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RESUMO 
 

 

Rosa GC. Pesquisa baseada na prática em Odontologia Forense [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2022. Versão corrigida. 

 

 

A Pesquisa Baseada na Prática (PBP) é um estudo realizado com a finalidade de 

obter novos conhecimentos por meio da realidade vivida pelos profissionais. As 

pesquisas tradicionais são, muitas vezes, sólidas cientificamente; no entanto, falta 

um vínculo direto com a problemática enfrentada pela prática odontológica devido a 

sua metodologia ser muito criteriosa. Uma das grandes críticas é que esses estudos 

são conduzidos em ambiente artificial e extremamente controlado, o que acaba 

sendo muito diferente do que se encontra na prática clínica. A Odontologia Forense, 

ou Odontologia Legal, tem sua utilidade no auxílio à justiça e às autoridades legais 

em diferentes situações. Em tempos de pandemia, as equipes de saúde, juntamente 

com os profissionais do serviço público como os peritos criminais, são considerados 

serviços essenciais e vem enfrentando grandes dificuldades diante das imensas 

jornadas de trabalho, vulnerabilidade e grande risco de contágio. Este volume 

apresenta um compilado de três artigos científicos que tiveram como objetivo: a) 

analisar a percepção do impacto da COVID-19 na rotina profissional e pessoal dos 

peritos forenses; b) avaliar a qualidade de vida (QV) dos odontolegistas no momento 

de pandemia da COVID-19; c) detectar os desafios e as lacunas encontradas na 

atuação dos odontolegistas. A amostra incluiu os cargos de odontolegista, perito 

criminal graduado em Odontologia bem como perito odonto-legal atuantes no 

serviço. Para isso, foi enviado um questionário online com perguntas 

sociodemográficas, informações sobre como se dá sua atualização, 

questionamentos sobre sua atuação profissional no momento de pandemia da 

COVID-19, juntamente com um instrumento de qualidade de vida WHOQOL-bref. 

Posteriormente, entrevistas foram realizadas a fim de aprofundar algumas questões. 

Os sentimentos mais relatados na pandemia foram: ansiedade (42,47%) juntamente 

com insegurança (41,1%) e a sensação de ser útil (41,1%). Quando questionado 

sobre o impacto da pandemia na vida profissional, este foi considerado intermediário 

por 47,95% dos participantes. Na análise das entrevistas realizadas, foram 

detectadas três categorias centrais: COVID- um misto de sentimentos; vida pessoal- 



 
 

COVID impactando de forma considerável e vida profissional e a capacidade do ser 

humano em se readaptar. A qualidade de vida geral foi de 16,48 pontos. O domínio 

físico foi o que teve a melhor pontuação e o meio-ambiente a pior. Faixa etária de 

35-44 teve menor qualidade de vida no domínio físico, enquanto ter mais tempo de 

atuação auxiliou a melhorar a qualidade de vida no domínio psicológico. O fato de 

ter pós-graduação foi fator de influência positiva na QV. 94,74% dos profissionais 

afirmaram que costumam atualizar seus conhecimentos de forma frequente 

(43,42%) ou muito frequente (38,16%). A grande maioria busca esse conhecimento 

por meio da leitura de artigos científicos (77,63%). Quando questionados sobre as 

maiores lacunas na prática, foram identificadas duas grandes categorias: 

“dificuldades ocasionadas pela falta de estudos” e “dificuldades geradas pela falta de 

estrutura”. As áreas de atuação com mais lacunas foram: marcas de mordida, 

antropologia forense, estimativa de ancestralidade, estimativa de idade em adultos, 

lesão corporal/valoração, identificação humana e área de tecnologia. Portanto, 

conclui-se que a COVID-19 impactou a vida dos odontolegistas e que existem muitas 

lacunas a serem resolvidas na sua atividade profissional. Com os achados do 

presente estudo, espera-se contribuir com a comunidade acadêmica, direcionando 

as futuras pesquisas, bem como na melhoria da qualidade de vida dos 

odontolegistas. 

Palavras-chaves: COVID-19. Odontologia Forense. Qualidade de vida. Saúde 

mental. Pandemia. Odontologia Baseada em Evidência. Prática profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Rosa GC. Practice-based research in forensic dentistry [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2022. Versão corrigida. 
 
 
Practice-Based Research (PBR) is a study carried out with the purpose of obtaining 

new knowledge through the reality experienced by professionals. Traditional research 

is often scientifically sound, however, it lacks a direct link with the problem faced by 

dental practice due to its very judicious methodology. One of the major criticisms is 

that these studies are conducted in an artificial and extremely controlled environment, 

which ends up being very different from what is found in clinical practice. Forensic 

dentistry, or forensic dentistry, serves to assist justice and legal authorities in different 

situations. In times of a pandemic, health teams, along with public service 

professionals such as criminal experts, are considered essential services and have 

been facing great difficulties in the face of immense working hours, vulnerability and 

great risk of contagion. This volume presents a compilation of three scientific articles 

that aimed to: a) analyze the perception of the impact of COVID-19 on the 

professional and personal routine of forensic experts; b) assess the quality of life 

(QoL) of forensic dentists at the time of the COVID-19 pandemic; c) detect the 

challenges and gaps found in the work of forensic dentists. The sample included 

forensic dentists, criminal experts graduated in dentistry as well as forensic dentists 

working in the service. For this, an online questionnaire was sent with 

sociodemographic questions, information on how to update it, questions about their 

professional performance at the time of the COVID-19 pandemic, together with a 

WHOQOL-bref quality of life instrument. Subsequently, interviews were carried out in 

order to deepen some questions. The most reported feelings in the pandemic were: 

anxiety (42.47%) along with insecurity (41.1%) and the feeling of being useful 

(41.1%). When asked about the impact of the pandemic on professional life, it was 

considered intermediate by 47.95% of the participants. In the analysis of the 

interviews carried out, three central categories were detected: COVID- a mix of 

feelings; personal life- COVID impacting considerably and professional life and the 

human being's ability to readapt. The general quality of life was 16.48 points. The 



 
 

physical domain had the best score and the environment the worst. The 35-44 age 

group had a lower quality of life in the physical domain, while having more time of 

work helped to improve the quality of life in the psychological domain. Having a 

graduate degree was a factor of positive influence on QOL. 94.74% of professionals 

stated that they usually update their knowledge frequently (43.42%) or very 

frequently (38.16%). The vast majority seek this knowledge through reading scientific 

articles (77.63%). When asked about the biggest gaps in practice, two major 

categories were identified: “difficulties caused by the lack of studies” and “difficulties 

generated by the lack of structure”. The areas of expertise with the most gaps were: 

bite marks, forensic anthropology, ancestry estimation, adult age estimation, bodily 

injury/valuation, human identification and technology area. Therefore, it is concluded 

that COVID-19 has impacted the lives of forensic dentists, and that there are many 

gaps to be resolved in their professional activity. With the findings of the present 

study, it is expected to contribute to the academic community, directing future 

research, as well as improving the quality of life of forensic dentists. 

 

Key-words: COVID-19. Forensic Dentistry. Quality of Life. Mental Health. Pandemic. 

Evidence-Based Dentistry. Professional Practice. 
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1  CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 

A Pesquisa Baseada na Prática (PBP) é um estudo realizado com a finalidade 

de obter novos conhecimentos por meio da realidade vivida pelos profissionais. Esse 

tipo de pesquisa tem como prioridade avançar o conhecimento sobre a prática ou 

identificar novos pontos que tenham significado operacional (1).   

Na teoria, existem dois tipos de PBP: a baseada na prática propriamente dita 

e a conduzida pela prática. A grande diferença entre elas é o produto final gerado, 

onde a primeira tem como contribuição principal um artefato criativo e a segunda, 

consiste em levar novos entendimentos sobre a prática. No entanto, na área da 

saúde, o termo “pesquisa baseada na prática” foi amplamente difundido na literatura 

científica como sinônimo de pesquisa conduzida pela prática (1). Por isso, para 

melhor entendimento, nesta pesquisa usaremos somente o termo “pesquisa 

baseada na prática”. 

As teses de doutorado em pesquisas baseadas na prática começaram na 

Austrália em 1984, quando a Universidade de Wollongong em Sydney introduziu o 

Doutorado em Escrita Criativa. Começou a se ter uma nova visão do ensino superior 

onde deixou de ser o centro que descreve o mundo e passou a ter o enfoque em 

melhorar a nossa capacidade de agir (1).  

A PBP é amplamente utilizada e vem sendo executada na medicina por 

muitos anos (2), no entanto na odontologia, vem sendo reconhecida principalmente a 

partir do ano 2000 (3) .   

Uma das grandes vantagens das pesquisas baseadas na prática é que os 

esforços são voltados para a identificação de lacunas na prática diária dos 

profissionais, gerando resultados que, futuramente, guiarão as pesquisas 

convencionais (4). 

As pesquisas tradicionais são, muitas vezes, sólidas cientificamente; no 

entanto, falta um vínculo direto com a problemática enfrentada pela prática 

odontológica devido a sua metodologia ser muito criteriosa (2,5). Uma das grandes 

críticas é que esses estudos são conduzidos em ambiente artificial e extremamente 

controlado o que acaba sendo muito diferente do que se encontra na prática clínica 

(6).  
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Por um outro lado, a PBP trabalha com uma maior flexibilidade tanto nos seus 

materiais e métodos quanto na coleta de dados, que pode ser qualitativa ou 

quantitativa, dependendo da hipótese a ser respondida (2,5,7).  

Neste tipo de estudo, a prática está sempre incluída como integrante do 

método e, por isso, é considerada uma “via de mão dupla” onde há uma ajuda mútua 

entre os profissionais clínicos e os pesquisadores para que juntos abordem uma 

questão interessante da prática clínica (1,5). 

Estudos transversais baseados na prática são pesquisas úteis para averiguar 

as atitudes de um profissional ou a sua opinião frente a uma determinada situação 

(3).  

Nesse método, dois pontos são importantes e merecem atenção: a amostra e 

a forma de entrega do instrumento. Populações pequenas são mais fáceis de se 

obter uma amostra representativa, no entanto, a validade externa é menor do que 

em estudos com grandes populações. Quanto a entrega do instrumento, no geral, 

questionários enviados por e-mail tem uma baixa taxa de resposta quando 

comparados aos instrumentos que são aplicados presencialmente (3).  

As abordagens da PBP podem ser utilizadas em todas as áreas da 

odontologia e não devem substituir as pesquisas tradicionais, mas devem ser 

tratadas como uma forma complementar, de maneira que seus resultados servirão 

de guia para as demais pesquisas (3).  

Além disso, infelizmente, a transferência das descobertas dos estudos 

científicos para a prática é extremamente lenta ou inexistente. O incentivo de 

pesquisas que gerem resultados aplicáveis voltados diretamente para a prática tem 

um efeito melhor e são incorporados de forma mais rápida na rotina dos profissionais 

(6). 

  

1.1 Odontolegistas 

 

 

A Odontologia Legal é uma das especialidades odontológicas reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Odontologia. O artigo 63 da Resolução CFO-63/2005 (8) 

determina: 

“Art..63. Odontologia Legal é a especialidade que tem como objetivo a 

pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que 
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podem atingir ou ter atingido o homem, vivo, morto ou ossada, e mesmo 

fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais reversíveis 

ou irreversíveis.” 

Seu campo de atuação consiste em: identificação humana, tanatologia 

forense, traumatologia odonto-legal, balística forense, perícia logística no vivo, no 

morto, íntegro ou em suas partes em fragmentos, perícia em vestígios correlatos, 

inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela presentes, 

exames por imagem para fins periciais, dentre outros (8). 

A Odontologia Forense tem um papel de extrema importância, já que as 

análises dos tratamentos odontológicos são de natureza única bem como a 

anatomia dental, permitindo assim, que com uma técnica correta utilizada, em uma 

grande parte dos casos, seja feita a identificação humana (9–11).  

Forense é uma palavra quem vem do latim e significa “para o fórum”. A 

Odontologia Forense, ou Odontologia Legal, tem sua utilidade no auxílio à justiça e 

as autoridades legais, em diferentes situações (12,13).  

A qualidade do trabalho executado é de grande importância; no entanto, nem 

sempre é fácil mensurar. Dessa forma, foram criados protocolos que descrevem 

como proceder em determinadas situações enfrentadas na prática. Os manuais 

dividem opiniões: há uma vertente que acredita que eles servem para auxiliar o 

trabalho dos peritos, e outra que acredita que acabam mecanizando o trabalho, 

tornando-se um obstáculo para melhorias. O que acontece em muitos casos é que, 

mesmo com um passo a passo em mãos, os profissionais se deparam com 

situações especificas que exigem um certo improviso (14). 

No Brasil, o ingresso desses profissionais ocorre por meio de concurso 

público e são vinculados aos órgãos oficiais de perícias, denominados Instituto 

Médico-Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC) ou Instituto Geral de Perícias 

(IGP), dependendo do local de atuação (15). 

Além disso, a nomenclatura do cargo varia conforme o Estado, podendo ser: 

Perito Odonto-Legal, perito Odontolegista, Perito Odonto-Legista e perito criminal, 

embora as atribuições do cargo sejam muito semelhantes. Dos 26 estados 

brasileiros, somados ao Distrito Federal, 17 estados possuem a regulamentação 

para o cargo de Perito Odontolegista e 10 para Perito Criminal. Na maioria dos 

estados, o cargo está vinculado à Policia Civil (16). Nesta pesquisa, utilizaremos as 

quatro nomenclaturas como sinônimo, sendo que quando referido a perito criminal, 



28 
 

estaremos fazendo referência aos peritos criminais com área de atuação em 

Odontologia.   

 

1.2 COVID-19 

 

 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A 

doença do coronavírus 2019 (COVID-19), relatada inicialmente em Wuhan na China, 

é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que causa um quadro clínico variável de 

infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Os sintomas leves mais 

frequentes são: tosse, dor de garganta e febre. No entanto, as pessoas 

contaminadas podem desenvolver sintomas graves até complicações fatais, como 

choque séptico, edema pulmonar, pneumonia grave e Síndrome da Angústia 

Respiratória Aguda (SARA) (17).  

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

estado de pandemia e, o Brasil, em 20 de março do mesmo ano declarou estado de 

calamidade pública devido a emergência de saúde pública relacionada à Covid-19 

(18). 

Inicialmente, as principais medidas tomadas foram: 1- conscientização da 

população sobre as formas de prevenção; 2- isolamento imediato e notificação de 

pessoas suspeitas de contaminação por Covid-19; 3- distanciamento 

social/lockdown; 4- organização da rede de serviços de saúde (18). 

No Brasil, a COVID-19 oscilou de forma muito intensa onde, primeiramente, 

ocorreu um aumento rápido e progressivo no número de casos confirmados, após 

uma queda e posteriormente um novo pico (Gráfico 1.1). O mesmo aconteceu com o 

número de óbitos onde o Brasil alternou entre a segunda e terceira posição mundial. 

Houve também uma variabilidade da gravidade da situação entre os estados 

brasileiros conforme o passar das semanas e dos meses (19–21). 
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Gráfico 1.1 - Número de casos confirmados de COVID-19 no Brasil 

 

Fonte: A autora 

 

Além disso, a grande extensão do Brasil e desigualdades socioespaciais, 

favoreceram um agravamento em regiões mais vulneráveis onde as crises 

econômica, política, sanitária e social são sentidas de forma mais intensa (22). 

Da mesma maneira, as equipes de saúde, juntamente com os profissionais do 

serviço público como os peritos criminais, são considerados serviços essenciais e 

vem enfrentando grandes dificuldades diante das imensas jornadas de trabalho, 

vulnerabilidade e grande risco de contágio (23,24). O modo de transmissão é através 

de secreções contaminadas emitidas principalmente pela região orofacial, campo de 

atuação dos odontolegistas (25).  

Com o crescente número de casos suspeitos e confirmações de morte por 

infecção do COVID-19, somado à falta de equipamentos de proteção individual, 

cobertura em tempo real da mídia, e sentimentos inadequados de apoio podem 

contribuir à sobrecarga mental desses profissionais de saúde (26).  
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1.3 Qualidade de vida 

 

 

O conceito de qualidade de vida (QV) é subjetivo e é definido pela OMS como 

a percepção do próprio indivíduo em relação a sua vida em diversos âmbitos desde 

aspectos culturais, valores onde ele se insere na sociedade relacionados com seus 

objetivos, expectativas e preocupações (27).  

O WHOQOL-100 foi desenvolvido por um grupo chamado WHOQOL que 

conta com 15 centros espalhados pelo mundo. O intuito foi elaborar um instrumento 

que fosse capaz de mensurar a qualidade de vida, levando em conta sua faceta 

multidimensional, que pudesse ser aplicado em vários lugares, com diversas 

populações. No entanto, para aplicações práticas, percebeu-se que cem perguntas 

dificultavam a aplicação por ser um instrumento longo demais. Desta forma, uma 

versão abreviada foi criada (27). 

O WHOQOL-bref está disponível em 19 idiomas e é um instrumento validado 

no Brasil. É utilizado para analisar a qualidade de vida de uma população podendo 

ser ela saudável ou acometida por patologias. Esse instrumento valoriza a 

percepção individual do indivíduo podendo ser utilizado em várias situações (28,29).  

Mesmo sendo um instrumento mais recente, tem sido muito utilizado em 

diversos países, principalmente no Brasil. Sua grande vantagem está no fato de ser 

um questionário curto, rápido e com uma perspectiva de uso internacional e 

transcultural (28). 

Quando testado com uma população brasileira o instrumento apresentou boa 

consistência interna, validade de critério, validade concorrente, validade 

discriminante, e confiabilidade no teste-reteste (29).  

É composto por 26 perguntas, onde a primeira questão refere-se à qualidade 

de vida de modo geral e a segunda, à satisfação com a própria saúde (autoavaliação 

da QV). As outras 24 são divididas nos domínios físico, psicológico, das relações 

sociais e meio ambiente (Tabela 1.1) (29,30). 

O cálculo dos escores segue os princípios do WHOQOL-100. Primeiramente é 

verificado se as 26 questões foram respondidas, posteriormente, inverte-se as 

pontuações das questões invertidas (Q3, Q4 e Q26), após, a média de cada domínio 

é calculada. O resultado é multiplicado por quatro, sendo representado em uma 

escala de 4 a 20. Existe a possibilidade de converter essas pontuações para uma 



31 
 

escala de 0-100, com a finalidade destes resultados serem comparáveis com 

estudos que utilizaram o WHOQOL-100 (30).  

 

 

 

Quadro 1.1- Domínios e questões do WHOQOL-BREF 

 

Domínio Questões 

Físico 

Q3- Dor e desconforto 

Q4- Dependência de medicação ou de 

tratamentos 

Q10- Energia e Fadiga 

Q15- Mobilidade 

Q16- Sono e repouso 

Q17- Atividades da vida cotidiana 

Q18- Capacidade de trabalho 

Psicológico 

Q5- Sentimentos positivos 

Q6- Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

Q7- Pensar, aprender, memória e concentração 

Q11- Imagem corporal e aparência 

Q19- Autoestima 

Q26- Sentimentos negativos 

Social 

Q20- Relações pessoais 

Q21- Atividade sexual 

Q22- Suporte e apoio pessoal 

Meio ambiente 

Q8- Segurança física e proteção 

Q9- Ambiente físico 

Q12- Recursos financeiros 

Q13- Novas informações e habilidades 

Q14- Recreação e Lazer 

Q23- Ambiente do lar 

Q24- Cuidados de saúde 

Q25- Transporte 

Auto avaliação da QV 
Q1- Qualidade de vida geral 

Q2- Percepção de saúde 

Fonte: Fleck et al. (2000) 
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Poucos dimensionaram a real magnitude da COVID-19 e seus efeitos na 

saúde mental e interferência na qualidade de vida. No entanto, percebeu-se a 

importância da força de trabalho principalmente dos profissionais essenciais bem 

como, uma maior valorização de uma visão holística da saúde (31). Dessa forma, se 

faz necessário pesquisas baseadas na prática forense para que se identifique 

lacunas na rotina diária e desafios enfrentados em tempos de pandemia pelos 

odontolegistas. 
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2 CAPÍTULO II - ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO IMPACTO E DOS 
SENTIMENTOS RELACIONADOS A COVID-19 NA ROTINA PROFISSIONAL E 
PESSOAL DOS PERITOS FORENSES: UM ESTUDO COM MÉTODOS MISTOS 
 

 
RESUMO 

 

 

Com o crescente número de mortes por COVID-19 , as equipes forenses tiveram um 

aumento da demanda de trabalho juntamente com sentimentos relacionados a 

vulnerabilidade e insegurança. O objetivo da presente pesquisa foi analisar a 

percepção do impacto da COVID-19 na rotina profissional e pessoal dos peritos 

forenses. Foi utilizado um método misto, quanti-qualitativo. Primeiramente foi 

enviado um questionário para todos os peritos criminais graduados em Odontologia 

e odontolegistas do Brasil. Após, por meio de uma amostra por saturação, sete 

profissionais foram entrevistados por meio de um aplicativo de troca de mensagens, 

o WhatsApp. Como resultado, 73 profissionais responderam ao questionário onde os 

sentimentos mais relatados na pandemia foram: ansiedade (42,47%) juntamente 

com insegurança (41,1%) e a sensação de ser útil (41,1%). Quando questionado 

sobre o impacto da pandemia na vida profissional, este  foi considerado 

intermediário por 47,95% dos participantes. Na análise das sete entrevistas 

realizadas, foram detectadas três categorias centrais: COVID- um misto de 

sentimentos; vida pessoal- COVID impactando de forma considerável a vida 

profissional e a capacidade do ser humano em se readaptar. Portanto, o impacto da 

COVID-19 foi percebido de forma significativa pelos profissionais, tanto na rotina 

profissional quanto na rotina pessoal, tendo na última, uma repercussão mais 

relevante. Os fatores que mais interferiram na vida pessoal foram: mudança na 

rotina, sobrecarga de tarefas e medo de transmitir a doença para seus familiares; e 

na vida profissional foram: ser de um serviço essencial, insegurança pela alta 

exposição e necessidade de readequações.  

 

Palavras-chaves: COVID-19. Vacinas. Odontologia Legal. Qualidade de Vida. 

Odontologia. Saúde Mental. 
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2.1 Introdução 

 

 

A doença do coronavírus 2019 (COVID-19) é causada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2, inicialmente identificado em 2019 na província de Wuhan, China. É 

uma moléstia que apresenta um quadro clínico variável de infecções assintomáticas 

a quadros respiratórios graves (1,2). O modo de transmissão é de humano para 

humano e em grande parte por contato com secreções contaminadas. Tosse, 

espirro, inalação de gotículas, contato com a via oral, mucosa nasais e olhos são os 

modos mais comuns de disseminação. A eliminação viral ocorre a partir do trato 

respiratório, saliva, fezes e urina(3).  

Inicialmente, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter decretado a 

pandemia do novo coronavírus, em 11 de março de 2020, várias intervenções não 

farmacológicas para a redução da disseminação do vírus pelo território brasileiro 

foram tomadas por governos estaduais e municipais. A suspensão dos atendimentos 

odontológicos eletivos foi uma das medidas adotadas, já que o serviço odontológico 

foi considerado de alto risco por lidar constantemente com a cavidade oral do 

paciente e realizar tratamentos capazes de gerar aerossóis e partículas 

possivelmente infectadas (4–6). 

No entanto, tanto os profissionais do serviço de segurança pública como os 

peritos criminais e odontolegistas, por serem considerados serviço essencial, 

mantiveram suas jornadas de trabalho de forma presencial, o que causou 

insegurança, sentimento de vulnerabilidade e grande risco de contágio (3, 4). 

Com o crescente número de casos suspeitos e confirmações de morte por 

infecção da COVID-19, houve de fato um aumento da demanda de trabalho da 

equipe forense, incluindo os profissionais de Odontologia envolvidos com necropsia 

e identificação humana (7-9).  

Na rotina desses profissionais, todos os pacientes que chegam aos institutos 

médico-legais são considerados potencialmente de risco pois podem estar 

infectados pela COVID-19 (9). Isso, somado a cobertura em tempo real da mídia, e 

sentimentos relacionados a falta de apoio, possivelmente contribuíram de forma 

prejudicial ao bom andamento da sua rotina profissional (10–12).  

Pesquisas baseadas na prática são investigações da rotina profissional para 

que se obtenha novos conhecimentos resultantes dessa vivência. O foco principal se 
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baseia em avançar o conhecimento dentro da prática, gerando assim um significado 

operacional(13). Dessa forma, se faz necessário pesquisas com esse intuito para 

que se identifique desafios enfrentados em tempos de pandemia pelos peritos 

criminais e odontolegistas.  

Portanto, o objetivo da presente pesquisa foi analisar a percepção do impacto 

da COVID-19 na rotina profissional e pessoal dos peritos forenses. 

 

2.2 Materiais e métodos 

 

 

2.2.1 Desenho do estudo e considerações éticas 

 

 

O presente estudo é uma pesquisa baseada na prática. Foi utilizado um 

método misto, quanti-qualitativo, descritivo e exploratório. Foi optado pela estratégia 

explanatória sequencial, na qual os dados quantitativos são coletados primeiro e os 

resultados obtidos guiaram a coleta dos dados qualitativos.  

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

Odontologia da USP, através do CAAE nº 15551119.4.0000.0075 (Anexo A).  

 

2.2.2 População  

 

 

Foram incluídos no estudo os odontolegistas, peritos criminais graduados em 

Odontologia e os Peritos Odonto-legal. No Brasil, a Odontologia e a Medicina 

possuem diferentes áreas de atuação. Optou-se por trabalhar com a Odontologia 

pois esses profissionais lidam diretamente com o sistema estomatognático, área de 

grande risco para contágio da COVID-19. Estima-se que sejam 211 profissionais 

atuantes no Brasil. Foram excluídos aqueles profissionais que foram aprovados no 

concurso mas ainda não exerceram a função de perito criminal ou odontolegista ou 

que não tenham formação em Odontologia.  

O contato com os peritos foi feito inicialmente através do aplicativo WhatsApp. 

Foi realizado um primeiro contato com um perito de cada Estado do Brasil 
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informando sobre a pesquisa; posteriormente, foi convidado a participar do estudo e 

foi solicitado que ele repassasse a todos os seus colegas de trabalho de mesmo 

cargo.  

 

 

2.2.3 Aplicação do método 

 

 

2.2.3.1 Fase quantitativa 
 

 

Foi enviado um questionário (apêndice A) contendo seis perguntas através da 

plataforma Google Forms (Quadro 2.1). A primeira parte do questionário se tratava 

de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice B) onde era 

esclarecido o objetivo do estudo. Logo em seguida, havia um campo onde o 

participante da pesquisa poderia optar por participar ou não. Caso ele optasse pela 

não participação da pesquisa, o formulário era encerrado. Caso afirmativo para a 

participação, o profissional respondia a um questionário que continha perguntas 

fechadas sobre informações sobre a sua atuação profissional no período de 

pandemia da COVID-19. O envio do questionário foi realizado no período de agosto 

de 2020 até janeiro de 2021. 

 

Quadro 2.1- Questionário aplicado aos profissionais 

 

1.Neste momento de pandemia da COVID-19, você está atuando profissionalmente? 

2. Se sim, marque o que você sentiu durante esse momento (você pode marcar mais de uma 
alternativa):  

a) Ansiedade, 

b) Medo,  

c) Angustia,  

d) Nervosismo,  

e) Insegurança,  

f) Útil,  

g) Importante por ser imprescindível,  

h) Nenhum,  

i) Outros 
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3. Atualmente, na sua rotina profissional, você tem receio de contrair COVID-19?  

a) Não,  

b) Sim, pouco,  

c) Sim razoavelmente,  

d) Sim, muito.  

4. Como você avalia o impacto da pandemia na sua rotina de trabalho: 

a) Não impactou 

b) Impacto leve 

c) Impacto intermediário 

d) Impacto forte 

e) Impacto muito forte 

f) Não sei responder 

5. Você recebeu algum treinamento proporcionado pela sua instituição sobre medidas preventivas 
frente a COVID-19? 

a) Não 

b) Apenas instruções gerais 

c) Treinamento Online 

d) Treinamento prático 

 6. Assinale abaixo, quais dos seguintes EPIs o serviço fornece a você: 

a) Luva 

b) Gorro descartável 

c) Face shield ou protetor facial de acrílico 

d) Máscara cirúrgica descartável 

e) Jaleco descartável 

f) Máscara N95 

g) Óculos de proteção 

h) Propé 

i) Tyvec 

j) Jaleco reutilizável/jaleco de tecido 

k) Máscara de tecido 

l) Gorro de tecido 

m) Nenhum 

n) A função que exerço não necessita de EPI 

Fonte: A autora 
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2.2.3.2 Fase qualitativa 
 

 

Após a aplicação do método quantitativo, as respostas serviram de guia para 

o roteiro das entrevistas. Foram realizados 5 questionamentos sobre a influência da 

pandemia causada pelo COVID-19 na rotina de trabalho e na vida pessoal (Quadro 

2.2). As perguntas foram enviadas via Whatsapp e foi orientado ao profissional que 

fossem respondidas por meio de de áudios, podendo gravar quantos fossem 

necessários. O período da coleta foi junho de 2021. 

 

Quadro 2.2- Questionamentos realizados na entrevista 

 

1. Em meio a uma das maiores pandemias mundiais, fale sobre o que você sentiu diante do fato 
de você pertencer a um serviço essencial e ter que continuar trabalhando.  

2. Você ou alguém muito próximo a você, já contraiu a COVID-19 ?  

3. Que tipo de suporte você recebeu do serviço onde você trabalha para prevenir a infecção pela 
COVID 19? 

4. Qual foi o impacto que a pandemia teve na sua vida pessoal? 

5. Qual foi o impacto da pandemia na sua vida profissional? 

Fonte: A autora 

 

A produção de dados foi encerrada assim que se percebeu que as 

informações se repetiam sendo aderida a teoria da amostragem por saturação. 

 

2.2.4 Análise  

 

 

Os dados quantitativos foram tabulados através do software Excel® e 

realizada uma análise descritiva através do software Stata®, versão 11.0.   

As respostas das perguntas qualitativas foram transcritas através do software 

livre Web Speech e posteriormente ajustadas manualmente. Para análise, foi 

realizada uma análise de conteúdo utilizando o método de Bardin(14) e Bengtsson et 

al. (15), seguindo todas as etapas.  

Primeiramente, as entrevistas foram lidas para a familiarização com o 

conteúdo. Após, foram identificados os domínios principais e na releitura dos textos 

foram excluídos os trechos que não se enquadravam em um dos domínios.   
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A análise de conteúdo foi realizada por um dos pesquisadores e foram 

seguidas algumas etapas: inicialmente foi destacado no texto as unidades 

semelhantes que eram palavras ou sentenças que apresentavam o mesmo contexto 

ou significado. Essas unidades foram agrupadas e foi gerado um código que 

preservasse o significado original de forma reduzida. 

Os códigos foram classificados em subcategorias onde esse código não 

poderia se encaixar em mais de uma opção. Finalmente uma categoria pode ser 

formulada para cada domínio. A categoria tem como objetivo descrever a 

manifestação relatada na entrevista.  

 

2.3 Resultados 

 
 

O questionário aplicado foi respondido por uma amostra de 76 profissionais 

atuantes no serviço, distribuídos em 18 estados brasileiros somados ao Distrito 

Federal. Três profissionais foram excluídos da amostra por não estar atuando nesse 

momento de pandemia, resultando em 73 participantes; aproximadamente 34,6% do 

total de profissionais atuantes no país, conforme descrito na tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1- Caracterização da amostra 

 

Variável N (%) 

Sexo 

 

Feminino 

Masculino 

50 (68,5) 

23 (31,5) 

Idade 

 

25-34 

35-44 

>=45 

10 (13,7) 

37(50,7) 

26(35,6) 

Graduação 

 

Odontologia 

Odontologia e Direito 

Odontologia e Enfermagem 

68 (93,2) 

1 (1,34) 

1 (1,34) 
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Tempo de formado 

 

Até 10 anos 

11-20 anos 

21-30 anos 

>31 anos 

11 (15,1) 

35 (47,94) 

20 (27,4) 

7 (9,6) 

Especialização na área de Odontologia Legal 

 

Sim 

Não 

38 (52,1) 

35 (47,9) 

Mestrado 

 

Sim 

Não 

31 (42,5) 

42 (57,5) 

Doutorado 

 

Sim 

Não 

15 (20,5) 

58 (79,5) 

Cargo 

 

Odontolegista 

Perito criminal 

Perito Odonto Legal 

Perito Legista 

15 (20,55) 

24 (32,9) 

30 (41,1) 

4 (5,48) 

Fonte: A autora 

 

A maioria da amostra é composta por profissionais do sexo feminino (68,5%), 

com idade entre 36 e 45 anos (56,2%), com tempo de formado entre 11 a 20 anos 

(47,9%) e com especialização em Odontologia Legal (52,1%). 

Quando questionado sobre os sentimentos mais frequentes durante a 

pandemia, a “ansiedade” foi a mais relatada (42,47%), seguida por “Insegurança” 

com a mesma porcentagem da sensação de ser “Útil” com 41,1% (gráfico 2.1). Os 

participantes da pesquisa, na grande maioria, consideraram que o impacto da 

COVID na rotina profissional foi intermediário (47,95%) (gráfico 2.2). Os participantes 

assinalaram ter um pouco de receio de contrair a doença (36,99%) e 100% relataram 

receber pelo menos algum equipamento de proteção individual (EPI), sendo luva, 

gorro descartável, face shield e máscara cirúrgica descartável os mais apontados, 

como mostra a tabela 2.2.  
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Gráfico 2.1 Gráfico representativo das respostas da questão 1: “Marque o que você sentiu durante 

esse momento de pandemia” 

 

Fonte: A autora 

 

 

Gráfico 2.2 Gráfico representativo das respostas da questão 2: “Como você avalia o impacto da   
pandemia na sua rotina de trabalho” 

 

 

Fonte: A autora 
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Tabela 2.2- Estatísticas descritivas das respostas da pesquisa 

 

Questão 
Resposta 

n % 

Atualmente, na sua rotina profissional, você tem receio de 
contrair COVID-19 ? 

  

Não 11 15,07 

Sim, pouco 27 36,99 

Sim, razoavelmente 25 34,25 

Sim, muito 10 13,70 

Você recebeu algum treinamento proporcionado pela sua 
instituição sobre medidas preventivas frente a COVID-19 ? 

  

Não 25 34,25 

Apenas instruções gerais 46 63,02 

Treinamento Online 1 1,37 

Treinamento prático 1 1,37 

Assinale abaixo, quais dos seguintes EPIs o serviço fornece 
a você: 

  

Luva 71 97,26 

Gorro descartável 59 80,82 

Face shield ou protetor facial de acrílico 58 79,45 

Máscara cirúrgica descartável 57 78,09 

Jaleco descartável 56 76,71 

Máscara N95 49 67,12 

Óculos de proteção 43 58,90 

Propé 29 39,73 

Tyvec 23 31,51 

Jaleco reutilizável/jaleco de tecido 16 21,91 

Máscara de tecido 15 20,54 

Gorro de tecido 0 0 

Nenhum 0 0 

A função que exerço não necessita de EPI 0 0 

Fonte: A autora 

 

   

A análise qualitativa foi respondida por 7 peritos (2 do sexo masculino e 5 do 

sexo feminino) três domínios centrais emergiram a partir do conteúdo das falas dos 

participantes: sentimentos em relação à COVID, impacto da COVID na vida pessoal 

e impacto da COVID na vida profissional.  
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O domínio “sentimentos em relação a COVID” foi dividido em três 

subcategorias: 

• Medo de contrair a doença 

• Inicialmente sensações ruins, depois uma estabilização 

• Sentimento forte de tranquilidade após a vacina 

Essas subcategorias originaram a categoria: COVID- um misto de 

sentimentos. 

O segundo domínio “Impacto da COVID na vida pessoal” foi fracionado em 

três categorias: 

• Mudança na rotina 

• Sobrecarga de tarefas 

• Medo de transmitir a doença para seus familiares 

Essas subcategorias geraram a categoria: Vida pessoal- COVID impactando 

de forma considerável. 

O terceiro domínio “Impacto da COVID na vida profissional” foi segmentado 

em três subcategorias: 

• Menor impacto na vida profissional já que é um serviço essencial e 

mantiveram as atividades 

• Insegurança devido a alta exposição por lidar com a cavidade bucal 

• Necessidade de readequação do sistema para enfrentar uma 

pandemia 

Essas subcategorias resultaram na categoria: Vida profissional e a 

capacidade do ser humano em se readaptar. 

 

2.3.1 COVID- um misto de sentimentos: 

 

 

2.3.1.1 Medo de contrair a doença 
 

O medo de contrair a doença apareceu de maneira bastante significativa nas 

entrevistas. O fato da pandemia se tratar de um vírus, que é invisível aos olhos e 

estarmos lidando com um inimigo desconhecido, gerou uma insegurança nos peritos 
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que foi agravada pelo fato de pertencerem a um serviço essencial onde, mesmo com 

a recomendação de ficar em casa, tinham que sair para executar sua atividade 

profissional.  

 “Eu fiquei bastante preocupado em continuar trabalhando, mas eu sabia 

que eu ia continuar, eu fiquei muito preocupado sim fiquei com muito medo de 

contrai a doença.” 

 “No início eu me senti assim insegura, né a gente não tinha muito 

conhecimento da pandemia, transmissibilidade do vírus enfim eram muitas 

informações conflitantes.” 

“Eu acredito que os sentimentos foram comuns a todas as pessoas, né? Afinal 

a gente estava... está ainda enfrentando um inimigo invisível né? algo novo pelo 

menos eu nunca passei por nenhuma pandemia e acredito que a maioria de nós que 

está na ativa não, não passamos por isso então é aquele sentimento sim de 

insegurança, de medo, de incerteza do que que iria acontecer.” 

No entanto, um participante da pesquisa relatou não sentir medo de estar 

enfrentando uma pandemia.  

“Normal. Não tive nenhum temor. As pessoas precisam estar preparadas pra 

vida/morte, ainda mais quem é da perícia. Muita gente mimizenta.” 

 

2.3.1.2 Inicialmente sensações ruins, depois uma estabilização 
 

 

Com o anúncio de uma pandemia vieram à tona sentimentos ruins como 

desespero, preocupação, ansiedade, sobrecarga, tensão, insegurança. Inicialmente, 

os participantes da pesquisa viveram momentos de muitos sentimentos negativos ao 

mesmo tempo pela situação de estar vivendo uma pandemia. O desespero, a 

ansiedade e a tensão vieram principalmente por estar enfrentando um momento de 

muita instabilidade. A sobrecarga, a insegurança e a preocupação originaram-se 

principalmente da falta de conhecimento sobre o que realmente era a COVID-19 , 

quais efeitos ele poderia causar em casos de contágios e como seria a questão 

profissional já que todos precisavam manter suas rotinas de trabalho.  

Fica evidente nas entrevistas que, após um tempo, houve uma certa 

estabilização da situação e consequentemente uma diminuição desses sentimentos 
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ruins. O aumento de conhecimento sobre o vírus bem como a adaptação de alguns 

protocolos e rotina, auxiliaram na condução desse desfecho.  

“Embora muitos possam pensar de cara: medo, insegurança né?! Na 

realidade mais adequado seria um misto de sentimentos” 

“Eu acho que no primeiro momento a sensação que a gente teve foi de 

desespero. Hoje as coisas elas estão mais estabilizadas, a pandemia ela continua 

né” 

“Depois de um tempo a gente vai se acostumando a nova realidade e vai 

ficando mais tranquila, mas de início foi tenso.” 

“Em relação ao que eu senti diante da pandemia lá no trabalho no início a 

gente ficou bem apavorado porque ia lidar direto com cavidade oral, então assusta 

um pouco no início, mas depois de um tempo que a gente vai se acostumando a 

nova rotina” 

 

2.3.1.3 Sentimento forte de tranquilidade após a vacina 
 

 

A vacina foi vista como um fator positivo que gerou tranquilidade. Os peritos 

foram vacinados no grupo prioritário pois são um serviço essencial. A vacina, 

juntamente com a possibilidade de estar ao menos parcialmente protegido gerou um 

sentimento positivo de maior bem-estar. 

“Esse ano a gente foi vacinado então eu lembro direitinho que a vacina 

Coronavac foi aprovada no domingo e na terça-feira a gente já tinha tomado a 

vacina, a primeira dose e ali depois de 3 semanas nós tomamos a segunda dose. 

Então eu fiquei mais tranquilo depois que eu tomei a vacina.” 

“A gente conseguiu se vacinar, então hoje todos os servidores do 

Departamento de Polícia técnica daqui já receberam as duas doses da vacina.” 

 

 

2.3.2 Vida pessoal- COVID impactando de forma considerável 

 
 
2.3.2.1 Mudança na rotina 
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O distanciamento de familiares e amigos bem como o isolamento dentro de 

casa juntamente com uma nova rotina com filhos e aulas online foram citados como 

fatores de grande impacto na vida pessoal. A chegada da pandemia exigiu muitas 

mudanças tanto da rotina quanto da criação de novos hábitos, principalmente na 

tentativa de minimizar as chances de contaminação.  

“Então eu consigo manter rotina de chegar em casa, já vou direto para o 

banheiro tomar banho e já deixo uma roupa lá. No meu dia de plantão, antes de 

entrar em casa, tiro o sapato do plantão. Se você chegar aqui na minha casa, já tem 

um porta sapato na frente, já tem álcool 70 no borrifador, já tem álcool gel e ainda 

tem uma caixinha com máscara não só para o uso da família né mas para uso de 

terceiros, que por ventura acaba chegando por aqui. Continuo lavando tudo com 

água sabão de supermercado passando álcool em tudo.” 

“Para quem tem filhos né no caso eu tenho uma filha que, primeiro eles 

cancelaram as aulas, depois anteciparam férias, depois a questão das aulas online e 

agora bimodalidade né podendo ser online ou presencial então isso tudo causa 

impacto sim na rotina familiar.” 

“O impacto na minha vida pessoal foi grande né vida social praticamente 

acabou.” 

 

2.3.2.2 Sobrecarga de tarefas 
 
 

O isolamento em casa acarretou em uma sobrecarga de atividades onde além 

da atividade profissional os participantes da pesquisa precisavam participar 

ativamente da rotina de casa. Dois fatores foram agravantes nessa situação: filhos 

com aula online e sem auxilio de funcionárias para as tarefas diárias. 

“Me sobrecarreguei em relação às atividades de casa mesmo então no 

primeiro momento eu não aceitei nem minhas funcionárias né trabalhar, eu liberei 

elas.” 

“Foi bem difícil principalmente no início com as crianças ficar em casa inventar 

algumas atividades práticas para eles enfim até para não ficar tão sedentário foi bem 

difícil assim nesse sentido.” 
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2.3.2.3 Medo de transmitir a doença para seus familiares 
 

 

Em vários relatos, houve a preocupação de que pela alta exposição e risco no 

trabalho, os profissionais pudessem levar o vírus e transmitir para seus familiares. 

Aqueles que possuíam pessoas próximas com comorbidades, tiveram uma 

preocupação mais acentuada. 

“A gente fica super preocupado porque ele tem asma e ele fica morrendo de 

medo.” 

“Meu filho ele tem problema respiratório então ele tem bronquite crônica e ele 

tem asma então eu me cerquei de todos os cuidados em relação a isso para evitar 

mesmo a infecção pela COVID-19 .” 

“Impacto da pandemia na minha vida pessoal, no primeiro momento foi um 

caos né porque se tu for pensar o fato de tu está saindo, te expondo, sendo muitas 

vezes que a gente pensa posso ser transmissor para minha família.” 

 

 

2.3.3 Vida profissional e a capacidade do ser humano em se readaptar 

 

 

2.3.3.1 Menor impacto na vida profissional já que é um serviço essencial e 
mantiveram as atividades 

 

 

Quando analisado o impacto na vida profissional, os participantes da pesquisa 

relataram ter sentido menos do que na vida pessoal já que sempre se mantiveram-

se ativos nas suas atividades.  

“Vida profissional teve algum impacto, mas menor porque nós continuamos 

trabalhando com alguns protocolos diferentes.” 

“A vida profissional no trabalho não muda muito porque a gente não parou em 

nenhum momento de trabalhar, alguns protocolos de atendimento foram adaptados 

para essa fase de pandemia, mas depois de um tempo a gente acabou voltando à 

rotina normal tomando certos cuidados.” 
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“Eu não senti nenhuma apreensão, eu senti que fazia parte mesmo da 

profissão, então segui adiante mas sem pensar muito na real.” 

 

2.3.3.2 Insegurança devido à alta exposição por lidar com a cavidade bucal 
 

 

O fato de o trabalho pericial lidar diretamente com pessoas e mais 

especificamente com a região de cabeça e pescoço, gerou um grande desconforto e 

insegurança visto que é uma das principais formas de contágio da COVID-19 . 

“Tivemos muitos casos de presos né que iam para o IML para fazer o exame 

de lesão corporal chegavam lá tossindo às vezes febris, e aí dois dias depois a 

gente tinha confirmação de que eles estavam com COVID.” 

“De qualquer forma, era um trabalho que não podia parar né e seguimos em 

frente. Depois quando eu fui para Odonto legal foi um pouco mais tenso porque a 

gente estava fazendo necropsia né e atuando diretamente nas vias aéreas.” 

“Aconteceram algumas situações de morte natural e até morte natural por 

COVID de acabar sendo direcionada ao IML né, não deveria porque a gente trabalha 

essencialmente com morte violenta: homicídio, suicídio ou acidente e aí o desespero 

acaba sendo maior também.” 

 

 

2.3.3.3 Necessidade de readequação do sistema para enfrentar uma pandemia 
 

 

A chegada da COVID exigiu uma readequação do sistema para minimizar os 

riscos de contaminação dos profissionais. Foi necessária uma adaptação da rotina e 

compra de novos equipamentos de proteção. O investimento em EPIs mais eficazes 

e a implementação de protocolos ou procedimentos operacionais padrões foi 

fundamental. 

“O serviço não estava preparado para isso, aqui a gente tem uma escassez 

muito grande de recursos humanos e materiais. Então foi uma luta para conseguir o 

mínimo de Epi necessário para que o serviço funcionasse. Algumas coisas a gente 

acabou adquirindo por conta própria mesmo para tentar minimizar a questão da 

exposição. O serviço teve que readequar tudo.” 
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“Eu fiz um kitzinho que eu levo para o plantão porque eu sei que algumas 

coisas não tem lá.” 

“A gente teve que mudar alguns protocolos justamente para não juntar muita 

gente e para não ficar muitos colegas próximos.” 

“Nós só temos três peritos na escala de plantão, desses três o único que não 

teve COVID fui eu, então o serviço precisava continuar funcionando e acabou que eu 

tive que assumir durante os 15 dias que eles estavam afastados. Foi uma 

sobrecarga maior de trabalho para que o serviço continuasse funcionando. Hoje eu 

acho que as coisas já estão mais estabilizadas, se é que a gente pode dizer assim 

né? A gente tá menos desconfortável digamos assim porque acabamos nos 

adaptando e já se estabeleceu uma rotina dentro do serviço.” 

“Nós fizemos um protocolo de acesso ao servidor no serviço né que a gente 

chama de procedimento operacional padrão, para todos os servidores que trabalham 

no departamento além do controle de acesso dos usuários dos periciandos. Fizemos 

a marcação nas cadeiras, fizemos toda colocação de cartazes com as orientações 

para as pessoas que entravam e proibimos o acesso de acompanhante exceto em 

casos previstos por lei né?” 

 

 

2.4 Discussão 

 

 
O presente estudo é uma análise inédita sobre o impacto da pandemia na 

vida de uma população muito específica e pouco estudada, os odontolegistas. Por 

meio de uma metodologia abrangente, uma análise mais aprofundada foi 

possibilitada, onde, através das entrevistas, detectamos três categorias principais 

relacionadas a COVID-19: COVID- um misto de sentimentos; Vida pessoal- COVID 

impactando de forma considerável e Vida profissional e a capacidade do ser humano 

em se readaptar. 

Por meio da interpretação dos relatos dos peritos, percebemos uma 

complexidade relacionada ao misto de sentimentos vivenciados no momento de 

pandemia, onde em um primeiro momento foi relatada a sensação de desespero, 

ansiedade e medo de contágio por lidar com um inimigo desconhecido e agravado 

pelo fato de ter poucas informações e dados conflitantes.  
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Desde o anúncio da presença de uma pandemia a nível mundial, muito tem-

se falado não somente na saúde física e nas consequências do vírus, mas também 

na saúde mental. Ao tentar controlar a situação, medidas começaram a ser tomadas 

como orientações de higiene, isolamento social, lockdown, suspensão de algumas 

atividades (16)  

Essas restrições começaram a gerar lesões em uma parte do cérebro que é 

responsável pelo âmbito social e contato emocional. A pandemia foi apontada como 

um fenômeno social global, onde as pessoas se tornam mais suscetíveis uma vez 

que a saúde mental começou a ser afetada por uma série de razões e os 

sentimentos negativos começaram a prevalecer aos positivos (16,17).  

O sentimento mais relatado pelos peritos foi a ansiedade com 42,47% seguido 

pela insegurança e ser útil com 41,1%. Logo na sequência, apontaram a sensação 

de medo e o sentimento de importância por ser imprescindível já que atuam em um 

serviço essencial. É possível que sentimentos bons tenham se destacado 

juntamente com sensações negativas pois a presente pesquisa foi aplicada depois 

de um ano de pandemia onde já estava ocorrendo uma certa adaptação a todas as 

mudanças.  

Da mesma forma, Buselli et al. (18) relataram na sua pesquisa que a COVID-

19 despertou sentimentos bons e ruins nos profissionais da saúde que estavam 

atuando na linha de frente. Em grande parte, essas experiências positivas foram 

relacionadas com sentimentos de satisfação pessoal e profissional por pertencer a 

um serviço que é necessário para a sociedade.  

Nas entrevistas, percebe-se que no primeiro momento prevaleceram 

sentimentos ruins; no entanto, com a estabilização das situações e aderência a 

novos hábitos, houve uma certa tranquilidade reforçada pela chegada da vacina.  

Essa mesma trajetória foi percebida por Perez-Arce et al. (19) que relatam um 

aumento considerável do sofrimento mental após o início da pandemia, uma 

estabilização antes do centésimo dia e uma diminuição após a primeira dose da 

vacina.  

O rápido desenvolvimento do imunizante, em primeiro momento, gerou certa 

hesitação e insegurança pela falta de informação sobre sua segurança e eficácia 

(17). No entanto, a adoção da vacina tem sido responsável por uma melhoria 

considerável da saúde mental (19).  
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O impacto na vida pessoal foi fortemente salientado nas entrevistas, devido a 

uma grande alteração na rotina onde além das atividades profissionais houve uma 

sobrecarga de atividades domésticas. A responsabilidade de auxiliar os filhos na 

educação em casa teve um peso relevante nesse resultado. Em discordância, Zhang 

et al. (20) encontraram que a possibilidade de passar mais tempo em casa e 

consequentemente ter tempo para relaxar e cuidar da saúde mental, trouxe um 

impacto positivo na rotina pessoal da sua amostra. Essa disparidade de resultados 

pode ser explicada pelo período diferente de realização da pesquisa, onde no início 

da pandemia, era mais difícil detectar os reais impactos do isolamento na vida social.  

Além disso, uma das principais razões para a depressão e estresse em 

profissionais da saúde é o medo de ser um meio transmissor do coronavírus para 

seus familiares (10,21,22). É esperado esse sentimento por meio dos peritos ou 

odontolegistas pois eles lidam diariamente com pacientes ou peças forenses que 

podem estar infectados com o vírus da COVID-19 (9). 

Quando referido ao impacto na rotina profissional, 47,95% dos participantes 

consideraram um impacto intermediário, corroborando com os achados nas 

entrevistas onde foi possível perceber que existe uma repercussão no âmbito 

profissional, no entanto, quando comparada com a rotina pessoal, foi relativamente 

menor. Isso pode ser explicado por ser um serviço essencial e ter mantido suas 

atividades, mas teve necessidade de adaptação para combater a insegurança e 

medo de exposição. 

O aumento de infectados e consequentemente o aumento do número de 

mortes, interferiu, inevitavelmente, na carga de trabalho dos peritos e na sobrecarga 

emocional (7,22). Além disso, os odontolegistas lidam diretamente com fluidos 

respiratórios e com saliva que são responsáveis por conter um grande número de 

patógenos, tornando a profissão de alto risco (22,23). No presente estudo, foi 

demonstrada uma apreensão em lidar com pessoas e cadáveres potencialmente 

contaminados com o vírus. Dessa forma, houve uma necessidade de mudanças e 

inserção de novos protocolos.  

É recomendado que tenha uma ventilação adequada dentro de um necrotério, 

bem como a utilização de uma serra de osso que contenha uma instalação de vácuo 

que isola as partículas de aerossóis. Embora não seja obrigatório, idealmente, 

indica-se ter uma instalação isolada para a realização de procedimentos de alto risco 

(7).  
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O uso de equipamento de proteção individual adequado foi considerado 

essencial para proteger os profissionais, reduzindo assim o risco de transmissão de 

COVID-19  (4,7,22,23). Pradella et al. (24) consideram que os EPIs que devem ser 

utilizados são: gorro descartável, par duplo de luvas descartáveis, máscara FFP2 / 

N95 ou FFP3 / N99, equipamento de proteção facial (óculos ou viseira de proteção), 

jaleco descartável ou impermeável de mangas compridas e protetores de calçados. 

Em concordância com o nosso trabalho, em grande parte, os EPIs foram fornecidos 

pelo serviço ficando com uma porcentagem abaixo do desejável o propé que é 

fornecido para apenas 39,73% da amostra.  

Além disso, apenas 67,12% recebem a máscara N95 enquanto 78,09% dos 

participantes relataram receber máscara cirúrgica descartável. As máscaras 

cirúrgicas tradicionais não são recomendadas pois não oferecem proteção suficiente, 

diferentemente das máscaras de proteção moldada com válvula que são 95% 

eficazes(7).  

Além de novas adequações, da elaboração de procedimentos operacionais 

padrões e da compra dos equipamentos necessários, é de responsabilidade do 

serviço manter os seus funcionários informados sobre a doença em questão, 

incluindo explicações sobre os riscos e formas de prevenção(24). Dos 73 

participantes da pesquisa, a grande maioria (63%) recebeu apenas instruções 

gerais, enquanto apenas 1,37% da amostra teve treinamento online ou prático, o que 

pode ter contribuído para um impacto intermediário na rotina profissional já que a 

falta de informação gera insegurança e medo.  

No momento de realização da presente pesquisa, o Brasil se encontrava em 

terceira posição mundial quanto ao número de pessoas contaminadas pela COVID-

19, abaixo dos Estados Unidos (EUA) e da Índia e em segundo lugar pelo número de 

óbitos, perdendo apenas para os EUA (25). 

O fato de a pandemia ter tido uma grande variabilidade entre os meses, 

alternando momentos de maior risco e tensão com momentos mais estáveis, pode 

ter sido uma das principais limitações do presente estudo, visto que há a 

possibilidade dos peritos terem respondido a pesquisa em diferentes fases. Além 

disso, conforme demonstrado nos boletins epidemiológicos disponibilizados pelo 

governo, era possível perceber uma grande variabilidade entre os estados a respeito 

da situação e gravidade da doença (25). 



57 
 

No entanto, foi possível incluir profissionais da maioria dos Estados 

brasileiros, e a aderência à pesquisa foi relativamente alta, visto que quando 

aplicados questionários online as taxas de retorno são baixas. Além disso, a 

metodologia mista utilizada auxiliou na elucidação sobre as questões abordadas. 

Sugere-se ainda que futuramente sejam realizadas novas pesquisas para avaliar o 

impacto da pandemia na vida profissional e pessoal a longo prazo.  

 

2.5 Conclusão 

 

 
O impacto da COVID-19 foi percebido de forma significativa pelos 

profissionais tanto na rotina profissional quanto na rotina pessoal, sendo que na 

última houve uma repercussão mais relevante. O impacto na rotina profissional foi 

considerado intermediário e o sentimento mais prevalente foi a ansiedade seguida 

pela insegurança e a sensação de ser útil. Quanto aos fatores que mais interferiram 

na vida pessoal foram: mudança na rotina, sobrecarga de tarefas e medo de 

transmitir a doença para seus familiares, e na vida profissional foram: ser de um 

serviço essencial, insegurança pela alta exposição e necessidade de readequações.  

 
 

  



58 
 

REFERÊNCIAS1 

 

 
1.  Sohrabi C, Alsafi Z, O’Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, et al. World Health 
Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus 
(COVID-19). Int J Surg 2020 May;76:71–6. Doi:10.1016/j.ijsu.2020.02.034 
 
 
2.  Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in 
Wuhan, China: The mystery and the miracle. J Med Virol 2020 Apr;92(4): 401–2. 
doi:10.1002/jmv.25678 
 
 
3.  Umakanthan S, Sahu P, Ranade AV, Bukelo MM, Rao JS, Abrahao-Machado 
LF, et al. Origin, transmission, diagnosis and management of coronavirus disease 
2019 (COVID-19). Postgrad Med. J 2020 Dec;96(1142):753–8.  
http://dx.doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-138234 
 
 
4.  Coulthard P. Dentistry and coronavirus (COVID-19) - moral decision-making. Br 
Dent J 2020 Apr;228(7):503–5. doi:10.1038/s41415-020-1482-1 
 
 
5.  Al-Eid R, Ramalingam S, Sundar C, Aldawsari M, Nooh N. Detection of visually 
imperceptible blood contamination in the oral surgical clinic using forensic luminol 
blood detection agent. J Int Soc Prevent Communit Dent 2018 Jul;8(4):327–32. 
hppt://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_10_18 
 
 
6.  Szymańska J. Dental bioaerosol as an occupational hazard in a dentist’s 
workplace. Ann Agric Environ Med 2007 Dec;14(2):203-207.  
 
 
7.  Hanley B, Lucas SB, Youd E, Swift B, Osborn M. Autopsy in suspected COVID-
19 cases. J Clin Pathol 2020 May;73(5):239–42. doi:10.1136/jclinpath-2020-206522 
 
 
8.  Theorell T. COVID-19 and Working Conditions in Health Care. Psychoter 
psychosom 2020 Apr;89(4):193–4. doi:10.1159/000507765 
 
 
9.  Sarode SC, Augustine JA, Sarode G, Gopalakrishnan D, Patil S. Perspective on 
Forensic Odontology and COVID-19. J Contemp Dent Pract 2020 Aug;21(8):819–21.  
 
 
 
 

 
1 De acordo com Estilo Vancouver. 

https://doi.org/10.1002/jmv.25678
http://doi.org/10.1038/s41415-020-1482-1
http://dx.doi.org/10.1136/jclinpath-2020-206522
https://doi.org/10.1159/000507765


59 
 

10.  Neto MLR, Almeida HG, Esmeraldo JD arc, Nobre CB, Pinheiro WR, de Oliveira 
CRT, et al. When health professionals look death in the eye: the mental health of 
professionals who deal daily with the 2019 coronavirus outbreak. Psychiatry Res. 
2020 Jun;288:112972. doi:10.1016/j.psychres.2020.112972 
 
 
11.  Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental 
health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. 
JAMA network open. 2020 Mar;3(3):1-12. Doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976 
 
 
12.  Lee AM, GWS Wong J, McAlonan GM, Cheung V, Cheung C, Sham PC, et al. 
Stress and Psychological Distress Among SARS Survivors 1 Year After the 
Outbreak. Can J Psychiatry. 2007 Apr;52(4):233-240. 
https://doi.org/10.1177/070674370705200405 
 
 
13.  Candy L. Practice based research: A guide. CCS Report, 2006 Nov; 1(2):1-19 
 
 
14.  Bardin L. Análise de conteúdo. 70 ed. Reto LA, Pinheiro A, tradutor. São Paulo. 
Tradução de: L’Analyse de Contenu. 2011. 
 
 
15.  Bengtsson M. How to plan and perform a qualitative study using content 
analysis. NursingPlus Open. 2016 Jan;2:8–14.  
 
 
16.  Valenzano A, Scarinci A, Monda V, Sessa F, Messina A, Monda M, et al. The 
social brain and emotional contagion: Covid-19 effects. MDPI AG. 2020 
Nov;56(12):1–10. doi:10.3390/medicina56120640 
 
 
17.  Pandey K, Thurman M, Johnson SD, Acharya A, Johnston M, Klug EA, et al. 
Mental Health Issues During and After COVID-19 Vaccine Era. Brain Res Bull. 2021 
Nov;176:161–73. doi:10.1016/j.brainresbull.2021.08.012 
 
 
18.  Buselli R, Corsi M, Baldanzi S, Chiumiento M, Lupo E del, Dell’oste V, et al. 
Professional quality of life and mental health outcomes among health care workers 
exposed to SARS-CoV-2 (COVID-19). Int J Environ Res Public Health (Online). 2020 
Aug;17(17):1–12. https://doi.org/10.3390/ijerph17176180 
 
 
19.  Perez-Arce F, Angrisani M, Bennett D, Darling J, Kapteyn A, Thomas K. COVID-
19 vaccines and mental distress. PLos ONE 2021 Sep;16(9):e0256406. 
doi:10.1371/journal.pone.0256406 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112972
https://doi.org/10.1177/070674370705200405
https://doi.org/10.3390/medicina56120640
https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2021.08.012
https://doi.org/10.3390/ijerph17176180
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256406


60 
 

20.  Zhang Y, Ma ZF. Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and 
quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional 
study. Int J Environ Res Public Health (Online). 2020 Mar;17(7):2381. 
doi:10.3390/ijerph17072381 
 
21.  Chen L, Zhao J, Peng J, Li X, Deng X, Geng Z, et al. Detection of 2019-nCoV in 
Saliva and Characterization of Oral Symptoms in COVID-19 Patients. Cell Prolif. 
2020 Dec;53(12):e12923. doi:10.1111/cpr.12923 
 
 
22.  Johnson A, Parekh U. Mental health of forensic odontologists in Covid-19: An 
Indian perspective. Med Leg J. 2021 Mar;89(1):31–3. 
doi:10.1177/0025817220965377 
 
 
23.  Becker K, Brunello G, Gurzawska-Comis K, Becker J, Sivolella S, Schwarz F, et 
al. Dental care during COVID-19 pandemic: Survey of experts’ opinion. Clin. Oral 
Implants Res. 2020 Dec;31(12):1253–60. doi:10.1111/clr.13676 
 
 
24.  Pradella F, Bianchi llenia, Vitale G, Pinchi V. A contribution for the forensic 
odontologist’s safety in the  autopsy room. J Forensic Odontostomatol. 2020 
May;1(38):48–50.  
 
 
25.  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico 
especial nº 30(Internet). Disponível em: https://opendatasus.saude.gov.br/. (Último 
acesso em 01 de dezembro de 2021) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph17072381
https://doi.org/10.1111/cpr.12923
https://doi.org/10.1177/0025817220965377
https://doi.org/10.1111/clr.13676
https://opendatasus.saude.gov.br/


61 
 

3 CAPÍTULO III- IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA QUALIDADE DE 

VIDA DOS ODONTOLEGISTAS  

 

RESUMO 

 

 

A atuação dos odontolegistas foi considerada atividade de alto risco já que a 

eliminação viral da COVID-19 ocorre, principalmente, através da região orofacial. 

Durante a pandemia, os profissionais da saúde vêm apresentando níveis de 

sofrimento psicológico mais altos que a população em geral. Devido a isso, se faz 

necessário estudar a qualidade de vida dos odontolegistas já que são pertencentes a 

um serviço imprescindível para a sociedade e que, mesmo em um momento de 

pandemia, manteve suas atividades em funcionamento. O objetivo da presente 

pesquisa é avaliar a qualidade de vida dos odontolegistas no momento de pandemia 

da COVID-19. O presente estudo é uma pesquisa baseada na prática e incluiu na 

sua amostra todos os peritos criminais/ odontolegistas/ perito odonto-legal do Brasil. 

Foi enviado um questionário online que incluía perguntas sociodemográficas bem 

como questionamentos sobe sua atuação profissional no momento de pandemia. Na 

sequência, o instrumento WHOQOL-BREF foi aplicado. Como resultado, 73 

profissionais responderam ao estudo, sendo 68,5% do sexo feminino e 31,5% do 

sexo masculino. A qualidade de vida geral foi de 16,48 de até 20 pontos. O domínio 

físico foi o que teve a melhor pontuação e o meio-ambiente a pior. Faixa etária de 

35-44 teve menor qualidade de vida no domínio físico, enquanto ter mais tempo de 

atuação auxiliou a melhorar a qualidade de vida no domínio psicológico. O fato de ter 

pós graduação foi fator de influência positiva na QV. Dessa forma, podemos concluir 

que os odontolegistas apresentaram, de modo geral, um nível relativamente alto de 

qualidade de vida. É essencial uma maior atenção aos profissionais vulneráveis que 

estão entre 35-44 anos e com menor tempo de atuação. O estímulo para a 

realização de pós-graduação é de extrema importância para a melhora na QV. 

 

Palavras-chave: COVID-19. Pandemia. Odontologia Legal. Qualidade de vida. 

Autópsia. Saúde Mental. 
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3.1 Introdução 

 

 
A chegada repentina e disruptiva da COVID-19 causou uma série de 

modificações na vida das pessoas incluindo efeitos emocionais e transtornos 

psicológicos (1).  Sentimentos de incerteza, medo, insegurança inicialmente eram 

frequentes devido a informações conflitantes e a falta de conhecimento sobre 

métodos de prevenção (2). Durante a pandemia, fatores como mudanças bruscas no 

equilíbrio entre vida profissional e pessoal, necessidade de isolamento domiciliar, 

medo de perder entes queridos, surtos repentinos de casos de COVID-19, crise 

econômica, receio de perder emprego e acesso reduzido a serviços de saúde 

contribuíram de maneira substancial para maiores níveis de ansiedade e estresse na 

população, bem como piores níveis de qualidade de vida (3). 

Os serviços odontológicos atuam diretamente na cavidade oral e com 

partículas de aerossóis de pacientes possivelmente contaminados. Suas atuações 

foram consideradas atividades de alto risco já que a eliminação viral da COVID-19 

ocorre, principalmente, através do sistema respiratório e da saliva (4,5). Nesse 

sentido, o serviço dos odontolegistas também se enquadra em atividades de risco 

elevado de contaminação já que seu trabalho consiste em coletar e analisar as 

evidências relacionadas às estruturas orofaciais (6–8). Normalmente, sua atuação 

inclui uma ampla variedade de áreas, incluindo a identificação de vítimas de 

desastres em massa, estimativa de idade em vivos e mortos, marca de mordida, 

DNA usando as amostras orais, incluindo polpa dentária, dentina e amostras 

salivares, reconstrução facial e lesão corporal (8,9).  

O colapso do sistema de saúde em diversas regiões do Brasil em decorrência 

das altas taxas de transmissão e de hospitalização relacionadas à COVID-19 

contribuiu para um aumento significativo no número de óbitos domiciliares sem 

assistência médica (10). Estes casos são considerados mortes suspeitas e devem 

ser encaminhados ao Instituto Médico-Legal para atividade pericial.   Em um caso de 

uma morte súbita em casa de um idoso com comorbidades, é difícil determinar se 

ocorreu devido a contaminação pelo vírus ou por causas naturais (11). Esse 

contexto contribui para aumentar os riscos relacionados à atividade pericial, além de 

apresentar possíveis repercussões para a qualidade de vida dos profissionais (6).  
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A determinação da qualidade de vida (QV) é altamente subjetiva e é definida 

pela OMS como a percepção do próprio indivíduo em relação a sua vida em diversos 

âmbitos desde aspectos culturais, valores onde ele se insere na sociedade 

relacionados com seus objetivos, expectativas e preocupações (12). Durante a 

pandemia, os profissionais da saúde vêm apresentando níveis de sofrimento 

psicológico mais altos que a população em geral. Os impactos negativos na saúde 

mental, assim como os níveis de ansiedade e de estresse pós-traumáticos, são 

significativamente altos, principalmente após a fase de lockdown (13). Depressão e 

ansiedade de forma moderada ou grave tem sido relatada por profissionais da 

saúde, sendo fatores contribuintes para uma redução na qualidade de vida desses 

indivíduos (14). No entanto, pouco se estuda sobre o impacto da pandemia na vida 

dos profissionais forenses. Devido a isso, se faz necessário estudar a qualidade de 

vida dos odontolegistas já que são pertencentes a um serviço imprescindível para a 

sociedade, e que mesmo em um momento de pandemia, manteve suas atividades 

em funcionamento. Portanto, o objetivo da presente pesquisa é avaliar a qualidade 

de vida dos odontolegistas durante a pandemia da COVID-19. 

 
3.2 Materiais e métodos 

 

 

3.2.1 Desenho do estudo 

 

 

O presente estudo é uma pesquisa baseada na prática, transversal e descritiva. 

A pesquisa foi conduzida entre os meses de agosto de 2020 (semana 

epidemiológica 32) até janeiro de 2021 (semana epidemiológica 55). Nesse período, 

o Brasil transitou por dois cenários epidemiológicos: 1) entre as semanas 

epidemiológicas 30 e 44, foi observada uma redução substancial nos indicadores da 

pandemia, caracterizando o fim da primeira onda de COVID-19; 2) a partir da 

semana epidemiológica 44, o aumento no número de óbitos e hospitalizações por 

COVID-19 marcou o início da segunda onda da pandemia no Brasil, conforme 

mostra o gráfico 3.1 (15,16).  
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Gráfico 3.1- Situação do número de óbitos por semana epidemiológica no Brasil 

 

Fonte: A autora 

 

No Brasil, a Medicina e a Odontologia são áreas de formação distintas, cada 

uma com seu campo de atuação. Da mesma forma, nos centros forenses, temos os 

cargos específicos para médicos e dentistas. A forma de ingresso do profissional 

graduado em Odontologia pode variar conforme a nomenclatura do Estado, podendo 

ser: Odontolegista, Perito Odonto-legal ou ainda Perito Criminal.  O número de 

vagas não é padrão nos Estados brasileiros, sendo que no Espírito Santo e no Mato 

Grosso do Sul não existem profissionais atuantes no cargo.  

A pesquisa baseada na prática (PBP) tem como foco principal uma 

investigação voltada para a rotina de determinados profissionais para que o 

conhecimento se origine da vivência prática com a finalidade de gerar um significado 

operacional (17). A PBP trabalha com o “mundo real” sem critérios rígidos de 

inclusão e exclusão (18). Toda a pesquisa foi conduzida de forma online.  

 

3.2.2 Amostra do estudo  

 

 

A população do estudo foi de 211 profissionais que atuam no Brasil como 

odontolegista, perito criminal graduados em Odontologia ou perito odonto-legal. 

Foram excluídos aqueles profissionais que foram aprovados no concurso, mas ainda 
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não exerceram a função, que não tenham formação em odontologia ou que não 

estavam atuando no momento de pandemia.  

O primeiro contato com os peritos foi realizado através do aplicativo de troca 

de mensagens no WhatsApp. Inicialmente, foi contactado um profissional 

representante de cada Estado, quando a pesquisa e os objetivos desta foram 

colocados. Após, o mesmo foi convidado a participar do estudo. Posteriormente, foi 

pedido para que ele repassasse a todos os seus colegas de trabalho, que se 

enquadrassem nos critérios de inclusão e exclusão.  

 

3.2.3 Aplicação do método 

 

 

Foi enviado um questionário (apêndice A) através da plataforma Google 

Forms. A primeira parte do questionário se tratava de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice B) onde constava uma explanação sobre a 

pesquisa. Logo em seguida, havia um campo onde o participante da pesquisa 

poderia optar por participar ou não. Caso ele optasse pela não participação da 

pesquisa, o formulário era encerrado. Caso afirmativo para a participação, o 

profissional respondia a um questionário sociodemográfico, bem como questões 

sobre a sua atuação profissional no período de pandemia do COVID-19 e 

posteriormente ele respondia o questionário de qualidade de vida WHOQOL-BREF 

(Anexo B). O preenchimento do questionário levava em torno de 10 minutos e os 

que não foram preenchidos completamente, foram excluídos da amostra.  

Anteriormente a aplicação do questionário, foi realizado um estudo piloto com 

10 especialistas em Odontologia Legal para verificar a claridade das questões. 

Esses profissionais não foram incluídos na amostra. 

 

3.2.4 Variáveis 

 

 

 As variáveis dependentes foram: qualidade de vida total, os quatro domínios 

e a autoavaliação da QV. As variáveis independentes analisadas incluíram: sexo, 

idade, ter especialização em Odontologia Legal, ter pós-graduação (mestrado e/ou 
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doutorado), região onde atua, tempo de atuação, presença de sentimentos 

negativos, presença de sentimentos positivos, medo de contrair a COVID e o 

impacto da COVID da vida profissional. 

 

3.2.5 Instrumento WHOQOL-BREF 

 

 

 O WHOQOL-BREF é um instrumento utilizado com a finalidade de mensurar 

a qualidade de vida de indivíduos e populações. Esse instrumento consiste em 26 

questões, sendo as questões 3-26 divididas em 4 domínios: físico, psicológico, social 

e meio ambiente; e as questões 1 e 2 contemplam um outro domínio denominado de 

autoavaliação da QV.   

O domínio físico é composto por 7 perguntas (Dor e desconforto; 

Dependência de medicação ou de tratamentos; Energia e Fadiga; Mobilidade; Sono 

e repouso; Atividades da vida cotidiana; Capacidade de trabalho). O domínio 

psicológico é composto por 6 questionamentos (Sentimentos positivos; 

Espiritualidade/religião/crenças pessoais; Pensar, aprender, memória e 

concentração; Imagem corporal e aparência; Auto-estima; Sentimentos negativos). O 

domínio social, por sua vez, é constituído por 3 indagações (Relações pessoais; 

Atividade sexual; Suporte e apoio pessoal). O último domínio chamado de meio 

ambiente consiste em 8 itens (Segurança física e proteção; Ambiente físico; 

Recursos financeiros; Novas informações e habilidades; Recreação e Lazer; 

Ambiente do lar; Cuidados de saúde; Transporte). Por fim, as questões 1 e 2 se 

referem a uma autoavaliação da qualidade de vida onde a Q1 questiona sobre 

"percepção geral do indivíduo sobre a sua qualidade de vida” e a Q2 pergunta sobre 

a sua “Percepção geral de saúde” (12,19). 

As respostas são registradas por meio de uma escala Likert de cinco pontos 

onde 1 é o mínimo e 5 é o máximo. A pontuação média de itens dentro de cada 

domínio é usada para calcular a pontuação do domínio. Uma maior soma de pontos 

representa uma maior qualidade de vida em um determinado domínio.  

Esse instrumento é validado para a língua portuguesa por Fleck et al. (20) e 

para a realização dos cálculos de pontuação dos domínios e análise descritiva dos 

resultados, foi utilizada uma ferramenta criada por Pedroso et al. (21). Inicialmente, 
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as pontuações brutas dos domínios foram transformadas em pontuações de 4-20, 

conforme preconizado pelo instrumento. Após, essa pontuação foi convertida em 

uma escala de 0-100, a fim de tornar o método comparável com estudos que 

utilizaram o WHOQOL-100.  

 

3.2.6 Análise  

 

 

Os dados quantitativos foram tabulados por meio  do software Excel®. As 

análises estatísticas foram conduzidas através do software SPSS® (Statistical 

Package for Social Sciences) para Windows, versão 20.0 e do software RStudio 

Versão 1.2.5033.  

Foi verificada a consistência interna de cada domínio usando o coeficiente 

alfa de Cronbach e o ômega. A confiabilidade interna foi considerada satisfatória 

com valores acima de 0,7. Após, foi executado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a 

normalidade dos dados. Para a análise da associação entre os domínios e as 

variáveis independentes foi utilizado o teste Kruskall-Wallis. Para a verificação da 

associação entre os domínios do WHOQOL-BREF e as questões 1 e 2 

(Autoavaliação da qualidade de vida) foi utilizado o coeficiente de correlação de Tau 

de Kendall. O nível de significância estabelecido foi 5% (α=0,05).  

As relações entre os domínios foram analisadas através de um modelo de 

rede parcial regularizada. Essa abordagem analítica modela as múltiplas 

associações entre itens como correlações parciais (isto é, coeficientes são ajustados 

por todos os fatores incluídos na rede). Os modelos de rede fornecem uma melhor 

visualização das relações estatísticas através da representação visual dos nós, que 

são representados pelas variáveis e que estão conectados através de arestas, que 

representam a correlações entre eles (22,23).  

 

3.2.7 Considerações éticas 

 

 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da USP, através do CAAE nº 15551119.4.0000.0075 (Anexo A). Os 
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profissionais receberam informações sobre a pesquisa que explicava o método de 

realização, os objetivos e o que se esperava do estudo. Além disso, as informações 

indicaram que a pesquisa é totalmente anônima e voluntária, e que os dados obtidos 

serão utilizados exclusivamente para fins da pesquisa. Antes de preencher o 

questionário, os participantes poderiam optar por participar ou não do estudo. A 

qualquer momento, os entrevistados poderiam sair da pesquisa sem qualquer 

consequência. 

 

3.3 RESULTADOS 

 
 

Um total de 73 profissionais responderam ao questionário (34,6%). A amostra 

foi composta por 68,5% de participantes do sexo feminino e 31,5% do sexo 

masculino. A faixa etária mais prevalente foi dos 35-44 anos que correspondeu 

50,7% da amostra e a maioria dos profissionais possui especialização em 

Odontologia Legal (52,1%) (Tabela 3.1). Quando questionados sobre o medo de 

contrair a COVID, a maioria relatou sentir um pouco de medo (36,99%), a ansiedade 

foi o sentimento mais percebido durante a pandemia (42,47%) e o nível do impacto 

da pandemia na rotina profissional mais relatado foi o intermediário (47,95%) (Tabela 

3.2). 

Tabela 3.1- Caracterização da amostra 

 

Variável N (%) 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

50 (68,5) 

23 (31,5) 

Idade 

25-34 

35-44 

>=45 

 

10 (13,7) 

37(50,7) 

26(35,6) 

Graduação 

Odontologia 

Odontologia e Direito 

Odontologia e Enfermagem 

 

68 (93,2) 

1 (1,34) 

1 (1,34) 

Especialização na área de Odontologia Legal 

Sim 

Não 

 

38 (52,1) 

35 (47,9) 
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Pós-graduação (mestrado/doutorado) 

Sim 

Não 

 

36 (49,31) 

37 (50,68)  

Região  

Norte 

Nordeste 

Centro-oeste 

Sudeste 

Sul 

 

6 (8,21) 

37 (50,68) 

5 (6,85) 

15 (20,55) 

10 (13,69) 

Cargo 

Odontolegista 

Perito criminal 

Perito Odonto Legal 

 

19 (26) 

24 (32,9) 

30 (41,1) 

Tempo de atuação no cargo 

Até 10 anos 

11 anos ou mais 

 

34 (46,57%) 

39(53,42%) 

Fonte: A autora 

 

Tabela 3.2- Percepção do impacto da pandemia na rotina profissional 

 

Questão 
Resposta 

N  % 

Atualmente, na sua rotina 
profissional, você tem receio de 
contrair COVID-19? 

  

Não 11 15,07 

Sim, pouco 27 36,99 

Sim, muito 35 47,95 

Sentimentos durante a pandemia   

Ansiedade 31 42,47 

Insegurança 30 41,10 

Útil 30 41,10 

Medo  25 34,25 

Importante por ser imprescindível 23 31,51 

Angustia 9 12,33 

Nenhum  9 12,33 

Nervosismo 4 5,48 

Presença de sentimentos 

negativos 

Sim 

Não 

 

 

 54  

19 

 

 

73,97 

26,03 
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Presença de sentimentos 

positivos 

Sim 

Não 

 

 

38 

35 

 

 

52,05 

47,94 

Impacto da pandemia da rotina 
profissional 

  

Impacto muito forte 4 5,48 

Impacto forte 14 19,18 

Impacto intermediário 35 47,95 

Impacto leve 17 23,29 

Não teve 3 4,11 

Fonte: A autora 

 
O teste de Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a normalidade dos dados. 

Os escores dos domínios do instrumento WHOQOL-BREF não aderiram à curva de 

normalidade, , enquanto  o escore total da qualidade de vida total apresentou uma 

distribuição normal dos dados (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1- Distribuição dos escores total e dos domínios do WHOQOL-BREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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O coeficiente alfa de Cronbach e o ômega foram calculados para os quatro 

domínios, para a autoavaliação de qualidade de vida (Q1+Q2) e para a qualidade de 

vida total. Para toda a escala, o coeficiente de Cronbach foi de 0,882 e o ômega foi 

de 0,88. Os domínios: físico, psicológico e a QV total confiabilidade interna 

satisfatória. No entanto, os domínios social, meio ambiente e a autoavaliação da QV 

mostraram pontuações abaixo de 0,7 mas muito próximas a satisfatória (Tabela 3.3).  

 

 

Tabela 3.3- Coeficiente de Cronbrach de cada domínio 

 

DOMÍNIOS COEFICIENTE ALFA 
DE CRONBACH 

ÔMEGA 

FÍSICO 0,71 (0,55-0,79) 0,69 (0,57-0,83) 
PSICOLÓGICO 0,73 (0,62-0,80) 0,73 (0,64-0,83) 
SOCIAL 0,66 (0,44-0,80) 0,70 (0,60-0,83) 
MEIO AMBIENTE 0,69 (0,55-0,78) 0,69 (0,57-0,80) 
AUTOAVALIAÇÃO DA QV (Q1+Q2) 0,62 (0,33-0,78) 0,64 (0,50-0,78) 
QV TOTAL 0,88 (0,83-0,92) 0,88 (0,84-0,93) 

Fonte: A autora 

 

A tabela 3.4 mostra a média de cada domínio que foi calculada na escala de 

4-20 e transformada para a escala de 0-100. A média da qualidade de vida total dos 

participantes foi de 16,48 e a autoavaliação da qualidade de vida foi de 16,52. Dos 

quatro domínios, o físico foi o que teve a pontuação mais alta (17,03), enquanto o 

domínio meio-ambiente teve a pontuação mais baixa (16,25). Quando avaliado o 

score médio por questão, as maiores médias são das questões que se referem a 

mobilidade, transporte, espiritualidade/religião/crenças pessoais e dor e desconforto. 

Já as menores pontuações se referem a Ambiente físico, Sentimentos negativos, 

Sono e repouso, Recreação e Lazer, Sentimentos positivos (Gráfico 3.2). 

 

Tabela 3.4- Pontuação dos participantes nos domínios do WHOQOL-BREF de 4-20 e 0-100 

 

 WHOQOL-BREF (4-20) WHOQOL-BREF (0-100) 

 Média (DP) Min. Max. Média (DP) Min. Max. 

FÍSICO 17,03 (1,83) 12,00 20,00 81.46 (11.43) 50 100 
PSICOLÓGICO 16,30 (2,00) 11,33 20,00 76.88 (12.52) 45.83 100 
SOCIAL 16,31 (2,40) 10,67 20,00 76.94 (14.99) 41.67 100 
MEIO-AMBIENTE 16,25 (1,66) 12,00 19,50 76.54 (10.39) 50 96.88 
Q1+Q2 16,52 (2,14) 10,00 20,00 78.25 (13.34) 37.50 87.50 
TOTAL  16.48 (1.59) 11.40 19.80 78.02 (9.96) 72.68 98.75 

Fonte: A autora 
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Gráfico 3.2- Média de resposta correspondente a cada questão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora 

 

Ao avaliar as associações entre os domínios do WHOQOL-BREF e as 

variáveis independentes, encontramos que a idade apresenta associação 

estatisticamente significativa com o domínio físico, apenas. Quando avaliamos a 

associação com o grau de escolaridade, ter especialização em Odontologia Legal foi 

significativo em quase todos os domínios com exceção do social, da mesma forma 

que a titulação de mestrado e/ou doutorado, que não foi estatisticamente significante 

apenas no domínio físico e social. Foi encontrada associação, também, entre o 

domínio psicológico e o tempo de atuação. Não foi possível associar a percepção do 

impacto da COVID-19 com a qualidade de vida em nenhum dos domínios (Tabela 

3.5).  
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Tabela 3.5- Associação entre as variáveis e os quatro domínios, autoavaliação da QV e qualidade de vida total dos participantes 
 
 

Variáveis 

Domíni
o Físico 
Median
a (IIQ) 

p- valor 

Domínio 
Psicológi

co 
Mediana 

(IIQ) 

p- 
valor 

Domíni
o 

Social 
Median
a (IIQ) 

p- 
valor 

Domíni
o Meio- 
ambien

te 
Median
a (IIQ) 

p 

Domínio 
Autoavaliaçã

o da QV 
Mediana (IIQ) 

p- 
valor 

Qualidad
e de vida 

total 
Média 
(DP) 

p- 
valor 

Sexo 

Feminino 17,14 
(16-
18,28) 

0.724 

16,66 
(14,83-
17,33) 

0.806 

16 (16-
17,33) 

0.630 

16,5 
(15,5-
17) 

0.562 

16 (16-18) 

0.108 

16,59 
(1,42) 

0.849 
Masculino 17,14 

(16-
18,57) 

16,66 
(14,66-18) 

16 (14-
18,66) 

16 
(15,5- 
17,5) 

16 (16-16) 16,24 
(1,92) 

Idade 

25-34 18,57 
(17,28- 
18,85) 

0.0251* 

16,66 
(16,16-
17,16) 

0.282 

16 (16-
19,33) 

0.202 

16 
(15,62-
16) 

0.441 

17 (16-18) 

0.837 

16,98 
(1,43) 

0.192 

35-44 16,57 
(16-
17,72) 

16 (14,66-
17,33) 

16 
(14,66-
16) 

( 
16,5 
(15,5-
17) 

16 (16-18) 16,18 
(1,48) 

>=45 17,43 
(16-
18,85 

17,33 
(15,33- 18) 

16 
(14,66-
19,66) 

16,75 
(15,5-
17,5) 

16 (16-18) 16,71 
(1,77) 

Especialização em OL 

Sim 17,71 
(16,14-
18,85) 0.007* 

17,33 (15-
18) 

0.031* 

16 (16-
19,66) 

0.104 

16,75 
(15,5-
17,87) 0.048* 

16 (16-18) 

0.004* 

17 (1,57) 

0.012* 
Não 16,57 

(15,71-
16 (15-
17,33) 

16 
(14,66-

16 
(15,5-

16 (15-16) 15,92 
(1,43) 

7
3
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17,71) 16) 17) 

Pós-graduação (mestrado/doutorado) 

Sim 17,71 
(16-
18,85) 

0.210 

17 (15,83-
18) 

0.040* 

16 (16-
17,66) 

0.426 

16,5 
(16-
17,62) 

0.024* 

17 (16-18) 

0.013* 

16,06 
(1,69) 

0.013* 
Não 17,14 

(16-
17,71) 

16 (14,66-
17,33) 

16 
(14,66-
17,33) 

16 (15-
17) 

16 (16-16) 16,9 
(1,38) 

Região onde atua 

Norte 17,42 
(16,71-
18,14) 

0.494 

16,66 
(16,16-
16,66) 

0.787 

16 (15-
16) 

0.706 

16,5 
(16-17) 

0.067 

17 (16-18) 

0.230
7 

16,6 
(0,62) 

0.504 

Nordeste 17,14 
(16-
18,28) 

16 (15,33-
17,33) 

16 (16-
16) 

16,5 
(15,5-
17) 

16 (16-18) 16,34 
(1,53) 

Centro-
oeste 

18,85 
(17,14-
19,42) 

18 (17,33-
18) 

16 
(14,66-
17,33) 

17,5 
(17,5-
18) 

18 (16-20) 17,42 
(0,97) 

Sudeste 16,57 
(15,42-
18,85) 

17,33 (14-
18,33) 

16 
(14,66-
20) 

16,5 
(15,5-
17,75) 

18 (16-18) 16,64 
(1,85) 

Sul 16,57 
(15,42-
18,85) 

17 (14,66-
17,83) 

18 (16-
18,66) 

15,5 
(15,12-
16,37) 

16 (14,5-16) 16,21 
(2,05) 

Tempo de atuação 

Até 10 anos 
 

17,14 
(16-
18,28) 

0.656 

16 (14,66-
17,16) 

0.035* 

16 (15-
17,33) 

0.926 

16 
(15,5-
16,5) 

0.015* 

16 (16-18) 

0.798 

16,24 
(1,71) 

0.209 
11 anos ou 
mais 

17,14 
(16,28-
18,85) 

17,33 (16-
18) 

16 
(14,66-
18) 

17 
(15,5-
17,5) 

16 (16-18) 16,69 
(1,47) 

Sentimentos negativos 

7
4
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Sim 17,14 
(16-
18,28) 

0.824 

16,66 
(14,66-
17,33) 

0.268 

16 
(14,66-
17) 

0.151 

16,5 
(15,5-
17) 

0.626 

16 (16-18) 

0.139 

16,33 
(1,57) 

0.229 
Não 17,14 

(15,71-
18,85) 

16,66 
(15,66-18) 

17,33 
(16-
18,66) 

16 
(15,5-
17,5) 

16 (16-19) 16,91 
(1,6) 

Sentimentos positivos 

Sim 17,14 
(16-
18,71) 

0.556 

16,66 
(15,33-
17,83) 

0.722 

16 (16-
18,33) 

0.442 

16,5 
(15,5-
17,37) 

0.449 

16 (16-18) 

0.367 

16,65 
(1,48) 

0.452 
Não 16,57 

(16-
18,28) 

16,66 
(14,66-
17,33) 

16 
(14,66-
17,33) 

16 
(15,5-
17) 

16(16-18) 16,29 
(1,71) 

Medo de contrair a COVID 

Não 17,17 
(16,28-
18,28) 

0.427 

16 (15,33-
17) 

0.540 

16 (16-
18) 

0.605 

16 (16-
17,25) 

0.786 

18 (16-19) 

0.067
2 

17,05 
(1,46) 

0.492 
Sim, pouco 16,57 

(16-18) 
16,66 
(14,33-
17,33) 

16 (16-
18) 

16,5 
(15,25-
17,25) 

16 (16-16) 16,16 
(1,65) 

Sim, muito 17,71 
(16-
18,85) 

16,66 
(15,33-18) 

16 
(14,66-
17,33) 

16,5 
(15,5-
17) 

16 (16-18) 16,54 
(1,56) 

Impacto da COVID da vida profissional 

Não teve 16 
(15,71-
16,57) 

0.226 

17,33(16,3
3-17,66) 

0.928 

17,33 
(16,66-
17,33) 

0.709 

15,5 
(15,25-
16,5) 

0.901 

16 (16-18) 

0.223 

16,66 
(0,85) 

0.851 
Impacto leve  17,71 

(15,42-
19,42) 

16 (14,66-
18) 

16 (16-
20) 

16 (15-
18,5) 

16 (16-18) 16,54 
(2,37) 

Impacto 
intermediári
o 

17,14 
(16,28-
18,28) 

16,66 
(15,66-
17,33) 

16 
(14,66-
16,66) 

16,5 
(15,75-
17) 

16 (16-18) 16,51 
(1,34) 

7
5
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Impacto 
forte 

16,57 
(15,57-
17,57) 

16,66 
(14,66-
17,33) 

16 (15-
18,33) 

16,5 
(15,75-
17) 

16 (14,5-16) 16,10 
(1,3) 

Impacto 
muito forte 

17,71 
(17,57-
18,28) 

17,33 
(15,5-
18,16) 

15,33 
(14,33-
17) 

16,5 
(15,5-
17,62) 

19 (17,5-20) 17,12 
(1,18) 

*Estatisticamente significante (p< 0,05)  
Fonte: A autora 

 
 
 
 

7
6
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As pontuações de todos os domínios correlacionam-se fortemente com os 

scores da percepção de saúde e avaliação da qualidade de vida, com exceção deste 

último e o domínio social (Tabela 3.6). Estes dados confirmam que, de forma geral, o 

instrumento WHOQOL-BREF mensura a qualidade de vida de maneira confiável 

entre peritos criminais brasileiros. 

 

Tabela 3.6- Validade dos domínios do WHOQOL-BREF: coeficientes de correlação tau de Kendall 
entre os escores dos domínios e percepção da qualidade de vida geral e percepção da 
saúde geral  

 
 Q1- AVALIÇÃO DA QV (P-

VALOR) 
Q2- PERCEPÇÃO DE 
SAÚDE (P-VALOR) 

FÍSICO 0,21 (0,032*) 0,40 (<0.001*) 
PSICOLÓGICO 0,24 (0,013*) 0,42 (<0.001*) 
SOCIAL 0,13 (0,209) 0,28 (0.005*) 
MEIO-AMBIENTE 0,37 (<0,001*) 0,41 (<0.001*) 
TOTAL 0,24 (0,013*) 0,42 (<0.001*) 

*Estatisticamente significante (p< 0,05)  
Fonte: A autora 

 
Os quatro domínios (físico, psicológico, social e meio-ambiente) mais a 

autoavaliação da QV (Q1 e Q2) formaram uma estrutura de rede única. A rede foi 

formada por dois clusters de nós onde temos dois domínios fortemente conectados 

de um lado (Autoavaliação da qualidade de vida e Ambiente) e três domínios 

fortemente conectados de outro (Físico, Psicológico e Social). Arestas com menor 

peso ligaram o domínio do meio ambiente com o físico e com o social. Não emergiu 

aresta entre Autoavaliação da Qualidade de Vida e o domínio Social. Assim, estes 

domínios são condicionalmente independentes dado os outros domínios (Figura 3.2).  
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Figura 3.2- Modelo de rede da relação entre os domínios do WHOQOL-BREF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: A autora 

 
 
3.4 Discussão 

 

 
O presente estudo apresenta uma avaliação inédita da qualidade de vida dos 

odontolegistas brasileiros usando o instrumento WHOQOL-BREF. Embora seja um 

instrumento vastamente reconhecido, até o presente momento, não tinha sido 

utilizado nessa população específica. 

Dos quatro domínios, o que se refere ao físico foi o que teve a pontuação 

mais alta, seguido pelo social, psicológico e por fim o meio-ambiente que teve a 

pontuação mais baixa. Em concordância, Gholami et al. (24), ao estudar a qualidade 

de vida em profissionais da saúde, constatou que a maior média encontrada foi no 

domínio físico e o mais baixo foi no domínio ambiental.  

Diferentemente, Chawla et al. (25) ao estudar a qualidade de vida dos 

estudantes de medicina, no momento de pandemia, encontrou pontuações mais 

altas para o domínio ambiental, seguido pelo físico, social e psicológico. É possível 

que essa diferença seja pela população estudada onde a questão ambiental não 

teve uma influência significativa devido ao fato de estar em momento de lockdown, 
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ou seja, com atividades online em casa, no entanto, esse mesmo fato interferiu 

consideravelmente no aspecto da saúde mental. 

Os peritos enfrentam desafios relacionados com as instalações do ambiente 

de trabalho que não estavam preparadas e adaptadas para lidar com uma pandemia 

(26). Aspectos referentes a lazer, ambiente do lar e cuidado de saúde podem ter 

interferido negativamente no domínio ambiental, já que atividades de entretenimento 

foram prejudicadas pelo momento de pandemia e houve uma sobrecarga de trabalho 

das atividades domésticas (2).   

O domínio físico foi o que apresentou melhor pontuação muito provavelmente 

por levar em consideração a capacidade de trabalhar, visto que os peritos são 

pertencentes a um serviço essencial e continuaram suas atividades profissionais. 

Além disso, a baixa sensação de fadiga, pode ter sido fator de interferência positiva 

já que a nossa amostra se encontra, na sua grande maioria, dentro da faixa etária 

até os 44 anos.  

No presente estudo, quando relacionado os domínios com as variáveis não foi 

encontrada associação do sexo, região de atuação, relato de sentimentos positivos e 

negativos, medo de contrair a doença e a autopercepção do impacto da pandemia 

com a qualidade de vida. No entanto, foi encontrada diferença estatística da idade 

com o domínio físico onde a menor qualidade de vida foi relatada com profissionais 

na faixa etária dos 35 aos 44 anos enquanto a melhor pontuação foi da população 

mais jovem (25 aos 34 anos). Estudos mostram uma diminuição nos níveis de 

satisfação com o trabalho com o aumento da idade. Autores atribuem esse resultado 

a maiores responsabilidades e compromissos familiares (27). 

Ao analisar a titulação dos profissionais, cerca de metade dos participantes 

possuía especialização em Odontologia Legal (OL),mestrado e/ou doutorado. Foi 

encontrada evidência de que profissionais com título de especialista e/ou mestrado 

e/ou doutorado apresentam melhor qualidade de vida nos domínios físico, 

psicológico, ambiental, autoavaliação da QV e na qualidade de vida total em 

comparação com seus pares que possuem apenas graduação. Apenas o domínio 

social não apresentou associação com títulos de pós-graduação.  

Da mesma forma, outros estudos também revelaram que dentistas que 

possuíam especialização obtiveram uma melhor pontuação no domínio psicológico 

(28,29). Baixos níveis de escolaridade foram associados com um aumento do 

sofrimento emocional e consequentemente, uma diminuição na qualidade de vida na 
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população geral. Essa redução pode ser atribuída pelos recursos financeiros 

inadequados, poucas oportunidades de recreação e lazer e pouca informação e 

habilidade (2,19).  

A piora da qualidade de vida relacionada ao domínio psicológico pode estar 

ligada à sobrecarga de informações bem como a falta de profissionais atuantes (30). 

O tempo de atuação foi associado com os domínios psicológico e meio ambiente. 

Profissionais que relataram ter menos de 10 anos de profissão tiveram uma pior 

pontuação na qualidade de vida. Isso pode ser atribuído a uma falta de experiência e 

insegurança gerada pelo pouco tempo de profissão. O domínio social foi o único que 

não teve associação positiva com nenhuma variável.  

Quando avaliada a validade do instrumento, a correlação entre os scores dos 

domínios e percepção da qualidade de vida geral (Q1) e percepção da saúde geral 

(Q2) foi significativa, com exceção do domínio social ao ser relacionado com a 

qualidade de vida geral, o que demonstra uma fragilidade nesse domínio. Nesse 

mesmo sentido, no modelo de rede, pode-se perceber que esse domínio se encontra 

posicionado de forma marginal, mais afastado dos outros nós. O domínio social 

inclui informações sobre relações pessoais, atividade sexual e suporte e apoio 

pessoal. Nossos resultados indicam que o domínio social apresenta baixa habilidade 

para distinguir profissionais com diferentes níveis de impacto na qualidade de vida, o 

que pode ser explicado pelo pequeno número de questões e por diferentes possíveis 

interpretações das perguntas (24,31).   

Em 2020, o Brasil vivenciou uma situação muito grave quando houve uma 

piora no panorama geral de casos confirmados e número de óbitos da COVID-19. O 

país se encontrava em terceiro lugar em número de pessoas contaminadas (32).   

Durante as semanas epidemiológicas 32 e 55 da pandemia, 47,95% dos 

peritos relataram que consideravam o impacto da COVID-19 nas suas rotinas 

profissionais como intermediário e possuíam considerável receio de contrair a 

doença. Provavelmente isso se deve pelo risco ocupacional já que sua atividade 

profissional envolve uma das principais áreas de transmissibilidade do vírus, a região 

orofacial. As doenças ocupacionais são aquelas adquiridas durante a atividade 

profissional, e algumas atividades possuem risco aumentado de contaminação pelo 

SARS-COV-2 como é o caso dos profissionais da saúde (26). 

No entanto, não foi possível associar a percepção do impacto da COVID-19 

na rotina profissional com a qualidade de vida e seus domínios. Isso, provavelmente, 
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se deve ao fato da amostra ser pequena e não ter poder estatístico suficiente para 

detectar esta associação. Além disso, o momento de realização da presente 

pesquisa pode ter contribuído para que a COVID-19 tenha impactado de maneira 

mais branda a vida dos profissionais, já que a coleta de dados se deu fora dos 

períodos de pico (15).  

As questões com os menores scores, quando analisadas separadamente, 

foram: Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?, 

Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?, Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de lazer?, O quanto você aproveita a vida? E com que 

frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão?  

A baixa pontuação demonstra que existe uma insatisfação a respeito da 

estrutura física do seu ambiente de trabalho, falta de tempo para aproveitar a vida e 

participar de atividades de lazer bem como, a existência de sentimentos negativos 

juntamente com problemas relacionados ao sono.  

Em concordância com os nossos achados, Epifanio et al. (2) quando analisou 

a população italiana, também encontrou uma baixa pontuação no questionamento a 

respeito das atividades de lazer, bem como o fato de não conseguirem aproveitar 

muito a vida. Isso pode ser atribuído, também, pela situação vivenciada no momento 

de pandemia onde a orientação era de que todas as pessoas ficassem em suas 

casas e saíssem somente em casos de extrema necessidade.   

Durante a pandemia da COVID-19, relatos de sentimentos negativos estão 

cada vez mais frequentes, principalmente relacionados a profissionais da saúde que 

foram expostos a altos níveis de estresse. Depressão, ansiedade, tristeza, raiva, 

medo e insônia foram os problemas mais apontados (13,33,34), corroborando com o 

nosso artigo onde a falta de sono e sentimentos negativos forma questões com 

menores pontuações. 

Da população estudada, foi relatado por 42,47% dos profissionais que sentiu 

ansiedade durante a pandemia, seguido de insegurança (41,1%) e a sensação de 

ser útil (41,1%). Em 73,97% da amostra foi apontado a presença de sentimentos 

negativos enquanto 52,05% tiveram também sentimentos positivos. 

Em um estudo brasileiro, realizado com médicos no mesmo período da 

presente pesquisa, demonstrou que a ansiedade foi maior nesse período de COVID-

19 e associou com uma diminuição significativa na qualidade de vida (35). 
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A vulnerabilidade a impactos psicológicos é presente tanto em profissionais 

da saúde quanto em outros trabalhadores de serviços essenciais. A realização de 

teste da COVID e vacina foram considerados fatores que aliviam o estresse e a 

ansiedade (36).  

É de extrema importância que as instituições e suas partes envolvidas, como 

administração, diretoria e trabalhadores entendam seus deveres no que diz respeito 

ao controle em casos de surto de doenças, bem como, assumam as suas 

responsabilidades para que tenhamos uma resposta eficiente contra a COVID-19 e 

futuras pandemias que poderão surgir, de forma que sejam garantidos os direitos 

legais dos trabalhadores em relação à saúde, segurança e qualidade de vida (26). 

  A limitação do nosso estudo se encontra no fato de que é uma pesquisa 

transversal, com uma população muito específica. O fato de nunca ter sido estudada 

anteriormente a respeito da sua qualidade de vida é um fator complicador já que não 

temos um comparativo. Estamos cientes de que analisamos apenas alguns dos 

múltiplos aspectos que influenciam a QV. Além disso, a instabilidade do COVID nos 

diferentes meses e nas diferentes regiões pode ter interferido na nossa pesquisa.  

 

3.5 Conclusão 

 

 
Os odontolegistas apresentaram, de modo geral, um nível relativamente alto 

de qualidade de vida. Profissionais com idade entre 35-44 anos tiveram uma menor 

qualidade de vida no domínio físico em comparação às demais faixas etárias. Tempo 

de atuação igual ou menor a 10 anos foi associado negativamente com o domínio 

psicológico e meio-ambiente. Ser pós-graduado influenciou de forma positiva na 

qualidade de vida. As questões que revelaram menor pontuação foram relacionadas 

a sentimentos negativos, sono, prática de atividades de lazer, tempo para aproveitar 

a vida bem como insatisfação com seu ambiente de trabalho. Não foi encontrada 

associação entre a percepção do impacto da COVID-19 na rotina profissional com a 

qualidade de vida.  

Acreditamos na importância do estudo da qualidade de vida principalmente 

por ser um indicador de saúde relevante de uma população específica que atuou em 

um momento delicado de pandemia como serviço essencial.  
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A identificação de fatores psicológicos e sociais é de extrema importância 

para o bem-estar dos profissionais já que podem influenciar consideravelmente a 

QV. Dessa forma, é essencial que esses aspectos sejam conhecidos pelos gestores 

para que sejam tomadas atitudes relacionadas a melhoria desses fatores.   

Nossos resultados podem oferecer um indicativo de quais elementos 

influenciam negativamente e geram maior vulnerabilidade nos trabalhadores. As 

nossas descobertas sugerem: (1) uma maior atenção aos profissionais vulneráveis 

que estão entre 35-44 anos e com menor tempo de atuação; (2) adaptação do 

ambiente de trabalho bem como fornecimento de equipamentos de segurança 

devem ser prioridade; (3) a instituição deve estimular o estudo e a realização de pós-

graduação dos seus profissionais.  
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4. CAPÍTULO IV- PESQUISA BASEADA NA PRÁTICA: DESAFIOS E LACUNAS 

ENCONTRADOS NA ATUAÇÃO DOS ODONTOLEGISTAS 

 

RESUMO 
 
 
As pesquisas baseadas na prática (PBP) são investigações realizadas para determinar 

os reais problemas enfrentados pelos profissionais. A atuação do odontolegista está 

presente em diversas áreas, que muitas vezes são desafiadoras. Dessa forma, se faz 

necessário pesquisas baseadas na prática forense para que se tenha uma aproximação 

da prática com a pesquisa científica e sejam identificados quais são os principais 

obstáculos enfrentados nas suas rotinas profissionais. Portanto, o objetivo do presente 

estudo é detectar os desafios e as lacunas encontradas na atuação dos odontolegistas. 

Foi aplicada uma metodologia quanti-qualitativa por meio de um questionário online e 

uma entrevista. As perguntas realizadas foram relacionadas às dificuldades enfrentadas 

nas suas rotinas profissionais e quais eram principais as formas de atualização do 

conhecimento. A amostra foi constituída por 76 profissionais na fase quantitativa e 28 

participantes na fase qualitativa. 94,74% afirmaram que costumam atualizar seus 

conhecimentos de forma frequente (43,42%) ou muito frequente (38,16%). A grande 

maioria busca esse conhecimento por meio da leitura de artigos científicos (77,63%). 

Na análise das entrevistas, foram identificadas duas grandes categorias: “dificuldades 

ocasionadas pela falta de estudos” que foi dividida em duas subcategorias: Brasil e 

suas diferenças regionais e populacionais; Áreas de atuação e a categoria “dificuldades 

geradas pela falta de estrutura”. As áreas de atuação com mais lacunas foram: marcas 

de mordida, antropologia forense, estimativa de ancestralidade, estimativa de idade em 

adultos, lesão corporal/valoração, identificação humana e área de tecnologia. Dessa 

forma, orienta-se que a comunidade acadêmica invista seus recursos financeiros e sua 

energia em investigações que incluam as dificuldades identificadas no presente estudo, 

de maneira que, cada vez mais tenhamos pesquisas com resultados objetivos e 

relevantes para a prática forense.  

 

Palavras-chaves: Odontologia Legal. Odontologia Baseada em Evidência. Prática 

Profissional. Antropologia Forense. Conhecimento. 
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4.1 Introdução 

 

 

As pesquisas baseadas na prática (PBP) são investigações realizadas para 

conhecer a atuação e determinar os reais problemas enfrentados pelos profissionais. 

Elas preocupam-se mais em levar novos conhecimentos que tenham significado 

operacional na rotina laboral dos trabalhadores (1). 

Essas pesquisas têm como foco principal estudar o “mundo real”, por isso não 

possuem uma metodologia tão rígida com muitos critérios de inclusão e exclusão (2). 

Seu objetivo é formar uma integração da pesquisa científica com a prática, de forma 

que essa aproximação reduza as lacunas encontradas na rotina dos profissionais (3). 

Os cirurgiões-dentistas, nas suas rotinas clínicas, enfrentam diversas 

dificuldades, no entanto, existe uma falta de aproximação das pesquisas científicas com 

as necessidades clínicas. Frequentemente encontramos estudos com relevância 

estatística, no entanto, não auxiliam a solucionar os reais obstáculos encontrados na 

prática odontológica (2,4).  

Isso acontece não somente na prática clínica, mas também no âmbito forense. A 

odontologia legal é a especialidade que estuda fenômenos físicos, químicos e 

biológicos que possam ter atingido o homem vivo, morto ou ossada (5,6). 

A atuação do odontolegista está presente em diversas áreas, que muitas vezes 

são desafiadoras. A identificação humana por meio do confronto dos registros e das 

arcadas dentárias é amplamente difundida e muito divulgada na mídia principalmente 

em casos de grande repercussão, no entanto, existem diversas nuances e 

complexidades nesses processos (7). 

Dessa forma, se faz necessário pesquisas baseadas na prática forense para que 

se tenha uma aproximação da prática com a pesquisa científica e sejam identificados 

quais são os principais obstáculos enfrentados nas suas rotinas profissionais. Portanto, 

o objetivo do presente estudo é detectar os desafios e as lacunas encontradas na 

atuação dos Odontolegistas. 
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4.2  Materiais e métodos 

 
 

4.2.1 Desenho do estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa baseada na prática, transversal e observacional. Foi 

utilizada uma metodologia mista, quanti-qualitativa. A estratégia aplicada foi a 

exploratória sequencial (8). Primeiramente, foi realizada a fase quantitativa e, 

posteriormente, a fase qualitativa. Os dados da fase qualitativa serviram para reforçar e 

embasar os resultados encontrados na fase quantitativa. A pesquisa foi conduzida entre 

os meses de agosto de 2020 até novembro de 2021. 

 

2.2.2 Amostra  

 

 

Foram incluídos todos os profissionais atuantes como Perito Odonto-legal, 

Odontolegista ou Peritos Criminais que atuem em áreas afins da odontologia. Nem 

todos os estados possuem o cargo e o número de vagas é variável. Estima-se que 

sejam 211 profissionais atuantes no Brasil. Foram excluídos profissionais que tenham 

aprovação no concurso mas ainda não estavam atuando no cargo e aqueles que não 

possuíam graduação em Odontologia.  

O contato com os peritos foi feito inicialmente através do aplicativo Whatsapp. 

Primeiramente foi explicado o objetivo da pesquisa e posteriormente, foi realizado um 

convite para participar da pesquisa. Após o aceite, foi pedido para que ele repassasse a 

todos os seus colegas de trabalho que se encaixassem nos critérios de inclusão e 

exclusão.  
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4.2.3 Aplicação do método 

 

 

4.2.3.1 Fase quantitativa 
 

Inicialmente, um questionário online (apêndice A), com nove questões, criado por 

meio da plataforma Google Forms, foi enviado para os profissionais (Quadro 4.1). A 

primeira parte consistia em um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(apêndice B) onde o participante da pesquisa poderia optar em participar ou não do 

estudo. Em caso positivo, o questionário prosseguia com informações 

sociodemográficas, questionamentos sobre sua rotina profissional, como é feita sua 

atualização sobre os temas relacionados a sua profissão e dificuldades e lacunas 

encontradas.  

Antes do envio, foi realizado uma validação do questionário com 10 especialistas 

em Odontologia Legal.  

 

Quadro 4.1- Questionário aplicado aos profissionais 

 

1. Você costuma atualizar seu conhecimento sobre a odontologia forense?   

2. Se sim, qual frequência?  

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente  

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

3. Qual é o principal meio que fornece essa atualização? (Você pode marcar mais de 

uma opção)  

(    ) livros       

(   ) sites    

(   ) artigos científicos     

(   ) cursos de atualização/especialização 

(    ) Congressos       

(   ) Blogs    

(   ) Instagram     

(   ) Facebook 
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(   ) Webinar online 

(   ) Outros 

4. Caso você tenha respondido "artigos científicos" na pergunta anterior: quais são as 

plataformas de busca que você utiliza?  

(   ) google acadêmico    (   ) pubmed    (   ) BVS    (   ) outros, quais?___________ 

5. Você consegue ler/compreender textos em inglês?  

6. Você consegue ler/compreender textos em espanhol?  

7. Com base na sua rotina profissional, existem algumas dificuldades/ lacunas que 

necessitem de mais estudos para facilitar a tomada de decisão no seu dia-a-dia? 

8. Marque quais são as áreas que você considera que deveriam ter mais estudos para 

auxiliar a sua tomada de decisão prática: (Você pode selecionar mais de uma 

alternativa)  

(   )Estimativa de idade 

(   )Estimativa de sexo 

(   )Valoração do dano/ lesão corporal 

(   )Reconhecimento facial 

(   )Balística forense 

(   )Identificação humana 

(   )Marcas de mordida 

(   )Tanatologia forense 

(   )Traumatologia odonto-legal;  

(   ) Exames por imagem  

(   )Antropologia Forense 

(   ) Outro:_________________ 

9. Você já enfrentou dificuldades no seu dia-a-dia profissional por se deparar com 

situações em que não existem estudos suficientes para embasar sua tomada de 

decisão?   

Fonte: A autora 
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4.2.3.2 Fase qualitativa 
 

 

Após a aplicação do método quantitativo, foi realizada fase qualitativa que era 

composta por 3 questionamentos sobre quais áreas precisavam de mais estudos e 

quais eram as maiores dificuldades enfrentadas na sua prática profissional (quadro 

4.2). As perguntas foram enviadas via WhatsApp e foi orientado que fossem 

respondidas por meio de áudios. O número de participantes foi determinado pela teoria 

da amostragem por saturação. 

 

 

 

Quadro 4.2- Questionamentos realizados na entrevista 

 

1- Você já enfrentou dificuldades no seu dia-a-dia profissional por se deparar com situações em 

que não existem estudos suficientes para embasar sua tomada de decisão? Quais foram essas 

situações? 

2- Quais são as áreas na sua rotina profissional que você considera que deveriam ter mais 

estudos? 

3- Fale sobre as maiores dificuldades relacionadas a essas áreas. 

Fonte: A autora 

 

4.2.4 Análise  

 

 

Os dados quantitativos foram tabulados por meio do software Excel® e realizada 

uma análise descritiva por meio do software Stata®, versão 11.0.   

As respostas das perguntas da fase qualitativa foram transcritas com auxílio de 

um software livre WEB Speech e posteriormente conferidas e ajustadas manualmente. 

Para análise, foi realizada uma análise de conteúdo utilizando o método de Bardin (9) e 

Bengtsson et al. (10), seguindo todas as etapas.  

Primeiramente, foi feita a fase de organização do material coletado. As 

entrevistas foram lidas diversas vezes para a familiarização com o conteúdo. Após, 
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foram retirados os trechos que não se enquadravam nos domínios principais e no tema 

central da pesquisa. 

Posteriormente foi realizada a fase de codificação. As unidades de registro foram 

identificadas e destacadas no texto conforme a temática. Juntamente com a análise da 

unidade de contexto, as palavras ou sentenças que possuíam o mesmo enredo foram 

agrupadas. Por fim, foi executada a fase final que é a de categorização onde as 

informações foram classificadas em subcategorias e categorias centrais conforme a 

semântica.  

 

 

4.2.5 Considerações éticas 

 

 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da USP, através do CAAE nº 15551119.4.0000.0075 (Anexo A). Os 

participantes da pesquisa foram esclarecidos dos objetivos do estudo e informados de 

que a pesquisa era anônima e voluntária. Eles estavam cientes de que a qualquer 

momento poderiam pedir para retirar a sua participação.  

 

4.3 Resultados 

 

 

O questionário foi aplicado e respondido por uma amostra de 76 peritos, 68,42% 

do sexo feminino e 31,58% do sexo masculino. A amostra teve representantes de todas 

as regiões do país e a maioria dos peritos tinham idade entre 35-44 anos (50%). Em 

grande parte, os profissionais possuíam pós-graduação, seja especialização em 

Odontologia Legal, ou em outras áreas ou ainda mestrado ou doutorado (Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1- Caracterização da amostra 

 

Variável N (%) 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

52 (68,42) 

24 (31,58) 
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Idade 

25-34 

35-44 

>=45 

10 (13,16) 

38 (50) 

28 (36,84) 

Graduação 

Odontologia 

Odontologia e Direito 

Odontologia e Enfermagem 

74 (97,37) 

1 (1,32) 

1 (1,32) 

Tempo de formado 

Até 10 anos 

11-20 anos 

21-30 anos 

>31 anos 

11 (14,47) 

36 (47,37) 

21 (27,63) 

8 (10,52) 

Especialização na área de Odontologia Legal 

Sim 

Não 

39 (51,32) 

37 (48,68) 

Especialização em outras áreas 

Sim 

Não 

46 (60,53) 

30 (39,47) 

Mestrado 

Sim 

Não 

31 (40,79) 

45 (59,21) 

Doutorado 

Sim 

Não 

16 (21,1) 

60 (78,9) 

Cargo 

Odontolegista 

Perito criminal 

Perito Odonto Legal 

Perito Legista 

 

15 (19,74) 

26 (34,21) 

30 (39,47) 

5(6,58) 

Região  

Norte 

Nordeste 

Centro-oeste 

Sudeste 

Sul 

 

6 (7,9) 

37 (48,68) 

5 (6,58) 

16 (21,05) 

12 (15,79) 

Tempo de atuação no cargo 

Até 10 anos 

11 anos ou mais 

 

35 (14,05) 

41 (53,95) 

Fonte: A autora 
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Quando questionados sobre o conhecimento da área forense, 94,74% afirmaram 

que costumam atualizar seus conhecimentos de forma frequente (43,42%) ou muito 

frequente (38,16%). A grande maioria busca esse conhecimento por meio da leitura de 

artigos científicos (77,63%) e declaram que existem lacunas que precisam ser 

preenchidas na sua rotina (90,79%) (tabela 2). As principais áreas que geram essas 

dificuldades são: estimativa de idade (65,79%), valoração do dano/lesão corporal 

(64,47%), reconhecimento facial (46,05%) e antropologia forense (44,74%) (Gráfico 

4.1).  

Tabela 4.2- Estatísticas descritivas das respostas da pesquisa 

 

Pergunta N (%) 

Você costuma atualizar seu conhecimento sobre a odontologia forense? 

Sim 

Não 

72 (94,74) 

4 (5,26) 

Qual frequência? 

Nunca 

Raramente 

Ocasionalmente 

Frequente 

Muito frequente 

 

2 (2,63) 

6 (7,9) 

7 (9,21) 

33 (43,42) 

29 (38,16) 

Qual é o principal meio que fornece essa atualização? 

Artigos científicos     

Congressos  

Livros       

Sites    

Cursos de atualização/especialização 

Webinar online  

Instagram     

Facebook  

Blogs    

 

59 (77,63) 

48 (63,16) 

44 (57,89) 

38 (50) 

32 (42,11) 

23 (30,26) 

16 (21,05) 

2 (2,63)  

1 (1,32) 

Caso você tenha respondido "artigos científicos" na pergunta anterior: 

quais são as plataformas de busca que você utiliza? 

Pubmed 

Google acadêmico 

BVS (Biblioteca virtual em saúde) 

Outros 

 

 

45 (59,21) 

32 (42,11) 

15 (19,74) 

3 (3,95) 

Você consegue ler/compreender textos em inglês? 70 (92,11) 
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Sim 

Não 

6 (7,89) 

Você consegue ler/compreender textos em espanhol? 

Sim 

Não 

64 (84,21) 

12 (15,79) 

Com base na sua rotina profissional, existem algumas dificuldades/ 

lacunas que necessitem de mais estudos para facilitar a tomada de 

decisão no seu dia-a-dia? 

Sim 

Não 

69 (90,79) 

7 (9,21) 

Você já enfrentou dificuldades no seu dia a dia profissional por se deparar 

com situações em que não existem estudos suficientes para embasar sua 

tomada de decisão?  

Sim 

Não 

 

 

 

42 (55,26) 

34 (44,74) 

Fonte: A autora 

 

Gráfico 4.1 - Gráfico representativo das respostas da questão: “Marque quais são as áreas que você 

considera que deveriam ter mais estudos para auxiliar a sua tomada de decisão prática” 

 

Fonte: A autora 

 

A entrevista foi respondida por 28 peritos, que relataram suas maiores 

dificuldades relacionadas a sua atividade profissional. Na leitura das respostas, foram 

identificadas duas grandes categorias: a categoria “dificuldades ocasionadas pela falta 
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de estudos” que foi dividida em duas subcategorias: Brasil e suas diferenças regionais 

e populacionais; Áreas de atuação e a categoria “dificuldades geradas pela falta de 

estrutura”. 

 

4.3.1 Dificuldades ocasionadas pela falta de estudos 

 

 

4.3.1.1 Brasil e suas diferenças regionais e populacionais  

 

 

Nas entrevistas, foi possível perceber uma grande preocupação por parte dos 

peritos relacionada a falta de estudos específicos para a população brasileira. O fato do 

Brasil ser um país com uma grande extensão e possuir muitas diferenças regionais, 

tanto climáticas quanto populacionais, torna-se um fator dificultador para a rotina dos 

peritos. Uma das grandes questões enfrentadas tem relação com o fato da maioria das 

referências serem internacionais e não especificas para a nossa população.  

“A gente sente muita angústia quando a gente aplica um método, considerando a 

bibliografia existente, mas tu percebe que ela não tem um direcionamento para o povo 

brasileiro.” 

“Os estudos que existem em relação à estimativa de ancestralidade são bastante 

escassos no que diz respeito à população brasileira.” 

“Aqui dentro do Brasil mesmo, você estando no Rio Grande do Sul e eu estando 

no norte do país, a gente sabe que a nossa temperatura é totalmente diferente, o clima 

é totalmente diferente, as condições ambientais são muito diferentes dentro do nosso 

próprio país, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem e a gente não tem estudos 

regionalizados suficientes.” 

“Então a gente às vezes pega um corpo esqueletizado aqui que tem 3 semanas 

de desaparecimento, aí se eu fosse seguir as tabelas que falam em 2 anos de 

esqueletização, seria muito complicado né eu jamais poderia responder isso, então 

agora a gente já sabe pela nossa experiência, a gente já consegue chegar à uma 

estimativa mais próxima daquilo que é a nossa realidade mas pela nossa experiência, 

não pelos estudos.” 
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“São importantes estudos com essas comparações da população brasileira. Nós 

temos índices internacionais e que isso não condiz com a as nossas medidas.” 

“A gente fica bem limitada de fazer exame antropológico, porque quase nenhuma 

das metodologias que a gente aplica tem validação aqui, são pouquíssimas as que tem. 

Então, de forma geral, na antropologia a gente sente essa necessidade de validação e 

mesmo assim, ainda é complicado quando você também tem muitos métodos, muitas 

opções.” 

“Muito pior ainda a questão da ancestralidade, né que além do fato da validação, 

a gente tem uma população muito miscigenada, que a gente nem sabe se realmente se 

aplica. A ancestralidade já está virando afinidade geográfica.” 

 

4.3.1.2 Áreas de atuação 

 

 

Os campos de atuação dos odontolegistas/ peritos criminais são muito amplos 

no Brasil. Nas entrevistas, várias lacunas e dificuldades foram citadas em relação a 

diferentes áreas e situações. Os pontos mais referidos foram relativos a antropologia e 

as marcas de mordida, juntamente com estimativa de ancestralidade, estimativa de 

idade em adultos e estimativa do tempo post mortem. Além disso, foram citadas as 

áreas de lesão corporal/valoração do dano, tecnologia e identificação humana. 

 

Antropologia:  

“As áreas da rotina que eu considero que deveria ter mais estudos, eu penso que 

na antropologia sem dúvida, onde os estudos não são próprios para a população 

brasileira.” 

“Na antropologia, tudo precisa de mais estudo com população brasileira, né?”  

“Antropologia Forense de uma maneira geral carece de mais estudos em 

brasileiros.” 

 

Estimativa da ancestralidade:  

 

“A ancestralidade, por exemplo, ainda mais a gente que mora no Norte. Nós 

temos a maior reserva indígena então a gente tem uma diferença muito grande, temos 

pouquíssimos estudos com relação a indígenas.” 
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“Estimativa de ancestralidade né? Eu acho que tem poucos trabalhos brasileiros 

sobre estimativa de ancestralidade pelos dentes.” 

 

Estimativa de idade em adultos:  

 

“Estimativa de idade em indivíduos vivos adultos e idosos, a gente tem muita 

solicitação aqui. A gente tem muita solicitação de estimativa de idade em indivíduos 

vivos sendo: indígenas, população ribeirinha” 

“Estimativa de idade em adultos porque às vezes chega uns idosos lá e a gente 

não tem muito artifício para poder usar, né, de exame, com embasamento científico, 

para dar estimativa em uma faixa menor de idade.” 

“Maioridade penal, essas coisas, quando tem o RX A gente tem mais 

metodologias para aplicar. Mesmo assim esse limiar de ser mais ou menos 18 é 

complicado, não é?” 

“Estimativa de idade sem exames de imagem” 

“Estimativa de idade sem Rx (apenas método visual)” 

“Estimativa de idade por meio do exame de imagens (crimes de pedofilia)” 

 

Estimativa do tempo post mortem: 

 

 “Estimativa do tempo post mortem, eu acho que é algo que ainda falta muito 

estudo, essa questão ética de não podermos observar a decomposição de um corpo 

humano dificulta e a gente sabe que nem sempre com os animais a decomposição é a 

mesma coisa do que dos humanos.” 

“Uma delas foi quando eu precisei determinar o intervalo post mortem de um 

caso, quando a gente eu, e o médico legista responsável, tínhamos a mesma ideia, 

justamente por estarmos baseados em livros. Referências bibliográficas das mais 

conhecidas, internacionais. Então a gente tinha mais ou menos a mesma ideia. Mas 

sabidamente esse intervalo estava errado porque, por outras circunstâncias da 

ocorrência policial, da investigação e do processo, esse intervalo era diferente e não 

poderia ser aquele intervalo. Então, nós tivemos que praticamente deixar de responder 

ou responder de forma muito genérica. Sem dar qualquer tipo de informação relevante 

por falta de referências nacionais, né? De referências regionais” 
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Marcas de mordida:  

 

“Marcas de mordida - os questionamentos atuais sobre a unicidade das marcas” 

“Em Relação a marca de mordida eu penso que a gente precisaria ter mais 

assim alguns trabalhos, alguns artigos. Mas assim que tem uma evolução que tenha, 

por exemplo, a utilização de outros equipamentos, por exemplo, que use um scaner.” 

“Casos envolvendo marcas de mordida também são um desafio em nossa rotina, 

por conta dos inúmeros casos de inocentes que já foram incriminados pela confirmação 

pericial da mordida associada ao crime.” 

“Sobre as marcas de mordida. Atualmente, é uma área altamente contestável e 

contestada, principalmente nos EUA por meio das atividades do projeto inocência e do 

relatório "Strenghtening Forensic Science" de 2009. Esse clima de insegurança na área 

afeta o desempenho pericial. Além disso, a falta de uma técnica confiável de identificar 

marcas de mordida e excluir perpetradores algumas vezes trouxe insegurança na 

execução da nossa função. Creio, portanto, que estudos de marcas de mordida que 

buscassem avaliar o desempenho dos profissionais odontolegistas em identificar/excluir 

perpetradores em um design duplo cego seriam muito interessantes e úteis.” 

 

Lesão corporal:  

 

“Falta de estudos que considerem os aspectos do artigo 129, falta de estudos 

nacionais.” 

“Foi a uma questão de Deformidade permanente, né? É, a gente tinha um caso 

específico de uma lesão corporal que envolvia a região anterior. Então, alguns colegas 

falavam, não, eu entendo que isso é deformidade permanente, os outros falavam, não, 

eu entendo que não é. Inclusive, em relação à debilidade de membro sentido ou função 

também existe alguma discussão principalmente com relação a deformidade, quando a 

gente questionava, ainda fazia esses questionamentos junto aos médicos legistas, ai 

eles tinham, normalmente uma opinião muito diferente da nossa. Do Entendimento do 

que é a deformidade, né? Eles não entendem que os dentes tem essa Importância, nós 

entendemos que tem.” 

“Caracterização de debilidade funcional quando se envolve os índices 

mastigatório, estético e fonético dos dentes” 
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Tecnologia:  

 

“Isso aconteceu muito principalmente na área de tecnologia que embora esteja 

em constante aprimoramento e a gente consiga ver essa questão do desenvolvimento 

de inteligência artificial do mundo virtual, cada vez mais presente, o mundo digital 

muitas vezes não está presente na Odontologia ou na prática pericial.” 

“Deveria ter mais estudos em todas as áreas, Eu acho que a gente está em 

constante evolução, mas os que eu senti na pele essa necessidade até por trabalhar 

especificamente nessa área é a de tecnologia mesmo, de processamento digital.” 

 

Identificação:  

 

“A quantidade de pessoas não identificadas é muito grande nos IMLs. .E aí a 

gente tem que valorizar todas as metodologias: papiloscopia, odontologia, antropologia 

e genética forense. Olha, a maior dificuldade, agora focando muito nessa parte da 

identificação humana, é a falta de unificação dos bancos de dados, né? A gente fica aí 

às vezes escutando pessoas defendendo e eu também defendo porque não defender, 

né? Um banco genético de dados, sim, okay, mas talvez a gente pudesse concentrar 

um esforço inicial para os bancos de impressões digitais né?” 

 

 

4.3.2 Dificuldades geradas pela falta de estrutura 

 

 

Diante dos relatos, é possível perceber claramente, que além de uma dificuldade 

científica, existe um obstáculo estrutural também que interfere de forma negativa na 

atividade pericial. 

“Dentro da perícia, nós somos muito ricos em recursos humanos. As pessoas 

que trabalham são mestres, doutores, pós doutores, Mas muitas vezes a gente não tem 

um investimento da instituição no sentido material.” 

“Nos deparamos com situações em que a gente não tem recursos materiais.” 
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“A nossa maior dificuldade é, primeiro porque a gente tem as nossas dificuldades 

estruturais mesmo, a gente tem uma dificuldade estrutural grande, a gente não tem 

laboratório de antropologia equipado, dificuldades prediais.” 

“No meu trabalho as maiores dificuldades são com relação a acesso a estrutura 

e equipamentos que possibilitem realizar uma perícia de qualidade. Por exemplo no 

estudo da estimativa de idade não temos acesso a exames de imagem aqui no IML. E 

quanto a identificação por marcas de mordidas falta insumos para realização de 

moldagem e equipamentos para registro fotográfico de qualidade.” 

“Assim, a maior dificuldade na nossa área pericial, é a falta de recursos, a falta 

de material que a gente às vezes quer mais coisas tecnológicas e o órgão não nos 

fornece, né? Então a gente pode ver que existe, mas a gente tem que comprar com o 

nosso dinheiro.” 

“A maioria dos materiais bons e que seriam necessários e muito importantes 

para o nosso exame ser qualificado e ter um resultado positivo no todo, às vezes a 

gente não tem. Se a gente percebe que isso prejudica muito o resultado, a gente 

mesmo investe e compra.” 

 

4.4 Discussão 

 

 

O presente estudo fez uma análise, até o momento, inédita com uma população 

muito específica. Uma metodologia quanti-qualitativa nos permitiu uma investigação 

mais aprofundada das dificuldades e lacunas encontradas na rotina dos odontolegistas. 

Por meio de um questionário e de uma entrevista foi percebido que os obstáculos da 

rotina profissional dos peritos provêm de duas grandes categorias: as dificuldades 

ocasionadas pela falta de estudos e pela deficiência estrutural.  

Quando relacionado às áreas de atuação, os assuntos com maiores lacunas 

apontados pelos peritos foram a estimativa de idade (65,79%), valoração do dano/lesão 

corporal (64,47%), reconhecimento facial (46,05%) e antropologia forense (44,74%). Da 

mesma forma, isso foi reforçado durante as entrevistas onde as áreas mais citadas 

foram a antropologia forense, estimativa de idade tanto no vivo quanto no morto, 

estimativa de ancestralidade, estimativa do tempo post mortem, marcas de mordida, 

lesão corporal, identificação humana e tecnologia.  
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As marcas de mordida foram frequentemente citadas como uma das áreas que 

causa mais insegurança, muito provavelmente devido ao fato de que a sua unicidade 

passou a ser contestada e consequentemente a sua utilização se tornou uma evidência 

delicada de se trabalhar. Em uma revisão sistemática, não foi possível concluir a 

singularidade da dentição humana (11). Isso se agravou com a liberação de um 

documentário realizado pela Netflix “The Innocence files” que relata a atuação do 

Projeto Inocência em alguns casos de condenações indevidas feitas pelas marcas de 

mordida (12).  

A grande questão se encontra no fato de que a postura e a posição na pele 

podem interferir no grau de distorções gerando uma análise imprecisa (13).  No 

entanto, em algumas circunstâncias, como para a exclusão de suspeito, o uso das 

marcas de mordida pode ser útil (14). Dessa forma, reforça-se a necessidade de mais 

estudos sobre em que circunstâncias as marcas de mordida devem ser utilizadas como 

elemento confiável nas perícias criminais.  

A antropologia forense também foi relatada, tanto na fase quantitativa quanto nas 

entrevistas. A falta de estudos específicos para a população brasileira levando em 

consideração as diferenças regionais dentro do Brasil e diferenças populacionais, foram 

os fatores mais salientados. Os estudos referentes a essa área, embora ainda baixos, 

têm crescido muito nos últimos anos no Brasil. Dois terços das pesquisas existentes 

sobre este assunto são realizados pela odontologia, pois é um campo de atuação muito 

forte dos dentistas (15). 

Estudos regionalizados, que apliquem os métodos já consolidados de 

Antropologia forense, são de extrema importância na América Latina, principalmente no 

Brasil (16,17). Além da aplicação correta da técnica, a validação desses métodos 

levando em consideração o perfil biológico da população local e sua grande diversidade 

corresponde a um fator crucial (15,16,18).  

Dentro da mesma problemática, a estimativa de ancestralidade é um ponto que 

gera dificuldades na rotina pericial já que faltam pesquisas que levem em consideração 

o fator da miscigenação do Brasil, principalmente nos estados que possuem uma maior 

reserva indígena. Górka et al. (15) ao analisar o cenário de publicações acadêmicas 

relativas a antropologia forense encontrou que o assunto mais pesquisado foi a 

identificação humana, seguida pela estimativa de idade e estimativa do sexo, no 

entanto, nenhum estudo abordou a estimativa de ancestralidade.  
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O entendimento de ancestralidade é complexo e para fins forenses normalmente 

se define como uma variação genotípica e fenotípica geograficamente padronizada 

resultante da associação da evolução e de práticas culturais. Muito se tem discutido 

sobre as terminologias utilizadas com algumas inconsistências relacionadas a isso. As 

publicações mais recentes têm relatado que existe uma influência de aspectos 

biológicos e sociais na ancestralidade, bem como um componente geográfico (19). 

Os maiores obstáculos na estimativa de ancestralidade podem se encontrar em 

uma falta de treinamento ou erro por parte do observador, mas também problemas 

inerentes aos métodos utilizados e diferenças populacionais (20).  

A diversidade do Brasil e suas diferenças regionais são fatores dificultadores em 

diversos campos de atuação dos profissionais forenses. Isso, atrelado a falta de 

estudos que validem na população brasileira métodos já consolidados 

internacionalmente, gera uma insegurança e uma falta de elementos para a confecção 

de laudos com maiores convicções. Nesse sentido, os programas acadêmicos do Brasil 

devem fomentar e investir em pesquisas, principalmente a nível de mestrado e 

doutorado que, tragam resultados teórico-práticos para que cada vez tenhamos 

resultados melhores e mais precisos (19,21).  

Alguns dos relatos apontaram que a estimativa do tempo post mortem necessita 

de mais estudos pois as diferenças climáticas, entre as próprias regiões do Brasil, 

podem gerar alterações no tempo de decomposição do corpo. A decomposição do 

corpo humano é um processo contínuo que pode sofrer a influência de diversos fatores 

climáticos e regionais como o nível de umidade e calor presente no ambiente. Toda 

metodologia utilizada para a determinação do intervalo post mortem, seja ela, por meio 

da decomposição visual, entomológicas, microbianas ou análise de solo, devem ser 

reavaliadas e estudadas conforme cada região (22).  

Quando citada a estimativa de idade, tivemos dois pontos principais: dificuldades 

em estabelecer uma faixa de idade não tão ampla, tanto em vivo quanto em morto, na 

idade adulta e a definição da maioridade para a imputabilidade penal.  

A estimativa de idade em adultos é sempre um desafio uma vez que a dentição 

permanente já está em boca e já houve o desenvolvimento completo do terceiro molar 

(23–25). Segundo a revisão sistemática de Marroquin et al. (24), a deposição de 

dentina secundária no canal radicular é bem aceito para a estimativa de idade em 

adultos.  Lavez et al. (23) aplicou o método de Olze em uma amostra brasileira de 

adultos entre 20-70 anos onde foi considerado confiável em pessoas até 41 anos de 
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ambos os sexos. Dessa forma, orienta-se que existam mais estudos sobre o assunto, 

testando os diferentes métodos na população específica. 

A análise do desenvolvimento dos terceiros molares é de extrema importância 

pois pode auxiliar na definição da maioridade penal, no caso de 18 anos no Brasil e 21 

anos em alguns outros países. Quando utilizado o método de Demirjian, um indivíduo 

com estágio de desenvolvimento “H” tem grandes chances de ter mais de 18 anos (26). 

Da mesma forma, um estudo em uma população brasileira encontrou resultado 

semelhante (27). No entanto, ainda assim reforça a necessidade de estudos 

populacionais específicos com uma boa amostra e metodologia.   

Quando abordadas dificuldades relacionadas a lesão corporal, mais 

especificamente sobre a debilidade de membro, sentido ou função e deformidade 

permanente, foi destacado o fato de não ter muitos estudos sobre o assunto e o 

entendimento de cada um ser muito variável.  No Brasil, o artigo 129 do código penal 

(28) faz referência às tipificações das lesões corporais, podendo ser leve, grave ou 

gravíssima. A debilidade se enquadra nas lesões graves e leva em consideração a 

diminuição permanente de função de um órgão, enquanto a deformidade permanente 

se enquadra em lesões gravíssimas e leva em consideração a alteração estética. Em 

uma análise de acórdãos, percebeu-se uma falta de critérios e de concordância na 

classificação das lesões dentárias e suas tipificações, o que torna esse fato 

preocupante visto que o réu pode não receber a penalidade justa e proporcional ao 

acontecido (29). Esse fato demostra claramente a necessidade de uma atenção maior 

da comunidade acadêmica e do desenvolvimento de mais estudos que tentem 

solucionar essa falta de padronização dos critérios.  

A identificação humana, embora menos abordada, foi apontada principalmente 

pela falta de um banco de dados unificado, não somente envolvendo DNA mas também 

de registro das impressões digitais. Em concordância, Calmon et al. (21) incentiva o 

uso de uma abordagem multidisciplinar e da criação de bancos de dados unificados 

para que se prossiga com os exames das pessoas desaparecidas de uma forma mais 

rápida e eficaz.  

E por fim, ainda sobre as dificuldades nas áreas de atuação, a parte de 

tecnologia foi salientada devido a complexidade do assunto e a evolução muito rápida 

dos equipamentos que são fatores complicadores nessa área. O reconhecimento facial 

por imagem ou comparação facial forense são exemplos de campos de atuação do 

cirurgião dentista, os quais foram apontados pelos profissionais como uma das áreas 
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que necessitam de mais estudos para auxiliar a sua decisão prática. A grande 

problemática está no fato de que nem sempre se tem acessibilidade e disponibilidade 

de combinar imagens faciais de qualidade pois, muitas vezes, a imagem questionada, 

apresenta uma baixa resolução e em diferentes angulações, principalmente em 

imagens vindas de câmeras de segurança (30). 

Um outro grande problema relatado pelos peritos, além de dificuldades pela falta 

de estudos, foi referente a questões estruturais. A falta de investimento da instituição 

para a compra de materiais mais tecnológicos que ajudem o trabalho pericial e a falta 

de estrutura necessária são fatores que interferem na qualidade e no resultado final das 

perícias. Conforme relatado: “Dentro da perícia, nós somos muito ricos em recursos 

humanos. As pessoas que trabalham são mestres, doutores, pós doutores, Mas muitas 

vezes a gente não tem um investimento da instituição no sentido material”. Em algumas 

situações, o investimento e a compra de equipamentos são feitos por parte dos próprios 

profissionais. 

Corroborando com o nosso estudo, Górka et al. (15), relatou a escassez de 

investimento em recursos principalmente no campo de antropologia forense onde os 

laboratórios normalmente têm uma deficiência de infraestrutura e são mal equipados. A 

consequência disso são profissionais sobrecarregados e desestimulados. 

Diante das dificuldades enfrentadas, grande parte da nossa amostra relatou se 

atualizar frequentemente ou muito frequentemente. A busca por conhecimento era 

obtida por meio de artigos científicos (77,63%), presença em congressos (63,16%) ou 

livros (57,89%). O fato da maioria dos artigos serem publicados em outra língua não é 

um fator complicador já que os peritos afirmam acessar conteúdo em inglês e espanhol 

com facilidade e em boas bases de dados. Diferentemente, Iqbal et al. (31) ao estudar 

a utilização de evidência científica na rotina prática dos dentistas, encontrou que a 

maioria dos profissionais se atualizava por meio da consulta de um colega, 12% faziam 

a busca em livros e apenas 2% buscavam respostas em artigos científicos.  

Essa diferença muito provavelmente se deve ao fato de que a nossa amostra é 

composta por profissionais que, na sua grande maioria, possuem pelo menos uma pós-

graduação. Essa proximidade com o meio acadêmico favorece o hábito da leitura de 

redações cientificas já que no mestrado ou doutorado tem-se uma grande aproximação 

com pesquisa (32). Dessa forma, consegue-se explicar o porquê na presente pesquisa 

a primeira escolha foi a busca por artigos científicos e em menor proporção a busca por 
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livros. A grande questão da utilização de livros se encontra no fato de que muitas vezes 

as informações estão desatualizadas (31). 

Nesse mesmo sentido, Gonçalves et al. (32) relataram que ao estudar a forma 

de atualização de cirurgiões-dentistas, a leitura de artigos científicos foi o principal meio 

para mudar a sua prática clínica, no entanto, os artigos mais utilizados foram aqueles 

que apresentavam resultados práticos, relatos de casos ou revisões de literatura. As 

revisões sistemáticas foram as que menos influenciaram a tomada de decisão na 

prática.  

Dessa forma, a pesquisa baseada na prática torna-se essencial, pois essa união 

entre a prática e os pesquisadores gera estudos mais objetivos e voltados para a 

problemática real enfrentada na vida diária desses profissionais (1,3,33).  

A pesquisa baseada na prática não deve ser um substituto para as pesquisas 

tradicionais, ao invés disso, ela deve ser considerada um complemento (33). A prática 

baseada em evidência é muito importante para melhorar a rotina dos profissionais, no 

entanto, falta uma aproximação entre o meio acadêmico e os profissionais. Muitas 

vezes as pesquisas geram resultados fracos ou irrelevantes e essa problemática pode 

ser resolvida com uma melhor comunicação entre as partes interessadas (34,35).  

Como uma etapa crítica, precisamos primeiramente identificar quais são as reais 

necessidades de informações dos profissionais. Dessa forma, a inclusão de métodos 

qualitativos auxilia muito na compreensão mais aprofundada acerca dos problemas e 

dificuldades enfrentados (35).  

É ilusório pensar que alguma pesquisa resolverá todos os problemas 

enfrentados, mas é importante termos um mapeamento dos principais obstáculos para 

que consigamos direcionar energia, tempo e recursos financeiros de uma forma mais 

consciente na realização das pesquisas científicas.  

O presente estudo possui diversas limitações, dentre eles uma amostra de 

conveniência que se voluntariou para o estudo. Nesse sentido, esses profissionais 

podem já ser naturalmente mais voltados para o meio acadêmico e por isso tem uma 

maior necessidade de informação. Além disso, diante de uma atividade muito intensa, 

com uma rotina muito carregada, isso pode ter limitado o desenvolvimento de alguns 

pontos nas entrevistas.  
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4.5 Conclusão  

 
 

Os maiores desafios enfrentados na prática dos odontolegistas são: as 

dificuldades ocasionadas pela falta de estudos e pela deficiência estrutural. Os peritos 

criminais constituem um grupo muito seleto e com um bom nível educacional, no 

entanto, é necessário que as instituições façam um investimento de recursos materiais 

também, de forma que essa união resulte em perícias cada vez melhores e com 

resultados mais satisfatórios.  

As áreas mais citadas pelos profissionais que necessitam de mais estudos 

foram: marcas de mordida, antropologia forense, estimativa de ancestralidade, 

estimativa de idade em adultos, lesão corporal/valoração, identificação humana e área 

de tecnologia.  Uma das grandes questões enfrentadas é a falta de pesquisas 

especificas para a nossa população onde encontramos, dentro do Brasil, uma 

diversidade populacional muito grande e diferenças regionais. Dessa forma, orienta-se 

que a comunidade acadêmica invista seus recursos financeiros e sua energia em 

investigações que incluam as dificuldades identificadas no presente estudo, de maneira 

que, cada vez mais tenhamos pesquisas com resultados objetivos e relevantes para a 

prática forense.  
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5 Considerações finais  

 

 

Este estudo trabalhou com uma população específica de maneira inédita. Até 

o presente momento, não foi encontrada outra pesquisa que tenha investigado a 

rotina dos peritos odontolegistas, nem do Brasil, nem de outro país. Além disso, foi 

utilizada uma metodologia diferenciada que permite identificar os reais problemas 

vividos na prática dos profissionais: a pesquisa baseada na prática.  

Foi possível identificar que a pandemia da COVID-19 impactou todos os 

âmbitos da vida dos peritos; no entanto, foi de forma mais intensa na vida pessoal 

que na profissional. Os odontolegistas apresentaram, de modo geral, um nível 

relativamente alto de qualidade de vida. Foi possível perceber que existe um grupo 

vulnerável que tem idade entre 35-44 anos, formado há menos de 10 anos e sem 

pós-graduação. As questões que mais interferiram negativamente na QV foram: 

presença de sentimentos negativos, insatisfação com sono, falta de oportunidade de 

praticar atividades de lazer, ausência de tempo para aproveitar a vida bem como 

insatisfação com seu ambiente de trabalho. Não foi encontrada associação entre a 

percepção do impacto da COVID-19 na rotina profissional com a qualidade de vida.  

Ao analisar as maiores lacunas encontradas na prática dos odontolegistas, 

foram detectadas duas principais questões: as dificuldades ocasionadas pela falta 

de estudos e pela deficiência estrutural. As áreas que necessitam de mais estudos 

apontadas pelos profissionais foram: marcas de mordida, antropologia forense, 

estimativa de ancestralidade, estimativa de idade em adultos, lesão 

corporal/valoração, identificação humana e área de tecnologia.   

Aspira-se que as autoridades competentes possam utilizar os resultados 

demonstrados nesta tese para planejar ações para amenizar o impacto da pandemia 

da COVID-19 na vida dos peritos bem como, melhorar a sua qualidade de vida. É 

importante ressaltar que pessoas mentalmente e fisicamente saudáveis tem um 

melhor desempenho nas suas atividades profissionais.  

Da mesma forma, espera-se ter contribuído com a comunidade acadêmica, 

identificando as principais lacunas na rotina dos odontolegistas e as áreas que 

necessitam de mais estudos. Acredito que os resultados aqui obtidos, guiarão os 

futuros trabalhos, possibilitando um melhor investimento em pesquisas que terão um 
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significado operacional relevante bem como uma melhor contribuição e integração 

da pesquisa com os profissionais.  
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APÊNDICES: 

Apêndice A- Questionário 

 

Idade: ________________________________       

Gênero: (   ) feminino      (   ) masculino   (  ) Prefiro não declarar 

1. Graduado (a) em: (   ) odontologia     

         (   ) outro_________ 

2. Tempo de formado: _____________anos 

3. Grau de escolaridade:  

(    ) Especialização na área de odontologia legal 

(    ) Especialização em outras áreas 

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

(    ) Pós doutorado/livre docência 

4. Estado onde trabalha:______________________________ 

5. Qual o seu cargo: (   ) odontolegista      (   ) perito criminal odonto (   ) perito 

criminal (   ) outros 

6. Tempo de trabalho neste cargo: ______________anos  

7. Departamento onde exerce sua função:  

(    ) Departamento médico legal 

(    ) Departamento de criminalística 

(    ) Local de crime 

(    ) Laboratório de perícias 

(    ) Departamento de identificação 

(    ) Departamento de medicina e odontologia legal 

(    ) outros 

 

8. Você costuma atualizar seu conhecimento sobre a odontologia forense?  

(   ) sim  (   ) não 
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9. Se sim, qual frequência? 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente  

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

10. Qual principal meio que fornece essa atualização? 

(    ) livros       

(   ) sites    

(   ) artigos científicos     

(   ) cursos de atualização/especialização 

(    ) Congressos       

(   ) Blogs    

(   ) Instagram     

(   ) Facebook 

(   ) Webinar online 

(   ) Outros 

 

11. Caso você tenha respondido “artigos científicos” na pergunta anterior, quais 

são as plataformas de busca que você utiliza? 

(   ) google acadêmico    (   ) pubmed    (   ) BVS    (   ) outros, 

quais?___________ 

12. Você consegue ler/compreender textos em inglês? 

 (   ) Sim     (    )  Não      

13. Você consegue ler/compreender textos em espanhol? 

 (   ) Sim     (    )  Não      

 

14. Com base na sua rotina profissional, existem algumas dificuldades/ lacunas 

que necessitem de mais estudos para facilitar a tomada de decisão no seu 
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dia-a-dia? 

(   ) sim      (   ) não 

 

15. Marque quais são as áreas que você considera que deveriam ter mais 

estudos para auxiliar a sua tomada de decisão prática: (Você pode selecionar 

mais de uma alternativa)  

(   )Estimativa de idade 

(   )Estimativa de sexo 

(   )Valoração do dano/ lesão corporal 

(   )Reconhecimento facial 

(   )Balística forense 

(   )Identificação 

(   )Marcas de mordida 

(   )Tanatologia forense 

(   )Traumatologia odonto-legal;  

(   ) Exames por imagem  

(   )Antropologia Forense 

(   ) Outro:_________________ 

 

16. Você já enfrentou dificuldades no seu dia-a-dia profissional por se deparar 

com situações em que não existem estudos suficientes para embasar sua 

tomada de decisão? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

17. Se sim, nos descreva quais foram. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 
18. No momento que ocorreu a pandemia de COVID-19 aqui no Brasil, você 

atuou profissionalmente? 

(  ) Sim        (  ) Não 
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19. Se sim, Marque quais sentimentos você sentiu durante esse momento: 

(   ) Ansiedade 
(   ) Medo 
(   ) Angustia 
(   ) Nervosismo 
(   ) Insegurança 
(   ) Útil 
(   ) Importante por ser imprescindível  
(   ) Nenhum 
 (   ) Outros, quais:_____________________ 
 
20. Atualmente, na sua rotina profissional, você tem receio de contrair COVID-19? 

(    ) Não 
(    ) Sim, pouco 
(    ) Sim, razoavelmente 
(    ) Sim, muito 
 
21. Como você avalia o impacto da pandemia na sua rotina de trabalho: 

(    ) Não houve imapcto 
(    ) Impacto leve  
(    ) Impacto intermediário 
(    ) Impacto forte 
(    ) Impacto muito forte 
(    ) Não sei responder 
 
22. Você recebeu algum treinamento sobre medidas preventivas frente a COVID-

19? 

(    ) Não 
(    ) Apenas instruções gerais 
(    ) Treinamento online 
(    ) Recebi treinamento prático  
 
23. Assinale abaico, quais dos seguintes EPIs o serviço fornece a você: 

(    ) Nenhum 
(    ) Máscara cirúrgica descartável 
(    ) Máscara N95 
(    ) Máscara de tecido 
(    ) Gorro de tecido 
(    ) Gorro descartável 
(    ) Jaleco descartável 
(    ) Jaleco reutilizável 
(    ) Óculos de proteção 
(    ) Face shield ou protetor facial de acrílico 
(    ) A função que exerço não necessita de EPI 
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24. Quais fontes de informações sobre conduta profissional frente a pandemia 

você consulta? 

(    ) Não acesso informações 
(    ) Órgãos oficiais (Ministério da saúde, ANVISA) 
(    ) Conselhos de classe (CRO/CFO) 
(    ) Literatura Científica 
(    ) Sites/blog 
(    ) Redes Sociais 
(    ) Outros profissionais da saúde 
 
 
 





 
 





123 
 

Apêndice B- TCLE (Será inserido na primeira página do questionário eletrônico.) 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer por disponibilizar um tempo para 

participar da nossa pesquisa. 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: Pesquisa baseada 

na prática em Odontologia Forense, tendo como pesquisadores: Gabriela Cauduro 

da Rosa e orientador Prof. Dr. Edgard Michel Crosato. 

 
As informações abaixo são para esclarecer e pedir a sua participação voluntária 

nesta pesquisa. A pesquisa baseada na prática (PBP) é uma investigação realizada 

para conhecer a prática e determinar seus reais problemas. Dessa forma, ela 

preocupa-se mais em levar novos conhecimentos que tenham significado 

operacional na rotina dos profissionais. O nosso objetivo é analisar o perfil dos 

peritos criminais odonto e odontolegista, formas de atualização do conhecimento e 

necessidade de pesquisas baseadas nos seus conhecimentos práticos através de 

um método qualitativo e quantitativo. 

 
A pesquisa consiste em responder um questionário com duração máxima de 5 
minuto. 

 
Os pesquisadores prestarão esclarecimentos a eventuais dúvidas que podem surgir 

a qualquer momento, durante o andamento da pesquisa, onde poderá ser 

encontrado pelo telefone: (11) 98500-2920(24h). Qualquer dúvida quanto às 

questões éticas da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia (endereço: Professor Lineu Prestes, nº 2227, CEP: 

05508-000, telefone (11) 3091-7960 ou pelo e-mail cepfo@usp.br – Cidade 

Universitária – SP). Horário de funcionamento: segunda a sexta feira das 8 às 

17h(exceto feriado e recesso universitário). O Comitê é um colegiado interdisciplinar 

e independente de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

de padrões éticos (Resolução CNS nº 466 de 2012). 

 
Declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram 

asseguradas, a seguir relacionadas: 

 
1- A participação nesse estudo é totalmente livre e voluntaria. 

 
2-A liberdade de retirar o meu consentimento e de deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento. 

3- A segurança de que não serei identificada e as informações fornecidas serão 

confidenciais e de conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis, mesmo 

quando os dados forem reutilizados para outras pesquisas. 

 

mailto:cepfo@usp.br
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4- O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o 

estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar participando 

dele. 

 

5- O compromisso de que serei devidamente acompanhado (a) e 

assistido(a) a durante todo o período de minha participação no projeto. 

 
6- O ressarcimento de todos os gastos decorrentes 

dessa pesquisa. 7- A indenização em caso de 

danos recorrentes da pesquisa. 

8- O direito de ter assistência integral e imediata de forma gratuita pelo 

tempo que for necessário, mesmo em caso de interrupção da participação 

na pesquisa. 

9- Sua resposta será totalmente anônima. Os pesquisadores não terão 

acesso sobre quem respondeu o questionário. 

 
Declaro, ainda, que após ter sido informado e ter minhas dúvidas 

suficientemente esclarecidas pelas pesquisadoras concordo em participar 

de forma voluntária desta pesquisa. 
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ANEXOS  

Anexo A- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – WHOQOL-Bref  

 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 
saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você 
não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre 
as alternativas a que lhe parece mais apropriada.  
Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente 
seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o 
que você acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas 
semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia 
ser: 

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos 
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve 
circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia 
cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 
resposta.  

  muito ruim Ruim 
nem ruim 
nem boa 

boa 
muito 
boa 

1 

Como você 
avaliaria sua 
qualidade de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 

Quão 
satisfeito(a) você 
está com a sua 

saúde? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você aproveita a 

vida? 
1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha 

que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue 

se concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou 
é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 
Você tem energia suficiente 

para seu dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a 
respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  muito ruim ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15 
Quão bem você é 

capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) 
você está com o 

seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) 
você está com 
sua capacidade 
de desempenhar 
as atividades do 
seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito(a) 
você está com 
sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) 
você está consigo 

mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 
você está com 
suas relações 

pessoais (amigos, 
parentes, 

conhecidos, 
colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) 

você está com 
sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 
você está com  

o apoio que você 
recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 
você está com  

as condições do 
local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) 
você está com o  
seu acesso aos 

1 2 3 4 5 
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serviços de 
saúde? 

25 

Quão satisfeito(a) 
você está com 
o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou 

experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 
freqüentemente 

sempre 

26 

Com que 
freqüência você 

tem 
sentimentos 

negativos tais 
como mau 

humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
..................................................................  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
..................................................  

Você tem algum comentário sobre o questionário?  

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


