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RESUMO 

Gomes, MG. Eficácia da Teleorientação na Higiene bucal de crianças 

durante a Pandemia por COVID-19: Estudo Clínico Randomizado. 

Ribeirão Preto, 2021. 96p. Dissertação [mestrado]. Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

Em virtude da pandemia por COVID-19 os atendimentos Odontológicos 

presenciais foram temporariamente suspensos em muitas unidades de saúde, 

sendo restringidos aos casos de urgências e emergências, o que prejudicou o 

monitoramento de saúde e a orientação em higiene bucal. Em virtude destas 

restrições, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia da Teleorientação 

na transmissão de instruções de higiene bucal de crianças durante a Pandemia 

por COVID-19. Para esta finalidade, foi realizado um estudo clínico randomizado 

com crianças de 6 a 10 anos de idade, tendo como fator a ser analisado a 

comparação entre dois métodos de teleorientação síncronos com o método de 

orientação presencial. As tríades elegíveis foram alocadas aleatoriamente (1:1:1) 

e conduzidas com 30 díades de pais e filhos recrutados na Clínica de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo. Os participantes foram alocados em três grupos, de acordo com o 

método utilizado para fornecer as orientações em higiene bucal: 1) 

Teleorientação por meio da plataforma virtual de comunicação em saúde (Video 

For Health- V4H); 2) Teleorientação por meio do aplicativo convencional 

(WhatsApp) e 3) Orientação presencial. Dois questionários foram enviados 

remotamente, um antes e um após a intervenção, visando avaliar o autorrelato  



 
 

 

mudança no padrão de higiene bucal das crianças e na melhoria do entendimento 

da necessidade da escovação pelos cuidadores. Os instrumentos para avaliação 

da higiene bucal das crianças foram vídeos executados pelos responsáveis 

durante a escovação dental em dois momentos, antes e após a intervenção. A 

avaliação do Índice de Placa Visível foi realizada por meio de fotos executadas 

pelos pais no início do estudo e após as orientações de higiene bucal. Foram 

realizadas análises descritivas e exploratórias de todos os dados dos responsáveis 

e das crianças por meio do teste não paramétrico de Mann Whitney, análise de 

correlação de Spearman, teste não paramétrico de Wilcoxon pareado e teste não 

paramétrico de Kruskal Wallis. As associações entre as variáveis categóricas e os 

grupos foram analisadas pelo teste Exato de Fisher. Todas as análises foram 

realizadas com auxílio do programa R e com nível de significância de 5%. De 

acordo com os resultados estatísticos, verificou-se que não houve diferença entre 

os três grupos avaliados, e que todos proporcionaram diminuição significativa do 

índice de placa e aumento do tempo de escovação das crianças (p<0,05). Após 

as orientações, todos os responsáveis relataram capacitação para ajudar a 

criança a ter boa saúde bucal. Foi possível concluir que a Teleorientação em 

higiene bucal é um método eficaz para o fornecimento de instruções de higiene 

bucal para crianças e pais, melhorando os conhecimentos e hábitos em saúde de 

maneira similar ao método de orientação presencial.  

Palavras-chave: Educação em Saúde Odontológica, mHealth, Teleodontologia, 

Pais, Odontologia Preventiva.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

Gomes, MG. Efficacy of Teleorientation in the Oral Hygiene of Children 

during the COVID-19 Pandemic: Randomized Clinical Study. Ribeirão 

Preto, 2021. 91p. Dissertation [Master's degree]. Faculty of Dentistry of Ribeirão 

Preto, University of São Paulo. 

Due to the COVID-19 pandemic, on-site dental care services were temporarily 

suspended in many health units, being restricted to urgent and emergency cases, 

which impaired health monitoring and guidance on oral hygiene. Due to these 

restrictions, the aim of the present study was to evaluate the effectiveness of 

Teleorientation in the transmission of oral hygiene instructions to children during 

the COVID-19 pandemic. For this purpose, a randomized clinical study was 

carried out with children aged 6 to 10 years old, having as a factor to be analyzed 

the comparison between two synchronous teleorientation methods with the face-

to-face counseling method. The eligible triads were randomly allocated (1: 1:1) 

and conducted with 30 dyads of parents and children recruited at the Pediatric 

Dentistry Clinic of the Ribeirão Preto Dental School, University of São Paulo. 

Participants were divided into three groups, according to the method used to 

provide guidance on oral hygiene: 1) Teleorientation through the virtual health 

communication platform (Video For Health-V4H); 2) Teleorientation through the 

conventional application (WhatsApp) and 3) In-person orientation. Two 

questionnaires were sent remotely, one before and one after the intervention, in 

order to assess the parents' self-report on the children's hygiene habits, as well 

as the parents' understanding of oral health, measuring the change in the 

children's oral hygiene pattern and the improvement of understanding of the 



 
 

 

need for brushing by caregivers. The instruments for the assessment of children's 

oral hygiene were videos performed by the guardians during toothbrushing in 

two moments, before and after the intervention. The assessment of the Visible 

Plaque Index was carried out through photos taken by the parents at the 

beginning of the study and after oral hygiene guidelines. Descriptive and 

exploratory analyzes of all data from guardians and children were performed 

using the nonparametric Mann Whitney test, Spearman correlation analysis, 

Wilcoxon paired nonparametric test and Kruskal Wallis nonparametric test. 

Associations between categorical variables and groups were analyzed using 

Fisher's exact test. All analyzes were performed using the R program and with a 

significance level of 5%. According to the statistical results, it was found that 

there was no difference between the three groups evaluated, and that all 

provided a significant decrease in the plaque index and an increase in the 

children's brushing time (p<0.05). After the guidelines, all guardians reported 

training to help the child to have good oral health. It was possible to conclude 

that Teleorientation in oral hygiene is an effective method for providing oral 

hygiene instructions to children, improving knowledge and health habits in a 

similar way to the face-to-face counseling method. 

Keywords: Dental Health Education, mHealth, Teledentistry, Parents, 

Preventive Dentistry. 
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1. Introdução  

 

A COVID-19, causada pelo SARS-COV2, também conhecido como novo 

coronavírus (COVID-19) (World Health Organization, 2020) atraiu a atenção e as 

preocupações em todo o mundo por sua alta e rápida infectividade e letalidade, 

sendo classificada como pandemia e evidenciando um rápido aumento no número 

de pacientes confirmados em quase todos os países do mundo. O SARS-CoV-2 é 

transmitido principalmente por meio de gotículas salivares e respiratórias e 

(Wang et al., 2020). Desse modo, a prevenção da doença, por meio do 

distanciamento social, se tornou importante medida com o objetivo de diminuir 

a disseminação do vírus.  

O atendimento odontológico apresenta um alto risco de infecção cruzada 

entre pacientes e profissionais devido à propagação da infecção por meio de 

gotículas salivares que podem permanecer suspensas no ar, provenientes de 

indivíduos infectados por COVID-19, sintomáticos ou assintomáticos (Guo et al., 

2020; Meng et al., 2020). Por esse motivo, houve uma diminuição e até mesmo 

suspensão de atendimentos em unidades de saúde como clínicas, ambulatórios, 

hospitais e universidades (Coulthard, 2020). Tal cenário trouxe mudanças na área 

da saúde, fazendo com que houvesse busca por novas modalidades de 

monitoramento, orientação e atendimento do paciente, visando a prevenção de 

doenças e a manutenção da qualidade de vida e saúde dos pacientes e das 

equipes de saúde, que estavam suspensas ou reduzidas.  
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Nesse contexto, a Odontopediatria também enfrentou grandes desafios, 

muitos relacionados às dificuldades na manutenção e acompanhamento de 

programas de Educação em Saúde bucal (Shah, 2020). Considerando que pais e 

cuidadores são responsáveis pelo cuidado e percepção da saúde bucal das 

crianças, existe a necessidade de que eles compreendam a eficiência e a eficácia 

da escovação (Martin et al., 2019; Snell et al., 2019; Shihadek, 2020; Wang et 

al., 2020). Os conhecimentos em saúde dos pais e cuidadores é um fator 

moderador importante das disparidades de saúde infantil; baixos níveis de 

alfabetização em saúde dos pais resulta em necessidades de cuidado em saúde 

infantil não atendidas (Sanders et al., 2009; Buhr et al., 2020). O fortalecimento 

do conhecimento e das competências dos pais e cuidadores em saúde pode 

contribuir para a melhoria dos resultados da criança em saúde bucal. (Adil et al., 

2020). 

Na tentativa de minimizar os impactos da ausência e restrições de 

atendimento Odontopediátrico, ocorridas nos anos de 2020 e 2021, onde os 

atendimentos se restringiram aos casos de urgências e emergências, acentuou-

se a necessidade do uso de métodos alternativos para o monitoramento e 

fornecimento de orientações em saúde (Coulthard, 2020). A educação em saúde 

bucal das famílias constitui ferramenta eficiente para fornecimento de medidas 

educativas e de monitoramento da saúde bucal. 

O atendimento remoto é aquele que abrange a prestação de cuidados ou 

aconselhamentos à distância por meio da tecnologia de informação (Hansa I et 

al., 2018).  A Telessaúde que engloba as áreas de Teleassistência e Teleducação 

(Beatriz et al.,2010), apresenta diversas vantagens e benefícios para os pacientes 
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e profissionais da saúde. Com a sua utilização, é possível que haja capacitação 

na prestação de cuidados ao paciente, facilidade na comunicação entre os 

profissionais da saúde e atendimento a áreas carentes e a pessoas com 

dificuldade de locomoção (Rekow, 2020). O Conselho Federal de Odontologia no 

dia 4 de junho de 2020, autorizou o Telemonitoramento (Teleodontologia) para 

a troca de informações e assistência ao paciente (Diário Oficial da União, 2020.; 

Skelton-Macedo et al., 2012). 

O uso da Teleodontologia durante a Pandemia, seja por meio do 

telemonitoramento e da teleorientação, criou novas possibilidades de atuação em 

ações coletivas e individuais mediadas por tecnologias. Assim, tornou-se possível 

que a população tivesse acesso às ações de saúde bucal com segurança para 

ambos, profissional e paciente. A Teleodontologia possibilita que o cirurgião-

dentista, utilizando tecnologias disponíveis, acompanhe a população cadastrada 

do seu território, forneça orientação em saúde e também identifique por meio da 

realização de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do 

atendimento presencial (Nota Técnica de Saúde Bucal nº 003/2020). 

 Uma das ferramentas mais eficientes para a Telessaúde é o uso de vídeo, 

seja ele síncrono ou assíncrono. A forma síncrona exige a presença de ambas as 

partes, ao mesmo tempo, usando um canal de comunicação que viabilize uma 

interação em tempo real. A forma assíncrona permite o armazenamento de 

dados, imagens e vídeos para posterior envio (Sousa et al., 2019, AAPD, 2021). 

Durante décadas, pesquisas mostraram que o vídeo pode melhorar o 

conhecimento das pessoas sobre tópicos de saúde, promover mudanças de 

comportamento, servir de instrumento para a transferência de conhecimento, 
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reforçar a memorização de conteúdo, facilitar a tomada de decisões (Hébert et 

al., 2020; Tuong e Larsen, 2020). Uma meta-análise sobre comunicação em 

saúde sugere que narrativas transmitidas por áudio e vídeo seriam mais 

persuasivas do que informações impressas (Shen et al., 2011; Triv, 2013).  

Diversas plataformas, aplicativos e mídias sociais são atualmente utilizadas 

para a comunicação profissional, incluindo a realização de videoconferências 

entre profissionais e pacientes. Dentre os aplicativos sociais, o WhatsApp é 

utilizado por 2 milhões de pessoas, é considerado o aplicativo mais popular do 

planeta e utilizado como fonte principal de informação por 79% dos brasileiros 

(Oberlo, 2020). Considerando a evolução na disseminação dos meios de 

comunicação e o acesso da população a esses meios, no Brasil, a cada minuto, 

46 celulares são ativados, resultado da venda de 24 milhões de smartphones 4G 

no ano de 2019, representando uma cobertura de internet móvel em 97% dos 

municípios brasileiros (Tilt, 2020). Somado a isso, as intervenções via celular são 

cada vez mais utilizadas em campanhas de promoção da saúde, pois oferecem a 

possibilidade de disseminar mensagens automatizadas, oportunas e específicas 

para um público-alvo (Yepes et al., 2016). 

Por outro lado, alguns programas específicos para a realização de vídeo-

consulta e videoconferências na área médica e odontológica vem sendo 

desenvolvidos com a finalidade de promover um ambiente mais seguro, com 

gravação criptografada, imutabilidade e auditoria de integridade de dados e 

gerenciamento de informações de saúde com assinatura digital. Um programa 

que está em desenvolvimento, por um grupo da Universidade Federal da Paraíba, 

em parceria com outras universidades, é o Vídeo For Health (V4H), um serviço 
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de videoconferência com foco na área de saúde digital que tem como premissa 

ser uma interface segura para Teleconsulta, Teleorientação e Teleconsultoria 

(Sousa et al., 2019; Vídeo for Health-V4H, 2020). 

A ampliação na utilização das tecnologias de informação e comunicação 

pode ser uma forma de capacitar indivíduos e direcioná-los a melhorar suas 

condições e hábitos em saúde (Lotto, Aguirre, et al., 2020; Lotto, Strieder, et al., 

2020). A AAPD também reconheceu que a Teledontologia é uma tecnologia em 

expansão que pode apresentar resultados cada vez mais benéficos. No entanto 

é necessário avanço nas pesquisas, bem como o desenvolvimento de políticas e 

tecnologias visando facilitar sua implementação generalizada (AAPD, 2021). 

Nesse momento de distanciamento social, o uso de aplicativos sociais e 

plataformas de comunicação remotas, podem representar promissores 

instrumentos na alfabetização em saúde bucal, na orientação de crianças (e 

responsáveis) para a melhora da higiene bucal. Levando-se em consideração a 

falta de ensaios clínicos avaliando a eficácia da realização de intervenções 

educacionais de forma remota, com uso de plataformas de tecnologia de 

informação em saúde, verifica-se a necessidade da avaliação da eficácia de 

programas e aplicativos visando a Teleorientação em higiene bucal, para seu 

aprimoramento e também para aplicabilidades individuais e coletivas futuras. 
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2. Proposição 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a eficácia da teleorientação de higiene bucal por meio de uma 

plataforma virtual específica para comunicação em saúde e de um aplicativo de 

comunicação social em crianças de 6 a 10 anos de idade por meio de um estudo 

clínico ramdomizado.  

 

2.2 Objetivos específicos  

- Comparar a efetividade da transferência de conhecimentos em higiene 

bucal por meio da teleorientação (programa virtual de saúde e aplicativo social) 

com a orientação presencial;  

- Avaliar o método de escovação das crianças, tipo de dentifrício e escova 

utilizados, uso do fio dental, método e ambiente de escovação, expectoração pós-

escovação e local de armazenamento da escova, por meio de vídeos enviados 

pelos responsáveis antes e após a intervenção; 

- Verificar a eficácia na remoção do biofilme dental, antes e após as 

orientações, por meio do Índice de Placa Visível obtido com uso de pastilha 

evidenciadora e fotos do sorriso; 

- Avaliar, por meio de questionário, o nível de compreensão dos pais e 

cuidadores a respeito dos hábitos de higiene bucal, e também o nível de 
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compreensão dos pais e cuidadores a respeito da importância da escovação 

dental como medida preventiva; 

- Verificar a aceitação das famílias, como forma de acolhimento das 

dificuldades, de resolução de dúvidas, de escuta e de educação em saúde bucal. 
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3.Material e Métodos  



26 
 

 

3- Material e Métodos 

 

3.1 Delineamento experimental 

 

Inicialmente, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto – USP e cadastrado na Plataforma Brasil, tendo sido aprovado (Anexo A- 

CAAE: 39685920.7.0000.5419). Todos os pacientes selecionados foram 

informados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de 

Assentimento (Anexo B). O estudo foi registrado no Clinical Trials (Anexo C - 

Unique Protocol ID: CAAE 39685920.7.0000.5419) e o delineamento 

experimental foi realizado de acordo com o guia CONSORT para ensaios clínicos 

randomizados (Schulz, 2010). 

Este projeto foi delineado como um estudo randomizado controlado, com 

acompanhamento de 2 meses. O fator do estudo foi a efetividade da 

transferência de conhecimentos em higiene bucal entre dois métodos de 

teleorientação de higiene bucal síncronos com a orientação presencial. As 

variáveis de resposta foram a assimilação da orientação em higiene bucal por 

teleorientação e por orientação presencial e a hipótese é de que os conteúdos 

educacionais em saúde fornecidos de maneira remota por meio da teleorientação 

foram eficazes na orientação de higiene bucal das crianças.  

Todos os procedimentos presenciais foram realizados na Clínica de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo – FORP/USP. Os pacientes e responsáveis passaram por triagem 
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prévia visando avaliar possíveis sintomas da COVID-19 bem como aferição de 

temperatura. A equipe de saúde, incluindo profissionais e auxiliares de interior 

de clínica, realizou curso de capacitação de “Biossegurança em ambientes clínicos 

da FORP-USP”, sendo respeitados todos os protocolos de Biossegurança da 

Unidade (Manual de Biossegurança da FORP, 2021). 

 

3.2 Estudo piloto 

 

Após aprovação no Comitê de Ética, foi realizado um estudo piloto para 

adequação e calibração da metodologia proposta. Foram selecionadas 6 crianças 

para participar da pesquisa, e nesse momento, foi realizado o treinamento e 

calibração do operador e do auxiliar para análises das fotos e vídeos de escovação 

que serão o objeto de observação desse estudo. As crianças selecionadas no 

estudo piloto foram acompanhadas longitudinalmente e encaminhadas para 

receber tratamento odontológico na FORP-USP, caso necessário. Os participantes 

do estudo piloto não estão presentes na amostra final. 

 

3.3 Seleção dos pacientes 

  

O critério de inclusão para esse estudo foi crianças de 6 a 10 anos de 

idade, atendidas na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto/FORP-USP, com registro completo no prontuário, pais ou 

cuidadores que tivessem Smartphone com acesso à Internet, que se dispuseram 

a baixar os aplicativos de mídia social e o programa de saúde virtual (Vídeo for 
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Health-V4H) e concordaram em participar de todas as etapas da pesquisa 

mediante aceitação de Termo de Consentimento e Assentimento. 

Foram excluídas da pesquisa as crianças que apresentaram dor e/ou 

sensibilidade espontânea, dificuldade motora e distúrbios de saúde. 

 

3.4 A amostra  

Dentre 600 prontuários de pacientes da Clínica de Odontopediatria da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto que seriam elegíveis para a pesquisa, 

foi possível o contato telefônico com 100 pacientes. Destes, 60 atendiam aos 

critérios de inclusão do estudo e foram convidados a participar da pesquisa. Dos 

60 pacientes convidados, 42 aceitaram participar inicialmente (70,0%), mas 12 

deles (28,6%) desistiram, restando 30 voluntários que participaram da pesquisa 

até o final.  

O risco de cárie dentária dos participantes foi realizado de acordo com os 

critérios preconizado pela Disciplina de Odontopediatria da FORP-USP (avaliação 

do Risco e Atividade da doença cárie (Anexo F). 

 

3.5 Intervenção 

Os participantes do estudo foram aleatoriamente divididos em três grupos 

com 10 participantes em cada, onde as orientações de higiene bucal foram 

fornecidas por meio de:  
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1) Teleorientação videochamada pelo aplicativo WhatsApp (WhatsApp é 

um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz 

para smartphones) (disponível em https://www.whatsapp.com/?lang=pt_br); 

2) Teleorientação por meio plataforma de comunicação em saúde Vídeo 

for Health (V4H, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, é um serviço 

de videoconferência com foco nos requisitos de aplicações de Saúde Digital e na 

segurança de dados) (Sousa et al., 2019; Vídeo for Health-V4H, 2020);  

3) Orientações em consulta presencial na FORP-USP. 

O conteúdo abordado nas orientações de higiene bucal seguiu as 

recomendações da Disciplina de Odontopediatria da FORP-USP e da Associação 

Americana de Odontopediatria (AAPD, 2018), incluindo: 

• Higiene das mãos antes do ínicio da escovação; 

• Local adequado para a escovação (com espelho e com supervisão 

de um adulto); 

• Técnicas de escovação dental (adequada à motricidade da criança); 

• Frequência da escovação dental;  

• Características da escova dental (tamanho compatível com a 

cavidade bucal, extremidades arredondadas e cerdas macias); 

•  Tipo e quantidade de dentifrício (com teor convencional de flúor e 

técnica transversal de colocação do dentifrício na escova); 

• Técnicas de uso do fio dental (digital ou por meio de dispositivos); 

• Higiene da língua; 

• Necessidade de expectoração e enxágue da cavidade bucal;  
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• Local adequado para o armazenamento da escova de dentes 

(ambiente ventilado e afastada de outras escovas); 

• Integridade, periodicidade de troca e desinfecção das escovas (com 

digluconato de clorexidina a 0,12%);  

Além dos pontos citados acima também foi realizada resolução de 

eventuais dúvidas das famílias sobre demais aspectos da higiene bucal de cada 

criança. 

 

3.6 Randomização e cegamento  

  As tríades elegíveis foram alocadas aleatoriamente (1:1:1) para os 3 

grupos. A randomização foi realizada por meio de uma lista gerada por 

computador para a alocação dos participantes (Dallal et al.,2020). A sequência 

de alocação foi escondida e o mascaramento foi garantido usando envelopes 

fechados e opacos, mantidos em sigilo por um único pesquisador. 

 

3.7 Avaliação de autorrelato e entendimento sobre saúde bucal dos 

responsáveis  

 

Os instrumentos para essa avaliação foram dois questionários (Q1 e Q2, 

anexos D e E) desenvolvidos ao longo do estudo, elaborados, pré testados para 

validação e aplicados inicialmente no estudo piloto. Um checklist (Marchesan e 

Ramos, 2012) foi utilizado como base para elaboração dos mesmos. Na pré 
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testagem dos questionários foi verificada a aceitabilidade, clareza e 

entendimento. 

 Os questionários foram entregues de forma remota aos participantes, por 

meio do aplicativo WhatsApp, junto com o Termo de Consentimento e 

Assentimento (Anexo B), informando a autorização de participação, orientações 

de preenchimento e esclarecimento sobre os objetivos da pesquisa.  

O primeiro questionário (Q1), aplicado no início da intervenção, foi 

formulado com perguntas relativas a dados sociodemográficos e hábitos de 

higiene bucal. O segundo questionário (Q2), aplicado após a intervenção, foi 

formulado baseado em questões do Literacy Adult Questionaire (Bado et 

al.,2017; Adil et al., 2020; Buhr et al., 2020) e no PDHBQ (Dieng et al., 2020), 

com o objetivo de mensuração da mudança no padrão de escovação das crianças 

e na melhoria do entendimento da necessidade da escovação e da saúde bucal 

pelos cuidadores. Ainda no segundo questionário (Q2) foi feita  a mensuração da 

satisfação da criança participante  por meio do Facial Image Scale (FIS) 

(Buchanan e Niven, 2002). 

 

3.8 Vídeo como instrumento de avaliação da escovação dental 

 

Após a devolutiva do questionário 1 (Q1) e do questionário 2 (Q2) e o 

preenchimento pelos responsáveis participantes do estudo, foi enviada por meio 

da plataforma WhatsApp uma orientação para que se confeccionasse um vídeo 

da escovação dental da criança, do início desta até o final.  
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Esses vídeos foram analisados por 2 avaliadores devidamente calibrados 

levando-se em consideração o Sistema de Observação de Escovação à distância 

(TBOS) que caracteriza o comportamento da escovação de pais e filhos por vídeo, 

criado e validado em 2016 (Collett et al., 2016), observando-se a interação entre 

o cuidador e a criança e a aceitação da escovação por esta última. 

 Os vídeos foram codificados em passagens: início e término da escovação 

em segundos, observar se a criança higienizou as mãos antes da escovação, o 

local onde foi realizada a escovação, quantidade de dentifrício, enxague da boca 

com água e expectoração ao final, as condições e o armazenamento/desinfecção 

da escova, se o comportamento dos participantes do vídeo condiz com as 

respostas do questionário. Além disso, observou-se se houve o uso do fio dental, 

a técnica de escovação e sua duração; se o tempo de escovação foi igual em 

todas as áreas e, se houve consistência (se não houve alternância frequente). 

 

3.9 Avaliação do Índice de Placa Visível por meio de fotos 

 

Para que a avaliação do Índice de Placa Vísivel fosse possível, cada 

participante da pesquisa recebeu, via postal, um kit contendo escova dental, 

dentifrício, fio dental e pastilhas evidenciadoras de placa (Eviplac, Biodinâmica), 

assim como, a orientação para o uso dessas pastilhas. 

 Foram solicitadas, duas fotos frontais do sorriso da criança, feitas após a 

escovação dental e uso da pastilha evidenciadora, sendo a primeira solicitada no 

início do projeto e a segunda após a intervenção (Teleorientação via aplicativo 

social, plataforma virtual de saúde e orientação presencial de higiene bucal). 
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Todas as imagens foram obtidas pelos responsáveis, de seu aparelho celular, 

conforme foto modelo enviada aos mesmos (Figura 1), e devolvidas ao 

pesquisador via aplicativo WhatsApp. 

As imagens foram analisadas por dois examinadores calibrados levando-

se em consideração o Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene e Vermillion 

com scores que variam de 0 a 3, sendo o score 0 entendido como ausência de 

placa bacteriana, score 1 como presença de placa no 1/3 cervical ou até 3 

pequenas coleções isoladas em outras regiões; score 2 como presença de placa 

nos terços cervical e médio; score 3 como presença abundante de placa tomando 

mais que 2/3 da superfície (Llewelyn; Addy, 1979; Rovida et al., 2010).  

Para avaliação do índice de placa, considerou-se os seis dentes anteriores 

superiores e inferiores. As fotos foram avaliadas com luz ambiente em tela de 32 

polegadas.  

 

Figura 1: Imagem modelo enviada pelos responsáveis após uso do evideniador para 

determinação do índice de Placa. Adaptação do Índice de Higiene Oral Simplificado de 
Greene e Vermillion para os seis dentes anteriores superiores e inferiores 
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3.10 Teleorientação síncrona  

Os participantes dos grupos experimentais, receberam uma consulta de 

Teleorientação síncrona, através do aplicativo WhatsApp e Vídeo for Health-V4H 

respectivamente, com conteúdo padronizado sobre uso do fio dental e técnica de 

escovação. 

 

3.11 Vídeo como reforço educacional  

 

Uma semana após a intervenção, todas as famílias receberam um vídeo 

personalizado, executado por um dos operadores calibrados, com o conteúdo de 

reforço das orientações fornecidas durante fornecidas durante a orientação de 

higiene bucal. 

 

3.12 Etapas da intervenção  

 

As etapas da intervenção estão apresentadas no Esquema 1 . 

 

Esquema 1. Etapas da intervenção. 

Etapa 1 Foi feito contato telefônico inicial com objetivo de explicar o 

projeto de pesquisa e informar que, via Whatsapp, seria enviado 

o primeiro questionário (Q1) juntamente com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Assentimento da criança 

para aceite. 

Etapa 2 Via contato WhatsApp, os cuidadores receberam a orientação 

para a confecção de um vídeo mostrando a escovação completa 

da criança participante. 
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Etapa 3 Via contato WhatsApp, os cuidadores receberam a orientação 

para a confecção de uma foto do sorriso da criança após a 

escovação dentária e o uso da pastilha evidenciadora de placa.  

Etapa 4 Avaliação das fotos do sorriso e dos vídeos de escovação por 

dois operadores calibrados 

Etapa 5 A amostra foi randomizada aletoriamente em três grupos:1) o 

grupo que recebeu, por meio do aplicativo social WhatsApp, 

uma Teleorientação por vídeo chamada de higiene bucal 

padronizada; 2) o grupo que recebeu, uma Teleorientação de 

vídeo chamada de higiene bucal padronizada através da 

Plataforma V4H; e 3) o grupo que recebeu as mesmas 

orientações de forma presencial. 

Etapa 6 Via contato WhatsApp, os cuidadores receberam o questionário 

Q2 para ser respondido.  

Etapa 7 Via WhatsApp, os cuidadores receberam a orientação para a 

confecção de um segundo vídeo mostrando a escovação 

completa da criança participante.  

Etapa 8   Via WhatsApp, os cuidadores receberam a orientação para a 

confecção de uma segunda foto do sorriso da criança após a 

escovação dentária e o uso de pastilha evidenciadora. 

Etapa 9 Todos os participantes receberam, via Whatsapp, vídeos 

personalizados com reforço do conteúdo de educação em saúde 

bucal abordado nas Teleorientações e orientações presenciais. 
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3.13 Análise estatística  

 

Cálculo da amostra 

 

 O tamanho da amostra foi 10 participantes em cada grupo, totalizando 30 

participantes, proporcionou poder do teste de 80% (β=0,20), com nível de 

significância de 5% (α=0,05) para tamanhos de efeitos grandes (f=0,60) nas 

comparações entre os grupos e médios (dz=0,50) nas comparações entre os 

tempos. Esse tamanho de amostra também proporciona poder do teste de 80% 

(β=0,20), com nível de significância de 5% (α=0,05) para tamanhos de efeitos 

grandes (w=0,57) nas análises de associação entre as variáveis. Os cálculos 

foram realizados com auxílio dos programas R e Gpower, de acordo com Prajapati 

et al. (2010). 

 

 

Cálculo da concordância interexaminadores 

Para calcular o índice de concordância entre os dois examinadores foi 

utilizada a porcentagem de concordância, estatística Kappa e o intervalo de 

confiança, calculados com auxílio do programa estatístico R. A interpretação do 

Kappa foi feita de acordo com Quadro 1 (Landis e Koch, 1977). 
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Quadro 1. Índice de concordância entre os examinadores 

Valores do Kappa Interpretação 

<0 Concordância pobre 

0-0,19 Concordância muito leve 

0,20-0,39 Concordância leve 

0,40-0,59 Concordância moderada 

0,60-0,79 Concordância substancial 

0,80-1,00 Concordância quase perfeita 

Fonte: Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agrément for categorical data. 

Biometrics 1977; 33: 159-174 R Core Team (2021). R: A language and environment 

 

 

Observa-se na Tabela 1 que a concordância entre os dois examinadores 

foi de 87,5%, com kappa ponderado de 0,7143. Ou seja, a concordância foi 

substancial de acordo com Landis e Koch, 1977. 

 

Tabela 1. Frequência (porcentagem) dos índices de placa visível avaliados pelos dois examinadores. 

Examinador 1 Examinador 2 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Grau 1 2 (25,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Grau 2 0 (0,0%) 3 (37,5%) 0 (0,0%) 
Grau 3 1 (12,5%) 0 (0,0%) 2 (25,0%) 

% de concordância=87,5%; Kappa ponderado=0,7143 (IC95%: 0,2269-1,0000) 

 

Os fatores de estudo avaliados para os 3 grupos da pesquisa foram: Grupo 

(orientação por vídeo chamada no WhatsApp, orientação pela plataforma VH4 e 

orientações presenciais) e tempo (antes e após as intervenções). 

As variáveis estudadas foram índice de placa visível, interação 

responsável/criança, aceitação da escovação, tempo de escovação, uso do fio 
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dental, se escarrou o creme dental, uso de quantidade adequada de creme 

dental, alternância entre as áreas na escovação, local de escovação adequado, 

se escovou todas as áreas. 

  Testou-se as seguintes hipóteses nulas: 

H0: Não há diferença entre os sexos quanto ao índice de placa. 

H0: Não há correlação entre o índice de placa e a idade. 

H0: Não há diferença entre o índice de placa avaliado antes e após as 

orientações. 

H0: Não há diferença entre os grupos quanto ao índice de placa. 

H0: Não há diferença entre o tempo de escovação avaliado antes e após 

as orientações. 

H0: Não há diferença entre os grupos quanto ao tempo de escovação. 

H0: Não há associação entre os grupos e as variáveis categóricas de 

higiene bucal avaliadas antes e após as orientações. 

H0: Não há diferença entre os grupos quanto a porcentagem de itens de 

higiene bucal que tiveram melhora após as orientações. 

 

Foram realizadas análises descritivas e exploratórias de todos os dados 

dos responsáveis e das crianças. Para comparar os sexos quanto ao índice de 

placa foi utilizado o teste não paramétrico de Mann Whitney. Para análise da 

relação entre o índice de placa e a idade foi utilizada análise de correlação de 

Spearman. As comparações entre os tempos antes e após as intervenções quanto 

ao índice de placa e tempo de escovação foram realizadas pelo teste não 

paramétrico de Wilcoxon pareado. As comparações entre os grupos quanto ao 
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índice de placa, tempo de escovação e porcentagem de itens de higiene bucal 

com melhora após as orientações foram realizadas pelo teste não paramétrico de 

Kruskal Wallis. As associações entre as variáveis categóricas e os grupos foram 

analisadas pelo teste Exato de Fisher. Todas as análises foram realizadas com 

auxílio do programa R e com nível de significância de 5%. (R Core Team, 2021). 
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4.Resultados 
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4- Resultados 

 

       Avaliando-se as características demográficas da amostra, observou-se que 

96,7% dos responsáveis são do sexo feminino, com idade média de 36,8 anos, 

variando de 21 a 61 anos e a maioria com escolaridade de pelo menos ensino 

médio completo (73,3%). Também pode ser observado que 76,7% dos 

participantes eram responsáveis por até 2 crianças (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Análise descritiva das características sociodemográficas dos responsáveis 

pelas crianças que participaram do projeto (n=30). 

Variável Categoria Frequência (%) 

Sexo do responsável 
Feminino 29 (96,7%) 
Masculino 1 (3,3%) 

Escolaridade 

Fundamental incompleto 3 (10,0%) 
Fundamental completo 1 (3,3%) 
Médio incompleto 0 (0,0%) 
Médio completo 18 (60,0%) 
Superior incompleto 1 (3,3%) 
Superior completo 3 (10,0%) 
Outros 4 (13,3%) 

Número de crianças pelas 
quais é responsável 

1 11 (36,7%) 
2 12 (40,0%) 
3 4 (13,3%) 
4 2 (6,7%) 
5 1 (3,3%) 

 
Média (desvio padrão) Mediana (Mínimo; 

máximo) 

Idade (anos) 36,8 (9,7) 37,5 (21,0; 61,0) 

  

 

Quando questionados antes das orientações (Tabela 3), todos os 

responsáveis responderam que acham importante escovar os dentes. A maioria 

(76,7%) respondeu que os dentes das crianças são escovados pelo menos duas 

vezes ao dia e 43,3% que as crianças usam fio dental. Ainda, 36,7% dos 

responsáveis, antes das orientações, não auxiliavam ou achavam difícil auxiliar a 

criança na escovação e 56,7% acreditavam que o tempo de escovação da criança 
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era suficiente. Na maioria dos casos, a própria criança era quem colocava o creme 

dental (73,3%) e 66,7% foram ao dentista nesse ano. 

Quanto ao acesso ao tratamento odontológico, 73,3% classificaram como 

de fácil acesso. Ainda 96,7% das crianças têm sua própria escova. 

 

Tabela 3. Análise descritiva das respostas dos responsáveis pelas crianças que 
participaram do projeto, antes das orientações sobre higiene bucal (n=30). 
Variável Categoria Frequência (%) 

Acha importante escovar 
os dentes 

Não 0 (0,0%) 
Sim 30 (100,0%) 

Frequência diária de 
escovação dos dentes da 
criança 

1 vez 7 (23,3%) 
2 ou mais vezes 23 (76,7%) 

A criança usa fio dental 
Não 17 (56,7%) 
Sim 13 (43,3%) 

Como é auxiliar a criança 
na escovação 

Não auxilia 3 (10,0%) 
Acha difícil 8 (26,7%) 
Acha fácil 19 (63,3%) 

Quanto tempo demora a 
escovação da criança 

Muito pouco 5 (16,7%) 
Pouco 8 (26,7%) 
O suficiente 17 (56,7%) 

Usa creme dental 
Não 0 (0,0%) 
Sim 30 (100,0%) 

Quem coloca o creme 
dental 

A criança 22 (73,3%) 
O responsável 8 (26,7%) 

Última visita da criança ao 
dentista 

Nunca foi 1 (3,3%) 
Faz mais de um ano 9 (30,0%) 
Neste ano 20 (66,7%) 

A criança tem fácil acesso 
ao tratamento 
odontológico 

Não sabe por que nunca 
procurou 

3 (10,0%) 

Não 5 (16,7%) 
Sim 22 (73,3%) 

A escova de dentes da 
criança é usada somente 
por ela 

Não 1 (3,3%) 

Sim 29 (96,7%) 

 

 As respostas dos responsáveis após a intervenção são apresentadas nas 

Tabelas 4 e 5. Após as orientações de higiene bucal, todos os responsáveis se 

sentiam capazes de ajudar a criança a ter boa saúde bucal. Ainda, 70,4% das 

crianças escovaram os dentes 2 a 5 vezes ao dia na última semana e 25,9% mais 

de 5 vezes ao dia. Nota-se também que 74,1% estão satisfeitas com a saúde 



43 
 

 

bucal da criança e 92,6% acham importante usar o fio dental. Todas as crianças 

e 96,3% dos responsáveis gostaram de participar do projeto, mas 25,9% tiveram 

dificuldades com acesso à internet.  

Quando questionados sobre sugestões ou queixas, a maioria fez elogios 

ao projeto, com as seguintes afirmações: “foi muito bom participar de vídeo 

chamada e minhas filhas gostaram muito de participar”, “Ótimo o projeto!”, 

“Gostaria que tivesse mais vezes essa ajuda.”, “Amei a paciência e explicação. 

Nota 1000!”, “Só agradeço por mais essa oportunidade na USP”, “Quero 

cumprimentar a Dentista. Foi muito atenciosa. Mesmo por vídeo, meu filho 

conseguiu entender e realizar a forma correta de escovação.”, entre outros. 

Quanto às sugestões foram colocadas que “Gostaria que tivesse mais vezes” e 

“Como é feito usando a internet em tempo real poderia melhorar a plataforma 

de atendimento pois a internet cai muito. Ficaria bom para o paciente e para a 

Dentista também”. 
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Tabela 4. Análise descritiva das respostas dos responsáveis pelas crianças que 
participaram do projeto, após as orientações sobre higiene bucal (n=27). 

Variável Categoria Frequência (%) 

Sente-se capaz de ajudar 
a criança a ter uma boa 
saúde bucal 

Não 0 (0,0%) 

Sim 27 (100,0%) 

Frequência com que a 
criança escovou os dentes 
na última semana 

Não escovou 1 (3,7%) 
Entre 2 a 5 vezes 19 (70,4%) 
Mais de 5 vezes 7 (25,9%) 

Sente-se feliz com a saúde 
bucal da criança 

Não sabe 3 (11,1%) 
Não 4 (14,8%) 
Sim 20 (74,1%) 

Acha importante escovar 
os dentes 

Não 0 (0,0%) 
Sim 27 (100,0%) 

Acha importante usar fio 
dental 

Não 2 (7,4%) 
Sim 25 (92,6%) 

Compreendeu as 
informações de escovação 
que foram passadas 

Não 0 (0,0%) 
Sim 27 (100,0%) 

Enfrentou dificuldades 
com o acesso à internet 

Não 20 (74,1%) 
Sim 7 (25,9%) 

A criança gostou de 
participar do projeto 

Não 0 (0,0%) 
Sim 27 (100,0%) 

O responsável gostou de 
participar do projeto 

Achou difícil 1 (3,7%) 
Sim 26 (96,3%) 

 

Tabela 5. Sugestões dos responsáveis pelas crianças que participaram da pesquisa, 
após as orientações sobre higiene bucal (n=27). 

Variável Frequência (%) 

Gostaria que tivesse mais vezes 1 (3,7%) 
Precisa marcar as consultas 1 (3,7%) 
Como é feito usando a internet em tempo real poderia 
melhorar a plataforma de atendimento porque a 
internet cai muito ficaria bom para o paciente e para o 
Dentistas também 

 
 
 

1 (3,7%) 

 

 A maioria das crianças é do sexo feminino (66,7%), com idade média de 

7,8 anos, variando de 6 a 10 anos e com moderado ou alto risco de cárie (96,6%), 

conforme demonstrado na Tabela 6. 
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Tabela 6. Análise descritiva das características demográficas e risco de cárie das 
crianças que participaram do projeto (n=30). 

Variável Categoria Frequência (%) 

Sexo da criança 
Feminino 20 (66,7%) 
Masculino 10 (33,3%) 

Risco de cárie 
Baixo 1 (3,3%) 
Moderado 13 (43,3%) 
Alto 16 (53,3%) 

 
Média       (desvio padrão) Mediana (Mínimo; 

máximo) 

Idade (anos)   7,8               (1,5) 8,0 (6,0; 10,0) 

 

 

 Não houve diferença significativa entre os sexos quanto ao índice de placa 

(p>0,05), conforme apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Índice de placa da amostra antes e após as orientações em função do sexo. 
Tempo Categorias Sexo 

Feminino Masculino 

Antes das 
orientações 

0 - Frequência (1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

1 - Frequência (%) 2 (10,0%) 2 (20,0%) 

2 - Frequência (%) 9 (45,0%) 3 (30,0%) 

3 - Frequência (%) 9 (45,0%) 5 (50,0%) 

Mediana (mínimo; 
máximo) 

2 (1; 3) 2,5 (1; 3) 

p-valor p=0,9649 

Após as orientações 

0 - Frequência (1%) 0 (0,0%) 2 (20,0%) 

1 - Frequência (%) 9 (45,0%) 3 (30,0%) 

2 - Frequência (%) 11 (55,0%) 5 (50,0%) 

3 - Frequência (%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Mediana (mínimo; 
máximo) 

2 (1; 2) 1,5 (0; 2) 

p-valor p=0,5379 
1Porcentagens em relação ao total de crianças em cada sexo. 0: ausência de placa bacteriana, 1. presença 
de placa no 1/3 cervical ou até 3 pequenas coleções isoladas em outras regiões; 2. presença de placa 

nos terços cervical e médio; 3. presença abundante de placa tomando mais que 2/3 da superfície 
(Llewelyn; Addy, 1979; Rovida et al., 2010). 

 

 Também não houve correlação significativa entre a idade e o índice de 

placa, nessa faixa de idade estudada, ou seja, entre 6 e 10 anos (Figura 2). 
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Figura 3. Índice de placa avaliados antes e após as orientações em função da idade. 
Antes das orientações r=-0,1454 (p=0,4434); após as orientações r=-0,3386 
(p=0,0671). 

  

Na Tabela 8 e Figura 3 pode-se observar que nos três grupos avaliados, o 

índice de placa diminuiu significativamente após as orientações (p<0,05), sem 

diferença significativa entre os grupos. No tempo inicial, o maior índice observado 

foi o 3 (presença abundante de biofilme dental tomando mais que 2/3 da 

superfície), já após as orientações, o maior índice observado foi o 2 (presença de 

biofilme dental nos terços cervical e médio). 

Tabela 8. Mediana, valor mínimo e máximo do índice de placa em função do grupo e do tempo. 

Grupo Tempo p-valor 

Antes da orientação Após a orientação 

Presencial 2,5 (1; 3) 2 (0; 2) 0,0117 
WhatsApp 2 (1; 3) 1 (0; 2) 0,0431 
Plataforma VH4 3 (2; 3) 2 (1; 2) 0,0077 

p-valor 0,0787 0,1843  
0: ausência de placa bacteriana, 1. presença de placa no 1/3 cervical ou até 3 pequenas coleções 
isoladas em outras regiões; 2. presença de placa nos terços cervical e médio; 3. presença 

abundante de placa tomando mais que 2/3 da superfície (Llewelyn; Addy, 1979; Rovida et al., 
2010). 
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Figura 4. Box plot do índice de placa em função do grupo e do tempo. 

 

 Observa-se na Tabela 9 e Figura 4 que o tempo de escovação aumentou 

significativamente em todos os grupos (p<0,05), sem diferença significativa entre 

eles (p>0,05). 

 

Tabela 9. Mediana, valor mínimo e máximo tempo de escovação (minutos) em função 
do grupo e do tempo. 

Grupo Tempo p-valor 

Antes da orientação Após a orientação 

Presencial 0,9 (0,5; 2,4) 2,4 (1,4; 3,1) 0,0077 
WhatsApp 1,2 (0,8; 3,5) 2,7 (1,1; 6,0) 0,0117 
Plataforma VH4 1,0 (0,7; 1,4) 2,0 (0,8; 3,0) 0,0069 

p-valor 0,0746 0,1531  
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Figura 5. Box plot do tempo de escovação (minutos) em função do grupo e do tempo. 

 

 Não houve associação significativa entre variáveis categóricas de higiene 

bucal e os grupos (p>0,05) como demonstrado na Tabela 10. Antes e após a 

orientação, em todos os casos, havia interação responsável/criança e todas as 

crianças expectoraram o creme dental. Também em todos os casos o local era 

adequado. No grupo presencial, uma criança não aceitou bem a escovação antes, 

mas, após as orientações, todas as crianças passaram a aceitar.  

Nenhuma criança usou fio dental antes da orientação, mas após a 

orientação, 80,0%, 60,0% e 30,0% dos grupos presencial, WhatsApp e VH4, 

respectivamente passaram a utilizar o fio dental.  

A quantidade de dentifrício passou de 20,0%, 60,0% e 40,0% de casos 

com adequada quantidade antes para 100,0%, 90,0% e 80,0% depois das 

orientações nos grupos presencial, WhatsApp e VH4, respectivamente. Nota-se 

também que 80,0%, 100,0% e 100,0% faziam alternância das áreas antes das 

orientações, sendo que essas porcentagens passaram para 60,0%, 80,0% e 
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50,0% após as orientações nos grupos presencial, WhatsApp e VH4, 

respectivamente. Ainda, 30,0%, 20,0% e 10,0% escovaram todas as áreas antes 

das orientações, passando para 60,0%, 50,0% e 60,0% nos grupos presencial, 

WhatsApp e VH4, respectivamente, após as orientações. 

 Na Tabela 11 são apresentadas as distribuições de frequências em cada 

grupo antes e após as orientações. Observa-se um caso (10,0%) de melhora na 

aceitação da escovação no grupo presencial. Para fio dental observa-se oito casos 

(80,0%) de melhora no uso no grupo presencial,6 casos (60,0%) de melhora no 

grupo WhatsApp e 3 casos de melhora no grupo VH4. Para quantidade adequada 

de creme dental, houve melhora em 8 casos (80,0%) do grupo presencial, 3casos 

(30,0%) no grupo WhatsApp e cinco casos (50,0%) no grupo VH4. Para 

escovação em todas as áreas houve melhora em quatro casos (40,0%) do grupo 

presencial, 3 casos (30,0%) no grupo WhatsApp e 5 casos (50,0%) no grupo 

VH4.  
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Tabela 10. Frequência (1%) de variáveis relacionados à higiene bucal avaliados em função do grupo e do tempo. 
Variável Grupo Tempo 

Antes da orientação Após a orientação 

Não Sim Não Sim 

Interação responsável/criança 

Presencial 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

WhatsApp 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

p-valor - - 

Aceitação da escovação 

Presencial 1 (10,0%) 9 (90,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

WhatsApp 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 0 (0,0%) 10 (100,0 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

p-valor p=1,0000 - 

Uso do fio dental 

Presencial 10 (100,0%) 0 (0,0%) 2 (20,0%) 8 (80,0%) 

WhatsApp 10 (100,0%) 0 (0,0%) 4 (40,0%) 6 (60,0%) 
Plataforma VH4 10 (100,0%) 0 (0,0%) 7 (70,0%) 3 (30,0%) 

p-valor - p=0,1030 

Expectoração do creme dental 

Presencial 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 
WhatsApp 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

p-valor - - 

Quantidade adequada de creme dental 

Presencial 8 (80,0%) 2 (20,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

WhatsApp 4 (40,0%) 6 (60,0%) 1 (10,0%) 9 (90,0%) 

Plataforma VH4 6 (60,0%) 4 (40,0%) 2 (20,0%) 8 (80,0%) 

p-valor p=0,2484 p=0,7537 

Alternância entre áreas 

Presencial 2 (20,0%) 8 (80,0%) 4 (40,0%) 6 (60,0%) 

WhatsApp 0 (0,0%) 10 (100,0%) 2 (20,0%) 8 (80,0%) 
Plataforma VH4 0 (0,0%) 10 (100,0%) 5 (50,0%) 5 (50,0%) 

p-valor p=0,3103 p=0,5101 

Local adequado 

Presencial 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 
WhatsApp 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 0 (0,0%) 10 (100,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

p-valor - - 
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Variável Grupo Tempo 

Antes da orientação Após a orientação 

Não Sim Não Sim 

 
Escovação de todas as áreas 

P     

Presencial 7 (70,0%) 3 (30,0%) 4 (40,0%) 6 (60,0%) 
WhatsApp 8 (80,0%) 2 (20,0%) 5 (50,0%) 5 (50,0%) 
Plataforma VH4 9 (90,0%) 1 (10,0%) 4 (40,0%) 6 (60,0%) 

p-valor p=0,8465 p=1,0000 
1Porcentagens em relação ao número de crianças em cada grupos (n=10) 
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Tabela 11. Frequência (1%) das alterações ocorridas nas variáveis relacionados à higiene bucal após as orientações, em cada grupo. 
Variável Grupo Antes da 

orientação 

Após a orientação 

Não Sim 

Interação responsável/criança 

Presencial 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

WhatsApp 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Aceitação da escovação 

Presencial 
Não 0 (0,0%) 1 (10,0%) 
Sim 0 (0,0%) 9 (90,0%) 

WhatsApp 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Uso do fio dental 

Presencial 
Não 2 (20,0%) 8 (80,0%) 
Sim 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

WhatsApp 
Não 4 (40,0%) 6 (60,0%) 

Sim 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Plataforma VH4 
Não 7 (70,0%) 3 (30,0%) 

Sim 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Expectoração do creme dental 

Presencial 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

WhatsApp 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Quantidade adequada de creme dental 

Presencial 
Não 0 (0,0%) 8 (80,0%) 
Sim 0 (0,0%) 2 (20,0%) 

WhatsApp 
Não 1 (10,0%) 3 (30,0%) 

Sim 0 (0,0%) 6 (60,0%) 

Plataforma VH4 
Não 1 (10,0%) 5 (50,0%) 
Sim 1 (10,0%) 3 (30,0%) 
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Variável Grupo Antes da 
orientação 

Após a orientação 

Não Sim 

Alternância entre áreas 

Presencial 
Não 2 (20,0%) 0 (0,0%) 
Sim 2 (20,0%) 6 (60,0%) 

WhatsApp 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 2 (20,0%) 8 (80,0%) 

Plataforma VH4 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 5 (50,0%) 5 (50,0%) 

Local adequado 

Presencial 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

WhatsApp 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Plataforma VH4 
Não 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Sim 0 (0,0%) 10 (100,0%) 

Escovação de todas as áreas 

Presencial 
Não 3 (30,0%) 4 (40,0%) 
Sim 1 (10,0%) 2 (20,0%) 

WhatsApp 
Não 5 (50,0%) 3 (30,0%) 
Sim 0 (0,0%) 2 (20,0%) 

Plataforma VH4 
Não 4 (40,0%) 5 (50,0%) 
Sim 0 (0,0%) 1 (10,0%) 

1Porcentagens em relação ao número de crianças em cada grupos (n=10) 
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Na Tabela 12 pode-se observar que não houve diferença significativa entre 

os três grupos quanto aos fatores de higiene bucal avaliados que tiveram melhora 

após as orientações. Entre os 10 fatores analisados (índice de placa, tempo de 

escovação, interação responsável/criança, aceitação da escovação, uso de fio 

dental, expectoração do creme dental, quantidade de creme dental, alternância 

entre áreas, local adequado e escovação de todas as áreas), a média de melhora 

no grupo presencial foi de 40,0% dos itens, variando de 2 a 6 itens com melhora. 

A média de melhora no grupo WhatsApp foi de 29,0% dos itens, variando de 1 a 6 

itens com melhora. Já no grupo VH4, a porcentagem média de melhora foi de 35,0% 

dos itens com variação de 2 a 5 itens com melhora. 

 

Tabela 12. Número e porcentagem de itens de higiene bucal que tiveram melhora após a 
orientação entre os 110 itens avaliados, em função do grupo. 

Grupo Número de itens com melhora Porcentagem de itens com 
melhora 

Média (desvio 
padrão) 

Mediana (valor 
mínimo e 
máximo) 

Média (desvio 
padrão) 

Mediana (valor 
mínimo e 
máximo) 

Presencial 4,0 (1,2) 4,0 (2,0-6,0) 40,0 (11,6) 40,0 (20,0-60,0) 
WhatsApp 2,9 (1,5) 3,0 (1,0-6,0) 29,0 (15,2) 30,0 (10,0-60,0) 
Plataforma VH4 3,5 (1,2) 4,0 (2,0-5,0) 35,0 (11,8) 40,0 (20,0-50,0) 

p=0,1677. 1índice de placa, tempo de escovação, interação responsável/criança, aceitação da 

escovação, uso de fio dental, cuspiu o creme dental, quantidade de creme dental, alternância entre 
áreas, local adequado, escovou todas as áreas. 

 

  



55 
 

 

 

 

5. Discussão 
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5- Discussão  

De acordo com Carrer et al.,2020, a OMS já recomendava aos seus países 

membros, antes mesmo da pandemia, o Telessaúde como estratégia para melhorar 

a qualidade dos serviços, principalmente em sistemas universais, como o Sistema 

Único de Saúde (SUS), abrindo assim oportunidades para a saúde bucal retomar a 

prestação de diversos serviços remotamente, além de permitir a execução de 

atividades educativas, individuais ou coletivas, através da Teleorientação. 

Além de apresentar impactos mundial sobre muitos aspectos da vida humana 

e de nosso planeta, em avaliação do impacto da Pandemia por COVID-19 nos 

atendimentos odontopediátricos do SUS no Brasil, observarou-se em quase todos 

os municípios brasileiros (5.564 de 5.570) com registros odontológicos no DATA-

SUS, a redução de 66% nos tratamentos odontopediátricos, desde o aparecimento 

do primeiro caso da COVID-19 (Chisini et al.,2021). Considerando o período de 

contágio exponencial (abril/2020), observou-se redução drástica de 89% no total 

de procedimentos de Odontopediatria. O mesmo cenário ocorreu na Clínica de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP), onde 

houve suspensão das atividades no ano de 2020 e retomada dos atendimentos em 

2021 com 40% da sua atividade, o que impulsionou a busca pela incorporação de 

tecnologias a favor da Odontopediatria, levando ao surgimento desse programa, 

buscando dar continuidade às atividades preventivas que foram interrompidas em 

função da Pandemia por COVID-19. 

Assim, o presente estudo foi desenvolvido na busca por novas estratégias de 

cuidado e orientação às crianças e famílias de forma remota, mediada por 
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Tecnologias de Informação e Comunicação, ainda não proposta na literatura, e  em 

preocupação a alta demanda e necessidade de tratamento que poderiam ocorrer na 

retomada das atividades clínicas, sendo nossa busca justificada pelo progresso 

contínuo no campo da Tecnologia de Informação e Comunicação e o acesso 

universal às plataformas de comunicação social, permitindo aos profissionais da 

saúde bucal  transcender algumas das barreiras tradicionais existentes nos fluxos 

de trabalhos clínicos e tecnológicos (Talla et al. , 2020), encontrando maneiras de 

enfrentamento às situações de crise, como a pandemia de COVID-19, bem como 

implementar de forma  contínua a Teledontologia. Esforços para reduzir o impacto 

negativo da pandemia na saúde bucal infantil devem ser enfatizados, como a 

Teleodontologia para a atenção primária a saúde, que pode ser adaptada para 

abordagens preventivas e vem de encontro a reforçar nosso objetivo de incorporar 

a Teleorientação nos programas preventivos da clínica de Odontopediatria da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP). 

Na elaboração da metodologia desse estudo, inicialmente pensamos em fazer 

vídeos com conteúdos educativos e orientação de escovação que seriam 

compartilhados com as famílias. Mas, esse método não abrangeria a orientação 

individual que buscavámos e não atenderia a necessidade exclusiva da criança ou 

da família. Então, entendemos que um atendimento remoto individual permitiria um 

contato mais próximo e uma intervenção voltada para as dificuldades de cada 

criança para que os resultados fossem efetivos. Inglehart em sua revisão sistemática 

teve o mesmo entendimento: observou que um componente da Teledontologia a 

considerar é que todas as intervenções disponíveis na literatura foram não 

personalizadas. E acredita que atividades preventivas para doenças bucais devem 
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ser individualizadas, quando possível, com base no risco basal do paciente e na 

preservação da saúde bucal como um todo, e não em aspectos isolados (Schmalz e 

Ziebolz 2020). 

Os resultados obtidos no presente estudo mostraram eficácia de ambos 

métodos de Teleorientação em higiene bucal, por meio de plataforma virtual ou 

aplicativo social, em auxiliar crianças e responsáveis na execução adequada da 

higiene bucal. Embora os resultados entre o grupo presencial e os grupos que 

receberam a Teleorientação tenham sido semelhantes, esta estratégia educacional 

influenciou mudanças de padrão de escovação dentária e da percepção familiar 

sobre a importância da saúde bucal. 

Nossos resultados são consistentes com anteriormente relatados acerca da 

influência positiva do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (Giudice at 

al., 2020), que afirmam que incorporação das Tecnologias de Informação e 

comunicação, da Teleodontologia na rotina odontológica, pode complementar o 

atendimento aos pacientes, sendo recurso para educação e escuta em saúde bucal. 

Relata-se também vantagens para retomada das atividades preventivas, além de 

ser oportunidade valiosa para viabilizar o acesso dos pacientes à saúde, reduzindo 

o impacto negativo da pandemia na saúde bucal da população e adaptando 

abordagens preventivas para cuidados primários de saúde bucal (Moraes et al., 

2020). Para alguns autores, a teleorientação pode ser incorporada à prática 

odontológica de rotina, pois oferece uma ampla gama de aplicações, levando a 

diminuição da exposição desnecessária de pacientes saudáveis ou não infectados, 

diminuindo suas visitas aos consultórios odontológicos (Ghai et al., 2020). 
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 Sendo assim, a Teleodontologia pode contribuir para a educação em saúde 

personalizada por meio do uso de videoconferências, mas também com aplicativos 

de smartphone (Underwood et al., 2015, Giudice e Brucoli, 2020) ou mensagens de 

texto se a personalização for devidamente incorporada à estratégia. A 

personalização de informações em Teleodontologia pode aumentar o interesse e o 

envolvimento de seus usuários (Garnett et al., 2015) e podem fornecer ainda melhor 

adesão e motivação para alcançar mudanças comportamentais para promover 

hábitos de saúde benéficos (Joda et al., 2020). Assim, espera-se que a combinação 

de aplicativos digitais com qualidades e habilidades humanas melhore 

significativamente a saúde bucal e a qualidade de vida (Fernández et al., 2021) que 

em nosso estudo se exemplifica através da diminuição significativa do índice de 

placa em todos os grupos, da melhora do comportamento de escovação das crianças 

e do entendimento da importância da higiene bucal pelas famílias. 

A avaliação da teleorientação nos mostrou que o uso de plataformas de 

comunicação que possuam baixo custo, interfaces intuitivas que permitam a fácil 

utilização pelos usuários e a inclusão de chamadas de voz e vídeo, podem ser mais 

facilmente utilizadas para educação em saúde. Estas representam uma solução para 

evitar agravos e descompensações do estado de saúde dos pacientes, garantindo 

monitoramento remoto frequente, além de fornecerem feedback imediato e 

adequado ao profissional, fácil acesso a consultas eficientes e oportunidades de 

desenvolver programas educacionais em saúde bucal (Chen et al., 2003, Roxo et 

al., 2018, Santana et al., 2020). Os estudos de Carrard et al. (2018), 

Georgakopoulou (2020) e Machado (2020) confirmam que o uso de aplicativos 
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móveis na Odontologia tem alcançado resultados positivos facilitando o 

Telemonitoramento, a Teleorientação e melhorando os resultados clínicos. 

Um dos pontos que nos preocupava durante a implementação da 

metodologia do programa de Teleorientação em higiene bucal,  era a aceitação da 

Teleodontologia pelos pacientes, ou a dificuldade de comunicação por não ser face 

a face e exigir recursos como a internet, sendo essa essencial para o objetivo do 

nosso projeto, mas estudos anteriores também já mostraram que a Teledontologia 

está gradualmente ganhando aceitação por parte dos pacientes, bem como dos 

profissionais de saúde (Petcu et al., 2017; Estai, 2018). Em nosso estudo, os 

participantes mostraram-se otimistas quanto ao uso da Teledontologia e avaliaram 

positivamente os itens de conteúdo e qualidade do serviço, sendo que todas as 

famílias, em resposta ao questionário enviado após a intervenção disseram ter 

compreendido as informações fornecidas. Todas as crianças e 96,3% dos 

responsáveis relataram satisfação em participar do projeto. 

Os nossos resultados corroboram a indicação da Teleorientação de higiene 

bucal como medida preventiva e eficaz em crianças. Em uma revisão sistemática e 

meta-análise de Fernández e Wadia (2021) foi concluído que o uso de 

Teledontologia em comparação com estratégias convencionais pode resultar em 

uma grande redução no índice de placa, redução no índice gengival e na incidência 

de lesões de manchas brancas com um efeito aumentado ao longo do tempo. As 

evidências sugerem que a Teleodontologia, particularmente mHealth (mensagens e 

aplicativos), é uma ferramenta clínica promissora para a prevenção e promoção da 

saúde bucal, especialmente sob a virtualização acelerada da odontologia. Segundo 

Alabdullah (2018), em sua revisão sistemática com o objetivo de avaliar a validade 
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do uso da Teleodontologia no exame e diagnóstico de higiene bucal, afirma que a 

Teledontologia pode ser comparável ao presencial para triagem oral, especialmente 

em programas escolares, áreas rurais e áreas com acesso limitado, sendo que a 

identificação de doenças bucais, encaminhamentos e teleconsultas são possíveis e 

válidos, levando ao aumento de oportunidades de atendimento e cuidado. 

Em estudo comparativo da Teleodontologia com as atividades presenciais de 

prevenção e promoção da saúde bucal sugere-se que a Teleodontologia pode 

permitir uma educação estruturada e providenciar um tempo específico e mais 

extenso para essas atividades educativas (Irving et al., 2018). Esta modalidade 

permite também a repetição e o reforço da educação entre as consultas 

odontológicas com um potencial significativo para melhorar os resultados. 

Uma vez que a Teleodontologia ainda é uma ferramenta em fase de estudos 

e desenvolvimento de políticas para seu desenvolvimento e ampla implementação, 

mais estudos são necessários para o desenvolvimento e aprimoramento de 

tecnologias e para avaliar diferentes potenciais de aplicação. Assim, estudos futuros 

poderão ser realizados incluindo estudos similares visando avaliar a longo prazo os 

efeitos da Teleorientação ou a associação entre métodos, presencial e virtual. É 

importante ainda, avaliar a necessidade de realização de reforços periódicos das 

orientações fornecidas, bem como avaliar os impactos na saúde bucal, incluindo 

incidência de lesões de cárie dental, gengivite e demais doenças que acometem a 

cavidade bucal de crianças, adolescentes, adultos e idosos, incluindo os portadores 

de necessidades especiais.  
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6. Conclusão  
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6- Conclusão 

Com base nos resultados do presente ensaio clínico, pôde-se concluir que os 

métodos de teleorientação em higiene bucal (aplicativo social e plataforma virtual 

de saúde) foram eficazes em fornecer orientação em higiene bucal de crianças, 

melhorando os conhecimentos e hábitos de maneira similar ao método de 

orientação presencial. 
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Anexos 

Anexo A- Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 
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Anexo B  Termo de consentimento livre e esclarecido e Termo de 

assentimento 

Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário a participar da pesquisa: “Eficácia 

da Teleorientação em Higiene bucal durante a Pandemia por Covid-19” a qual será desenvolvida 

pelas pesquisadoras Marília Goulardins Gomes, Ana Paula Dias Moreno e Fernanda Souza Liévana, 

alunas de pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FORP-USP), sob orientação da Professora Dra. Andiara De Rossi, do Departamento de Clínica 

Infantil da FORP/USP. O presente estudo busca avaliar a eficácia da orientação de higiene bucal 

quando realizada de forma remota. A sua participação nesse estudo consistirá em: participar de 

consultas on-line para instrução de higiene oral (em ambiente virtual pela plataforma V4h) ou utilizar 

um aplicativo instrutivo sobre higiene bucal via WhatsApp. Também, você irá responder dois 

questionários digitais sobre seus dados demográficos e questões sobre a higiene bucal da(s) 

criança(s) sob a sua responsabilidade, bem como produzir um vídeo registrando o momento da 

escovação dental realizado por sua(s) criança(s). Asseguramos que não há previsão de danos morais 

quanto a sua participação nesse estudo, você apenas terá de dispor de tempo para produzir o vídeo, 

responder aos questionários e participar da consulta online. Você poderá desistir de participar da 

pesquisa sem nenhum prejuízo a qualquer momento, bastando para isso comunicar aos 

pesquisadores responsáveis pelos endereços de e-mail fornecidos no final desse texto. Nenhum 

benefício individual será gerado, entretanto sua participação contribuirá para o esclarecimento sobre 

a eficácia da orientação remota de higiene bucal em meio a um cenário de pandemia, onde é preciso 

assegurar a biossegurança pelo isolamento social, evitando consultas odontológicas presenciais. 

Informamos que a sua privacidade, bem como a de sua(s) criança(s) será preservada, ou seja, todos 

os seus dados, imagens e vídeos serão mantidos em sigilo. Qualquer reclamação e/ou insatisfação 

durante a pesquisa poderá ser informada a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FORP-USP 
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pelo telefone (16) 3315-0493 ou, se preferir, pelo endereço de e-mail: cep@forp.usp.br, desde que 

você se identifique, sendo que seu nome será mantido em segredo. Qualquer dúvida em relação a 

pesquisa, sinta-se no direito de contactar as pesquisadoras abaixo listadas. Por fim, garantimos que 

você será indenizado diante por eventuais danos decorrentes da pesquisa.  Sugerimos que você 

guarde esta página, pois ela é o arquivo digital do seu termo de consentimento. Para isso, você pode 

clicar na opção imprimir e salvar esta página como um documento em PDF em seus arquivos.  

Atenciosamente, 

 

*preenchimento obrigatório 
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Anexo C - Registro Universal no Clinical Trials 
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Anexo D - Questionário 1 ( Q1) 
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Anexo E- Questionário 2 ( Q2) 
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Anexo F 
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