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RESUMO 

Objetivo: Este estudo investigou a literatura para avaliar o impacto da fluorose na 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) de crianças e adolescentes. 

Métodos: Foram selecionados 304 artigos entre a literatura cinzenta, a busca manual 

e as bases de dados PubMed, Scielo, BVS, Embase, Scopus e Web of Science. Foram 

incluídos estudos que investigaram o impacto na QVRSB dos grupos com e sem 

fluorose até abril de 2021. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada com a 

ferramenta Newcastle-Ottawa (NOS) e Newcastle-Ottawa (NOS) modificada. A 

metanálise dos dados incluídos para a análise quantitativa foi feita utilizando-se o 

modelo de efeitos randômicos. Resultados: No total, 13 estudos foram incluídos para 

síntese qualitativa e 7 para síntese quantitativa. Totalizou-se 10 estudos que 

apresentaram os graus mais suaves da fluorose e sem efeito sobre a QVRSB. Apenas 

3 estudos apresentaram a prevalência da afecção nos níveis mais graves com impacto 

negativo sobre a QVRSB. A metanálise não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas (p = 0,234) de impacto na QVRSB dos indivíduos nos grupos com 

fluorose e sem fluorose (Intervalo de confiança 95% -0,06 - 0,26; heterogeneidade: 

valor de p = 0,234, valor de Q 97.064; Tau 0,273; I2 96,9%). Conclusão: Evidenciou-

se que a fluorose não causou impacto negativo na QVRSB das populações nos graus 

suaves, porém, esse efeito aumentou de acordo com a gravidade da afecção. 

Palavras-chave: Fluorose dentária. Qualidade de vida. Epidemiologia. Saúde Bucal. 

 

 



ABSTRACT 

 

Impact of fluorosis on the quality of life of children and adolescents: a 

systematic review and meta-analysis 

 

Objective: This study aimed to investigate the literature to assess the effect of fluorosis 

on the oral health-related quality of life (OHRQoL) of children and adolescents. 

Methods: A total of 304 articles were selected from the gray literature, manual search, 

PubMed, Scielo, BVS, Embase, Scopus, and Web of Science databases. Studies that 

have investigated the effect on OHRQoL of groups with and without fluorosis until April 

2021 were included. The methodological quality of the studies was assessed using the 

Newcastle–Ottawa Scale (NOS) and modified NOS tools. The meta-analysis of the 

data included for the quantitative analysis was performed using the random-effects 

model. Results: Thirteen 13 studies were included for qualitative synthesis and seven 

for quantitative synthesis. A total of 10 studies revealed the mildest degrees of fluorosis 

and no effect on OHRQoL. Only three studies reported the prevalence of the condition 

at the most severe levels with a negative effect on OHRQoL. The meta-analysis did 

not reveal significant differences (p = 0.234) in the effects on OHRQoL in the groups 

with and without fluorosis (95% confidence interval −0.06 to 0.26; heterogeneity, p-

value = 0.234, value of Q 97.064; Tau 0.273; I2 96.9%). Conclusion: The results show 

that fluorosis did not negatively affect the OHRQoL of populations with mild dental 

fluorosis; however, this effect increased according to the severity of the condition.  

Keywords: Dental Fluorosis, Quality of life, Epidemiology, Oral health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fluorose foi inicialmente percebida por Kuhns (1888/ México), por 

Eager (1901/ Itália), por Chiaie (“denti de chiaie”) e, em 1911, por McKay em 

Colorado Springs (EUA) e definida como “esmalte mosqueado” (1). Sabe-se 

que esse agravo é caracterizado, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(2), por lesões simétricas bilaterais e estrias horizontais na superfície do esmalte 

dental. Os graus mais leves apresentam linhas finas, opacas e brancas, podendo nos 

níveis mais graves evoluir para manchas castanhas e até depressões com manchas 

castanhas generalizadas, com aparência de corrosão (2). É resultante da ingestão 

excessiva e prolongada do fluoreto na fase de formação do dente (1-3). Essas 

modificações dentárias podem causar prejuízo estético aos indivíduos e, de acordo 

com a gravidade, podem causar efeito negativo na Qualidade de Vida Relacionada à 

Saúde Bucal (QVRSB) (4-5). 

A avaliação da QVRSB, surgiu há algumas décadas e é uma investigação 

subjetiva sobre os problemas de saúde bucal das populações, através da aplicação 

de ferramentas constituídas por questionários adaptados e validados em vários países 

e em diversos idiomas (4,6-8) onde procura-se verificar a autopercepção 

multidimensional dos indivíduos sobre sua condição bucal e o impacto das afecções 

em suas atividades diárias (8) que podem interferir na fala, na mastigação, na 

deglutição, e no sorriso (4) e podem sofrer influência dos determinantes sociais (4). A 

Qualidade de Vida (QV) foi definida pela OMS (9) como "a percepção do indivíduo de 

sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores em que vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

Sendo assim, uma revisão crítica de literatura realizada em 2009 (3), 

mostrou que os níveis mais graves da afecção, mais comumente encontrados em 

regiões endêmicas (2,5-7), são os de maior prejuízo estético aos indivíduos. Neste 

estudo (3) observou-se ainda, que pode haver uma associação positiva da 

fluorose nos níveis leves pela presença das manchas brancas. Os indivíduos 

com essas manchas consideraram-se mais atrativos, o que também foi notado 

em estudos anteriores (10-11) e, ainda, que os níveis mais suaves causam 

pouco ou nenhum impacto na QVRSB dos indivíduos (3). Dois estudos, em 

região endêmica da Índia (12-13), com concentrações de 1.5 a 4.5 ppm F e 2.2 
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a 4.5 ppm F na água, respectivamente, apresentaram desfechos semelhantes do 

aumento da preocupação com aparência, da dificuldade de sorrir e do desejo de 

tratamento estético dos participantes com fluorose que aumentou de acordo com a 

gravidade do agravo, confirmando os achados da revisão de literatura (3). Em um 

estudo, em São Luís Potosí no México, em 2011 (14), de concentração 3.38 ppm F 

na água, 10,8% dos participantes apresentaram escore acima de 5, para o índice 

Thylstrup e Fejerskov Index (TFI) de fluorose, com impacto negativo em sua QVRSB, 

porém, os escores menores não causaram esse impacto.  Resultados semelhantes 

foram observados em 2012, na Colômbia (15) onde apenas 25% dos examinados com 

grau leve de fluorose reconheceram seus dentes com aspecto “feio” e dos escores 

mais elevados, 10% sentiram-se envergonhados e 25% preocupados, o que 

aumentou com a gravidade da afecção. Outro trabalho, realizado em 2018 no Irã, 

concluiu que quanto maior a gravidade da fluorose maior o grau de insatisfação 

dos indivíduos (16). No Brasil, um estudo realizado em Birigui- SP, com 

concentrações de 0.7 a 1.2 ppm F na água, realizado em 2015, menos da metade das 

crianças com 12 anos (40,1%) com escores leve e muito leve perceberam as manchas 

de fluorose, não causando impacto negativo do agravo na QVRSB dos participantes 

(17).  

Há de se considerar que a gravidade da fluorose deve-se também à 

ingestão combinada de fontes de fluoreto como a água e os dentifrícios. Isso 

levou estudos (3) a indicarem concentrações reduzidas do F nos dentifrícios, 

principalmente em crianças com menos de 7 anos de idade, para que os níveis 

do agravo sejam mais brandos. Hoje, recomenda-se utilizar preferencialmente 

um dentifrício com concentrações entre 550 - 1.000 ppm de F em crianças 

menores de 3 anos e de baixo risco à cárie e de 1.000 - 1.100 em alto risco, de 

1.000- 1100 ppm de F para crianças entre 3 a 6 anos (11) e de 1.000 - 1.500ppm 

F para indivíduos acima de 6 anos (11). Deve-se, ainda, utilizar uma quantidade 

reduzida de dentifrício na escova para diminuir sua ingestão, principalmente 

aos 3 anos, onde o reflexo de deglutição é menor (11), além de ser a fase de 

formação dos incisivos superiores, mais importantes esteticamente (11).  
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Os estudos do impacto da fluorose na qualidade de vida dos indivíduos 

apresentaram, entretanto, resultados conflitantes e divergentes na literatura atribuídos 

aos diferentes métodos de avaliação do agravo ou à diferença de padrão cultural entre 

os participantes do estudo (18). Apesar de existir uma revisão qualitativa sobre o 

assunto, até o momento, não existe nenhuma revisão sistemática e metanálise 

avaliando o impacto da fluorose na QVRSB de crianças e adolescentes que possa 

compilar dados sobre o tema e servir de evidência para nortear Políticas Públicas no 

controle do agravo.  Este trabalho teve por objetivo revisar sistematicamente a 

literatura para verificar o impacto da fluorose na QVRSB das crianças e adolescentes, 

bem como, testar a hipótese nula de que a prevalência e a gravidade da fluorose não 

impactam a qualidade de vida destas populações. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 O USO DO FLUORETO EM ODONTOLOGIA 

A descoberta do fluoreto (F) como agente de prevenção à cárie é um marco 

na história da Saúde Pública (1). Isso possibilitou que fossem estabelecidas medidas 

importantes em Saúde Coletiva. Uma delas foi a fluoretação da água de 

abastecimento público, um método econômico e eficaz (1,11,18-19), reconhecido por 

mais de 150 organizações entre elas, pela Federação Dentária Internacional (FDI), 

Associação Internacional de Pesquisa em Odontologia (IADR) e pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS) (1).  No Brasil, a lei federal nº 6.050 de 24 de maio 

de 1974 obrigou a fluoretação da água de abastecimento público (1). A história da 

fluoretação da água passou pela investigação de Kuhns, em 1888 no México, que 

percebeu alterações no esmalte dentário de crianças, denominado “esmalte 

mosqueado'' decorrente da exposição excessiva ao fluoreto que, até então, não tinha 

sido descoberto como agente causador destas mudanças (1). Em 1901, Eager, na 

Itália, percebeu as mesmas modificações em indivíduos que ingeriam águas 

vulcânicas, isso também foi observado por Chiaie (denti de chiaie) (1). Posteriormente, 

em 1916, McKay verificou que o “esmalte mosqueado” era presente em crianças que 

residiam na zona urbana de Colorado Springs, nos EUA, em comparação com as 

crianças que residiam na zona rural desta cidade e não apresentavam essas 

alterações (1). Em 1916, Mckay e Black associaram essa condição com a água destes 

locais e com a exposição a algum tipo de substância na fase de formação dentária e, 

também, verificaram que crianças que residiam em áreas com abastecimento regular 

(urbana) apresentaram menor prevalência de cárie que a das outras localidades, a 

descoberta do século (1). Sendo assim, o serviço público solicitou que Kempf e McKay 

realizassem, em 1928, um estudo em Bauxita (Arkansas) em crianças de 5 a 18 anos 

onde concluíram uma alta prevalência desta modificação do esmalte nessa 

população, e confirmaram a associação da água com a condição do “esmalte 

mosqueado” (1). Em 1931, no estudo de Churchill, ele verificou que a concentração 

do fluoreto na água desta região foi de 13.7 ppm F, confirmando o agente etiológico 

destas manchas do esmalte (1). Houve, então, uma mudança na captação da água 

desta localidade e em 1938, Dean, Mckay e Elvove examinaram novamente as 

crianças e perceberam uma diminuição na prevalência destas modificações dentária
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 (1). Em 1942, Dean estudou qual concentração de fluoreto na água seria ideal para 

que o efeito benéfico de prevenção à cárie existisse, sem que houvesse as “manchas 

mosqueadas” no esmalte dentário, estudo esse denominado de “Estudo das 21 

Cidades”. A concentração determinada foi entre 0.1 a 2.5 ppm de F (1). Constatou, 

ainda, uma redução de cárie de 50% em cidades com concentrações de 0.6 ppm F e 

de 60% com 1.2 ppm F, verificando a importância do controle da fluoretação da água. 

Conclui-se que o aumento da concentração do fluoreto tinha uma correlação com a 

fluorose, sendo que o contrário ocorria com a cárie (1). Observou-se também, neste 

estudo, que quando a concentração era em torno de 1 ppm F havia máxima redução 

da cárie sem aparecer as manchas e que quando as concentrações subiam para 1.5 

ppm F não ocorria aumento preventivo significativo, porém aumento da fluorose. O 

agravo foi denominado de fluorose pela primeira vez, em 1943, por Dean e Arnold (1). 

A partir destas descobertas, começou a surgir a fluoretação artificial das águas, sendo 

que a primeira cidade a receber a fluoretação artificial foi Grand Rapids, no estado do 

Michigan, em 1945 nos Estados Unidos, com uma redução de 50% na incidência de 

cárie (20). Essa cidade fez parte de um dos três estudos piloto, incluindo Newburgh, 

também nos EUA, e Brantford, no Canadá, assegurando o uso deste primeiro método 

de aplicação do fluoreto no controle da cárie (1,20-21), uma preocupação sanitária 

desde a época. Após 15 anos do início dessa fluoretação, em 1959, as crianças de 

até 14 anos de idade tiveram uma queda significativa nas cáries, comprovada em um 

levantamento epidemiológico. Após essa descoberta várias pesquisas foram 

desenvolvidas, desde 1950 (1), a fim de se encontrar a concentração ideal do fluoreto 

(1,18) que foi preconizada entre 0,7 a 1,2 ppm F (parte por milhão) (22) para obter o 

máximo efeito benéfico preventivo e o menor prejuízo estético para fluorose (1,9,23). 

Esses estudos (1) também concluíram que essas concentrações podem sofrer 

variações pois dependem do clima local, ou seja, quanto maior a temperatura maior 

risco para fluorose que está diretamente relacionada à quantidade do fluoreto ingerida 

(1). Com esses níveis de fluoreto na água ingerida, estima-se, em estudos atuais (11), 

uma prevalência de 12% de fluorose com preocupação estética. Quando 

consideramos todos os níveis de fluorose, incluindo o leve e muito leve, essa 

porcentagem é de 40 a 48% (11) o que difere de estudos da década de 40 (10% em 

1 ppm F) (11). 
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Além da água, o fluoreto foi incorporado à dieta através do sal de cozinha 

e do leite, principalmente em regiões onde, ou não é permitida ou não é possível 

realizar a fluoretação da água. A diferença deste meio comunitário é que as pessoas 

podem optar por consumir ou não esses alimentos com o fluoreto (11). Outro meio de 

obtenção do F como opção para regiões não suplementadas ou combinada à água 

com suplementação são os dentifrícios, um método de autoaplicação, utilizados para 

remover ou desorganizar o biofilme dental, disponibilizando F na cavidade bucal como 

agente preventivo (11).   

Porém, há de se considerar que a ingestão prolongada e em excesso de 

fontes combinadas contendo fluoreto, principalmente a água e dentifrícios, podem 

levar ao aparecimento da fluorose (5,11,24-26) que apresenta uma polarização 

inversa à da cárie no mundo (11). Algumas medidas de monitoramento, da 

concentração do fluoreto na água (heterocontrole) e nos dentifrícios são, então, 

necessárias a fim de evitar o aparecimento do agravo e os seus níveis mais graves 

(1). Recomenda-se hoje, a concentração de 550- 1.000 ppm de F nos dentifrícios em 

crianças menores de 3 anos e de baixo risco à cárie e de 1.000-1.100 ppm F para alto 

risco; uma concentração menor que 1.000- 1100 ppm de F para crianças entre 3-6 

anos (11) e de 1.000 - 1.500 ppm F para indivíduos acima de 6 anos (11). É importante, 

ainda, que seja utilizada a mínima quantidade possível do creme dental com fluoreto 

a cada escovação, visto que as crianças, principalmente menores de 3 anos, 

apresentam menor reflexo de deglutição e expectoração, aumentando a ingestão do 

fluoreto e o risco de fluorose (11). Além disso, nesta idade há maior risco de 

acometimento dos incisivos superiores que são os dentes mais importantes 

esteticamente quando afetados pela fluorose (11).   

Sabe-se, hoje, que a ingestão do F pela água tem uma ação local, no 

momento da ingestão, no contato da água com a boca e uma segunda pela saliva 

após a ingestão, devendo-se priorizar a primeira ação (11). Esse conhecimento levou, 

atualmente, a uma revisão na classificação dos métodos de utilização dos fluoretos 

de acordo com o modo de aplicação. É dividida, então, em métodos comunitários ou 

coletivos em massa (1,11,17) como a água de abastecimento e a dieta; métodos de 

aplicação profissional como os vernizes, géis, espumas e materiais restauradores que 

liberam fluoreto na cavidade e os de autoaplicação ou individual como os dentifrícios,
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bochechos, comprimidos, gomas de mascar e pastilhas, com baixas concentrações 

de fluoreto (11), podendo ser utilizado com maior frequência. Um mesmo veículo pode 

se enquadrar em várias modalidades de aplicação (11). O controle do uso destes 

meios pode evitar a prevalência e a gravidade da fluorose. 

2.2 FLUOROSE 

A fluorose foi definida em 1990 por Cutress & Suckling (27) como uma 

hipomineralização do esmalte causada pela ingestão excessiva do fluoreto (28) no 

período de formação do dente (2,3,28) e dependem da quantidade ingerida, do tempo 

da exposição e da idade do indivíduo (29). 

Segundo a OMS (2013) (2), caracteriza-se por uma modificação simétrica 

bilateral, em forma de estrias horizontais na superfície do esmalte dental, com 

diversos graus de comprometimento e é resultante da ingestão prolongada e 

excessiva do fluoreto na fase de formação do dente (2,3,30). Os graus mais leves 

apresentam linhas finas, opacas e brancas, já os níveis mais graves podem evoluir 

para manchas castanhas e até manchas castanhas generalizadas com depressões, 

conferindo uma aparência de corrosão (2). Acomete mais os pré-molares e segundo 

molares, seguido dos incisivos superiores. Os incisivos inferiores são os menos 

acometidos (2). Podem acometer a dentição decídua e permanente, porém é na 

permanente que é mais perceptível pelo indivíduo, provavelmente pelo aspecto leitoso 

confundir-se as manchas na primeira dentição (4).  

2.3 DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DA FLUOROSE 

Um sistema de classificação foi desenvolvido para que fosse possível 

qualificar as modificações clínicas do esmalte, bem como o efeito colateral do uso 

prolongado do fluoreto em altas concentrações (30). Para o diagnóstico do agravo são 

utilizados índices preconizados pela literatura como o índice de Dean, Dean 

modificado, Thylstrup e Fejerskov Index (TFI) e Tooth Surface Index of Fluorosis 

(TSIF) (1,30). Esses índices dividem os níveis de gravidade da fluorose em escores 

relacionados com o grau de comprometimento estético do esmalte. Os escores mais 

altos estão relacionados, portanto, ao maior acometimento do esmalte (30).  

O índice de Dean, proposto em 1934, inclui uma escala com sete 

categorias: normal, questionável, muito branda, branda, moderada, moderadamente 
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grave e grave, tendo como parâmetro os dois dentes mais afetados (30). Possibilita 

verificar não só o levantamento do comprometimento estético, mas o comportamento 

biológico do F na estrutura dental e, também, permite o reconhecimento de regiões 

mais prevalentes e de maior gravidade de fluorose. Esse índice sofreu adaptações e 

passou a ser designado índice de Dean modificado. Esse último, incorporou os níveis 

“moderadamente grave” e “grave” na categoria “grave” e, em 2003, os termos 

“brandos” e “grave” foram substituídos por leve e severo. É o índice mais utilizado nas 

pesquisas e o recomendado pela OMS (30) (Tabela 1) 

Tabela 1 - Índice de fluorose de Dean 

Normal 0 Esmalte translúcido de estrutura vitriforme, superfície 

lisa, lustrosa, de cor branco-creme-pálido. 

Questionável 1 Esmalte mostra discretas aberrações na translucidez 

que podem ir desde pequenos traços 

esbranquiçados até manchas ocasionais. 

Muito leve 2 Pequenas e opacas áreas brancas espalhadas pelo 

dente não envolvem mais que 25% da superfície (1 a 

2 mm a partir da ponta de cúspide). 

Leve 3 Áreas brancas não envolvem mais que 50% da 

superfície. 

Moderado 4 Toda superfície afetada, com desgaste e manchas 

marrons 

Severo 5 Toda superfície afetada com hipoplasia e mudança 

da anatomia do dente, manchas marrons com erosão 

e aparência de corrosão. 

Fonte: Moisés, Moysés (2006) (30) 

Além destes índices citados, Dean também desenvolveu o Índice de 

fluorose Dentária da Comunidade que auxilia na interpretação dos dados obtidos em 

saúde pública, e na investigação do impacto da fluorose na saúde coletiva através de
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uma média aritmética do grau obtido em cada indivíduo, multiplicado pela frequência 

sobre o número de sujeitos examinados (30). 

Na década de 70, ampliou-se a classificação da fluorose para além das 

características clínicas e em 1978, Thylstrup e Fejerskov propuseram o índice TF 

(Thylstrup & Fejerskov) que é baseado, também, nas características histopatológicas 

de comprometimento do esmalte dental (1,30). Esse índice divide a classificação do 

agravo em 10 níveis com escores de zero a 9. O levantamento é realizado 

examinando-se a face vestibulares dos dentes e considerando-se que todos podem 

igualmente estar afetados. 

Tabela 2 - Índice de fluorose Thylstrup & Fejerskov (TF) 

Código Características clínicas 

0 Translucidez normal que permanece na superfície após a limpeza e secagem. 

1 Linhas brancas estreitas. 

2 Linhas opacas mais pronunciadas se fundem ocasionalmente, formando pequenas 

áreas nebulosas. Aspecto de “neve” comum nas pontas de cúspides incisais. 

3 Linhas brancas se fundem com áreas nebulosas em muitas partes da superfície 

4 Toda superfície opaca com aspecto branco calcário. Locais sujeitos a atritos parecem 
menos afetados. 

5 Toda superfície opaca com perda de esmalte mais externo, menor que 2 mm, com 

depressões 

6 Depressões regulares horizontais menores que 2 mm em extensão vertical. 

7 Perda de esmalte externo em áreas irregulares comprometendo menos que 50% da 

superfície com esmalte restante opaco. 

8 Perda de esmalte externo em mais de 50% da superfície com o restante integro e 
opaco. 
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9 Mudança da anatomia dental com perda da camada externa do esmalte e margem 
cervical do esmalte intacta. 

Fonte: Moisés, Moysés (2006) (30) 

Em 1984, Horowitz (9) propôs o índice de fluorose na superfície dentária 

Tooth Surface Index of Fluorosis (TSIF) que classifica a fluorose em 8 níveis onde 

cada superfície vestibular e lingual dos dentes anteriores afetados esteticamente 

recebem uma unidade de valor e a superfície vestibular, oclusal e lingual de dentes 

posteriores afetados também recebem uma unidade de valor na classificação (5,30) 

(Tabela 3). 

Tabela 3 - Índice de fluorose Tooth Surface Index of Fluorosis (TSIF) 

Código Características clínicas 

0 Esmalte sem sinais de fluorose 

1 Esmalte com fluorose, áreas com aspecto branco-giz em menos de 1/3 do esmalte. 

Essa categoria inclui fluorose nas incisais dos dentes anteriores e pontas de cúspides 

de dentes posteriores (“cume de neve”) 

2 Fluorose com aspecto de branco-giz em pelo menos 1/3 da superfície visível do 

esmalte, mas em menos que 2/3. 

3 Esmalte com manchas escuras em conjunto com as características anteriores. 

Manchas com área de descoloração definida podendo ir de marrom- claro a marrom-

escuro 

4 Cavitações discretas no esmalte, não acompanhada de manchas no esmalte intacto, 

ou, defeito físico áspero no esmalte delimitado por uma parede de esmalte intacta. A 

região de cavitação difere das cores do esmalte adjacente 

5 Discreta cavitações e manchas do esmalte intacto 

6 Cavitações confluentes da superfície do esmalte 

7 Grandes áreas do esmalte perdidas com alteração da anatomia dentária com manchas 

marrom-escuras presentes. 

Fonte: Moisés, Moysés (2006) (30)
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Fazer o diagnóstico do agravo é fundamental para se ter o panorama da 

afecção e nortear medidas de controle da ingestão do F. Porém, a presença de vários 

índices na literatura tem deixado dúvidas acerca da consistência dos resultados de 

prevalência da fluorose devido à dificuldade na comparabilidade das pesquisas (5,9).  

Após o levantamento epidemiológico da fluorose em diversos estudos, 

houve várias pesquisas investigando o impacto deste agravo na qualidade de vida das 

populações (10,14-17). 

2.4 QUALIDADE DE VIDA  

Para investigar então, o impacto dos agravos na qualidade de vida, os 

epidemiologistas, há algumas décadas, tentam compreender o que afeta o bem-estar 

dos indivíduos, suas necessidades em saúde e como é sua autopercepção frente às 

enfermidades (4). A qualidade de vida é definida por um grupo de estudiosos da OMS 

(9) como “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e 

sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (9). Esse conceito tem por base o estudo contemporâneo 

do processo saúde - doença da população, englobando os aspectos físico, mental e 

social, do conceito de saúde também preconizados pela OMS (31). Já a Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) foi definida como "o impacto das doenças 

bucais sobre aspectos da vida cotidiana que são importantes para os pacientes e 

pessoas, com os impactos sendo de magnitude suficiente, quer em termos de 

frequência, gravidade ou duração, para afetar a percepção do indivíduo sobre sua vida 

em geral" (9).  

Sendo assim, surgem as pesquisas que investigam os aspectos subjetivos 

relacionados à saúde do ser humano, bem como relacionados com sua saúde bucal 

(4) para além de percepções exclusivamente clínicas dos profissionais (8,32). Do 

entendimento de que a saúde bucal é integrante da saúde geral das populações 

busca-se verificar, ainda, a autopercepção multidimensional das populações sobre 

suas afecções bucais que podem interferir na alegria de viver, na impossibilidade de 

falar, na capacidade de mastigação, na inserção na sociedade, na insatisfação com 

aparência e na dificuldade de sorrir dos indivíduos (4,33) e podem, ainda, sofrer 

influência dos determinantes sociais de saúde (4). São, ainda, baseados no modelo 

de Locker que relaciona a deficiência, a incapacidade ou impossibilidade do 
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desempenho de suas atividades diárias e a desvantagem social para o levantamento 

da saúde geral das populações. (8,34). 

 Essa investigação é realizada por meio de uma diversidade de 

instrumentos, formados por questionários que abrangem os domínios físicos 

(sintomas bucais), as limitações funcionais, o bem-estar social e mental (8,35). Muitas 

dessas ferramentas, foram validadas na literatura em diversos idiomas sendo os mais 

utilizados são: Child Oral Health Quality of Life Questionnaire (COHQOL) que engloba 

o Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos/ 11-14 anos (CPQ 8–10 e CPQ 11–14); 

o Parental Perception Questionnaire (PPQ) e a Escala de Impacto Familiar (IFS); além 

do Oral Health Impact Profile (OHIP), do Oral Impacts on Daily Performance (OIDP) e 

do Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). 

A ferramenta Child Oral Health Quality of Life Questionnaire (COHRQOL) 

foi desenvolvida para avaliar o impacto dos distúrbios orais e orofaciais na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) de crianças de 6 a 14 anos. É composto 

por questionários divididos por faixas etárias como o Child Perceptions Questionnaire 

6-7 anos (CPQ 6-7 anos), Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos (8-10 anos) e 

Child Perceptions Questionnaire 11-14 anos (CPQ 11–14 anos); pelo questionário 

Parental Perception Questionnaire (PPQ) que avalia a percepção dos pais e 

cuidadores em relação aos agravos presentes nas crianças e, ainda, por uma Escala 

de Impacto Familiar para crianças de 6-14 anos (IFS) (34) que permite relacionar o 

estudo dos impactos com a condição socioeconômica dos envolvidos. 

O questionário Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos (ANEXO A) é 

composto por 29 questões que abordam os impactos das desordens orais no bem-

estar físico e psicossocial através de aspectos genéricos e específicos das doenças 

da cavidade bucal. A percepção global é verificada nas questões de 3 a 4; os sintomas 

orais de 5 a 9; a limitação funcional de 10 a 14, o bem-estar emocional de 15 a 19 e o 

bem-estar social de 20 a 29 (35). As questões 3 e 4 somam de 0 a 3 pontos, enquanto 

as demais de o a 4 pontos (0=nunca; 1=uma ou duas vezes; 2= algumas vezes; 3= 

várias vezes; 4= todos os dias ou quase todos os dias). O escore total das questões 

é obtido pela soma da pontuação de todos os escores de cada questão (36). 

               O CPQ 11-14 anos (ANEXO B) é composto de 41 questões de percepção 

infantil sobre o impacto dos agravos em sua saúde bucal. As questões também 

abordam os domínios sintomas orais (de 5 a 10), limitações funcionais (de 11- 19), 
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bem-estar emocional (de 20-28) e bem-estar social (de 29-41) (34,36,37), levantando 

o impacto das afecções nos três meses anteriores à aplicação da ferramenta, assim 

como o CPQ 8 a 10 anos. As respostas contam com 4 opções onde: Nunca = 

0; Uma/duas vezes = 1; Às vezes = 2; Frequentemente = 3; Todos os dias/quase 

todos os dias = 4. O escore total também é obtido da soma dos escores totais de 37 

questões. A questão 3 avalia a percepção de saúde global, com escore de 0 a 4 pontos 

(entre “excelente e ruim”), enquanto a questão 4 avalia o bem-estar geral com escores 

entre 0 e 4 pontos (entre "nem um pouco" até "muitíssimo"). Quanto maior o escore 

total maior o impacto na QVRSB (38).  

O questionário PPQ (ANEXO C) é um questionário autoaplicável composto 

por 49 questões que abordam a percepção dos pais e cuidadores relacionadas à 

saúde bucal e ao bem-estar das crianças (39). Dentre essas questões, 35 avaliam a 

percepção dos pais sobre as doenças bucais e 14 questões avaliam os efeitos destas 

desordens no funcionamento familiar. As duas primeiras questões são de percepção 

sobre a saúde global dos pais (40) e as demais englobando os domínios dos sintomas 

orais (de 3 a 8); limitações funcionais (de 9 a 16); bem-estar emocional (de 17 a 24) e 

bem-estar social (de 25 a 35). As questões de 1 a 2 tem 4 opções de resposta que 

variam de 0 a 4 pontos. E as demais 5 opções de resposta que variam de 0 a 5 pontos 

(0 = nunca; 1 = uma ou duas vezes; 2 = algumas vezes; 3 = frequentemente; 4 = todos 

os dias ou quase todos os dias; 5 = não sei). O escore total do questionário é 

equivalente à soma das pontuações de cada questão (41).  

A Escala de Impacto Familiar (IFS) é composta por 15 itens, na tradução 

para a língua portuguesa, que visa avaliar a percepção dos pais e cuidadores sobre 

os efeitos dos agravos das crianças na vida familiar. Essa escala verifica, então, onde 

pode haver esses impactos, como no campo financeiro, no convívio social, na 

convivência em família e nas tensões emocionais. As pontuações maiores da escala 

indicam maior impacto da condição de saúde na vivência familiar (41). 

O questionário OIDP (ANEXO D) foi desenvolvido para verificar o impacto 

dos agravos na capacidade diária dos indivíduos relativos aos domínios físicos, 

sociais e psicológicos. É baseado no modelo de Locker (33) que apresenta 3 níveis: 

primeiro nível as condições orais, o segundo nível os impactos negativos como 

desconforto e dor (limitação funcional) e o terceiro nível o da insatisfação com a
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 aparência (42). É composto por quatro perguntas repetidas para cada atividade. Na 

questão 1 a resposta é “sim e não”. Se a resposta for sim avança para a segunda 

pergunta e assim sucessivamente. Quando a resposta for não avança para a próxima 

atividade, por isso o questionário é considerado de respostas fechadas. A questão 3 

tem 2 alternativas como resposta (a e b) e a resposta é de acordo com a questão 2. 

A questão 3 e 4 tem relação com a frequência e gravidade do impacto. O escore total 

final é o produto dos escores de frequência e gravidade do impacto, multiplicados por 

100 e divididos por 200. Quanto maior o escore total, maior o impacto nas atividades 

diárias (43). 

O OHIP (ANEXO E) avalia o impacto das condições bucais na qualidade 

de vida das populações segundo a percepção dos indivíduos afetados, bem como, as 

consequências sociais desses agravos. É composto, em sua versão original, por 49 

questões. Em 1997, foi reduzido a 14 questões (OHIP-14) abrangendo os domínios 

de limitação funcional, dor, desconforto psicológico, e incapacidades física, 

psicológica, social e deficiência (44). Os escores das questões vão de 0 a 4 pontos 

onde: 0 = nunca, 1 = raramente, 2 = às vezes, 3 = repetidamente e 4 = sempre. Quanto 

maior o escore, maior o impacto negativo em sua qualidade de vida (44). 

A escala ECOHIS (ANEXO F) foi validada e desenvolvida nos EUA, para 

crianças de zero a 5 anos de idade e, portanto, o questionário é preenchido pelos pais. 

Possui 13 questões que relatam o impacto e o tratamento dos problemas bucais na 

qualidade de vida das crianças (primeira parte) e da família (segunda parte) (45). O 

impacto infantil engloba subitens com os domínios de sintomas orais (1 questão), 

limitação funcional infantil (4 questões), psicologia infantil (2 questões) e interação 

social (2 questões) (45). O impacto familiar engloba subitens como sofrimento (2 

questões) e função familiares (2 questões). Os escores das questões variam de zero 

a quatro pontos com respostas que vão de “nunca a muito frequentemente”. O escore 

total é calculado com a soma dos escores de cada questão (45). Foi adaptado e 

validado na língua portuguesa em 2012 (45).  

2.5 ESTUDOS DO IMPACTO DA FLUOROSE NA QUALIDADE DE VIDA 

Apesar da prevalência da fluorose ter uma polarização inversa à da cárie 

no mundo (46-47), o agravo não se constitui um problema de Saúde Pública, visto que  
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os estudos demonstram pouco ou nenhum impacto na qualidade de vida das 

populações (11). Isso principalmente em níveis mais suaves que são os mais 

prevalentes (4). As regiões de prevalência mais graves do agravo referem-se, 

entretanto, às regiões endêmicas, comprovados por estudos desde a década de 90 

em que as regiões de mais prevalentes foram as de altas concentrações do fluoreto 

em fontes naturais como a China, África, Arabia, Cingapura, Arábia Saudita, EUA, 

Canadá e Colômbia (5). Isso também foi observado em um estudo de revisão 

sistemática no Brasil, em 2019, que apresentou alta prevalência em regiões 

abastecidas por água de poços (7). 

Van Palenstein (48), em 1993, já havia citado sentimentos de angústia, 

preocupação e dificuldade de sorrir expressos por crianças com fluorose dentária, 

principalmente em níveis mais graves. 

Um estudo qualitativo de revisão crítica de literatura (3), em 2009, avaliou 

o impacto da fluorose na qualidade de vida dos indivíduos e mostrou que o grau leve 

não é uma preocupação e que, ainda, pode gerar uma associação positiva com a 

QVRSB dos indivíduos pela presença de manchas brancas, consideradas mais 

atrativas pelos adolescentes. Já a fluorose grave foi associada com o impacto 

negativo na QVRSB dos indivíduos (3), porém possui escores menos prevalentes.  

O estudo de Bhagyajyothi et al. (12) (2009), retomou esses desfechos 

quando avaliou a percepção estética de 428 escolares do ensino médio de 12 a 16 

anos, na Índia, em região com alta concentração de fluoreto (1.5 a 4.5 ppm F), ou 

seja, de fluorose endêmica. O escore moderado (4-6) do índice TSIF foi o mais 

prevalente, 69%, e teve como desfecho uma associação negativa dos participantes 

sobre sua aparência. O estudo apresentou, ainda, que a preocupação com aparência, 

a dificuldade de sorrir e o desejo de tratamento estético aumentaram com a gravidade 

da fluorose, confirmando os achados da revisão de Chankanka (3) (2009) onde o 

impacto negativo da fluorose foi diretamente proporcional a sua gravidade.  

Outro estudo realizado, também na Índia (13) em 2013, avaliou 696 

escolares do ensino médio de 12 a 15 anos. A região possuía uma concentração de 

2.2 a 4.5 ppm F e teve uma prevalência de fluorose de 45,4% de fluorose. Porém, 

87% dos participantes apresentaram escores de 2 a 4 do agravo pelo índice TSIF. No 

desfecho de qualidade de vida, 44% apresentaram sentimento de angústia em relação 
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à fluorose, 40% apresentaram preocupação com a aparência em relação ao agravo e 

mais de 30% apresentaram dificuldade de sorrir por causa da afecção. Esses valores 

aumentaram com a gravidade da fluorose.  

O estudo de Aguilar- Diaz et al. (14) (2011), em San Luis Potosí, no México, 

também em região endêmica (3.38 ppm F) avaliou 212 escolares de 8 a 10 anos. A 

prevalência da fluorose foi alta, 91,7%, porém, apenas 10,8% apresentaram escore 

de 5 na classificação do TFI para fluorose e apresentaram como resultado um impacto 

negativo significativo na QVRSB mensurado pela aplicação do Child Perceptions 

Questionnaire 8-10 anos (CPQ8–10ESP) na versão em espanhol.  

Achados semelhantes foram encontrados no estudo de Tellez et al. (15) 

(2012), na Colômbia, com 110 participantes de 12 anos com uma prevalência de 100% 

de fluorose, mas com a maioria apresentando o grau leve (62%) do índice TFI sem 

impacto significativo na qualidade de vida, após a aplicação do questionário. Apenas 

25% (TFI ≥ 2) reconheceram seus dentes como tendo um aspecto “feio”. Já com 

escores mais elevados (TFI 3-4) 10% sentiram-se envergonhados e 25% 

preocupados, esse valor aumentou com o aumento da gravidade da fluorose. 

Isso também foi comprovado no estudo de Nilchian et al. (16) (2018), no 

Irã, após examinar 100 participantes de 15 a 18 anos em uma região de 1.2 a 1.4 ppm 

F. Os resultados mostraram que os escores de maior prevalência (49%) foram 

moderados pelo índice de Dean e, após o uso da ferramenta Oral Impacts on Daily 

Performances (CS-OIDP) para avaliar QVRSB, concluiu-se que o aumento do grau de 

fluorose estava relacionado ao aumento do impacto negativo na QVRSB (16). 

No Brasil, o estudo de Moimaz et al. (17) (2015), realizado em Birigui, São 

Paulo (concentração de fluoreto na água de 0.7 a 1.2 ppm F) avaliou-se a prevalência 

de fluorose em crianças de 12 anos e a autopercepção dos participantes frente ao 

agravo. A prevalência foi de 58,9%, sendo os escores mais prevalentes entre o muito 

leve a leve (56,3%) do índice de Dean modificado. Apenas 2,4% apresentaram o 

escore moderado. Menos da metade (40,1%) perceberam as manchas de fluorose em 

seus dentes e dentre esses, 94,9% manifestaram o desejo de realizar tratamento para 

remover as manchas, 15,4% evitavam sorrir e 78,6% afirmaram que as manchas 

influenciaram negativamente no relacionamento social. Entretanto, a maioria das 

crianças não percebeu as manchas, o que comprovou que a fluorose não causou 
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impacto negativo na QVRSB. No entanto, apesar das crianças terem uma 

autopercepção maior das manchas se comparado com o estudo de Bhagyajyothi et 

al. (12) (2009), na Índia, não apresentaram tanto o desejo de tratamento estético como 

as crianças indianas. 
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3 OBJETIVO          

Investigar sistematicamente a literatura que avalia o impacto da fluorose na 
Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) de crianças e adolescentes. 

3.1 Objetivos específicos  

Avaliar o impacto negativo do agravo na QVRSB dos indivíduos, 
comparando o grupo com fluorose e o grupo controle sem fluorose.  

Verificar se o impacto da fluorose na qualidade de vida é diretamente 
proporcional a sua gravidade, ou seja, se os níveis muito leves à leve do agravo 
apresentam menor impacto na QVRSB dos indivíduos que os níveis moderados à 
grave. 

Testar a hipótese nula de que a prevalência e gravidade da fluorose não 
causam impacto negativo na QVRSB das populações. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 PROTOCOLO E REGISTRO 

A revisão sistemática foi realizada por meio da síntese qualitativa, 

quantitativa e do emprego das diretrizes PRISMA (Preferred Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) (49). O protocolo da revisão foi registrado na base de 

registro de revisões sistemáticas International Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO) sob o número: CRD42020186552 e está disponível na íntegra 

em http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/. 

4.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Foi utilizada a estratégia PECO (população, exposição, comparativo, 

desfecho) para definir os critérios de elegibilidade sendo: (P) pacientes em geral (sem 

restrição de faixa etária ou gênero), (E) fluorose, (C) não fluorose e (O) Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde Bucal. 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos estudos epidemiológicos transversais, caso-controle, 

coorte e ensaios clínicos; estudos com seres humanos; estudos que compararam no 

mesmo trabalho o impacto na QVRSB de indivíduos com e sem fluorose e estudos 

que utilizaram qualquer instrumento válido para avaliar a QVRSB dos participantes.  

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Foram excluídos estudos de relato de caso e série de casos; cartas ao 

editor; revisões sistemáticas, revisões integrativas, de escopo, narrativas, estudos 

qualitativos e estudos com seres humanos in situ. 

4.5 FONTES DE INFORMAÇÃO 

Para a busca dos estudos, as seguintes bases de dados virtuais 

bibliográficas foram analisadas: PubMed, Scielo, LILACS, Scopus, Web of Science, 

Embase e Biblioteca Virtual em Saúde. Além disso, foi explorada a literatura cinzenta: 

Google Scholar, OpenGrey, Ibict/BDTD e ProQuest. Foi realizada, também, uma 

busca manual através da leitura da lista de referência dos artigos incluídos para 
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procura de estudos potencialmente elegíveis. As estratégias de busca foram 

realizadas para incluir estudos publicados até abril de 2021. 

4.6 ESTRATÉGIA DE BUSCA  

As buscas foram desenvolvidas a partir dos descritores do Medical Subject 

Headings (MeSH), assim como dos operadores lógicos booleanos (AND, OR e NOT) 

e das palavras-chaves pré-definidas. A estratégia de busca incluiu os seguintes 

termos do MeSH: (Fluoroses, Dental or Dental Fluoroses or Dental Fluorosis or 

Mottled Enamel or Enamel, Mottled or Enamels, Mottled or Mottled Enamels) AND 

(Life Quality or Health-Related Quality Of Life or Health Related Quality Of Life or 

HRQOLe) e DeCS: (Fluorosis, Dental or Dental Fluoroses or Dental Fluorosis or 

Fluoroses, Dental or Mottled Enamel) AND (Quality of Life or HRQOL or Health 

Related Quality Of Life or Health-Related Quality Of Life or Life Quality). Não houve 

restrições para os idiomas (inglês, português e espanhol), assim como para o ano de 

publicação dos estudos. As estratégias de busca foram adaptadas para cada base de 

dados e encontram-se no arquivo APÊNDICE A. 

4.7 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Previamente, dois examinadores (P.L.M. e S.R.M.V.) e toda equipe 

envolvida na revisão reuniram-se e discutiram os critérios de elegibilidade antes de 

iniciar a busca. Para identificar duplicatas, o software Endnote Web foi utilizado 

(http://www.myendnoteweb.com) bem como, após esse recurso, a exclusão manual. 

Seguiu-se para a primeira fase da leitura de título e resumo dos artigos que atenderam 

os critérios de inclusão de forma independente pelos revisores. Os artigos 

potencialmente elegíveis seguiram para a segunda fase da leitura do texto completo. 

Na presença de discordâncias, um terceiro examinador foi consultado (M.P.M.) em 

qualquer uma das etapas (Figura 1). 

4.8 PROCESSO DE COLETA E EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Os dados extraídos pelos autores foram organizados em planilhas que 

incluíram: autores, ano de publicação, país, tipo de estudo, tamanho da amostra, sexo, 

idade avaliada, concentração do fluoreto na água, desfechos investigados, índice 

utilizado para diagnóstico e classificação da fluorose, escore mais prevalente da 

gravidade da fluorose, prevalência da fluorose, instrumentos para avaliar a qualidade     

http://www.myendnoteweb.com/
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de vida, calibração dos examinadores, análise estatística, resultados de QV (valores 

nos dois grupos: com e sem fluorose). Todos os dados quantitativos extraídos dos 

estudos selecionados foram tabulados em planilhas do programa Excel 2016.  

4.9 RISCO DE VIÉS EM ESTUDOS INDIVIDUAIS 

A ferramenta Newcastle- Ottawa foi utilizada para analisar o risco de viés 

dos estudos de coorte e para estudos transversais foi utilizada sua versão modificada. 

A qualidade dos artigos foi avaliada de forma independente por dois pesquisadores 

(P.L.M. e S.R.M.V.). As divergências foram discutidas para obtenção de consenso. A 

escala Newcastle-Ottawa utiliza uma classificação cuja pontuação final máxima é 

igual a nove e engloba as categorias de seleção, comparabilidade e desfecho dos 

estudos. Os estudos de coorte considerados consistentes são os que apresentam 

escores totais ≥ a 6, já os inconsistentes apresentam escores totais < que 6. 

Na categoria de seleção, foi avaliado se o estudo era representativo da coorte 

exposta, bem como a descrição se a coorte não exposta foi retirada da mesma 

população da exposta, se a verificação da exposição foi por registro seguro ou por 

entrevista estruturada e demonstração de que o resultado não estava presente no 

início do estudo. Na categoria de comparabilidade foi avaliado se houve comparação 

nos diferentes grupos. Por fim, na categoria desfecho foi avaliado se houve 

cegamento dos pesquisadores, se houve um acompanhamento longo para que os 

resultados ocorressem e se foram adequados. 

A escala de Newcastle-Ottawa modificada utilizou um sistema de escores 

de (0 a 9) para classificar os estudos transversais incluídos e é adaptada da 

ferramenta Newcastle- Ottawa para estudos de coorte. Os domínios avaliados 

também foram três:  a seleção, que verificou  se a QVRSB foi avaliada através de 

instrumento válido, se houve cálculo da amostra e se essa foi representativa; a 

comparabilidade, onde investigou-se se a análise dos resultados de diferentes 

indivíduos em diferentes grupos podem ser comparáveis e se houve algum ajuste do 

fator de confusão e por fim, o desfecho que avaliou se os estudos apresentaram dados 

primários e, ou secundários para interpretação dos resultados,  se houve treinamento 

e validação do instrumento utilizado para verificação da QVRSB e se o estudo 

transversal apresentou a taxa de não resposta da pesquisa.  Escores mais altos 

representam melhor qualidade dos artigos. A classificação dos escores seguiu a 

seguinte pontuação: 0-4 pontos (estudos considerados insatisfatórios); 5-6 pontos 
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(estudos considerados satisfatórios), 7- 8 pontos (estudos bons) e 9 pontos (estudos 

muito bons) (50). 

        4.10 MEDIDAS DE SUMARIZAÇÃO 

Os resultados foram apresentados de acordo com a diferença de média 

padronizada dos instrumentos utilizados para mensurar a qualidade de vida e o 

tamanho amostral de cada estudo. 

4.11 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Foi realizada uma síntese narrativa dos estudos incluídos. Os estudos 

excluídos da revisão foram registrados e justificados. A metanálise foi realizada 

utilizando o software Jamovi Stats. Open. Now. (Version 1.2), adotando o nível de 

significância de 5% (valor de p < 0,05) e usando o modelo de efeito randômico. A 

heterogeneidade foi calculada pelos testes estatísticos: Tau2, Tau e Q. A proporção 

de variância dos efeitos observados foi calculada pelo teste de inconsistência (I2).  
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5 RESULTADOS 

5.1 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 Após a realização das buscas nas bases de dados eletrônicas, foram 

selecionados 304 artigos. Dentre esses, 248 foram encontrados nas bases de dados 

virtuais bibliográficas totalizando: 52 artigos na base de dados PubMed, 10 artigos da 

base se dados SciELO, 46 artigos da base de dados Embase, 43 artigos na base de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 41 artigos na base de dados da Web of Science 

e 56 artigos na base de dados da Scopus. Foi explorada, também, a literatura cinzenta 

pela busca online e pela busca manual, e encontrados 39 artigos na base de dados 

Google Scholar, 12 artigos na base de dados Ibict/BDTD, 5 artigos na base de dados 

ProQuest e na base de dados da OpenGrey não foi encontrado nenhum artigo. 

Também foi realizada a busca manual através da leitura da lista de referência dos 

estudos incluídos, para a procura de estudos potencialmente elegíveis, sendo 

encontrados 9 artigos que correspondiam aos critérios de inclusão. Foi utilizado o 

gerenciador de referências bibliográficas, o software EndNote Web X9, para a 

remoção dos artigos duplicados e, posteriormente, a exclusão manual também foi 

realizada. Após a extração, 159 artigos foram selecionados, seguindo os critérios de 

inclusão, para leitura de título e resumo. Realizada a análise, 126 artigos foram 

excluídos e selecionados 33 artigos que seguiram o critério de elegibilidade para 

leitura de texto completo. A análise total do conteúdo possibilitou a exclusão com 

justificativa de 20 artigos apresentados na tabela 4.   
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Tabela 4: Artigos excluídos e principal razão de exclusão 

Artigo  Razão de exclusão * 

Aguilar-Díaz FC et al. 2011 4 
Aimée NR et al. 2017 4 
Aznar FDC. 2015 1 
Bastos RS. 2009 1 
Michel-Crosato E. 2003 1 
Do LG et al. 2016 1 
Furtado GED et al. 2012 2 
Marques LB. 2008 3 
Michel-Crosato E et al. 2006 
Duta M. 2014 

1 

5 
Moimaz AS et al. 2015 6 
Nilchian F et al. 2018 1 
Pavithran VK et al. 2020 1 
Peres KG et al. 2003 6 
Robinson PG et al. 2005 4 
Su H et al. 2017 1 
Tellez M et al. 2012 1 
van Palenstein Helderman’s WH et al. 

1993 
4 

Ditterich RG. 2006 6 
Menezes LMB. 2001 7 
*1- Não apresentou o grupo controle (não fluorose). 2- Apenas validou o 
instrumento (comparou respostas pais e filhos). 3- Questionário de 
autopercepção sem score de QV no grupo controle. 4- Agrupou indivíduos sem 
fluorose e com níveis leves de fluorose. 5- Não apresentou o resultado da 
aplicação do instrumento de QV com fluorose. 6- Questionário apenas de 
satisfação estética. 7- Não apresentou dados da análise de QV e fluorose, somente 
o valor de p. 

 

Totalizou-se, então, 13 artigos incluídos (10,33,51-61), para a síntese 

qualitativa e 7 deles na síntese quantitativa (10,51,53,57-58,60-61). A seleção dos 

estudos pode ser observada no fluxograma da figura 1.  
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Figura 1 - Fluxograma detalhando a identificação, seleção, elegibilidade, inclusão dos estudos para 

síntese quantitativa e qualitativa e a justificativa de exclusão dos estudos 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS         

  A tabela 5 apresenta um resumo com as principais características dos 

estudos incluídos. 
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Tabela 5:  Principais características dos estudos individuais 

                                                                                                                                         (continua)

                            Artigos incluídos 

Característica 
dos estudos  

Abanto J      
et al. 2014 

 

Barbosa TS    
et al. 2016 

 

Biazevic MG    
et al. 2008 

 

Do LG.  
2007 

García-       
Pérez A et al. 
2017 

 

Li YJ et al. 
2014 

 

Lima LMS et 
al. 2014 

 

País BR BR BR AU MX CN BR 

Desfecho 
investigado 

Fluorose, 
cárie, trauma 
maloclusâo, 
bruxismo 

Fluorose, 
cárie, DP,   
maloclusão, 
DTM 

Fluorose,    
cárie e DP 

Fluorose,   
cárie, 
maloclusão 

Fluorose,   
cárie 

Fluorose, 
cárie, DP 

Fluorose 

Instrumento 
de QVRSB 

COHQOL CPQ 8-10 
CPQ 11-14 

OHIP CPQ 8-10 
CPQ 11-14 
PPQ 

CPQ 8-10 
CPQ 11-14 

CPQ 11-
14      
PPQ 

CPQ 8-10 
CPQ 11-14 

n sem/ n com 
fluorose 

49/11 135/32 198/49 453/155 278/246 787/333 106/194 

Idade (anos) 6-14 8-14 15-17 8-13 8-12 12 8-12 

Sexo 
(%) 

NR* 64,6 F        
37,1 M 

47,37 F   
52,63 M 

NR* 8-10 anos: 54, 
M,46,0% F; 
11-12 anos: 
51,8% M, 
48,2% F 

51,16 F 
48,84 M 

58,33 F 
41,66 M 

Tipo de 
estudo 

Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. Trans. 

Concentração 
do fluoreto na 
água (ppm F) 

NR* NR* 
 

NR* 
 

NR* 
 

0.7-1.61  
 

NR* 
 

NR* 
 

Índice de 
diagnóstico 
da fluorose 

TFI Dean Dean TFI TFI Dean TFI 

Prevalência 
de fluorose 
(%) 

18,3% 
 

19,1% CR 
30,1%PA 
 

19,83% 
 

27,7% CR 
30,2% PA 
 

46,9% 
 

29,7% 
 

64,7% 
 

Escore mais 
prevalente da 
gravidade de 
fluorose/ (%)  

L / 18,3  ML- L/ 
9,1CR 
ML- L/   30,1 
PA 

Q – M 19,83 ML 18,6 
CR 
ML/ 15,0 PA 

L/ 24 NR* ML-L/80,3 

Calibração  
(Kappa- 
Fluorose) 

0.83  0.80 > 0.80 NR* 0.85 0.79 0.80 

NR*: Não Relatado; CR: criança; PA: pré-adolescente; QVRSB: Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal; DP: 
doença periodontal; DTM: disfunção Temporomandibular; HO: higiene oral; COHQOL: Child Oral Health Quality of Life 
Questionnaire; OHIP: Oral Health Impact Profile; CPQ 8-10: Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos; CPQ 11-14: 
Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos; PPQ: Parental Perception Questionnaire; OIDP: Oral Impacts on Daily 
Performance; ECOHIS: Early Childhood Oral Health Impact Scale; IFS: Impact on Family Scale ; TFI:  Thylstrup e 
Fejerskov Index; Dean: índice de Dean; Dean mod.: índice de Dean modificado;Trans: transversal; ML: muito leve; L: 
leve; Q: questionável; Mod: moderado. 
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Tabela 5:  Principais características dos estudos individuais 

                                                                                                             (conclusão) 

 

       

Característica 
dos estudos  

Michel-
Crosato E      
et al. 2005 

 

Oliveira DC  
et al. 2015 

 

Onoriobe U     
et al. 2014 

 

Peres KG        
et al. 2009 

Shyam R      
et al. 2020 

 

Singh   et al. 
2018 

País BR BR EUA BR IN IN 

Desfecho 
investigado 

Fluorose Fluorose,  
cárie, DP, HO, 
maloclusão, 
trauma 

Fluorose, 
cárie 

Fluorose,  
cárie, DP, 
maloclusão, 
trauma 

Fluorose Fluorose 

Instrumento 
de QVRSB 

OIDP OHIP-14 CPQ 8-10 
CPQ 11-14 

ECOHIS IFS 

OIDP CPQ 11-14 CPQ 11-14 

n sem/ n com 
fluorose 

419/94 87/15 5518/2168 285/50 150/2050 151/69 

Idade (anos) 6-15 NR* 5-18 0-12 11-14 12-15 

Sexo 
(%) 

51,1 F 48,9 M 100 M 53,1 F   
46,9 M 

46,3 F 
53,7 M 

54,7 F   45,3 
M 

NR* 

Tipo de 
estudo 

Trans. Trans. Trans. Coorte Trans. Trans. 

Concentração 
do fluoreto na 
água (ppm F) 

0.7 NR* 
 

 NR* 
 

0.23-4.30 5.35 

Índice de 
diagnóstico 
da fluorose 

Dean Dean Dean Dean TFI Dean mod 

Prevalência 
de fluorose 
(%) 

18,3% 
 

14,7% 
 

28,2% 
 

14,9% 
 

93,2% 
 

31,40% 

Escore mais 
prevalente da 
gravidade de 
fluorose/ (%)  

ML/ 14,2 NR* ML/ 9,3 NR* Mod/ 26,1 
 

NR* 

Calibração  
(Kappa- 
Fluorose) 

> 0.80 ≥ 0.80 NR* 0.81 0.89 0.86 

NR*: Não Relatado; CR: criança; PA: pré-adolescente; QVRSB: Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 
Bucal; DP: doença periodontal; DTM: disfunção Temporomandibular; HO: higiene oral; COHQOL: Child Oral 
Health Quality of Life Questionnaire; OHIP: Oral Health Impact Profile; CPQ 8-10: Child Perceptions 
Questionnaire 8-10 anos; CPQ 11-14: Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos; PPQ: Parental 
Perception Questionnaire; OIDP: Oral Impacts on Daily Performance; ECOHIS: Early Childhood Oral Health 
Impact Scale; IFS: Impact on Family Scale ; TFI:  Thylstrup e Fejerskov Index; Dean: índice de Dean; Dean 
mod.: índice de Dean modificado;Trans: transversal; ML: muito leve; L: leve; Q: questionável; Mod: 
moderado. 
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5.3 DELINEAMENTO 

Foram selecionados 12 estudos transversais (10,33,51-58,60-61) e 1 

estudo de coorte (59). 

5.4 PAÍS 

Em relação aos países as pesquisas foram distribuídas na seguinte 

localização: 7 foram realizados no Brasil (33,51-52,55-57,59); 2 foram realizados na 

Índia (60-61); 1 foi realizado no México (53); 1 foi realizado na Austrália (10); 1 foi 

realizado nos EUA (58) e 1 foi realizado na China (54).  

5.5 TOTAL DA AMOSTRA 

Um total de 14.120 participantes foram avaliados sendo que um estudo 

(58), nos EUA, apresentou a maior amostra (n=7.686) e um estudo (51), realizado no 

Brasil, a menor amostra (n=60).  

5.6 IDADE 

Em relação à idade média dos participantes, houve uma variação de 6 a 18 

anos. Apenas um estudo, no Brasil (57), relata que os participantes são adolescentes, 

mas não relata a idade. 

5.7 SEXO 

Em relação ao sexo, 3 estudos, de Do (10), de Abanto et al. (51) e de Singh 

et al. (61) não apresentaram a separação do gênero. Em 1 estudo, de Oliveira et al. 

(57) os participantes selecionados foram todos masculinos (57),  5 estudos 

apresentaram a maioria dos participantes feminino com as seguintes porcentagens: 

estudo de Barbosa et al. (52) 64,6%; estudo de Lima et al. (55) 58,33%; estudo de 

Shyam et al. (60) 54,7%; estudo de Onoriobe et al. (58) 53,1% e estudo de Oliveira et 

al. (57) 51,1% e em 4 estudos a maioria dos participantes foram masculinos com as 

seguintes porcentagens: estudo de García-Pérez et al. (53) 54% e 51,8%  separados 

por grupos etários de 8 a 10 e de 11 a 12 anos, respectivamente; o estudo de Peres 

et al. (59) 53,7%; o estudo de Biazevic et al. (33) 52,63% e o estudo de Li et al. (54) 

51,16%.
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5.8 RESULTADOS DE ESTUDOS INDIVIDUAIS   

5.8.1 Concentração do fluoreto na água  

Em relação à concentração do fluoreto na água de abastecimento, apenas 

três estudos relataram essa informação: um no México (53) com concentração de 0.7 

a 1.61 ppm de F; um no Brasil, no estudo de 2005 (56), com concentração de 0.7 ppm 

de F e um na Índia, no estudo de 2020 (60) com concentração de 0.23 a 4.3 ppm de 

F.  

5.8.2 Prevalência, escore mais prevalente de gravidade da fluorose e índice 

utilizado para diagnóstico.  

 Já em relação à prevalência, a região mais prevalente foi a do estudo 

realizado na Índia (60), em 2020, com 93,2 % e escore mais prevalente o moderado 

com 26,1%. Os demais estudos seguem a seguinte ordem decrescente de prevalência 

e gravidade da afecção: estudo no Brasil em 2014 (55) com 64,7% e escore mais 

prevalente leve e muito leve 80,3%; estudo no México (53) com 46,9% e escore mais 

prevalente leve com 24%; estudo na Índia 2018 (61) com 31,4 % não relata o escore 

mais prevalente; estudo na Austrália (10) com 30,2% no grupo de 11 a 14 anos e 

27,7% de 8 a 10 anos com escore mais prevalente muito leve em torno de 18%; um 

estudo no Brasil em 2016 (52) com 30,1% em pré-adolescentes e 19,1% em crianças 

e escore mais prevalente de 30,1% e 19,1% muito leve a leve respectivamente nos 

mesmos grupos; um estudo na China (54) com 29,7% não relata o escore mais 

prevalente; um estudo nos EUA (58) com 28,2% e escore mais prevalente muito leve 

9,3%; um estudo no Brasil em 2008 (33) com 19,83% e escore mais prevalente 

questionável a moderado 19,83%; um estudo no Brasil em 2014 (51) com 18,3% e 

escore mais prevalente leve com 18,3%; um estudo no Brasil em 2005 (56) também 

com 18,3% e escore mais prevalente muito leve com 14,2%; um estudo no Brasil em 

2009 (59) com 14,9% não relata o escore mais prevalente e, por fim, um estudo no 

Brasil em 2015 (57) com 14,7% não relata o escore mais prevalente.    

Os índices utilizados para verificar a gravidade da fluorose dos 

participantes nestes estudos incluídos foram Thylstrup Fejerskov Index com 5 

estudos: o estudo de Do (10), o estudo de Abanto et al. (51), o estudo de García-Pérez 
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et al. (53), o estudo de Lima et al. (55) e o estudo de Shyam et al. (60), o índice de 

Dean com 7 estudos: estudo de Biazevic et al. (33), estudo de Barbosa et al. (52), 

estudo de Li et al. (54), estudo de Michel-Crosato et al. (56), estudo de Oliveira et al. 

(57), estudo de Onoriobe et al. (58) e estudo de Peres et al. (59) e o índice de Dean 

modificado 1 estudo: estudo de Singh et al. (61). Todas as pesquisas realizaram a 

calibração dos examinadores e o Kappa interexaminadores para fluorose foi menor 

que 0.97 em todos os artigos.  

5.8.3 Instrumentos utilizados para avaliar o impacto na qualidade de vida dos 

indivíduos  

Os instrumentos aplicados para mensurar o impacto da fluorose na 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal foram: Child Oral Health Quality of Life 

Questionnaire(COHQOL) aplicado em 1 artigo, de Abanto et al. (51), Child Perceptions 

Questionnaire 11- 14 anos (CPQ 11-14) aplicado em 2 estudos, de Shyam et al. (60) 

e Singh et al. (61); Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos (CPQ8-10) e CPQ 11-

14 anos aplicado em 3 estudos, de Barbosa et al. (52), García-Pérez et al. (53) e de 

Lima et al. (55); CPQ 11-14 anos e Parental Perception Questionnaire (PPQ) aplicado 

em 1 estudo, o de Li et al. (54); CPQ 8-10 anos, CPQ 11-14 anos e Parental Perception 

Questionnaire (PPQ) aplicado em 1 estudo, o de Do (10); CPQ 8-10 anos, CPQ 11-

14 anos, Escala de Impacto da Saúde Oral na Primeira Infância (ECOHIS) e Impact 

on Family Scale (IFS) aplicado em 1 estudo, o de Onoriobe et al. (58); Oral Impacts 

on Daily Performances (OIDP) aplicado em 2 estudos, de Michel-Crosato et al. (56) e 

o de Peres et al. (59) e o Oral Health Impact Profile (OHIP-14) aplicado em 2 estudos, 

de Biazevic et al. (33) e o de Oliveira et al. (57). Esses instrumentos são compostos 

por questionários, aplicados ao participante ou responsável. Cada questão gerou uma 

pontuação. O impacto na QVRSB foi resultante da soma dos escores de cada questão. 

Quanto maior a soma, maior o impacto negativo na QVRSB dos participantes.  

5.8.4 Desfechos investigados 

Os desfechos investigados nos artigos foram: impacto da fluorose na 

QVRSB dos participantes em 3 estudos: Lima et al. (55), Shyam et al. (60) e Singh et 

al. (61); Impacto da fluorose e cárie na QVRSB dos participantes em 2 estudos: 

García-Pérez et al. (53) e Onoriobe et al. (58); Impacto da fluorose, cárie e doença 

periodontal na QVRSB em 2 estudos: Biazevic et al (33) e Li et al. (54); Impacto da   
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fluorose, cárie e maloclusão na QVRSB em 1 estudo, o de Do (10); Impacto da 

fluorose, cárie, má-oclusão, trauma e doença periodontal na QVRSB dos participantes 

em 1 estudo, o de Peres et al. (59); Impacto da fluorose, cárie, higiene oral, doença 

periodontal, maloclusão e trauma na QVRSB dos participantes em 1 estudo, o de 

Oliveira et al. (57); impacto da fluorose, cárie, trauma, maloclusão e bruxismo na 

QVRSB dos participantes em 1 estudo, o de Abanto et al (51); impacto da fluorose, 

cárie, doença periodontal, má oclusão e DTM na QVRSB dos participantes em 1 

estudo, o de Barbosa et al. (52) e prevalência e impacto da fluorose na QVRSB dos 

indivíduos em 1 estudo, o de Michel-Crosato et al. (56).  

5.8.5 Impacto da fluorose na qualidade de vida nos artigos incluídos 

Mundial 

No estudo de Onoriobe et al. (58), nos EUA, a maior prevalência de fluorose 

foi entre os escores muito leve a leve (2-3), 12,1%, e menores de moderado a severo 

(4-5), 0,9%, do índice de Dean, as pontuações gerais de vários instrumentos utilizados 

pelos pesquisadores aumentaram conforme a gravidade da afecção. 

No estudo realizado no México, de García-Pérez et al. (53), a prevalência 

da afecção foi de 24%, e 22,9% no grau leve do índice TFI, para grupos de 8-10 anos 

e 11-14 anos respectivamente.  Não houve diferença estatística entre as crianças 

mexicanas, porém houve diferença entre os pré-adolescentes (11-14 anos) após a 

aplicação do mesmo instrumento para avaliar a QVRSB (CPQ 8-10 anos e CPQ 11-

14 anos). 

O estudo de Do (10), na Austrália, verificou que a maior prevalência de 

fluorose foi entre os graus leves (1-3) do índice TFI para o grupo de 8-10 anos (27,7%) 

e para o grupo de 11-14 anos (30,2%). As crianças tiveram menor percepção em 

relação às manchas de fluorose, quando comparados com os pré-adolescentes 

australianos. Com índices de TFI 1, os participantes de 11 a 14 anos perceberam seus 

dentes mais atrativos em comparação com TFI de zero na aplicação do CPQ de 11- 

14 anos e uma pontuação geral maior do instrumento PPQ de pais com participantes 

sem fluorose, quando comparado com o grupo para o índice TFI de 2.
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No estudo de Li et al. (54), na China, a prevalência de fluorose foi de 29,7%, 

porém sem relatar o grau mais prevalente do índice de Dean. Os domínios mais 

afetados foram o bem-estar emocional e o bem-estar social, bem como, uma diferença 

estatisticamente significativa na percepção das crianças e pais após a aplicação dos 

instrumentos CPQ e PPQ de acordo com a renda familiar, o estado de saúde bucal, a 

frequência de escovação dos dentes e a visita ao dentista.  

No grupo de estudos realizados na Índia (60-61) houve efeito da fluorose 

na QVRSB dos indivíduos. Na pesquisa de Singh et al. (61), em região com 

concentração de 5.35 ppm de F na água, a prevalência de fluorose foi de 31,36%. Os 

pesquisadores não relataram os níveis mais prevalentes do agravo. Porém, 

concluíram haver aumento das pontuações médias no CPQ 11- 14 anos nos domínios 

de autoavaliação, sintomas orais, limitação funcional, bem-estar social e atividade de 

tempo livre com o aumento da gravidade da fluorose. A segunda pesquisa realizada 

por Shyam et. al (60), em locais com concentrações de 0.23 a 4.3 ppm de F na água, 

apresentou prevalência do agravo de 93,2 %, com maior gravidade (26,1%) no escore 

4 do índice TFI. O impacto no bem-estar geral aumentou conforme o aumento da 

gravidade da afecção e 20% dos participantes pré-adolescentes perceberam sua 

saúde como muito afetada, além de tenderam a perceber sua saúde 1.7 vezes melhor 

quando não possuíam fluorose. A maior pontuação geral do CPQ 11-14 anos foi entre 

os escores 7-9 do índice TFI para os domínios de bem-estar emocional e social. As 

maiores pontuações do questionário foram com o escore de 6 do índice TFI. 

No Brasil 

No Brasil, várias pesquisas foram conduzidas com os seguintes achados: 

o estudo de Oliveira et. al. (57) com prevalência de fluorose de 14,7%, mensurada 

pelo índice de Dean, não apresentou impacto negativo na QVRSB após aplicação do 

instrumento OHIP-14. O artigo não aponta qual nível de gravidade de fluorose foi mais 

prevalente. Desfecho semelhante foi encontrado no estudo de Biazevic et al. (33), 

onde a prevalência da afecção foi de 19,83 % entre os graus questionável a moderado 

do índice de Dean sem efeito na QVRSB após a aplicação do questionário OHIP e no 

estudo de Michel-Crosato et al. (56) em que foi encontrada uma prevalência de 

fluorose de 25,3%, nos escores leves (1-2) e 4,1% nos escores mais graves (3-5) do 

índice de Dean, também sem impacto na QVRSB após a aplicação do OIDP.  
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Seguiram, ainda no Brasil, estudos com achados de efeito leve do agravo 

na QVRSB dos indivíduos. No artigo de Barbosa et al. (52) a prevalência da fluorose 

foi nos níveis muito leve a leve do índice de Dean, com 19,1% em crianças e 30,1% 

em pré-adolescentes. As crianças brasileiras apresentaram impacto significativo na 

QVRSB quando comparado com os pré-adolescentes, após a aplicação do 

questionário CPQ 8-10 anos e CPQ 11-14 anos, respectivamente. No artigo de Lima 

et al. (55), a maior prevalência da fluorose foi de 80,3% nos escores leves (1-2) e de 

19, 7% nos mais graves (3-5) do índice TFI, não houve diferença estatisticamente 

significativa de impacto na QVRSB no escore geral do questionário CPQ, mas, no 

domínio de limitação funcional houve diferença estatística entre pré-adolescentes 

brasileiros.  No estudo de Abanto et al. (51), com prevalência de 18,3% no grau leve 

do índice TFI, houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, após 

aplicação do questionário COQHLQ, apenas no domínio do bem-estar emocional. 

 Por fim, apenas o estudo de coorte de Peres et al. (59) com prevalência 

da fluorose de 14,9% apresentou associação negativa da fluorose com QVRSB após 

a aplicação da ferramenta OIDP. Os pesquisadores não relataram o grau mais 

prevalente da fluorose no índice de Dean. 

5.8.6 Risco de viés em estudos individuais 

         Dos treze artigos incluídos para a síntese qualitativa, 12 apresentaram o 

tipo de estudo transversal observacional (10,33,51-58,60-61) e 1 estudo de coorte 

(59). Foi utilizada a escala Newcastle-Ottawa para avaliar o risco de viés do estudo 

de coorte (Tabela 6) e Newcastle-Ottawa modificada para avaliar o risco de viés dos 

estudos transversais (Tabela 7).  A pontuação do estudo de coorte foi de 8 pontos e o 

estudo considerado consistente (≥ 6 pontos) após aplicação da ferramenta Newcastle-

Ottawa. A pontuação da qualidade metodológica dos estudos transversais 

(Newcastle-Ottawa modificada) variou entre 4 e 7 pontos (insatisfatórios a bons), 

sendo que a pontuação máxima da escala era de 9 pontos. As principais deficiências 

dos estudos foram relacionadas a ausência do cálculo da amostra (33,51,53,56) a 

falta de representatividade da população (33,51,53,56), a falta do 
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ajuste do fator de confusão (10,33,51-58,60-61) e a falta da taxa de não resposta (33, 

55-56,60-61).  

Tabela 6 - Avaliação da qualidade do estudo de coorte (Escala Newcastle-Ottawa - NOS) 

Risco de viés do estudo de coorte incluído 

Estudo Seleção                                                                                                                                                                                           Comparabilidade Desfecho Score 

(N)* 
Representa-

tividade da 

coorte exposta 

1 

Seleção da 

coorte não 

exposta 2 

Verificação 

da 

exposição 3 

Apresentação 

de resultado 

não presente 

no início do 

estudo 4 

Comparabilidade 

de coorte com 

base no projeto 

ou análise 

Verificação 

do 

desfecho 5 

 

Acompanhamento 

longo suficiente 

para que ocorresse 

resultado 7 

Adequado 

acompa-

nhamento 8 

Peres 

KG.   et 

al. 2009 

Verdadeira- 

mente 

representativo 

Retirado da 

mesma 

população 

Entrevista 

estruturada 

Sim Sim Sim Sim Sim ≤ 20% 8 

 

1. Representatividade da coorte exposta: verdadeiramente representativo da média= 1 ponto / um pouco representativo da média= 1 ponto / não 
representativo = 0 ponto 

2. Seleção da coorte exposta: retirado da mesma população = 1 ponto / não retirado da mesma população ou não descrito = 0 ponto 

3. Verificação da exposição: registro seguro ou entrevista estruturada = 1 ponto / autorrelato ou sem descrição = 0 ponto 

4. Apresentação de resultado não presente no início do estudo: sim = 1 ponto / não = 0 ponto 

5. Comparabilidade de coorte com base no projeto ou análise: estudo controle para fatores adicionais = 1 ponto estudo controle para qualquer fator 
adicional = 1 ponto 

6. Verificação do desfecho: avaliação cega independente ou ligação de registro = 1 ponto / autorrelato e sem descrição= 0 ponto 

7. Acompanhamento longo suficiente para que ocorresse resultado: sim = 1 ponto / não = 0 ponto 

8. Adequado acompanhamento: acompanhamento completo ou indivíduos perdidos ≤ 20% = 1 ponto / indivíduos perdidos ≥ 20% ou 

não declarado = 0 ponto 

                   * O score total é obtido pela soma dos scores de cada coluna.  
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Tabela 7 - Avaliação da qualidade dos estudos transversais (Escala Newcastle-Ottawa modificada - 

NOS modificada) 

 

Risco de viés dos estudos incluídos transversais (NOS modificada) 

Estudo Seleção 

 

Comparabilidade 

 

Desfecho Score 

(N)* 

 

QVRSB 

avaliada 

através de 

válido 

instrumento 1 

Cálculo do 

tamanho da 

amostra 2 

Representati-

vidade da 

população 3  

          

Taxa de não-

resposta 4 
Ajuste da confusão 5 Verificação 

do desfecho 6 
Treinamento 

e validação 

do 

instrumento 7 

 

Abanto, J. 2014 Sim Não realizado Não ≤ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 4 

Barbosa TS. 2016 Sim Realizado Sim ≤ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 7 

Biazevic, MG. 2008 Sim Não realizado Não Não relatada Não ajustado Dados 

primários 
Sim 4 

Do LG 2007 Sim Realizado Sim ≤ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 7 

García Pérez et al. 

2017 
Sim Não realizado Não ≤ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 5 

Li YJ. 2014  Sim Realizado Sim ≤ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 7 

Lima LMS 2014 Sim Realizado Sim Não 

relatada 

Não ajustado Dados 

primários  
Sim 6 

Michel-Crosato E. 

2005 
Sim Não realizado Não Não 

relatada 

Não ajustado Dados 

primários 
Sim 4 

Oliveira DC. 2015 Sim Não realizado Não ≤ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 5 

Onoriobe U. 2014 Sim Realizado Sim ≥ 20% Não ajustado Dados 

primários 
Sim 5 

Shyam R. 2020 Sim Realizado Sim Não relatada Não ajustado Dados 

primários 
Sim 5 

Singh et al. 2018 Sim Realizado Sim Não relatada Não ajustado Dados 

primários 
Sim 5 

1. QVRSB avaliada através de válido instrumento: sim = 1 ponto / não = 0 ponto 
2. Cálculo do tamanho da amostra: realizada = 1 ponto/ não realizada = 0 ponto 
3. Representatividade da população: sim = 1 ponto/ não = 0 ponto 

4. Taxa de não resposta: ≤ 20% = 1 ponto/ ≥ 20% = 0 ponto 

5. Ajuste de confusão: ajustado por dois fatores de confusão = 2/ ajustado por um fator de confusão = 1 ponto/ ponto/ não ajustado = 0 ponto 
6. Verificação do desfecho: dados primários = 2 pontos/ dados secundários = 1 ponto 
7. Treinamento e validação do instrumento: sim = 1 ponto/ não relatado = 0 ponto 

       * O score total é obtido pela soma dos scores de cada coluna. 
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     5.9 SÍNTESE DOS RESULTADOS E METANÁLISE 

 As informações descritivas dos principais resultados dos estudos 

primários, em relação ao impacto da fluorose na QVRSB, estão apresentadas na 

tabela 8. A tabela 9 apresenta a sumarização dos dados dos estudos incluídos que 

foram passíveis para a metanálise que foi realizada com os valores de média 

padronizada dos instrumentos utilizados para mensurar a qualidade de vida, o Desvio 

Padrão e o tamanho amostral de cada estudo.
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Tabela 8 - Informações descritivas dos principais resultados dos estudos incluídos em relação ao 

impacto da fluorose na QVRS

Autor /Ano Instru-
mento de 
QVRSB 
utilizado 

Escore 
Total 
(SF) 

Escore 
Total 
(CF) 

Média  
(SF) 

SD 
(SF) 

Média  
(CF) 

SD  
(CF) 

Valor 
de p 

RR 
(NA) 

García-Pérez A et 
al. 2017  

 CPQ 8-
10 

NR* NR* 25,2 30,7 23,5 28,4 0,6863 NR* 

García-Pérez A et 
al. 2017  

 CPQ 11-
14 

NR* NR* 43,9 39,1 58,8 50,0 0,0147 NR* 

Shyam R et al. 
2020 

 CPQ 11-
14 

29,8 29,8 29,8 15,9 30,1 14,0 0,05 1 

Singh S et al. 
2018 

 CPQ 11-
14 

NR* NR* 29,8 15,9 29,8 15,2 0,007 NR* 

Do LG. 2007   CPQ 8-
10 

NR* NR* 10,4 8,0 10,1 8,6 p< 0,01 NR* 

Do LG. 2007   CPQ 11-
14 

NR* NR* 15,1 14,4 6,4 6,5 p< 0.01 NR* 

Do LG. 2007   PPQ NR* NR* 13,1 12,8 6,6 6,2 p< 0.01 NR* 

Onoriobe U et al. 
2014  

 CPQ 8-
10 

NR* NR* 13,2 4,4 13,0 0,6 p< 0.01 NR* 

Onoriobe U et al. 
2014  

 CPQ 11-
14 

NR* NR* 21,2 4,6 21,3 0,5 p< 0.01 NR* 

Onoriobe U et al. 
2014  

ECOHIS NR* NR* 4,7 2,7 4,9 0,2 p ≤ 0.01 NR* 

Onoriobe U et al. 
2014  

FIS NR* NR* 2,4 1,2 2,5 0,1 p< 0.01 NR* 

Oliveira DC. 2015  OHIP 14 81 15 81,0 84,4 15,0 15,6 0,340 NR* 

Peres KG et al. 
2009 

COHQOL 29,1 22,0 NR* NR* NR* NR* 0,120 0,8 

Abanto J et al. 
2014  

 IFS NR* NR* 17,0 14,0 18,4 9,3 0,69 1,08 

Abanto J et al. 
2014  

COHQOL NR* NR* 3,6 5,1 2,3 2,2 0,69 1,08 

Barbosa TS et al. 
2016 

 CPQ 8-
10 

71,4 
 

28,6 NR* 21,6 NR* 21,9 0,037 NR* 

Barbosa TS et al. 
2016 

CPQ 11-
14 

68,3 31,7 NR* 21,6 NR* 21,9 0,574 NR* 

Biazevic MG et al. 
2008 

 CPQ 11-
14 

NR* NR* 3,75 NR* 3,95 4,88 0,171 NR* 

Li YJ et al. 2014  CPQ 11-
14 

21,5 22,5 NR* NR* NR* NR* P<0,05 NR* 

Li YJ et al. 2014 PPQ 20,4 20,8 NR* NR* NR* NR* P<0,05 NR* 

Lima LMS et al. 
2014 

 CPQ 8-
10 

15,9 18,3 NR* NR* NR* NR* 0,255 NR* 

Lima LMS et al. 
2014 

CPQ 11-
14 

26,1 22,7 NR* NR* NR* NR* 0,104 NR* 

Michel-Crosato E 
et al. 2005 

 CPQ 8-
10 

255 38 NR* NR* NR* NR* 0,910 NR* 

NR*: Não Relatado; NA: Não ajustado; QVRSB: Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal;  SD: Desvio 
Padrão; RR: Risco Relativo; COHQOL: Child Oral Health Quality of Life Questionnaire; OHIP: Oral Health 
Impact Profile; CPQ 8-10: Child Perceptions Questionnaire 8-10 anos; CPQ 11-14: Child Perceptions 
Questionnaire 8-10 anos; PPQ: Parental Perception Questionnaire; OIDP: Oral Impacts on Daily 
Performance; ECOHIS: Early Childhood Oral Health Impact Scale; IFS: Impact on Family Scale; SF: sem 
fluorose; CF: com fluorose.  
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Tabela 9 – Principais resultados dos estudos incluídos na metanálise 

Autor /Ano Instrumento 
utilizado 
para QV 

N sem 
fluorose 

Média  
(grupo 
sem 

fluorose) 

SD 
(grupo 
sem 

fluorose) 

N com 
fluorose 

Média  
(grupo 
com 

fluorose) 

SD  
(grupo 
com 

fluorose) 

García-
Pérez A et 
al. 2017 - 2 

CPQ 11-14 278 43,9 39,1 246 58,8 50,0 

Shyam R et 
al. 2020 

CPQ 11-14 150 29,8 15,9 2050 30,1 14,0 

Singh S et 
al. 2018 

CPQ 11-14 151 29,8 15,9 69 29,8 15,2 

Do LG. 2007 
- 2 

CPQ 11-14 220 15,1 14,4 84 6,4 6,5 

Onoriobe U 
et al. 2014 - 
2 

CPQ 11-14 5518 21,2 4,6 2168 21,3 0,5 

García-
Pérez A et 
al. 2017 - 1 

CPQ 8-10 278 25,2 30,7 246 23,5 28,4 

Do LG. 2007 
- 1 

CPQ 8-10 220 10,4 8,0 84 10,1 8,6 

Onoriobe U 
et al. 2014 - 
1 

CPQ 8-10 5518 13,2 4,4 2168 13,0 0,6 

Abanto J et 
al. 2014 - 2 

IFS 49 3,6 5,1 11 2,3 2,2 

Do LG. 2007 
- 3 

PPQ 220 13,1 12,8 84 6,6 6,2 

Abanto J et 
al. 2014 - 1 

COHQOL 49 17,0 14,0 11 18,4 9,3 

Onoriobe U 
et al. 2014 - 
3 

ECOHIS 5518 4,7 2,7 2168 4,9 0,2 

Onoriobe U 
et al. 2014 - 
4 

FIS 5518 2,4 1,2 2168 2,5 0,1 

Oliveira DC. 
2015  

OHIP 14 87 81,0 84,4 15 15,0 15,6 

 

A figura 2 apresenta a sumarização dos principais resultados da metanálise 

realizada com 7 estudos (10,51,53,57,58,60,61), usando dados contínuos e o modelo 

de efeito randômico. A análise global estimou não haver diferença estatisticamente 

significativa de impacto na QVRSB, após a comparação do grupo com fluorose e o 

grupo controle sem fluorose (valor de p = 0,234, Intervalo de confiança 95%, -0,06, 

0,26). Além disso, os estudos apresentaram baixa heterogeneidade: Tau²=0,075; 

Tau=0,273; valor de p 0,234; valor Q 97.064; I2 = 96,9 % e não apresentaram risco de 

viés: Fail-Safe N p = 0,163; Kendalls Tau p = 0,451 Egger's Regression p = 0,065 
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(Figura 3). Para tanto, foi utilizado o software Jamovi Stats. Open. Now. (Version 1.2) 

com valor de p < 0,05 indicando significância. 

Figura 2 - Gráfico de floresta da metanálise global do impacto da fluorose na qualidade de 
vida dos estudos primários  

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Figura 3 – Gráfico Funnel Plot e análise do risco de 
viés dos estudos primários da metanálise global 

 

Fonte: elaborada pelo autor
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A segunda e terceira metanálise foram realizadas com estudos agrupados 

pelos instrumentos de QVRSB CPQ 11-14 anos e CPQ 8-10 anos, mais frequente 

entre os artigos primários e que possuíam quantidades que permitiam uma nova 

análise quantitativa, comparando também, os grupos com e sem fluorose.  

A análise quantitativa apenas das pesquisas que utilizaram o instrumento 

CPQ 11-14 anos foi realizada com 5 estudos (10,53,58,60,61) e estimou, também, 

não haver efeito significativo da fluorose na QVRSB (valor de p= 0,75; Intervalo de 

confiança 95%, -0,27, 0,37; heterogeneidade: Tau²=0,1219; Tau= 0,349; valor de p 

0,75; valor Q 41,344; I2 = 95,22 %. Os dados da metanálise estão sumarizados na 

figura 4. Este conjunto de dados também não apresentou viés de publicação (testes: 

Fail-Safe N- p= 0,474; Kendalls Tau p = 0,483; Egger's Regression p=0,432 - Figura 

5). 

 

Figura 4 - Gráfico de floresta da metanálise de impacto da fluorose na qualidade 
de vida dos estudos primários que utilizaram o instrumento CPQ 11-14 anos 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 5 – Gráfico Funnel Plot e análise do risco de 

viés dos estudos primários que utilizaram o 

instrumento CPQ 11-14 anos 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

A terceira metanálise foi realizada com 3 estudos incluídos (10,53,58) que 

utilizaram o instrumento CPQ 8-10 anos para avaliar o efeito da fluorose na QVRSB 

e, apenas nesta análise, houve diferença significativa de efeito da fluorose na QVRSB 

quando comparado com o grupo controle (sem fluorose) (valor de p= 0,026; Intervalo 

de confiança 95%, 0,01, 0,10). Além disso, não houve heterogeneidade significativa: 

Tau²=0; Tau = 0,00; valor de p 0,026; valor Q 0,019; I2 = 0 %; (figura 6) e, também, 

não houve viés de publicação nesta análise (testes Fail-Safe N- p=; 0,039 Kendalls 

Tau p =1,000; Egger's Regression p=0,945 - figura 7).  
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Figura 6 - Gráfico de floresta da metanálise de impacto da fluorose na qualidade 
de vida dos estudos primários que utilizaram o instrumento CPQ 8-10 anos 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Figura 7 – Gráfico Funnel Plot e análise do risco 

de viés dos estudos primários que utilizaram o 

instrumento CPQ 8-10 anos 

Fonte: elaborada pelo autor      
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6 DISCUSSÃO 

 

Essa revisão sistemática teve por objetivo avaliar o impacto negativo da 

fluorose dentária na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB). Isso foi 

possível através da análise qualitativa e quantitativa dos resultados de 13 estudos 

incluídos (10,33-61). Quase todos os estudos, 12 deles (10,33,51,52-61), 

apresentaram delineamento transversal. Idealmente, os estudos longitudinais são 

mais indicados para observarmos possíveis relações de causa e efeito 

(prevalência/condição) (4). Desta investigação foi possível verificar que o impacto é 

baixo ou quase nulo quando a prevalência e gravidade da fluorose também são baixas 

(3,4-6) e que nos graus mais graves do índice de Dean e TFI há impacto significante 

na QVRSB (2,5-7) dos indivíduos.  

A fluorose é uma condição que não causa dor ou desconforto (3), sua 

análise é subjetiva e investigada através da percepção dos indivíduos frente às 

modificações do esmalte dental (2,28). Dessa forma, vários estudos foram 

desenvolvidos para estimar o efeito da afecção (3,4,11,15,16,17) na qualidade de vida 

das populações e observaram que o agravo causa pouco ou nenhum efeito na QVRSB 

dos indivíduos (3,4-6). Isso foi, também, encontrado em dois estudos no Brasil (51,55), 

incluídos nesta revisão, onde apenas um dos cinco domínios (saúde geral, sintomas 

orais, limitação funcional, bem-estar emocional, bem-estar social) investigados foram 

afetados. Dentre essas pesquisas, Abanto et al. (51) concluiu haver impacto somente 

no bem-estar emocional enquanto Lima et al. (55) na limitação funcional. Além dos 

estudos avaliados na Austrália (10), nos EUA (58) e três no Brasil (33,56,57), de maior 

prevalência da fluorose nos graus leves, que não afetaram a QVRSB dos 

participantes, mostrando que a fluorose suave continua não sendo considerada um 

problema de saúde pública (3,11).  

Ainda em relação à fluorose, a literatura (3) nos mostra que os pré-

adolescentes tendem a sentir-se mais atraentes pela presença de manchas brancas 

nos seus dentes quando comparado com o grupo sem fluorose. Isso também foi 

observado no estudo da Austrália (10) onde, além desse grupo etário, os pais dos 

participantes também tiveram uma melhor percepção da qualidade de vida de seus   
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filhos no escore 1 do índice TFI de classificação do agravo, mostrando que o agravo 

pode interferir positivamente na qualidade de vida em níveis brandos.  É importante 

ressaltar que as diferenças entre os padrões culturais dos países podem influenciar a 

percepção estética dos indivíduos frente à fluorose (3). Isso pode ser explicado pelos 

estudos incluídos do México (53) e da Austrália (10) onde os pré-adolescentes 

perceberam mais a presença das manchas brancas quando comparados com as 

crianças. Já, no Brasil (52), ocorreu o inverso destas percepções com esses mesmos 

grupos etários. Provavelmente, isso deveu-se às particularidades culturais existentes 

entre as diferentes localidades. 

A prevalência de fluorose nos níveis mais leves sugere, ainda, que as 

regiões mantêm a água de abastecimento público entre os padrões recomendados de 

fluoretação (62), já que a ingestão comunitária de fluoretos em altas concentrações 

provindas de fontes naturais podem levar a uma prevalência do agravo em níveis mais 

graves (11,62). Os graus suaves puderam ser observados na maioria dos estudos 

incluídos do Brasil (51,52,55-56) o que também é explicado pelo país possuir 

regulamentação para a fluoretação das águas desde 1975 pelo Ministério da Saúde, 

mantendo o heterocontrole (62). Entretanto, é importante ressaltar, que a prevalência 

da afecção em regiões com níveis padronizados de fluoretos na água deve-se, 

também, pela ingestão combinada de F em excesso de outras fontes como os 

dentifrícios (7,11). 

Sendo assim, embora a prevalência de fluorose nos níveis mais graves e 

com consequente preocupação estética sejam menores, foram comumente 

encontradas em regiões endêmicas (7) e afetaram a QVRSB dos indivíduos 

(3,11,51,52). Nossos estudos primários no México, (53) e na Índia (60,61) 

apresentaram essa associação negativa da fluorose com a QVRSB. No México (53) 

(concentração 0.7 - 1.61 ppm de F proveniente de poços), houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos de 11 a 14 anos com fluorose ≥ 4, após 

a aplicação do instrumento CPQ. (3,11,51,52) e os achados foram compatíveis com o 

desfecho do estudo anterior, 2011, em região endêmica (3.38 ppm F) de San Luis 

Potosí (México) (14). Os estudos de Shyam et al. (60) e Singh et al. (61) também 

foram realizados em regiões endêmicas, com concentrações de 0.23 a 4.3 ppm de F 

e de 5.35 ppm de F respectivamente. O estudo de Shyam et al. (60) chegou a 

apresentar 26,1% de fluorose no grau 4 do índice TFI, onde 20% dos participantes de 
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11- 14 anos perceberam sua saúde bucal como muito afetada e 1.7 vezes pior quando 

comparado com o grupo sem fluorose. No estudo de Singh et al. (61) os pré-

adolescentes tiveram aumento das pontuações médias em todos os domínios do 

instrumento CPQ de acordo com a gravidade da fluorose. Sendo assim, os desfechos 

na Índia foram semelhantes aos estudos indianos anteriores de Bhagyajyothi et al. 

(12) e Jodali et al. (13), também em região endêmica, e em consonância com a revisão 

crítica de literatura em 2009 (3) e com o estudo recente (2018), no Irã (1.2 a 1.4 ppm 

F na água) (16) onde a prevalência de fluorose em níveis mais elevados afetou a 

aparência dos indivíduos. 

Entretanto, os resultados deste estudo precisam ser interpretados com 

cautela. Isto porque, os estudos primários apresentaram limitações em sua 

metodologia (Tabela 2 e 3). Isso foi verificado principalmente nos estudos transversais 

após a aplicação da ferramenta Newcastle-Ottawa modificada. As principais 

deficiências foram relacionadas principalmente à ausência do cálculo da amostra 

(33,51,53,56), essencial para o bom planejamento de uma pesquisa e para facilitar a 

correta interpretação e legitimidade dos resultados do estudo (63) e verificar, ainda, 

se a fluorose causou impacto QVRSB dos indivíduos. Outra deficiência, em comum 

nos estudos, foi a falta de uma amostra representativa (33,51,53,56), ideal para evitar 

imprecisões metodológicas e conferir maior certeza de que os indivíduos incluídos 

para a análise do impacto da fluorose na QVRSB realmente representaram o todo do 

universo populacional (63). Outro ponto também importante, foi a ausência dos dados 

das taxas de não respostas dos indivíduos (10,33,51-58,60,61). Por fim, o ajuste dos 

fatores de confusão também não esteve presente nos estudos incluídos (10,33,51-

58,60,61), essenciais para demostrar se as variáveis como o sexo e a idade 

interferiram no desfecho de impacto da fluorose na QVRSB (63).  

Além disso, os estudos primários também apresentaram dados 

heterogêneos devido a utilização de diversos índices para diagnóstico e classificação 

da fluorose, bem como vários tipos de instrumentos para mensurar a QVRSB dos 

participantes, dificultando a comparabilidade dos resultados das pesquisas, bem 

como, a padronização dos dados estatísticos, em relação a QVRSB. Essa diferença 

metodológica fez com que apenas 7 (10,51,53,57-58,60-61) dos 13 estudos (10,33,51-

61) incluídos fossem analisados quantitativamente.  
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A fim de minimizar os níveis graves de fluorose com impacto na QVRSB, 

recomendam-se nesta revisão sistemática algumas medidas como o uso de fluoretos 

em concentrações ideais (0.6 a 0.9 ppm F no Brasil levando em consideração o clima 

do local e a quantidade ingerida) (7,64) na água de abastecimento público e a 

manutenção do rígido heterocontrole (62). Além disso, os dentifrícios devem ser 

utilizados em concentrações e quantidades adequadas à idade (65) para evitar a 

ingestão combinada (7) e os níveis mais graves de fluorose com prejuízo estético (60). 

Essas orientações também foram observadas em uma revisão sistemática sobre a 

prevalência da fluorose no Brasil (7). Recomenda-se, ainda, o uso do índice TFI para 

diagnóstico da fluorose, visto que o exame clínico deste índice é realizado após a 

secagem da superfície dental, diferentemente do índice de Dean, em que o exame é 

realizado com a superfície molhada onde a fluorose é percebida apenas nos graus 

mais elevados (7,65). Uma outra orientação é a aplicação de instrumentos de QVRSB 

que sejam validados na literatura e que possuam questões agrupadas por domínios 

(33). Isso promoverá uma padronização na metodologia das pesquisas e facilitará a 

comparabilidade dos dados encontrados. Ressalta-se, ainda, a necessidade da 

realização de novos estudos observacionais e de intervenção para auxiliar na 

compreensão dos achados de impacto da fluorose na qualidade de vida das 

populações (4). Os resultados dessa revisão sistemática podem ser úteis para 

comparações nacionais e internacionais, bem como para pesquisas futuras que 

verifiquem o impacto negativo da fluorose na QVRSB dos indivíduos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Esta revisão evidenciou que a fluorose nos graus suaves, presentes em 

10 dos 13 estudos incluídos, causou pouco ou nenhum impacto negativo na Qualidade 

de Vida Relacionada à Saúde Bucal. Porém, nos níveis mais graves da afecção, 

encontrados em 3 estudos realizados em regiões endêmicas, causou efeito negativo 

na QVRSB. Isso indica que o fluoreto deve ser utilizado em concentrações adequadas 

na água de abastecimento público e, também, nos dentifrícios a fim de reduzir a 

prevalência e a gravidade da fluorose, portanto prevenindo o prejuízo estético aos 

indivíduos, mas com a manutenção do benefício ao auxiliar no controle da cárie 

dentária. 
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APÊNDICE A - Bases de dados e estratégias de buscas (Busca até 21/04/21) 

 

Database Search 

PubMed  ("fluorosis dental"[All Fields] OR ("fluorosis, dental"[MeSH 
Terms] OR ("fluorosis"[All Fields] AND "dental"[All Fields]) 
OR "Dental Fluorosis"[All Fields] OR ("dental"[All Fields] AND 
"fluoroses"[All Fields])) OR "Dental Fluorosis"[All Fields] OR 
("fluorosis, dental"[MeSH Terms] OR ("fluorosis"[All Fields] 
AND "dental"[All Fields]) OR "Dental Fluorosis"[All Fields] OR 
("fluoroses"[All Fields] AND "dental"[All Fields])) OR "Mottled 
Enamel"[All Fields] OR ("fluorosis, dental"[MeSH Terms] OR 
("fluorosis"[All Fields] AND "dental"[All Fields]) OR "Dental 
Fluorosis"[All Fields] OR ("enamel"[All Fields] AND 
"mottled"[All Fields])) OR ("fluorosis, dental"[MeSH Terms] 
OR ("fluorosis"[All Fields] AND "dental"[All Fields]) OR 
"Dental Fluorosis"[All Fields] OR ("enamels"[All Fields] AND 
"mottled"[All Fields])) OR "Mottled Enamels"[All Fields]) AND 
("Quality of Life"[All Fields] OR "HRQOL"[All Fields] OR 
"health related quality of life"[All Fields] OR "health related 
quality of life"[All Fields] OR "Life Quality"[All Fields] OR 
"Child Perceptions Questionnaire"[All Fields] OR "CPQ8-
10"[All Fields] OR "CPQ11-14"[All Fields] OR "Oral Impacts 
on Daily Performances"[All Fields] OR "CS-OIDP"[All Fields] 
OR "Oral Health Impact Profile-14"[All Fields] OR "OHIP-
14"[All Fields] OR "Subjective Happiness Scale"[All Fields] 
OR "SHS"[All Fields] OR "World Health Organization Quality 
of Life-Bref"[All Fields] OR "WHOQOL-bref"[All Fields] OR 
"12-item health survey"[All Fields] OR "SF-12"[All Fields] OR 
"SF-36"[All Fields]) 

Scopus TITLE-ABS-KEY ( "Fluorosis, Dental"  OR  "Dental 
Fluoroses"  OR  "Dental Fluorosis"  OR  "Fluoroses, 
Dental"  OR  "Mottled Enamel"  OR  "Enamel, 
Mottled"  OR  "Enamels, Mottled"  OR  "Mottled 
Enamels" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Quality of 
Life"  OR  "HRQOL"  OR  "Health Related Quality Of 
Life"  OR  "Health-Related Quality Of Life"  OR  "Life 
Quality"  OR  "Child Perceptions Questionnaire"  OR  "CPQ8-
-10"  OR  "CPQ11--14"  OR  "Oral Impacts on Daily 
Performances"  OR  "CS-OIDP"  OR  "Oral Health Impact 
Profile-14"  OR  "OHIP-14"  OR  "Subjective Happiness 
Scale"  OR  "SHS"  OR  "World Health Organization Quality of 
Life-Bref"  OR  "WHOQOL-bref"  OR  "12-item health 
survey"  OR  "SF-12"  OR  "SF-36" ) 
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Web of Science TS=(“Fluorosis, Dental”  OR “Dental Fluoroses”  OR “Dental 
Fluorosis”  OR “Fluoroses, Dental”  OR “Mottled Enamel”  OR 
“Enamel, Mottled”  OR “Enamels, Mottled”  OR “Mottled 
Enamels”)  AND TS=(“Quality of Life”  OR “HRQOL”  OR 
“Health Related Quality Of Life”  OR “Health-Related Quality 
Of Life”  OR “Life Quality”  OR “Child Perceptions    
Questionnaire”  OR “CPQ8–10”  OR “CPQ11–14”  OR “Oral 
Impacts on Daily Performances”  OR “CS-OIDP”  OR “Oral 
Health Impact Profile-14”  OR “OHIP-14”  OR “Subjective 
Happiness Scale”  OR “SHS”  OR “World Health Organization 
Quality of Life-Bref”  OR “WHOQOL-bref”  OR “12-item health 
survey”  OR “SF-12”  OR “SF-36”) Timespan: All years. 
Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-
SSH, ESCI. 

Embase ('fluorosis, dental'/exp OR 'fluorosis, dental' OR 'dental 
fluoroses' OR 'dental fluorosis'/exp OR 'dental fluorosis' OR 
'fluoroses, dental' OR 'mottled enamel'/exp OR 'mottled 
enamel' OR 'enamel, mottled' OR 'enamels, mottled' OR 
'mottled enamels') AND ('quality of life'/exp OR 'quality of life' 
OR 'hrqol' OR 'health related quality of life'/exp OR 'health 
related quality of life' OR 'health-related quality of life'/exp OR 
'health-related quality of life' OR 'life quality'/exp OR 'life 
quality' OR 'child perceptions questionnaire'/exp OR 'child 
perceptions questionnaire' OR 'cpq8–10' OR 'cpq11–14' OR 
'oral impacts on daily performances' OR 'cs-oidp' OR 'oral 
health impact profile-14' OR 'ohip-14' OR 'subjective 
happiness scale'/exp OR 'subjective happiness scale' OR 
'shs' OR 'world health organization quality of life-bref' OR 
'whoqol-bref' OR '12-item health survey' OR 'sf-12'/exp OR 
'sf-12' OR 'sf-36'/exp OR 'sf-36')  

Biblioteca Virtal 
em saúde 

(fluorose dentária OR esmalte manchado OR fluorose 
dentária OR esmalte moteado OR esmalte veteado OR 
fluorosis dentaria) AND (qualidade de vida OR hrqol OR qvrs 
OR qualidade de vida relacionada à saúde OR calidad de 
vida OR cvrs OR calidad de vida relacionada con la salud 
OR calidad de vida en relación con la salud OR hrqol) 
Indexes: Medline, Lilacs and BBO. 

Scielo Fluorosis, Dental AND Quality of Life 

Google Scholar (Fluorosis, Dental OR Dental Fluoroses OR Dental Fluorosis 
OR Fluoroses, Dental OR Mottled Enamel OR Enamel, 
Mottled OR Enamels, Mottled OR Mottled Enamels) AND 
(Quality of Life OR HRQOL OR Health Related Quality Of 
Life OR Health-Related Quality Of Life) 
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Brazilian digital 
library of theses 
and dissertations 
(BDTD-IBICT) 

(Fluorose Dentária OR Esmalte Manchado)   

ProQuest ab((“Fluorosis, Dental” OR “Dental Fluoroses” OR “Dental 
Fluorosis” OR “Fluoroses, Dental” OR “Mottled Enamel” OR 
“Enamel, Mottled” OR “Enamels, Mottled” OR “Mottled 
Enamels”) ) AND ab((“Quality of Life” OR “HRQOL” OR 
“Health Related Quality Of Life” OR “Health-Related Quality 
Of Life” OR “Life Quality” OR “Child Perceptions 
Questionnaire” OR “CPQ8–10” OR “CPQ11–14” OR “Oral 
Impacts on Daily Performances” OR “CS-OIDP” OR “Oral 
Health Impact Profile-14” OR “OHIP-14” OR “Subjective 
Happiness Scale” OR “SHS” OR “World Health Organization 
Quality of Life-Bref” OR “WHOQOL-bref” OR “12-item health 
survey” OR “SF-12” OR “SF-36”) ) 

OpenGrey (Dental Fluoroses OR Dental Fluorosis) AND (Quality of Life) 
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ANEXO A - Instrumento Child Perceptions Questionnaire 8- 10 anos (CPQ 8-10 

anos) 

QUESTIONÁRIO CHILD 
PERCEPTIONS QUESTIONNAIRE 

8-10 (CPQ 8-10) 

     

PERGUNTAS      

1- Você é um menino ou uma 
menina? 

(__) Menino (__) Menina    

2- Quantos anos você tem?      

3- Você acha que seus dentes 
e sua boca são: 

(__) Muito 
bons 

(__) Bons (__) Mais 
ou menos 

(__) Ruins  

4- Quanto os seus dentes ou 
a sua 

  boca te incomodam? 

(__) Não 
incomodam 

(__) Quase 
nada  

(__) Um 
pouco 

(__) Muito  

5- No último mês, quantas 
vezes você sentiu dor de dentes ou 
dor na boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Às 
vezes 

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

6-  No último mês, quantas 
vezes você teve feridas na sua 
boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes 

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

7- No último mês, quantas 
vezes você sentiu dor nos seus 
dentes quando comeu alguma 
coisa ou bebeu alguma coisa 
gelada? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes 

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

8- No último mês, quantas 
vezes a comida ficou agarrada em 
seus dentes? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

9- No último mês, quantas 
vezes você ficou com cheiro ruim 
na sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

10- No último mês, quantas 
vezes você gastou mais tempo do 
que os outros para comer sua 
comida por causa de seus dentes 
ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

11- No último mês, quantas 
vezes você teve dificuldade para 
morder ou mastigar comidas mais 
duras como: maçã, pão, milho ou 
carne, por causa de seus dentes 
ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

12- No último mês, quantas 
vezes foi difícil para você comer o 
que você queria por causa dos 
seus dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

13- No último mês, quantas 
vezes você teve problemas para 
falar por causa dos seus dentes ou 
de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 
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14- No último mês, quantas 

vezes você teve problemas para 
dormir à noite por causa dos seus 
dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

15- No último mês, quantas 
vezes você ficou chateado por 
causa dos seus dentes ou de sua 
boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

16- Você se sentiu 
aborrecido devido aos seus dentes 
ou sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

17- No último mês, quantas 
vezes você ficou com vergonha por 
causa dos seus dentes ou de sua 
boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

18- No último mês, quantas 
vezes você ficou preocupado com 
o que as pessoas pensam sobre 
seus dentes ou sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

19- No último mês, quantas 
vezes você achou que você não 
era tão bonito quanto outras 
pessoas por causa dos seus 
dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

20- No último mês, quantas 
vezes você faltou à aula por causa 
dos seus dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

21- No último mês, quantas 
vezes você teve problemas para 
fazer seu dever de casa por causa 
dos seus dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

22- No último mês, quantas 
vezes você teve dificuldade para 
prestar atenção na aula por causa 
dos seus dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

23- No último mês, quantas 
vezes você não quis falar ou ler em 
voz alta na sala de aula por causa 
dos seus dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

24- No último mês, quantas 
vezes você deixou de sorrir ou dar 
risadas quando estava junto de 
outras crianças por causa dos seus 
dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

25- No último mês, quantas 
vezes você não quis falar com 
outras crianças por causa dos seus 
dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

26- No último mês, quantas 
vezes você não quis ficar perto de 
outras crianças por causa dos seus 
dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 
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27- No último mês, quantas 
vezes você ficou de fora de jogos e 
brincadeiras por causa dos seus 
dentes ou de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias  

28- No último mês, quantas 
vezes outras crianças fizeram 
gozação ou colocaram apelidos em 
você por causa dos seus dentes ou 
de sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

29- No último mês, quantas 
vezes outras crianças fizeram 
perguntas para você sobre seus 
dentes ou sua boca? 

(__) 
Nenhuma vez 

(__) uma ou 
duas vezes 
 

(__)Às 
vezes  

(__) Muitas 
vezes 

(__) Todos 
os dias ou 
quase 
todos os dias 

Fonte: Alves Filho A O, Hipomineralização molar incisivo: associação com a cárie dentária e 

impacto na qualidade de vida de escolares de Manaus, 2014 – AM. Manaus, [dissertation]. 

Araraquara: Faculdade de Odontologia de Araraquara, Universidade Estadual Paulista; 2014.  

ANEXO B - Instrumento Child Perceptions Questionnaire 11-14 anos (CPQ 11- 

14 anos) 

QUESTIONÁRIO CHILD 
PERCEPTIONS 
QUESTIONNAIRE 11-14 ANOS 
(CPQ 11-14) 

     

PERGUNTAS      

1- Você é um menino ou 
uma menina? 

(__) Menino (__) Menina    

2- Quantos anos você tem?      

3- Você diria que a saúde 
dos seus dentes, lábios, 
maxilares e boca é: 

(__)Excelente (__)Muito 
boa 

(__) Boa (__)Regular  ( )Pobre 

4- Você diria que sua vida 
no geral é: 

(__)Excelente (__)Muito 
boa 

(__) Boa (__)Regular  ( )Pobre 

5- As condições (boas ou 
ruins) de seus dentes, lábios ou 
boca atrapalham sua vida no dia 
a dia? 

(__)Nenhum 
pouco 

(__)Só um 
pouco  

(__)Mais ou 
menos 

(__)Muito (__)Muitíssimo 

6- Quantas vezes você 
teve áreas dolorosas em 
sua boca? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

7- Quantas vezes você 
teve sangramento em 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

8- Quantas vezes você 
teve feridas na boca? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 
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9- Quantas vezes você 

percebeu mau hálito em 
sua boca? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias   

10- Quantas vezes você 
teve comida grudada em 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

11- Quantas vezes você 

teve comida presa no 
alto da sua boca? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

12-  Quantas vezes você 
respira pela boca por 
causa de seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

13- Quantas vezes você 
demorou mais que os 
outros para terminar sua 
refeição? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

14- Quantas vezes você 
teve problemas para 
dormir por causa de 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

15- Quantas vezes você 
ficou inseguro consigo 
mesmo (achou que não 
era capaz de realizar 
alguma coisa)? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

16- Quantas vezes você 
teve dificuldade para 
morder ou mastigar? 

 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

17- Quantas vezes você 
teve dificuldades para 
abrir bastante a boca? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

18- Quantas vezes você 
teve dificuldade de dizer 
alguma palavra por 
causa de problemas em 
sua boca? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

19- Quantas vezes você 
teve dificuldade de 
comer o que gostaria por 
causa de problemas 
com seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

20- Quantas vezes você 
teve dificuldade de 
beber com o canudinho 
por causa de problemas 
em sua boca ou seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

21- Quantas vezes você 
teve dificuldade em 
comer algum alimento 
gelado ou quente por 
causa de problemas em 
sua boca ou em seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 
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22- Quantas vezes você 
ficou irritado ou frustrado 
por causa de problemas 
com sua boca ou seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias   

23- Quantas vezes você se 
sentiu inseguro por 
causa de problemas em 
sua boca ou em seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

24- Quantas vezes você 
ficou tímido, 
constrangido ou com 
vergonha por causa de 
problemas com a sua 
boca ou seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

25- Quantas vezes você 
ficou preocupado por 
causa de problemas 
com sua boca ou com os 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

26- Quantas vezes você 
ficou preocupado com 
sua aparência por causa 
de problemas e sua 
boca ou em seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

27- Quantas vezes você 
ficou chateado por 
causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

28- Quantas vezes você 
ficou nervoso ou com 
medo por causa de 
problemas com sua 
boca ou com seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

29- Quantas vezes você 
teve ir ao dentista por 
causa de problema com 
sua boca ou com seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

30- Quantas vezes você 
teve dificuldade para 
prestar atenção na aula 
por causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

31- Quantas vezes você 
teve dificuldade para 
fazer a lição de casa por 
causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 



104  
Anexo 

 

 
32- Quantas vezes você não 

quis falar em voz alta 
por causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias  

33- Quantas vezes você não 
quis participar de 
atividades na escola por 
causa de problemas 
com sua boca ou seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

34- Quantas vezes você não 
quis conversar por 
causa de problemas em 
sua boca ou em seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

35- Quantas vezes você 
evitou sorrir por causa 
de problemas com sua 
boca os com seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

36- Quantas vezes você não 
quis tocar algum 
instrumento musical 
como flauta ou gaita por 
causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

37- Quantas vezes você não 
quis passar algum 
tempo com seus colegas 
por causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

38- Quantas vezes você 
discutiu com as crianças 
ou com a família por 
causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

39- Quantas vezes outras 
crianças tiraram sarro de 
você por causa de 
problemas com sua 
boca ou com seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

40- Quantas vezes você se 
sentiu excluído por 
outras crianças por 
problemas com sua 
boca ou com seus 
dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 

41-  Quantas vezes outras 
crianças fizeram 
perguntas a você por 
causa de problemas 
com sua boca ou com 
seus dentes? 

(__) Nunca (__) uma ou 
duas vezes 
 

(__) Algumas 
vezes 

(__) Várias 
vezes 

(__) Todos os 
dias ou quase 
todos os dias 
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Fonte: Jokovic (34) (2002)         

ANEXO C - Instrumento Parental Caregiver Perceptions Questionnaire (PCPQ) 

Parental Caregiver Perceptions Questionnaire (PCPQ) 
SEÇÃO 1 - Saúde Bucal e bem-estar da criança 
1.Como você classificaria a saúde dos dentes, lábios, maxilares e boca de seu 
filho(a)?                               
 [ ] Excelente [ ] Muito boa [ ] Boa [ ] Regular [ ] Ruim 
2.Quanto o bem-estar geral de seu filho(a) é afetado pela condição de seus dentes, lábios, 
maxilares ou 
boca?                                                                                                                                                          
  [ ] Nem um pouco [ ] Só um pouquinho [ ] Mais ou menos [ ] Muito  [ ] Muitíssimo                                                                                                                                                        

SEÇÃO 2 - As questões a seguir são sobre sintomas e desconfortos que as crianças podem 
sentir devido às condições de seus dentes, lábios, boca e maxilares  

3. Seu filho(a) teve dor nos dentes, lábios, maxilares ou boca? 

4. Seu filho(a) teve sangramentos na gengiva? 

5. Seu filho(a) teve machucados na boca? 

6. Seu filho(a) teve mau hálito? 

7. Comida presa no céu da boca? 

8. Seu filho(a) teve alimento preso dentro ou entre os dentes? 

9. Seu filho(a) teve dificuldade de morder ou mastigar comidas como maçã, espiga de milho ou 
carne dura? Durante os últimos 3 meses, devido aos dentes, lábios, boca ou maxilares, com que 
frequência:  

10. Seu filho(a) respira pela boca? 

11. Seu filho(a) teve problemas durante o sono? 

12. Seu filho(a) teve dificuldade para dizer alguma palavra? 

13. Seu filho(a) demorou mais que os outros para comer uma refeição? 

14. Seu filho(a) teve dificuldade para beber ou comer alimentos quentes ou frios? 

15. Seu filho(a) teve dificuldade para comer alimentos que ele/ela gostaria? 

 
16. Seu filho(a) teve uma dieta restrita a certos tipos de alimentos (ex. alimentos moles)? 
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SEÇÃO 3 - As questões a seguir perguntam sobre os efeitos que a condição dos dentes, lábios, 
boca e maxilares de seu filho(a) podem ter no sentimento e nas atividades diárias deles Durante 
os últimos 3 meses, devido aos dentes, lábios, boca ou maxilares, com que frequência: 

 17. Seu filho(a) se sente perturbado(a)? 

18. Seu filho(a) se sente irritado(a) ou frustrado(a)? 

19. Seu filho(a) se sente ansioso ou com medo? Durante os últimos 3 meses, devido aos dentes, 
lábios, boca ou maxilares, com que frequência: 

20. Seu filho(a) faltou à escola (ex. dor, consultas, cirurgias)? 

21. Seu filho(a) teve dificuldade para prestar atenção na escola?  

22. Seu filho(a) não quis falar ou ler em voz alta na classe? 

23. Seu filho(a) não quis falar com outras crianças? 

24. Seu filho(a) evitou sorrir ou rir quando estava perto de outras crianças? Durante os últimos 
3 meses, devido aos dentes, lábios, boca ou maxilares, com que frequência: 

25. Seu filho(a) se preocupou que ele/ela não é tão saudável quanto outras pessoas? 

26. Seu filho(a) se preocupou que ele/ela é diferente das outras pessoas? 

27. Seu filho(a) se preocupou que ele/ela não é tão bonito(a) quanto outras pessoas? 

28. Seu filho (a) agiu timidamente ou com vergonha? 

29. Seu filho(a) foi provocado(a) ou apelidado(a) por outras crianças? 

30. Seu filho(a) foi excluído(a) por outras crianças? 

31. Seu filho(a) não quis ou não conseguiu passar um tempo com outras crianças? 

32. Seu filho(a) não quis ou não conseguiu participar de atividades como esporte, grupos de 
atividades, teatro, música, viagens de escola? 

33. Seu filho(a) se preocupou que ele/ela tem menos amigos? Durante os últimos 3 meses, com 
que frequência: 

34. Seu filho(a) se sentiu preocupado(a) com o que outras pessoas pensam sobre os dentes, 
lábios, boca ou maxilares? 

35. Seu filho(a) foi questionado por outras crianças sobre os dentes, lábios, boca ou maxilares? 
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SEÇÃO 4 - As questões seguintes perguntam sobre efeitos que a condição bucal de seu filho(a) 
pode ter nos pais ou outros membros familiares 

36. Você ou outro membro da família se sentiu perturbado? 

37. Você ou outro membro da família teve o sono interrompido? 

38. Você ou outro membro da família se sentiu culpado? 

39. Você ou outro membro da família precisou de dispensa do trabalho (ex. dor, consultas, 
cirurgia)? 40. Você ou outro membro da família teve menos tempo para si mesmo ou para 
família? 

41. Você ou outro membro da família se preocupou que seu filho(a) terá menos oportunidades 
na vida (ex. para namorar, casar, ter filhos, arrumar emprego)?         

42. Você ou outro membro da família se sentiu desconfortável em lugares públicos (ex. lojas, 
restaurantes) com seu filho(a)? Durante os últimos 3 meses, devido aos dentes, lábio, boca ou 
maxilares, com que frequência: 

43. Seu filho(a) ficou com ciúmes de você ou de outros membros da família? 

44. Seu filho(a) culpou você ou outra pessoa da família? 

45. Seu filho(a) discutiu com você ou outros da família? 

46. Seu filho(a) pediu mais sua atenção ou de outros da família? Durante os últimos 3 meses, 
com que frequência a condição dos dentes, lábios, boca ou maxilares de seu filho(a): 

47. Interferiu nas atividades da família em casa ou em outro lugar? 

48. Causou discordância ou conflito na sua família? 

49. Causou dificuldades financeiras para sua família?  

SEÇÃO 5 - Gênero e idade da criança 
Seu filho(a) é: [ ] Menino [ ]  menina                                                                                                          
Seu filho(a) tem: ____Idade                                                                                                               
Questionário preenchido por: [ ] Mãe [ ] Pai [ ] Outro                                                                                    
Data do preenchimento: 
Para as questões de 3 a 49 as alternativas são: 
 [ ] Nunca [ ] Uma ou duas vezes [ ] Algumas vezes [ ] Várias vezes [ ] Todos os dias ou quase 
todos os dias [ ] Não sei 
Legenda: sintomas orais – questões 3 a 8; limitações funcionais – questões 9 a 16; bem-estar 
emocional – questões 17 a 24; bem-estar social – questões 25 a 35. 
 
As questões 36 a 49 pertencem à Escala de Impacto Familiar. A cada resposta: 
 nunca – 00 ponto; uma ou duas vezes – 01 ponto; algumas vezes – 02 pontos; várias vezes – 03 
pontos; todos os dias ou quase todos os dias – 04 pontos; não sei – 05 pontos.  
O escore final é o somatório dos pontos obtidos em todos os domínios. 

Fonte: Barbosa (39) (2010)     
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 ANEXO D - Instrumento Oral Impacts on Daily Performances- OIDP  

Oral Impacts on Daily Performances - OIDP 

1. Nos últimos 6 meses, problemas com a boca, dentes ou próteses causaram-lhe alguma 
dificuldade em … (atividade)? 

2. Se sim, A dificuldade que sentiu em … (atividade) foi de forma: 

( ) regular/periódica ( )durante um período/temporariamente? 

2a. Se a sua capacidade esteve diminuída de forma "regular/periódica", com que frequência 
sentiu essa dificuldade durante os últimos seis meses? 

2b. Se a sua capacidade esteve diminuída durante "um período/temporariamente", qual a 
duração dessa dificuldade nos últimos seis meses? 

3. Numa escala de 0 a 5, na qual 0 significa “sem efeito” e 5 significa “efeito muito intenso”, que 
número usaria para classificar o seu nível de dificuldade sentida no dia a dia? Atividades: 

1.     Comer e saborear a comida: 

2.     falar e pronunciar com clareza 
3.     lavar os dentes; 
4.     dormir e descansar; 
5.     sorrir, rir e mostrar os dentes sem ficar constrangido; 
6.     manter o estado emocional habitual sem estar irritável; 
7.     desempenhar a sua atividade profissional ou social 

Fonte: Gonçalo NFG. Oral Impacts on Daily Performances- OIDP.: estudo transversal de 

validação para população portuguesa, 2015 [master 's thesis]. Lisboa: Faculdade de Medicina 

Dentária, Universidade de Lisboa; 2015. 49p.      

ANEXO E - Instrumento Oral Health Impact Profile - OHIP – 14  

 Você deve responder as perguntas 
sobre fatos acontecidos nos últimos 
12 meses, até ontem. 

Nunca 

(0) 
Raramen-

te (1) 
Às 

vezes 

(2) 

Repetida-

mente (3) 
Sempre 

(4) 
Área Pesq. 

1. Você teve problemas para falar 
alguma palavra por causa de problemas 
com seus dentes ou sua boca? 

     OH1= 

2. Você sentiu que o sabor dos 
alimentos tem piorado por causa de 
problemas com seus dentes ou sua 
boca? 

     OH2= 

3. Você já sentiu dores fracas, mas 

constantes em sua boca? 
     OH3= 

4. Você tem se sentido incomodado ao 
comer algum alimento por causa de 
problemas com seus dentes ou sua 
boca? 

     OH4= 

5. Você tem ficado pouco à vontade por 

causa dos seus dentes, sua boca? 
     OH5= 
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6. Você se sentiu estressado por causa 
de problemas com seus dentes ou sua 
boca? 

     OH6=   

7. Sua alimentação tem sido 
prejudicada por causa de problemas 
com seus dentes ou sua boca? 

     OH7= 

8. Você teve que parar suas refeições 
por causa de problemas com seus 
dentes ou sua boca? 

     OH8= 

9. Você tem encontrado dificuldade em 
relaxar por causa de problemas com 
seus dentes ou sua boca? 

     OH9= 

10. Você já se sentiu um pouco 
envergonhado por causa de problemas 
com seus dentes ou sua boca? 

     OH10= 

11. Você tem estado um pouco irritado 
com outras pessoas por causa de 
problemas com seus dentes ou sua 
boca?  

     OH11= 

 12. Você tem tido dificuldade em 

realizar suas atividades diárias por 
causa de problemas com seus dentes 
ou sua boca? 

     OH12= 

13. Você sentiu que a vida em geral 
ficou pior por causa de problemas com 
seus dentes ou sua boca?  

     OH13= 

 14. Você tem estado sem poder fazer 
suas atividades diárias por causa de 
problemas com seus dentes ou sua 
boca?  

     OH14= 

 

 ANEXO F- Instrumento Early childhood Oral Health Impact Scale - ECOHIS  

PERGUNTAS Nunca Quase 

Nunca 

Às vezes 

(de vez em 

quando) 

Com 

frequência 

Com muita 

frequência 

1. Sua criança já sentiu 

dores nos dentes, na boca 

ou nos maxilares (ossos da 

boca)? 
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2. Sua criança já teve 

dificuldade em beber 

bebidas quentes ou frias 

devido a problemas com os 

dentes ou tratamentos 

dentários? 

            

3. Sua criança já teve 

dificuldade para comer 

certos alimentos devido a 

problemas com os dentes 

ou tratamentos dentários? 

          

4. Sua criança já teve 

dificuldade de pronunciar 

qualquer palavra devido a 

problemas com os dentes 

ou tratamentos dentários? 

          

5. Sua criança já faltou à 

creche, jardim de infância ou 

escola devido a problemas 

com os dentes ou 

tratamentos dentários? 

          

6. Sua criança já teve 

dificuldade em dormir 

devido a problemas com os 

dentes ou tratamentos 

dentários? 

          

7. Sua criança já ficou 

irritada devido a problemas 

com os dentes ou 

tratamentos dentários? 

          

8. Sua criança já evitou 

sorrir ou rir devido a 

problemas com os dentes 

ou tratamentos dentários? 
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9. Sua criança já evitou falar 

devido a problemas com os 

dentes ou tratamentos 

dentários? 

          

10. Você ou outra pessoa da 

família já ficou aborrecida 

devido a problemas com os 

dentes ou tratamentos 

dentários de sua criança? 

          

11. Você ou outra pessoa da 

família já se sentiu culpada 

devido a problemas com os 

dentes ou tratamentos 

dentários de sua criança? 

          

12. Você ou outra pessoa da 

família já faltou ao trabalho 

devido a problemas com os 

dentes ou tratamentos 

dentários de sua criança? 

          

13. Sua criança já teve 

problemas com os dentes 

ou fez tratamentos dentários 

que causaram impacto 

financeiro na sua família? 
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