaram em participar e seus filhos eram elegíveis para o estudo (Índice de 

participação de 83,3%).  

Os grupos foram pareados por sexo e idade sendo então, cada grupo composto 

por 67 crianças e adolescentes (67%) do gênero masculino e 33 crianças e 

adolescentes (33%) do gênero feminino, faixa etária de 8 a 18 anos de idade (média 

± desvio padrão = 13,04 ± 2,57), sendo metade de cada grupo na faixa etária entre 

12 e 15 anos. Idade dos responsáveis do GC 41,3 ± 8,5 e do GE 41,6 ± 9,1. (Tabela 

5.1). 

A maioria dos pacientes do GE (61%) mora com o pai e a mãe e 70% vive com 

quatro ou mais pessoas em casa. Quanto aos responsáveis, à maioria é casado 

(59%) e possuem casa própria (72%). Metade dos responsáveis que passam mais 

tempo com o filho não exercem nenhuma atividade remunerada (50%). Além disso, 

a renda mensal familiar da maioria é de até dois salários mínimos (68%) e a maioria 

dos responsáveis possui mais de 8 anos de educação (57%). Quanto aos pacientes 

do GC à maioria delas (57%) mora com o pai e a mãe e 73% vive com quatro ou 

mais pessoas em casa. Quanto aos responsáveis, a maioria deles é casada (58%) e 

possuem casa própria (80%). A maioria dos responsáveis por essas crianças 

trabalham (80%). Além disso, a renda familiar da metade é até dois salários mínimos 

(50%) e a outra metade mais de dois salários mínimos (50%) e maioria dos 

responsáveis possui mais de 8 anos de educação (69%). Podemos observar que os 
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perfis dos responsáveis diferiram em relação ao número de filhos (p=0,024), se o 

responsável trabalha ou não (<0,001) e renda familiar mensal (p=0,012). (Tabela 

5.2). 

 

Tabela 5.1- Características demográficas 
 

 GC GE 

 N N 

Total 100 100 

Sexo   

Masculino 67 67 

Feminino 33 33 

Idade da criança (anos)   

Média (desvio padrão) 13,0 (2,6) 13,0 (2,6) 

Idade do responsável (anos)   

Média (desvio padrão) * 41,3 (8,5) 41,6 (9,1) 

Estadiamento   

1  20 

2  20 

3  20 

4  20 

5  20 

* valor de p pelo teste t de Student = 0,835 



51 
 

Tabela 5.2 - Características socioeconômicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 GC GE p * 

    

Com quem a criança mora?   0,567 

Pai e mãe 57 61  

Outros 43 39  

Número de pessoas na casa   0,639 

Até 3 pessoas 27 30  

4 ou mais pessoas 73 70  

Casa própria?   0,190 

Sim 80 72  

Não 20 28  

Estado civil do responsável   0,835 

Casado 58 59  

Solteiro 18 15  

Divorciado ou viúvo 24 26  

Número de filhos   0,024 

1  20 36  

2 42 28  

3 ou mais 38 36  

Escolaridade do responsável    

Até 8 anos de estudo 31 43 0,082 

Mais de 8 anos de estudo 69 57  

Responsável trabalha?   <0,001 

Não 20 50  

Sim 80 50  

Renda familiar   0,012 

Até 2 salários mínimos 50 68  

Mais de 2 salários mínimos 50 32  

* teste qui-quadrado 
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A maioria dos pacientes do GE apresentou predomínio de ausência de 

experiência da doença cárie (67%), pobre higiene bucal (62%), inflamação gengival 

moderada ou severa (77%) e apresentavam algum tipo de defeito no 

desenvolvimento do esmalte dentário (66%). O GC a maioria apresentou maior 

prevalência da experiência da doença cárie (69%), boa higiene bucal (83%), 

ausência de inflamação gengival (70%) e não apresentou nenhum tipo de defeito no 

desenvolvimento do esmalte dentário (90%). Os resultados mostram que os grupos 

tiveram diferença estatística significativa em relação às variáveis bucais: experiência 

da doença cárie (p<0,001), biofilme bucal (p<0,001), inflamação gengival (p<0,001) e 

DDE (p<0,001). (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 - Características bucais 

 

 

 

 GC GE p * 

CPOD   < 0,001 

0 31 67  

1 a 2 15 23  

3 ou mais 54 10  

Índice gengival   < 0,001 

Ausência de inflamação 70 11  

Inflamação leve 18 12  

Inflamação moderada ou severa 12 77  

Índice de placa visível   < 0,001 

Boa higiene bucal 83 20  

Moderada higiene bucal 11 18  

Pobre higiene bucal 6 62  

Defeitos de desenvolvimento de 

esmalte 

  < 0,001 

Ausência 90 34  

Opacidades 2 26  

Hipoplasias 8 40  

* teste qui-quadrado 
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5.2 Caracterização quanto QVRS e QVRSB 

 

Comparando os escores médios entre os dois grupos, observamos que os 

pacientes do GE apresentam, em geral, piores percepções de QVRS e QVRSB do 

que os pacientes do GC. (Tabela 5.4). Também podemos observar que a 

variabilidade dos escores foi maior no GE, indicando que a doença pode afetar 

diferentemente os aspectos de qualidade de vida e saúde bucal de cada criança. Os 

gráficos boxplots permitem uma melhor visualização dessas diferenças. (Gráficos de 

5.1 a  5.6). As médias dos escores para cada estágio da doença são apresentadas 

na Tabela 5.5  

 

Tabela 5.4. Análise da comparação da QVRS e QVRSB entre os dois grupos 

 

 
 
 
 

            GC GE p * 

Domínios   

Capacidade física   < 0,001 

Média (desvio padrão) 92,1 (8,4) 66,4 (21,4)  

Mínimo – máximo 66 – 100 15 – 100  

Aspecto emocional   < 0,001 

Média (desvio padrão) 84,7 (14,2) 59,8 (20,3)  

Mínimo – máximo 45 – 100 0 – 100  

Aspecto social   < 0,001 

Média (desvio padrão) 95,2 (9,5) 78,6 (19,5)  

Mínimo – máximo 55 – 100 15 – 100  

Atividade escolar   < 0,001 

Média (desvio padrão) 87,0 (12,8) 49,5 (17,8)  

Mínimo – máximo 55 – 100 0 – 95  

Escala bucal   < 0,001 

Média (desvio padrão) 80,5 (16,6) 59,3 (22,8)  

Mínimo – máximo 35 – 100 10 – 100  

* análise de regressão de Poisson 
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Gráfico 5.1- Avaliação da distribuição empírica do constructo capacidade física 

 

 
 Fonte: elaborado pela autora 

 
Gráfico 5.2- Avaliação da distribuição empírica do constructo aspecto emocional 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Gráfico 5.3- Avaliação da distribuição empírica do constructo aspecto social 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Gráfico 5.4- Avaliação da distribuição empírica do constructo atividade escolar 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Gráfico 5.5- Avaliação da distribuição empírica do constructo escala bucal 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora 
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Gráfico 5.6- Comparação dos domínios da QVRS e escala bucal entre os dois 
grupos 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Tabela 5.5 - Média dos escores para cada estágio da DRC e do GC 

 

                           Capacidad
e física 

Aspecto 
emocional 

Aspecto 
social 

Atividade 
escolar 

Saúde 
bucal 

GC 92.15 84.65 95.15 86.95 80.50 

Estágio I  76.25 67.50 82.25 60.75 74.75 

Estágio II 76.20 62.00 88.75 52.75 63.75 

Estágio III 64.75 59.25 75.50 46.50 67.75 

Estágio IV 64.00 55.75 80.00 49.75 50.50 

Estágio V   50.80* 54.25 66.25* 37.50 39.50 
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Na análise univariada da associação entre as características demográficas e 

socioeconômicas com a QVRSB, as variáveis que apresentaram associação 

estatisticamente significante foram o grupo que a criança ou adolescente pertencia, 

escolaridade do responsável e a renda mensal da família. Outras variáveis como 

sexo, idade da criança, com quem a criança mora, número de pessoas na 

residência, casa própria, estado civil, idade do responsável, número de filhos e 

responsável trabalha não apresentaram significância estatística. (Tabela 5.6). 

Na análise univariada da associação entre características bucais e QVRSB, as 

variáveis que apresentaram associação estatisticamente significante foram baixa 

experiência da doença cárie (CPOD: 1-2), presença de inflamação gengival, 

moderada e pobre higiene bucal e defeito no desenvolvimento do esmalte dentário. 

(Tabela 5.7).  
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Tabela 5.6- Características demográficas e socioeconômicas com QVRSB 

 Razão de taxas 

(95% IC) 

p * 

Grupo (ref.: GC)   

GE 0,74 (0,68 a 0,80) <0,001 

Sexo (ref.: masculino)   

Feminino    0,95 (0,86 a 1,04) 0,262 

Idade da criança (var. contínua) 0,98 (0,96 a 1,00) 0,022 

Com quem mora? (ref.: pai e mãe)   

Outros 0,92 (0,84 a 1,01) 0,085 

Nº de pessoas na casa (ref.: até 3)   

Mais de 3 pessoas 1,00 (0,92 a 1,10) 0,924 

Casa própria? (ref.: sim)   

Não 0,97 (0,88 a 1,07) 0,520 

Estado civil (ref.: casada)   

Solteira 0,95 (0,85 a 1,07) 0,434 

Divorciada ou viúva 0,92 (0,82 a 1,04) 0,183 

Idade do responsável (var. contínua) 1,00 (0,99 a 1,00) 0,313 

Nº de filhos (ref.: 1 filho)   

2 filhos 1,07 (0,95 a 1,21) 0,254 

3 ou mais filhos 1,03 (0,92 a 1,15) 0,638 

Escolaridade (até 8 anos)   

Mais de 8 anos 1,10 (1,00 a 1,21) 0,041 

Responsável trabalha (ref.: não)   

Sim 1,10 (0,99 a 1,21) 0,060 

Renda (ref. Até 2 Salários mínimos)   

Mais de 2 salários mínimos 1,11 (1,02 a 1,22) 0,014 

* análise de regressão de Poisson univariada 
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Tabela 5.7- Características bucais e QVRSB 

 

 

Na análise múltipla da associação entre variáveis demográficas, 

socioeconômicas e à saúde bucal relacionada à QVRSB as variáveis que 

apresentaram associação estatisticamente significante foram ter a presença da 

DRC, ter experiência da doença cárie, Inflamação gengival moderada ou severa e 

apresentar defeitos de desenvolvimento de esmalte tipo hipoplasia. (Tabela 5.8).  

Quando estratificamos a amostra no modelo múltiplo pelo grupo de crianças (GC ou 

GE) houve associação de menor experiência da doença cárie, inflamação gengival 

independente da intensidade e os estadiamentos mais avançados da DRC (estágios 

4 e 5)  com a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças e 

adolescentes com DRC. No GC a associação foi apenas com experiência da doença 

cárie com a QVRSB. (Tabela 5.9). 

 Razão de taxas 

        (95% IC) 

p * 

CPOD (ref.: 0)   

1 e 2 0,85 (0,74 a 0,98) 0,030 

Mais de 2 0,99 (0,90 a 1,09) 0,812 

Índice gengival (ref.: Ausência de 

inflamação) 

  

Inflamação leve 0,92 (0,86 a 0,99) 0,019 

Inflamação moderada ou severa 0,67 (0,61 a 0,73) <0,001 

Índice de placa visível (ref.: Boa higiene 

bucal) 

  

Moderada higiene bucal 0,88 (0,80 a 0,97) 0,007 

Pobre higiene bucal 0,63 (0,57 a 0,70) <0,001 

Defeitos de desenvolvimento de 

esmalte (ref.: Ausência) 

  

Opacidades 0,75 (0,65 a 0,86) <0,001 

Hipoplasias 0,71 (0,62 a 0,81) <0,001 

*análise de regressão de Poisson univariada   
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Tabela 5.8- Análise de regressão de Poisson múltipla da associação entre variáveis 
demográficas, socioeconômicas e saúde bucal relacionada à QVRSB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Razão de taxas 

ajustada 

(95% IC) 

p * 

Grupo (ref.: normorreativo)   

Doente renal 0,88 (0,79 a 0,98) 0,019 

Idade da criança (var. contínua) 0,98 (0,97 a 0,99) 0,005 

CPOD (ref.: 0)   

1 e 2 0,86 (0,78 a 0,95) 0,002 

Mais de 2 0,84 (0,77 a 0,92) <0,001 

Índice gengival (ref.: Ausência de 

inflamação) 

  

Inflamação leve 0,99 (0,91 a 1,08) 0,797 

Inflamação moderada ou severa 0,77 (0,69 a 0,85) <0,001 

Defeitos de desenvolvimento de 

esmalte (ref.: Ausência) 

  

Opacidades 0,93 (0,81 a 1,06) 0,261 

Hipoplasias 0,84 (0,74 a 0,95) 0,006 

* análise de regressão de Poisson 

95% IC = intervalo de confiança a 95% 
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Tabela 5.9- Análise de regressão de Poisson múltipla estratificada pelo grupo de crianças 
(GC ou GE) da associação entre as variáveis relacionadas à saúde bucal e a 
QVRSB 

 

 
RT = Razão de taxas ajustada; 95% IC = intervalo de confiança a 95% 
* variável incluída na análise apenas do grupo de estudo 

 GC GE 

 RT 

(95% IC) 

p RT 

(95% IC) 

p 

CPOD (ref.: 0)     

1 e 2 0,93 

(0,86 a 0,99) 

0,035 0,80 

(0,69 a 0,93) 

0,004 

Mais de 2 0,83 

(0,76 a 0,91) 

<0,001 0,85 

(0,68 a 1,05) 

0,135 

Índice gengival (ref.: 

Ausência de inflamação) 

    

Inflamação leve 0,99 

(0,90 a 1,10) 

0,903 0,84 

(0,72 a 0,98) 

0,028 

Inflamação moderada ou 

severa 

0,93 

(0,83 a 1,03) 

0,155 0,69 

(0,60 a 0,79) 

<0,001 

Defeitos de desenvolvimento 

de esmalte (ref.: Ausência) 

    

Opacidades 1,04 

(0,96 a 1,12) 

0,374 0,92 

(0,80 a 1,06) 

0,245 

Hipoplasias 0,97 

(0,80 a 1,18) 

0,741 0,82 

(0,71 a 0,96) 

0,087 

Estadiamento (ref.: 1 a 3) *     

4 e 5   0,74 

(0,64 a 0,86) 

<0,001 



62 
 



63 
 

6 DISCUSSÃO 

 

 

Pesquisas confirmam a importância da manutenção de uma boa saúde bucal 

entre crianças e adolescentes com DRC (Al-Nowaiser et al., 2003; Davidovich et al., 

2005). No entanto, pouco se sabe sobre a percepção de crianças e adolescentes 

com DRC em relação à sua saúde bucal. Nosso estudo é o primeiro a avaliar e 

descrever a percepção e consequências das alterações bucais na QVRSB de 

crianças e adolescentes que convivem com DRC. 

A avaliação da saúde bucal incorporado ao instrumento de QV nos pacientes 

com DRC é de extrema relevância. Em primeiro lugar, serve de base para destacar 

as necessidades percebidas na promoção de saúde bucal nessa população; em 

segundo lugar abre caminho para a elaboração de programas de saúde bucal que 

tenham como objetivo atender as demandas desse público e em terceiro lugar, 

ressalta-se o suporte preventivo para monitorar e assim melhorar a saúde bucal e o 

bem-estar geral das crianças e adolescentes com DRC.  

A importância da saúde bucal não pode ser subestimada; saúde bucal tem 

impacto sobre a saúde geral do indivíduo, bem como na qualidade de vida (Slade, 

1997; Locker, 1997; Leão et al., 1998; Luoto et al., 2009). O cirurgião-dentista deve 

ser instruído para atender a demanda dos indivíduos diagnosticados com DRC, já 

que esta patologia tem sido destacada pelo seu crescimento alarmante com grande 

progressão mundial de sua prevalência e incidência (Naghettini et al., 2012).  

O uso de instrumentos para avaliar QVRSB visa o atendimento integral do 

paciente com DRC, melhor compreensão do paciente e de sua condição, sempre 

ouvindo e prestando atenção ao paciente e em suas queixas e consequentemente 

melhorando sua QV. 

A consideração da QVRSB na infância e na adolescência reflete-se na 

percepção dos mesmos sobre sua saúde bucal e com isso é possível melhorar a 

comunicação entre pacientes, pais e/responsáveis e o cirurgião-dentista (Weintraub, 

1998). Isto possibilita melhor conhecimento das consequências do estado de saúde 

bucal na vida da criança e do adolescente com DRC e da vida do seu núcleo familiar 

(Koot, 2002), podendo ainda ajudar na priorização de cuidados e determinar as 
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implicações das estratégias de tratamento e iniciativas neste grupo de pacientes 

portadores de DRC. 

Este estudo mostra que os escores de QVRSB são significativamente menores 

no grupo de crianças e adolescentes com DRC, em comparação com as crianças do 

grupo controle. O GE também apresentou pior condição bucal com presença de 

inflamação gengival de moderada a intensa, pobre higiene bucal e defeito no 

desenvolvimento do esmalte dental, achados que vem de acordo com outros 

estudos (Al-Nowaiser et al., 2003; Davidovich et al., 2005; Guzeldemir et al., 2009).  

O acúmulo de biofilme bucal encontrado nos pacientes com DRC é reflexo dos 

hábitos de higiene bucal dos mesmos, visto a diferença de estilo de vida de 

indivíduos com DRC quando comparado a pacientes clinicamente saudáveis, o que 

acaba resultando em pobre higiene bucal nos pacientes com DRC (Martins et al., 

2008; Davidovich et al., 2011; Venkatesh Babu; Jana, 2014). 

A inflamação gengival encontrada nos indivíduos com DRC não tem relação 

direta com a condição de imunossupressão sistêmica do paciente, no entanto essa 

inflamação gengival pode deteriorar e prejudicar a condição sistêmica. A inflamação 

gengival parece ser resultante da pobre higiene bucal encontrada , como foi exposta 

neste trabalho e vem sendo demonstrado também na literatura (Lucas; Roberts, 

2005; Davidovich et al., 2005; Davidovich et al., 2011; Alves et al., 2016). 

A maioria dos indivíduos com DRC apresentou algum defeito no 

desenvolvimento do esmalte dental Nunn et al. (2000), observou resultados 

semelhantes numa população pediátrica com DRC e os autores justificam que o 

fator responsável seria a interrupção anormal do metabolismo do cálcio-fosfato 

encontrado nos indivíduos com DRC. Dentes com defeito no desenvolvimento do 

esmalte têm maiores chances de desenvolvimento de cárie e doença periodontal, 

uma vez que a rugosidade na superfície de esmalte favorece o acúmulo de biofilme 

bucal (Jälevik et al., 2001). Dessa forma, medidas de promoção de saúde devem ser 

adotadas pelo paciente com DRC como:  cuidado maior na higiene bucal e o uso de 

dentifrícios fluoretados menos abrasivos (Jälevik et al., 2001). 

Em relação à experiência da doença cárie, nosso GE apresentou menor 

experiência da doença cárie quando comparado com ao GC. A literatura sugere que 

as crianças com DRC têm menor experiência de cárie, apesar da alta prevalência de 
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higiene bucal inadequada e dieta cariogênica, o que em suma são fatores de risco 

para a doença cárie (Andrade et al., 2014). Além disso, nossa população de 

pacientes com DRC apresentou pior higiene bucal apesar da menor experiência de 

cárie. Os dados da literatura sugerem que a saliva dos pacientes com DRC possa 

apresentar efeito protetor sobre a cárie, com níveis elevados de ureia na saliva, que 

aumentam pH salivar (Ertuğrul  et al., 2003). Este aumento do pH por sua vez pode 

levar a aumento da capacidade de tampão da saliva, como resultado da alta 

concentrações de amônia resultantes da hidrólise de ureia (Al-Nowaiser et al., 2003; 

Davidovich et al., 2005). Autores de uma revisão sistemática sobre experiência de 

cárie em crianças e adolescentes com DRC mostrou menor prevalência de cárie em 

crianças e adolescentes com DRC quando comparado com crianças e adolescentes 

saudáveis. Porém, os autores concluíram haver poucos estudos longitudinais bem 

desenhados que proporcionam melhor evidência científica em apoio a essa 

conclusão (Andrade et al., 2014). 

A principio, nossa hipótese era de encontrar indivíduos com DRC com pobre 

condição de saúde bucal e pior percepção em relação à sua qualidade de vida, por 

se tratar de uma doença sistêmica com repercussões clínicas bucais significativas. 

Essa perspectiva baseou-se num olhar clínico, considerando a condição debilitante 

que o paciente é submetido de forma crônica, nos estágios mais avançados da 

doença. Faz-se uso de terapia renal substitutiva (3 a 5 vezes por semana), que se 

trata de um procedimento demorado, invasivo e desconfortável, associado à 

condição de saúde geral, que o condena à morte prematura e cujo prognóstico, 

apesar da possibilidade do transplante de órgão, é também incerta e indeterminada. 

Essa realidade se confirmou na trajetória desse estudo e também encontra suporte 

na literatura em pacientes com DRC adultos (Guzeldemir et al., 2009). 

A pior saúde bucal e cuidados precários observado nos pacientes do grupo de 

estudo é equivalente aos achados em outros estudos (Nunn et al., 2000; Summers 

et al.,2007) e evidencia a falta de acesso ao tratamento odontológico e a falta de 

suporte preventivo para essa população, visto que é de extrema importância o 

controle de doença e infecção de origem bucal para contenção de maiores 

problemas clínicos decorrentes da DRC (Go et al., 2004; Fisher et al., 2011). O 

quadro de pior condição bucal do GE evidencia mais uma vez a carência de 

programas preventivos nessa população e a necessidade premente de educação em 

saúde bucal nesse grupo populacional especifico.   
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O que podemos considerar é que embora os pacientes do GE apresentem 

piores condições de saúde bucal; e isto estar afetando sua QV, tal impacto na sua 

vida não é capaz de fazer com que modifique seu comportamento. A promoção de 

saúde bucal em crianças e adolescentes com DRC busca assegurar o bem-estar, a 

melhoria da qualidade de vida e da autoestima, melhorando a mastigação, a estética 

e a comunicação. O envolvimento familiar e a interação transdisciplinar com a 

equipe de saúde é o modelo ideal para mudar a percepção em relação à saúde 

bucal, que é deixada na maioria das vezes em segundo plano por pacientes com 

doença crônica (Pisek et al., 2014). 

Nosso objetivo principal foi mensurar a QVRSB, porém o instrumento de escala 

bucal utilizado deve ser aplicado junto ao questionário de QVRS (Steele et al., 2009) 

por oferecer uma medida geral da QVRS. Assim, podemos observar que os 

indivíduos do GE apresentaram pontuação menor em todos os domínios do 

instrumento utilizado para mensurar a QVRS e QVRSB quando comparados aos 

seus pares, assim como vem sendo mostrando em estudos anteriores relacionados 

a QVRS (Gerson et al., 2010; Lopes et al., 2014). O instrumento utilizado para a 

mensuração da QVRS e QVRSB apresenta pontuação em uma escala de 0 –100, a 

interpretação é que quanto maior o escore, melhor é considerado a qualidade de 

vida. Nossos resultados demonstram que o GE apresenta pior QVRS e QVRSB 

quando comparado ao GC, por possuir menor pontuação em todos os domínios do 

instrumento utilizado. O instrumento Peds QL® pode ser entendido por refletir 

eficientemente as experiências subjetivas associadas à saúde bucal e à percepção 

da experiência de saúde, doença e outros sintomas na rotina diária tanto dos 

participantes do GE quanto do GC. 

O regime de tratamento da DRC exige da família e da criança/adolescente uma 

rotina que se adapte à nova realidade de cada paciente. Restrições alimentares, 

utilização de vários medicamentos, realização frequente de exames laboratoriais, 

comparecimento rotineiro às consultas ambulatoriais e às internações eventuais 

modificam a rotina da criança e da sua família criando uma vivência de infância e 

adolescência muito distinta daquela experimentada por uma criança saudável 

(Fradovski et al., 2006; Lopes et al., 2011). Essas circunstâncias diversas que 

fizeram o GE apresentar percepção inferior em todos os domínios avaliados em 

relação ao GC. 
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É comum que crianças e adolescentes com DRC e seus familiares passem a 

centralizar suas atividades em torno do tratamento da doença, negligenciando ou 

deixando para segundo plano aspectos importantes referentes a outras esferas de 

suas vidas, como a saúde bucal. Isto, com frequência, geram significativo agravo, 

uma vez que estudos vêm demonstrando a relação bidirecional entre doenças da 

cavidade bucal e doenças sistêmicas (Fisher et al., 2008; Fisher et al., 2011). Assim 

sendo, a necessidade de introduzir uma equipe odontológica junto ao serviço médico 

e às outras áreas da saúde, para orientar, motivar, praticar promoção de saúde 

bucal e introduzir programas de prevenção, provável melhora da condição de saúde 

geral e proporcionará melhor qualidade de vida, garantindo uma transição bem 

sucedida do paciente pediátrico e adolescente para a idade adulta.  

Observamos pior percepção em relação à QVRS e QVRSB nos pacientes que 

estão nos estágios terminais da DRC (estágios 4 e 5), que são pacientes que 

possuem desafios adicionais já que nesses estágios há o aumento das restrições 

nos hábitos rotineiros da criança e do adolescente como: dependência crônica em 

equipamentos médicos para realização da DP ou HE, sentimentos de esperança e 

expectativa em realizar o transplante renal,mudanças físicas pertinente ao 

transplante e por comparecem com maior frequência ao ambulatório médico.  Lopes 

et al., em 2014, também demonstraram associação de pior percepção na QVRS de 

crianças e adolescentes nos estágios terminais da DRC. Porém, os pacientes dos 

estágios iniciais da DRC (1 a 3) na qual o tratamento médico se baseia em medidas 

efetivas para retardar e prevenir a progressão da doença, também apresentou pior 

percepção em relação à QVRS e QVRSB quando comparado ao grupo controle. A 

mudança do estilo de vida de crianças e adolescentes com DRC mesmo nos 

estágios iniciais da doença já é capaz de apresentar repercussões na QV desses 

indivíduos. Consideramos no início que os pacientes que se apresentavam nos 

estadiamentos inicias da DRC, não evidenciariam diferença entre a percepção da 

QV quando comparada com o GC e, por acreditarmos, que as mudanças no estilo 

de vida não fossem tão significantes como nos estágios terminais da doença. 

Todavia, nosso estudo denotou que mesmo nos estágios inicias a DRC pode 

provocar modificações no estilo de vida remetendo alterações na QV dessa 

população. 
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Conhecer os principais fatores que afetam a qualidade de vida de crianças e 

adolescentes com DRC desde os estágios inicias da doença é um passo 

fundamental para melhorar a QV nesta população, facilitando aos cirurgiões-

dentistas examinar esses fatores e intervir de forma eficaz.  Assim, faz-se cada vez 

mais necessários instrumentos que auxiliem e assessorem o cirurgião-dentista e 

demais profissionais da área da saúde a avaliar não só a presença e as 

manifestações da doença crônica, como também a QVRSB destes pacientes 

pediátricos, dado que é um componente auxiliar que facilita na mensuração da 

saúde do paciente. 

Todo cuidado com a saúde do paciente com DRC depende diretamente do bem 

estar deles, e o impacto da QV com relação à saúde e a saúde bucal nesses 

indivíduos detectado no nosso estudo mostra a importância dos cuidados 

terapêuticos para a manutenção da funcionalidade de todo o sistema do paciente, 

programa para integrar e desenvolver saúde bucal e geral destes pacientes é 

essencial.  

Importante salientar que nosso estudo os grupos foram pareados em relação ao 

sexo e a idade dos participantes, o que assegura a comparabilidade dos dois 

grupos. Porém, outras variáveis importantes que pode afetar diretamente o nosso 

desfecho são as características socioeconômicas. Visto que estudos mostram que a 

condição socioeconômica pode influenciar na QVRSB. Estudos (Bastos et al., 2008; 

Perez et al., 2009;  Gaur; Nayak; 2011) atribuem que famílias com condições 

socioeconômicas mais precárias podem ter menos acesso ao uso de serviço 

odontológico, sendo assim indivíduos propício a desenvolver piores condições 

bucais. Nosso estudo pode constatar que houve associação da escolaridade do 

responsável e  renda mensal da família com a QVRSB no modelo univariado.  No 

GE o responsável fica maior parte do tempo com a criança e/ou adolescente e tem 

menos filhos. Esses responsáveis também apresentam um ritmo de vida diferente, 

sendo difícil conciliar com trabalho. Sendo assim, possuem renda familiar menor. A 

renda familiar pode ter desempenhando papel significante na pior condição bucal de 

nossa população de crianças e adolescentes com DRC.  

A experiência da doença cárie teve associação com QVRSB no GC, resultado 

esperado, visto que a um consenso na literatura mundial o impacto negativo da 

doença cárie na QVRSB de crianças e adolescentes (Ratnayakke; Ekanayake, 2005; 
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Do; Spencer, 2007; Abanto et al., 2012). A QVRSB no GE também apresentou 

associação com a experiência de cárie apesar de ser  menor experiência quando 

comparado ao GC. Acreditamos que isto se justifique pela percepção da condição 

da saúde, doença e sintomas decorrente da condição sistêmica e suas experiências 

subjetivas associadas à saúde bucal. 

A presente investigação apresenta limitações inerentes a um trabalho com 

delineamento transversal e algum grau de viés de informação pode ter ocorrido. 

Estudos longitudinais são necessários para apoiar a criação de programas de saúde 

pública destinados a reduzir o impacto das desordens e doenças bucais nessa 

população com DRC. A avaliação da QVRSB pode contribuir para melhorar as 

estratégias de saúde pública dirigida às crianças e adolescentes com DRC, pois é 

evidente que há falta de planejamento das ações de saúde bucal dirigida a esses 

pacientes. 

Nossos resultados sugerem o comprometimento na QVRSB de crianças e 

adolescentes com DRC. A percepção dessa população em relação sua condição 

bucal e o impacto em sua QV é um passo importante no desenvolvimento de 

cuidados menos invasivos e mais humanos para essa população. Nosso estudo 

investigou essa importante questão na população pediátrica com DRC e estabeleceu 

relação entre a saúde bucal e a QV. Abordamos um assunto nunca discutido antes, 

identificamos doenças e desordens bucais que são consideradas como problemas 

de saúde pública para essa população e prosperamos no desenvolvimento de novas 

pesquisas nessa área, para o melhor entendimento do assunto e consequentemente 

o desenvolvimento de abordagens e tratamentos mais adequados para os pacientes 

com DRC. 

Este estudo fornece aos profissionais cirurgiões-dentistas suporte clínico para 

identificar e promover melhor saúde bucal e consequentemente melhor QV nesta 

população. Além disso, acreditamos que este trabalho desperta a atenção sobre a 

necessidade de abordagens transdiciplinar, uma vez que o cuidado destes pacientes 

inclui claramente desafios nos aspectos sociais, emocionais, escolares, físicos e 

bucais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

- Crianças e adolescentes com DRC apresentaram pior percepção da 

QVRS e QVRSB quando comparado à crianças e adolescentes saudáveis; 

- Crianças e adolescentes com DRC apresentaram maior prevalência de 

inflamação gengival, pobre higiene bucal e DDE, e menor prevalência da 

experiência da doença cárie quando comparado à crianças e adolescentes 

saudáveis; 

- Menor experiência da doença cárie, inflamação gengival independente 

da intensidade e os estadiamentos mais avançados da DRC (estágios 4 e 

5) tiveram associação com a QVRSB de crianças e adolescentes com 

DRC. No grupo de crianças e adolescentes saudáveis a associação foi 

apenas entre experiência da doença cárie e QVRSB. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

            FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título do estudo: Impacto das doenças e desordens bucais na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal de crianças e adolescentes com doença renal crônica. 

Pesquisadora: Taciana Mara Couto da Silva 

Orientadora: Profa Dra Ana Lídia Ciamponi Telefone para contato: (11) 3091-7835  

Prezado(a) Senhor(a): 

Seu filho (a) estão sendo convidado(a) a participar desta pesquisa de forma totalmente 

voluntária. Antes de concordar em fazer parte da pesquisa, é muito importante que você 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento. A pesquisadora deverá 

responder a todas as suas dúvidas antes de você se decidir a participar. Você tem o direito de 

desistir de fazer parte da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem 

perder os benefícios aos quais tenha direito na Instituição envolvida. 

Objetivo do estudo: O objetivo deste estudo é avaliar fatores como doença cárie, má-

formação de esmalte e quadro clínico periodontal de crianças e adolescentes com 

insuficiência renal crônica nos estágios 1-5 e verificar o impacto desses fatores com a 

qualidade de vida dos mesmos.  

Procedimentos: A participação de seu filho (a) constituira na realização de exame clínico 

para avaliação da presença de cárie, gengivite e cálculo dental. A sua colaboração será no 

sentido de preencher um questionário contendo algumas informações à respeito da saúde e 

condições de vida de seu (sua) filho(a). 

Riscos: Não existem riscos envolvidos no exame, pois se tratam de condutas normalmente 

realizadas nas consultas odontológicas.  

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre os adolescentes com doença renal, 

e outros estudos, que se basearem neste, poderão trazer melhoria na qualidade de vida deles. 

Individualmente, seu (a) filho (a) será examinado para identificar algum tipo de alteração nas 

condições bucais e se necessário encaminhado para tratamento no CAPE (FOUSP-SP). 

Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais, bem como os resultados dos 

exames do (a) seu (a) filho (a), sendo de conhecimento apenas dos pesquisadores envolvidos. 

Eu li, e sinto-me suficientemente informado a respeito das informações recebidas descrevendo 

o estudo “Impacto da saúde bucal na qualidade de vida de pacientes pediátricos nefropatas”. 

Discuti com a pesquisadora Taciana Mara Couto da Silva sobre a participação de meu 

(minha) filho (a) neste estudo, tendo ficado claro os propósitos, os procedimentos, seus 

desconfortos, riscos, garantiam de confidencialidade e esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a participação de meu (minha) filho (a) é isenta de despesas. Eu 

_____________________________________________, responsável pelo (a) menor 

______________________________________________, concordo voluntariamente em 

nossa participação e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

depois do mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido no tratamento odontológico nesta Instituição. 

São Paulo, ____ de ______________ de 20____. 
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Assinatura do responsável pela criança: 

_________________________________________________ 

Nome completo do responsável: 

_______________________________________________________ 

RG: ____________________________ 

 

 

__________________________                        __________________________                       

                                          ___________________________        

___________________________           

Taciana M. Couto da Silva                                         Profa. Dra. Ana Lídia Ciamponi         

Pesquisadora                                                             Orientadora 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP- FOUSP)  
Av. Professor Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000. São Paulo- SP 
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APÊNDICE B - Ficha Clínica 

 

 

Nome da criança:____________________________________________________________________ 

Grupo: DRC- GE       GC                               

Gênero: M     F                  Idade: _________  

Data de nasc.: ____/____/____   Local de nascimento : ___________________ Estado:____________  

Endereço residencial: _________________________________________________________________ 

Telefone residencial: (    )_______________ Celular: (    )_____________ (  pai   mãe  _____) 

Cuidador:  Nome: ___________________________________________________________________ 

Relação com a criança:  mãe    pai    avó/avô     tia/tio    enfermeira   outros  Sua idade: ________ 

Estágio de insuficiência renal : _______________ 

Medicamentos em uso  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Sofre de alguma outra doença? Qual? ___________________________________________________________ 

Exame Clínico Intra-oral: ____________________________________________________________________                       

Avaliação das variáveis socioeconômicas: 

 Criança mora com: (     ) mãe e pai    (     ) mãe      (      ) outros 

 n. de pessoas na residência: _______ 

 casa: (     ) própria    (     ) alugada 

Responsável:  

 estado civil: (     ) solteira     (     ) casada     (     ) separada    (     ) outros 

 n. de filhos: ______ 

 escolaridade: (     ) < 8 anos de instrução     (     ) > 8 anos de instrução 

 trabalho: (     ) não trabalha    (     ) trabalha ½ período    (     ) trabalha dia todo 

 salário: R$ __________________ 
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55     54      53     52     51          61     62      63     64     65

17     16     15      14     13      12     11         21     22      23     24      25     26     27

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

85      84     83     82     81          71      72    73      74     75
     

CPOD:_________________ 

IP      

       IG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dente Induto 
 (0-3) 

 16 V/55V  

11V/51V  

26V/65V  

31V/71V  

36L/75L  

46L/85L  

 

 

Dente V L M D IG Total 

 16 /55      

11/51      

26/65      

31/71      

36/75      

46/85      

 

     

Dente Código 

  

  

  

  TIPO DE DISTURBIO CÓDIGO 

  Esmalte normal 0 

  Opacidades demarcadas 1 

  Opacidades difusas                                2 

  Hipoplasias 

Outros defeitos    

3 

  Opacidade demarcada e difusa 5 

  Opacidade demarcada e hipoplasia 6 

  Opacidade difusa e hipoplasia 7 

  Três condições presentes 8 

  Não sendo possível avaliar 9 

4 

DDE 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO B – Questionário Pediátrico de qualidade de vida 

 
 

 

 

PedsQL 
TM 

Questionário Pediátrico de Qualidade de Vida  
Versão 4.0 

Relato da Criança (8 a 12 anos) 

 
Instruções 

 
A próxima página contém uma lista de coisas que podem ser um 
problema para você. Por favor, conte-nos quanto cada uma destas 
coisas têm sido um problema  para você no último mês, assinalando: 
 
 

0 se nunca é um problema 
1 se quase nunca é um problema 
2 se algumas vezes é um problema 
3 se frequentemente é um problema 
4 se quase sempre é um problema 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda.  
 

ID#________________ 
Data:______________ 
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No último mês, o quanto você tem tido  problemas com... 

Sobre a Minha Saúde e Atividades (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1.Para mim é difícil andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3.Para mim é difícil praticar atividades esportivas ou exercícios 0 1 2 3 4 

4.Para mim é difícil levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5.Para mim é difícil tomar banho de banheira ou chuveiro sozinho 0 1 2 3 4 

6.Para mim é difícil fazer as tarefas do dia-a-dia da casa 0 1 2 3 4 

7. Eu tenho dor ou machucado 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia 0 1 2 3 4 

 

Sobre os Meus Sentimentos            (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1.Eu  sinto  medo ou fico assustado 0 1 2 3 4 

2.Eu fico triste ou deprimido 0 1 2 3 4 

3.Eu fico com raiva 0 1 2 3 4 

4.Eu tenho dificuldade para dormir 0 1 2 3 4 

5.Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo 0 1 2 3 4 

 

Como eu Convivo com Outras Pessoas          (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1. Eu tenho problemas em conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. Outras crianças  não querem ser meus amigos 0 1 2 3 4 

3. Outras crianças me provocam 0 1 2 3 4 

4. Não consigo fazer coisas que outras crianças da minha idade 
fazem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar a brincadeira com outras crianças 0 1 2 3 4 

 
 
 
 

Sobre a Escola            (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1. É difícil  prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho problemas em acompanhar os trabalhos da classe 0 1 2 3 4 

4. Eu falto na escola por não estar me sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Eu falto na escola para ir ao médico ou hospital  0 1 2 3 4 
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PedsQL
™ 

Escala de Saúde Bucal 
RELATO DE CRIANÇA (idades 8-12) 

 
 

                       

INSTRUÇÕES 

 
     Na página seguinte há uma lista de coisas que podem ser um problema para 
você. 
     Por favor, nos diga o quanto cada uma destas coisas podem ter sido um 
problema para você durante os ÚLTIMOS 30 DIAS, marcando um X: 
 

0 se isto nunca foi um problema  
1 se isto quase nunca foi um problema  
2 se isto algumas vezes é um problema 
3 se isto muitas vezes é um problema 
4 se isto quase sempre é um problema 

 

     Não há respostas certas ou erradas.   

     Se você não entender uma pergunta, por favor peça ajuda. 
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Durante os ÚLTIMOS 30 DIAS, o quanto isto tem sido um problema para você... 
     

Sobre meus dentes e a boca 

(PROBLEMAS COM…) 

Nunca Quas
e 

Nunc
a 

Alguma
s Vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempr

e 

1.  Eu tenho dor de dente 0 1 2 3 4 

2.  Eu tenho dor ou sensibilidade nos dentes quando 
eu como ou bebo alguma coisa quente, fria ou doce 

0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dentes escuros (por exemplo: amarelo, 
cinza ou preto) 

0 1 2 3 4 

4.  Eu tenho dor na gengiva 0 1 2 3 4 

5.  Tem sangue na minha escova de dente depois que 
eu escovo os meus dentes 

0 1 2 3 4 
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ID#________________ 
Data:______________ 

PedsQL 
TM 

Questionário Pediátrico de Qualidade de Vida  
Versão 4.0 

 

Relato do Adolescente (13 a 18 anos) 

 
Instruções 

 
A próxima página contém uma lista de coisas que podem ser um 
problema para você. Por favor, conte-nos quanto cada uma destas 
coisas têm sido um problema  para você no último mês, assinalando: 
 

0 se nunca é um problema 
1 se quase nunca é um problema 
2 se algumas vezes é um problema 
3 se frequentemente é um problema 
4 se quase sempre é um problema 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda 
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No último mês, quanto você tem tido  problemas com 

 

Sobre a Minha Saúde e Atividades (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1.Para mim é difícil andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3.Para mim é difícil praticar atividades esportivas ou exercícios 0 1 2 3 4 

4.Para mim é difícil levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5.Para mim é difícil tomar banho de banheira ou chuveiro sozinho 0 1 2 3 4 

6.Para mim é difícil fazer as tarefas do dia-a-dia da casa 0 1 2 3 4 

7. Eu tenho dor ou machucado 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia  0 1 2 3 4 

 

Sobre os Meus Sentimentos            (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1.Eu sinto medo ou fico assustado 0 1 2 3 4 

2.Eu fico triste ou deprimido 0 1 2 3 4 

3.Eu fico com raiva 0 1 2 3 4 

4.Eu tenho dificuldade para dormir 0 1 2 3 4 

5.Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo 0 1 2 3 4 

 

Como eu Convivo com Outras Pessoas          (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1. Eu tenho problemas em conviver com outros adolescentes 0 1 2 3 4 

2. Outros adolescentes  não querem ser meus amigos 0 1 2 3 4 

3. Outros adolescentes me provocam. 0 1 2 3 4 

4. Não consigo fazer  coisas que outros adolescentes da minha idade 
fazem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar os adolescentes da minha idade 0 1 2 3 4 

 

Sobre a Escola   (problemas com...) 

Nunca Quase Nunca Algumas 
Vezes 

Freqüenteme
nte 

Quase 
Sempre 

1. É difícil  prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho problemas em acompanhar os trabalhos da classe 0 1 2 3 4 

4. Eu falto na escola por não estar me sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Eu falto na escola para ir ao médico ou hospital  0 1 2 3 4 
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PedsQL
™ 

Escala de Saúde Bucal 
RELATO DE ADOLESCENTE (idades 13-18) 

 

 

INSTRUÇÕES 

 
     Na página seguinte há uma lista de coisas que podem ser um problema para 
você. 
     Por favor, nos diga o quanto cada uma destas coisas podem ter sido um 
problema para você durante os ÚLTIMOS 30 DIAS, marcando um X: 
 

0 se isto nunca foi um problema  
1 se isto quase nunca foi um problema  
2 se isto algumas vezes é um problema 
3 se isto muitas vezes é um problema 
4 se isto quase sempre é um problema 

 

     Não há respostas certas ou erradas.   

     Se você não entender uma pergunta, por favor peça ajuda. 
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Durante os ÚLTIMOS 30 DIAS, o quanto isto tem sido um problema 
para você... 
     

Sobre meus dentes e a boca 

(PROBLEMAS COM…) 

Nunca Quas
e 

Nunc
a 

Alguma
s Vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempr

e 

1.  Eu tenho dor de dente 0 1 2 3 4 

2.  Eu tenho dor ou sensibilidade nos dentes quando eu 
como ou bebo alguma coisa quente, fria ou doce 

0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dentes escuros (por exemplo: amarelo, 
cinza ou preto) 

0 1 2 3 4 

4.  Eu tenho dor na gengiva 0 1 2 3 4 

5.  Tem sangue na minha escova de dente depois que 
eu escovo os meus dentes 

0 1 2 3 4 

 


