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"O bandeirante Gaspar Vaz foi o responsável por abrir o
primeiro caminho de acesso de São Paulo a Mogi, dando
início a um povoado na região, que foi elevado à Vila em
17 de agosto de 1611, com o nome de Vila de Sant'Anna
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denominada "Sant'Anna de Mogy Mirim".
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Professor Jurandyr Ferraz de Campos, Historiador.
(Disponível em: www.mogidascruzes.sp.gov.br)
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Editorial

Iniciamos com esta edição uma nova jornada no projeto de desenvolvimento de uma via de
divulgação voltada ao meio acadêmico odontológico. Após oferecer duas edições voltadas à disseminação
do Congresso de Odontologia da Universidade Braz Cubas (COUBC), propiciamos a todos uma edição com
conteúdo integral de artigos científicos.

Não há como separar a qualidade do nosso ensino odontológico com a necessidade de termos
nossos trabalhos e projetos divulgados em veículo próprio. Hoje nossa revista fornece suporte para isso.
Passamos a ter um instrumento real que trabalhará de forma a honrar tudo o que já foi conquistado pelo
nosso curso.

Convocamos a todos que acreditam neste sonho a participar deste projeto. Inclusive, o nosso futuro
depende e muito de uma participação o mais abrangente possível, que envolva professores, alunos e
colegas de profissões da área da saúde. Essa interação, inclusive, é de fundamental importância para
qualquer projeto sério e duradouro, uma exigência dos nossos tempos.

Obrigado a todos os colegas pelo ajuda e suporte necessário para que este projeto tenha sucesso.
Sem o comprometimento de todos nada disso seria possível.

Boa leitura e até a próxima edição!!

Prof. Haine Beck
Editor Científico
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Impacto da Saúde Bucal na Qualidade de Vida de
Adolescentes com Sinais e Sintomas de DTM
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida em
adolescentes com disfunção temporomandibular (DTM) atendidos na Clínica Odontológica da
Universidade Braz Cubas no ano de 2012. A avaliação de sinais e sintomas de DTM foi obtida
pelo Questionário de Fonseca determinando a presença e severidade da desordem. Para medir
a percepção do indivíduo sobre as desordens bucais à qualidade de vida foi utilizado o
questionário OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) no qual são abordados os seguintes aspectos:
limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade
psicológica, incapacidade social e deficiência/ handicap. Para análise dos dados utilizou-se o
programa estatístico SPSS 12 for Win e para comparação das médias com nível de significância
de 5% foram utilizados o teste qui-quadrado e a análise de variância (ANOVA). A análise
descritiva, expressa por porcentagens médias e desvios-padrão, revelou que os pacientes mais
velhos apresentaram mais DTM e maior grau desta. Dos pacientes com DTM moderada 75%
apresentaram impacto forte da saúde bucal na qualidade de vida, para os pacientes com DTM
leve esta porcentagem foi de 40,7%, ou seja, quanto maior o grau de DTM, maior o impacto
causado na qualidade de vida. Não foram encontradas correlações entre sexo e DTM, impacto
da saúde bucal sobre a qualidade de vida e idade ou sexo na amostra estudada.

Palavras-chave: qualidade de vida, saúde bucal, síndrome da disfunção temporomandibular.
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INTRODUÇÃO

cefaléias,

mialgias,

zumbido,

ruídos

Apesar dos grandes avanços em

articulares, sensibilidade à palpação dos

relação à saúde bucal, muitas pessoas -

músculos mastigatórios e das articulações

especialmente com situação econômica

temporomandibulares

mais desfavorável - ainda são afetadas por

mandibulares limitados6.

problemas bucais como a cárie e a doença
periodontal1.

Normalmente,
DTMs

A cárie é a doença mais comum na

envolve

o

e

o

movimentos

diagnóstico

exame

físico

das
dos

músculos mastigatórios e da ATM por meio

infância, trazendo efeitos negativos sobre a

de

vida das pessoas, tais como: dificuldade de

auscultação de ruídos articulares, e a

mastigar, diminuição do apetite, perda de

mensuração da amplitude dos movimentos

peso, dificuldade para dormir, alteração no

mandibulares6.

comportamento

(irritabilidade

e

palpação

muscular,

palpação

e

baixa

Até recentemente, poucos estudos

autoestima) e diminuição do rendimento no

investigaram a relação entre as condições

seu dia a dia1. Os agravos bucais e suas

bucais, a DTM e seu impacto na vida das

sequelas são de grande prevalência

no

pessoas, mas na última década, houve

Brasil, constituindo-se em problemas de

aumento do interesse em quantificar as

saúde pública, com graves consequências

conseqüências

sociais e econômicas2,3.

instrumentos

das
foram

doenças.

Vários

desenvolvidos

na

O uso de escova, pasta, fio dental,

tentativa de conhecer e avaliar como os

visitas preventivas ao dentista, controle no

problemas bucais têm afetado a vida diária

consumo de açúcares e da utilização de

das pessoas6.

fumo e álcool são considerados como
comportamentos

saudáveis

em

saúde

4,5

bucal .
A

A qualidade de vida do ser humano
está

inserida

em

importantes

fatores

representados em seu dia a dia. O sujeito
disfunção

temporomandibular

busca para sua qualidade de vida aspectos

(DTM) corresponde a um conjunto de

pertinente a sua atividade de vida diária,

manifestações clínicas de sinais e sintomas

bem como sua representação frente à

envolvendo os músculos mastigatórios, as

sociedade.

articulações

temporomandibulares

e

Quando

o

indivíduo

apresenta

estruturas associadas5,6. Quanto à etiologia

problemas em sua saúde bucal, tanto no

da DTM, esta é multifatorial. Podem-se

seu aspecto funcional quanto estético, este

evidenciar vários sinais e sintomas como:

distúrbio pode ocasionar dificuldades para

7
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relaxar, dor, embaraço, restrição em comer

desordens bucais associadas à qualidade

determinados alimentos e a perda da

de vida16. Tem como intuito também prover

vontade de sair de casa, podendo levar até

uma

ao isolamento social. A perda dentária ou o

disfunções,

uso de próteses inadequadas implicam

relatadas pelo próprio indivíduo que são

impactos negativos na qualidade de vida,

atribuídas a condições bucais17,18,19,20.

principalmente no que diz respeito
preocupação,

estresse

decorrente

desconfortos

e

das

inaptidões

Até recentemente, poucos estudos

de

investigaram a relação entre as condições
bucais e seu impacto na vida das pessoas,

Os indicadores sócio-dentais são
subjetivos,

abrangente

à

problemas bucais e à vergonha7,8.
considerados

mensuração

criados

para

mas na última década, houve aumento do
interesse em quantificar as conseqüências
doenças21,22.

revelar a expectativa do paciente em

das

relação à saúde, levando em consideração

foram

estilo de vida, nível sócio-econômico e

conhecer e avaliar como os problemas

cultural,

bucais têm afetado a vida diária das

como

objetivo

de

avaliar

a

qualidade de vida9,10,11. O questionário Oral
Health Impact Profile

(OHIP)

associa

Vários

desenvolvidos

na

instrumentos
tentativa

de

pessoas5,23,24.
O

questionário

auto-adiminstrado

impacto relatado pelo paciente como: dor,

para avaliação de DTM desenvolvido por

desconforto, questões estéticas, restrições

Fonseca25 mostra como vantagem uma

alimentares e na comunicação às medidas

preocupação com o desenvolvimento de

clínicas de condições de saúde bucal9,12,13.

um índice anamnésico para avaliação da

Existem diversos indicadores que

DTM adaptado à população brasileira, que

são utilizados para associar a qualidade de

fosse de fácil compreensão e aplicação.

vida com saúde bucal14,15. O Oral Health

Além disso, este índice exige uma menor

Impact Profile (OHIP) foi desenvolvido por

capacidade diagnostica do profissional, o

pesquisadores

&

que possibilita o uso em serviços públicos,

Spencer e na sua versão original o

levantamentos epidemiológicos e controle

questionário

de tratamento26.

australianos

apresenta

49

Slader
itens.

Este

instrumento é considerado um indicador

Todas

as

manifestações

subjetivo, pois revela a expectativa do

relacionadas com a DTM podem causar

indivíduo em relação a sua saúde bucal.

algum impacto na qualidade de vida do

Atualmente

indivíduo, afetando seu convívio social e

está

sendo

utilizado

em

diversos países e tem como função,
capturar a percepção do indivíduo sobre as

sua saúde emocional27.

8
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O objetivo deste estudo foi avaliar o

Impact Profile (OHIP - 14) (Anexo II) que

impacto da saúde bucal na qualidade de

tem como objetivo capturar a percepção do

vida

indivíduo

de

adolescentes

com

disfunção

sobre

doenças

associadas

Odontológica da Universidade Braz Cubas

pacientes tratados na clínica em questão.

no ano de 2012.

O questionário é composto de 14 questões,
foram

qualidade

abordados

de

bucais

temporomandibular atendidos na Clínica

onde

à

as

os

vida

dos

seguintes

aspectos: limitação funcional, dor física,

METODOLOGIA
Pacientes adolescentes, entre 12 e

desconforto

psicológico,

incapacidade

18 anos de idade atendidos na Clínica

física,

Odontológica da Universidade Braz Cubas

incapacidade social e deficiência/ handicap.

foram convidados a participar do estudo.

Foi assegurado a privacidade, o anonimato

Dos voluntários que aceitaram participar da

e sigilo absoluto sobre as respostas e

pesquisa, foram escolhidos os primeiros 31

declarações, atendendo à Resolução nº

pacientes (n=31), que contemplaram o

196/96 através da assinatura de duas vias

critério de inclusão, que era estar em boa

e entrega do Termo de Consentimento

saúde, não estar fazendo nenhum tipo de

Livre e Esclarecido.

tratamento médico no momento e nem

incapacidade

psicológica,

A pesquisa foi feita por meio de

tipo

de

aplicação de questionário, não trazendo

excluídos

os

qualquer tipo de risco ou malefício ao

pacientes que estivam em tratamento

paciente. Os pacientes, por participarem da

médico e que injeriam qualquer tipo de

pesquisa,

medicamento.

odontológico preventivo gratuito (profilaxia

fazendo

uso

medicamento.

O

de

qualquer

Foram

estudo

seguiu

as

normas

receberam

atendimento

dentária) e foram orientados quanto à

regulamentadoras de pesquisa em seres

disfunção

humanos com submissão ao Comitê de

determinar a presença de DTM utilizou-se o

Ética em Pesquisa da Universidade Braz

Índice de Fonseca6 (Anexo IV) que inclui

Cubas

informações a respeito de dificuldades em

(CEP

045/11).

Os

voluntários

assinaram o termo de consentimento livre

abrir

(Anexo

mandíbula,

I)

após

esclarecimentos

para

autorização da participação na pesquisa.
Para avaliação do impacto da saúde

a

temporomandibular.

boca

e

dores

movimentação
na

cabeça,

da

nuca,

pescoço ou regiões articulares, ruído nas
articulações temporomandibulares, hábito

bucal na qualidade de vida dos pacientes

de

foi utilizado o questionário do Oral

questionário é composto por 10

Health

Para

apertar

ou

ranger

os

dentes.

O

perguntas

9
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RESULTADOS

nas quais as possíveis respostas são sim
(10 pontos), às vezes (5 pontos) e não (0

Foram avaliados 31 adolescentes

pontos). Sendo que para cada pergunta,

atendidos na

somente

uma

Universidade Braz Cubas, entre 12 a 18

resposta. A soma de pontos é usada para

anos, com média de idade 15,61 (desvio

classificar a severidade de DTM como

padrão = 1,91). Destes 35,48 % (n=11) do

severa (70 a 100 pontos), moderada (45

sexo masculino e 64,52% (n=20) do sexo

pode

ser

assinalada

a

Clínica

Odontológica

da

feminino.

65), leve (20 a 40) e sem disfunção (0 a

Quando analisada as variáveis sexo

15).

e grau de DTM não houve associação
estatisticamente significante (p=0,112) pelo

Análise Estatística

teste qui-quadrado.

Para análise dos dados utilizou-se o
programa estatístico SPSS 12 O for Win.

Já na comparação entre idade e o

Foi realizada a análise descritiva, expressa

grau de DTM, foi possível observar por

por

desvios-

meio do teste qui-quadrado, que o maior

presença de

grau de DTM (moderada) esteve presente

associação entre as variáveis ser o teste

nos pacientes com 17 anos e o maior

qui-quadrado com nível de significância de

numero de pacientes com DTM leve foi o

5%.

grupo com 18 anos, ou seja, os mais

porcentagens

médias

padrão. Para análise da

e

velhos apresentaram mais DTM e em maior
grau e esta associação foi estatisticamente
significante (p=0,022) (Tabela 1).

Tabela1: DTM x Idade
Idade

Total
Valor

DTM

Leve

n
%

Moderada

n
%

12

13

14

16

17

18

5

2

4

5

4

7

18,5%

7,4%

14,8%

18,5%

14,8%

25,9%

0

0

0

0

4

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0

n

5

2

4

5

8

0,0%

6,5%

12,9%

16,1%

25,8%

*estatisticamente significante, p<0,05

100,0

4
100,0
%

7

%
16,1%

27

%

%
Total

de p

22,6%

31
100,0
%

0,022*
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No questionário OHIP a escala pode

vida e sexo também não foi encontrada

alcançar a variação geral de 0 a 28.

diferença

Quando o índice esteve classificado entre 0

(p=0,34).

estatisticamente

significante

e 9, foi considerado de fraco impacto, entre

Já na comparação entre impacto da

10 e 18 foi considerado médio impacto e

qualidade de vida e DTM (Tabela 2), foi

entre 19 e 28 de forte impacto a saúde

observado impacto forte em 75% dos

bucal sobre a qualidade de vida. Ou, seja,

pacientes com DTM moderada, enquanto

quanto menor o valor tanto menor é o

que com DTM leve esta porcentagem foi

impacto negativo da saúde bucal. Foi

40,7%. Esta diferença foi estatisticamente

possível observar que dos adolescentes

significante (p=0,019).

que responderam o questionário 54,8% (n=
17) apresentaram médio impacto e 45,2%
(n=14) forte impacto.
Relacionando impacto da qualidade
de vida com a idade não houve diferença
estatisticamente significante (p=0,64), na
associação entre impacto da qualidade de

Tabela 2: Impacto x DTM
DTM

Impacto

Médio

Forte

Total

Leve

Moderada

n

16

1

%

59,3%

25%

n

11

3

%

40,7%

75%

Valor de p

0,019*

n

27

4

%

100,0%

100,0%

*estatisticamente significante, p<0,05

DISCUSSÃO

Odontológica da Universidade Braz Cubas

O objetivo desta pesquisa foi analisar

(UBC), em Mogi das Cruzes, SP.

o impacto da saúde bucal na qualidade de
vida

de

adolescentes

temporomandibular

com

(DTM)

na

A

DTM

tem

sido

objeto

de

disfunção

observações e estudos em diversas áreas

Clínica

da Odontologia. Inúmeros pesquisadores
têm

demonstrado

interesse

em

11

Revista de Odontologia da UBC
compreender tanto os sinais e sintomas,

Para estudos epidemiológicos ou

como as causas que determinam tais

populacionais

alterações. Diversos fatores podem estar

questionários específicos para DTM podem

relacionados à etiologia da DTM, dentre

ser muito úteis, e os dados resultantes

eles estão: maloclusão, restaurações ou

desses questionários podem ser utilizados

prótese

para

mal

adaptadas,

mastigação

triar

dos

sintomas

pacientes

para

de

DTM,

clínicas

e

unilateral, hábitos bucais inadequados, má-

pesquisas, embora devam ser interpretados

postura,

estresse,

com cautela, já que a presença de sinais e

patologia ou trauma na articulação e fatores

sintomas de DTM não é indicativo da

sistêmicos, podendo estar associados, mas

doença, por isso há a necessidade de

o

associar a avaliação de sintomas uma

que

tensão

emocional,

determinará

se

o

paciente

apresentará ou não a desordem será a
tolerância física e a estrutura do indivíduo22.
Diversos trabalhos mostram que a

análise clínica mais direcionada 23.
A literatura já comprova que as dores
crônicas

estão

relacionadas

com

os

DTM é uma das principais causas de dor

aspectos biológicos e psicossociais; e que,

crônica facial e que estão relacionadas com

após a instalação do quadro doloroso,

estresse físico e psicossomático como

verifica-se uma influência direta dessa dor

fadiga, alterações do sono, ansiedade e

sobre as atividades funcionais e relações

depressão3,7,12. A DTM crônica associada à

sociais na vida desses pacientes, gerando

dor tem sido relacionada com alterações na

um grande impacto na qualidade de vida.

qualidade de vida8.

Biasotto-Gonçalez et al.29 observou

Jedel et al.28 avaliaram a frequência

em seu estudo que dentre as variáveis de

de DTM em crianças e associaram com a

qualidade de vida estudadas, os aspectos

qualidade

de

vida

e

verificaram

que

emocionais, mostraram-se muito alterados

crianças com quadros de dor relacionada a

estando associados a uma pior qualidade

DTM mais de uma vez por semana,

de vida nos portadores de DTM. A relação

mostraram escores de qualidade de vida

entre a qualidade de vida e estresse

inferiores a crianças do grupo controle. Os

emocional

autores concluíram que avaliar a qualidade

é

evidenciada

em

vários

estudos, principalmente naqueles em que

de vida em pacientes com DTM é muito

intervenções

importante para que se possa empregar

relaxamento melhoram a qualidade de vida.

medidas terapêuticas para esta doença.

terapêuticas

envolvendo

Carvalho et al.23 relata que a dor

de

cabeça é provavelmente o sintoma mais

12
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comum e a queixa mais relatada dentre os

DTM,

também

não

foi

encontrada

sintomas da DTM, sendo que uma parte

associação entre idade e impacto da saúde

significativa, 85%, dessas dores de cabeça

bucal.

são relacionadas com alterações do tônus

Quando analisada a relação entre a

muscular podem estar relacionadas com

severidade de DTM e o impacto da saúde

atividades

outros

bucal causada na qualidade de vida,

fatores podem causar ou contribuir para o

observou-se que quanto maior o grau de

aparecimento dessas dores, porém esses

DTM, maior o impacto, dessa forma os

dados não foram encontrados

pacientes com DTM mais grave tendem a

musculares,

embora

nesse

estudo.

relatar uma pior qualidade de vida do que

Entre os hábitos deletérios, o habito
de apertar ou ranger os dentes, conhecido

os que apresentam sinais mais moderados
e suaves.

como bruxismo, foi o sinal mais relatado no
Índice de Fonseca, e podem causar dor e

CONCLUSÃO

redução da coordenação dos músculos

Por meio dos resultados obtidos

atingidos sendo associado com a maioria

neste estudo pode-se concluir que a

dos sintomas dolorosos da DTM

23.

qualidade de vida está relacionada à saúde

O estalido durante o movimento da

bucal e que a idade tem grande influencia

ATM foi observado em 60% dos pacientes

sobre a presença da DTM, já que os

estudados, valor semelhante ao encontrado

pacientes mais velhos apresentaram mais

por Santos et. al.30. Thinlander et. al.18 que

DTM e maior grau desta. Não foram

associam o estalido com o deslocamento da

encontradas correlações entre sexo e DTM,

mandíbula,

muscular,

impacto da saúde bucal sobre a qualidade

capacidade de abertura bucal reduzida e

de vida e idade ou gênero na amostra

interferências, contudo neste estudo tais

estudada.

sensibilidade

sinais e sintomas não foram observados.
Diferente de outros estudos, onde a
prevalência da DTM ocorre mais no sexo
feminino2,16,17,19,31, esse resultado não foi
encontrado nesse trabalho onde não houve
associação entre sexo e a presença

de
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RESUMO
Para fins de assistência odontológica, paciente especial é todo aquele indivíduo que
apresente desvios de normalidade acentuados de tal maneira que não se benefice de programas
rotineiros de assistência e para que esses indivíduos usufruam de um serviço de saúde bucal
satisfatório, exige setores, pessoal e serviços especializados, capazes de atender às suas
necessidades específicas. De acordo com o Censo Demográfico 2000, 14,5% da população
brasileira é portadora de algum tipo de deficiência, mas apenas 3% desses pacientes recebem
atendimento odontológico. O objetivo é analisar o panorama atual do tratamento odontológico
dos pacientes especiais, tanto da prevenção e do tratamento quanto da manutenção da saúde
bucal, e avaliar as diretrizes básicas, éticas e legais do especialista em pacientes especiais.
Para realização dessa revisão bibliográfica foram feitas pesquisas nos sites de procura Google
acadêmico e Scielo, com as palavras chave “odontologia para pacientes especiais”, “pacientes
especiais”, “especialista em pacientes especiais”. O atendimento odontológico a pacientes
especiais é complexo, porém se feito da maneira correta e por profissionais capacitados a este
atendimento, pode ser executado como se o paciente fosse não-especial, ou, o dito “normal”.
Para tanto é necessário ter paciência, habilidade e carinho, pois são indivíduos muitas das vezes
não alcançados pelas políticas públicas de saúde e necessitados de atendimento especializado,
principalmente no que se refere ao tratamento odontológico.
Palavras-Chave: saúde bucal; assistência odontológica para pacientes especiais; especialidade
pacientes especiais.

INTRODUÇÃO

maioria das pessoas. E, em seguida,

Paciente portador de necessidades
especiais (PPNE) é denominado

aquele

identificar a deficiência – se física, mental,
emocional, social ou orgânica –, bem como

que não se adapta física, intelectual ou

quais

emocionalmente aos parâmetros normais,

comportamento e de personalidade3.

mental

emocional,

dos

além

e

controle

relacionados

à

conservação da saúde1.

envolvem

distúrbios

de

A literatura especializada pauta-se

considerando os padrões de crescimento,
desenvolvimento

delas

mais em tópicos relativos a conceitos,
classificação e conduta no atendimento,
sendo pequena a abordagem sobre os

A Organização Mundial de Saúde

aspectos éticos e legais4.
No Brasil, o número de especialistas,

(OMS) relata que, para fins de assistência
odontológica, entende-se por PPNE todo

segundo

aquele indivíduo que apresenta desvios de

Odontologia, é de 401 em todo o país5. Um

normalidade – de ordem mental, física,

dos

sensorial, de comportamento e crescimento

tratamento

– tão acentuados a ponto de não se

portadores

beneficiar

de

neuropsicomotores, é a relação que se

assistência. Para que goze de saúde bucal,

estabelece entre o cirurgião dentista, a

exige

família e o paciente.

de

programas

setores,

pessoal

rotineiros

e

serviços

especializados, capazes de atender às suas
necessidades específicas2.

o

aspectos

Conselho

mais

odontológico
de

Federal

inquietantes
aos

de

do

pacientes
distúrbios

O cirurgião-dentista deve instituir um
programa de saúde bucal não somente ao

Na condição de Cirurgião-Dentista, é

paciente, mas também aos responsáveis

dever reconhecer e identificar as afecções

para receberem instruções da técnica de

bucais, determinando o tipo de lesão, o

escovação adequada e do uso do

agente

dental7.

etiológico

importância

para

e
o

outros dados
diagnóstico

de
e

o

tratamento da afecção. Já a qualidade de
especialista em odontologia para pacientes
com necessidades especiais (resolução do
Conselho Federal de Odontologia (CFO)
22/2001, seção XI, artigo 31) exige ter em
mente a complicação orgânica presente na

fio

REVISÃO DE LITERATURA
O Censo Demográfico 2000 mostrou

a

pessoa

incapaz

de

mastigar

que 14,5% da população

brasileira é

adequadamente ou que uma deficiência de

portadora de algum tipo de

deficiência,

audição torna a pessoa incapaz de ouvir.

onde 48,1% são portadores de deficiência

Existe, pois, uma incapacidade auditiva ou

visual; 22,9% motora; 16,7% auditiva; 8,3%

surdez, incapacidade de mastigação ou

8

mental e 4,1% física . No entanto o IBGE

incapacidade de locomoção sem auxilio de

considera que dos 10% que apresentam

outras pessoas. A CID-10 afirma que, “as

necessidades

3%

Desvantagens – handicaps – são aquelas,

os

resultantes ou de deficiência ou de uma

quais em dados atuais correspondem a

incapacidade, que limitam ou impedem o

recebem

especiais,

atendimento

apenas

odontológico,
9

praticamente meio milhão de pacientes .
A

Classificação

cumprimento de um papel que é normal

Estatística

(dependendo da idade, do sexo e de fatores

Internacional de Doenças e Problemas

sociais e culturais) para aquele indivíduo”.

Relacionados à Saúde (CID-10) define

10

alguns termos que são

.

normalmente

A

Classificação

Internacional

da

usados na abordagem do paciente especial.

Funcionalidade,

Incapacidade

e

A CID-10 afirma que “as Deficiências –

(CIF),

aceita

OMS,

impairments – dizem respeito à perda ou

caracteriza como uma classificação que se

anormalidade

função

propõe a retratar os aspectos de funciona-

psicológica, fisiológica ou anatômica. Em

lidade, incapacidade e saúde das pessoas.

princípio,

representam

Como instrumento estatístico, a CIF pode

distúrbios no nível do órgão”. Portanto,

servir para a apresentação e comparação

desse ponto de vista, fica equivocado se

de dados entre países, disciplinas de

afirmar que “a pessoa é deficiente” . Ainda

cuidados de saúde, entre diferentes tipos

segundo a CID-10, “as Incapacidades –

de serviços e longitudinalmente no tempo11

as

de

estrutura

deficiências

ou

também

pela

Saúde
se

.

disabilities – refletem as conseqüências da

Em

nível

internacional,

a

deficiência em termos de qualquer restrição

International Association for Disability and

ou falta de habilidade para se realizar uma

Oral

atividade de uma maneira ou dentro da

portadores de deficiência, pessoas com

amplitude normal para o ser humano. As

restrições de capacidades advindas da

incapacidades refletem distúrbios no nível

idade ou de agravos adquiridos, os quais

da pessoa”. Como exemplo, podemos

limitam a função intelectual, física ou social

afirmar que uma deficiência de dentes torna

– essa associação atua no incentivo

Health

(IADH)

inclui,

além

dos

ao
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desenvolvimento da pesquisa, educação e

dados fidedignos no Brasil são escassos.

tratamento da saúde bucal de pessoas com

Essa realidade atinge cerca de 10% da

condições incapacitantes12.

população brasileira, representada

por

As manifestações bucais variam de

cerca de 15 milhões de deficientes, em sua

acordo com o grau de comprometimento

maioria assistidos esporadicamente, em

neuropsicomotor

dos

caráter de benemerência. Ocorre a falta de

responsáveis, no que diz respeito ao auxilio

vivência clínica dos cirurgiões-dentistas,

do

falta de recursos odontológicos, mesmo nos

controle

e

a

conduta

preventivo,

minimizando

a

maior

evitando

ou

incidência

das

centros

hospitalares,

para

tratamento

doenças bucais, como cáries e doença

preventivo,

periodontal,

maloclusões

reabilitador, e a falta de recursos financeiros

decorrentes de hábitos bucais deletérios.

que contribuí para que sejam adotadas

Outro fator que favorece não só a cárie

soluções

como também a doença periodontal, é a

múltiplas14.

dieta

bem

inadequada

como

destes

pacientes.

A

cirúrgico-restaurador

extremas,

Pelas

como

diversas

e

exodontias

peculiaridades

incapacidade neuro-muscular impede que

referentes ao atendimento de pacientes

façam uso de alimentos mais consistentes.

especiais,

Portanto a alta prevalência da doença cárie

atendimento

e

população,

periodontal

estão

relacionadas

à

atualmente,

no

Brasil,

odontológico
muitas

a

vezes,

o

essa

limita-se

a

dificuldade dos responsáveis em higienizar

instituições, onde o Cirurgião-Dentista, em

corretamente os dentes e a qualidade da

raros

alimentação com potencial cariogênico7.

multidisciplinar e desempenha importante

Ninguém porta uma necessidade,
mas sim, é portador de uma doença ou

papel

casos,

na

integra

manutenção

uma

e

equipe

melhoria

da

15

qualidade de vida desses pacientes .

deficiência que leva a ter uma necessidade

A resolução 25/2002, publicada no

especial em vários aspectos do todo de que

Diário Oficial da União em 28/05/2002 pelo

é

Conselho

composto.

necessidade

Dessa
de

forma,

há

individualização

a
na

Federal

regulamentou-se

a

de

Odontologia,

especialidade,

com

abordagem e plano de tratamento, sendo

intenção

cada

dentistas ao atendimento de pessoas que

caso

único,

com

características

de

capacitar

os

cirurgiões-

peculiares, ainda que a moléstia de base

necessitam

seja a mesma13.

especiais durante toda a vida ou por um

A situação da saúde bucal dos
pacientes especiais é pouco estudada e os

período.

de

Apesar

cuidados

de

odontológicos

estar

claro

na

Constituição do Brasil de 1988 que a saúde

29
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é um direito de todos e um dever do

Vale a pena ressaltar que a utilização

Estado, observa-se que a atenção à pessoa

rotineira

com

sido

provocam a redução no volume do fluxo

predominantemente

salivar, fundamental na manutenção da

irregular e antidemocrática, contando muito

homeostasia do meio bucal, afetam a

com a ajuda de trabalhos voluntários17.

coordenação

necessidades especiais tem

prestada de

forma

A qualidade de
Odontologia

para

especialista em

medicamentos

motora,

e

psicoativos,

dificultam a

higienização da cavidade bucal23.

com

O conceito de qualidade de vida tem

necessidades especiais (resolução CFO

ampliado a visão do profissional de saúde

22/2001, seção XI, artigo 31) exige ter em

sobre o cuidado com seus pacientes.

mente a complicação orgânica presente na

Refere-se a bem-estar e é multidimensional,

maioria das pessoas. E, em seguida,

não estando restrita aos efeitos físicos ou

identificar a deficiência – se física, mental,

psicológicos do tratamento. Já se sabe que

emocional, social ou orgânica –, bem como

tratar apenas os sinais e sintomas de uma

quais

doença não promove a saúde integral do

delas

pacientes

de

envolvem

distúrbios

de

indivíduo24, 25.

comportamento e de personalidade18,19, 20.
A incidência de cárie dentária e
gengivite

é

geralmente

muito

alta.

A

incapacidade desses pacientes para manter
uma higiene bucal adequada é suficiente

OBJETIVO
Este

trabalho

teve

como

objetivo

para explicar o índice elevado dessas

analisar através da revisão bibliográfica,

ocorrências. A este fator etiológico podem,

qual o panorama atual do tratamento

entretanto,

como

odontológico dos pacientes especiais no

respirador bucal, anormalidade de oclusão,

que tange os aspectos tanto da prevenção

dieta

e do tratamento quanto da manutenção da

somar-se

cariogênica

outros

e

efeitos

de

medicamentos21.
Estes

saúde bucal. Por fim, busca-se avaliar as
pacientes,

geralmente,

diretrizes

básicas,

éticas

e

legais

do

possuem uma alimentação mais pastosa,

trabalho do especialista da área e desta

usam

forma

mamadeira

por

mais

tempo,

apresentam deglutição atípica e utilizam
medicamentos

contendo

em

sua

composição a sacarose ou medicamentos
que podem causar xerostomia22.

contribuir

entendimento do tema.

pra

um

melhor

21
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DISCUSSÃO
A dificuldade em

estabelecer

Por sua vez, funcionalidade e incapacidade

programas de promoção da saúde e

associadas aos estados de saúde são

melhoria da qualidade de vida em pacientes

classificadas na CIF. Isto a torna um

excepcionais

dados

instrumento bem mais complexo que a CID,

desatualizados

o que faz com que exija um maior

estatísticos

se

é

enorme.

além

de

Os

demonstram-se imprecisos visto que o dado

detalhamento.11

encontrado durante a revisão bibliográfica

A população-alvo do especialista em

refere-se ao censo de 2000 e o censo de

odontologia para tratamento de pacientes

2010, o mais recente realizado pelo IBGE,

especiais é ampla e nem sempre elucidada

utilizou

de

apenas pelo aspecto físico, devendo o

amostragem para captar dados sobre as

cirurgião-dentista estar apto a identificá-la,

novamente

o

método

8

pessoas com deficiência. O método

de

proporcionando

um

atendimento

amostragem não é capaz de trazer dados

odontológico integral e seguro. Para um

confiáveis e satisfatórios para se traçar

adequado atendimento, pode utilizar- se de

políticas públicas, pois em apenas um de

uma equipe multidisciplinar composta de

cada dez questionários havia perguntas

médico,

sobre estas pessoas, ou seja, apenas dez

psicólogo, filósofos clínicos entre outros.15,16

por centos dos formulários coletaram dados

Pacientes portadores de deficiência

relacionados

aos

portadores

de

fisioterapeuta,

fonoaudiólogo,

física e mental podem apresentar, para os

necessidades especiais.9

dentistas, algumas dificuldades no seu

A falta de definição clara de “deficiência” ou

manejo

“incapacidade” entre os profissionais da

odontológico. Entretanto, estas dificuldades

saúde tem sido apontada como outro

podem e devem ser superadas através do

impedimento para a promoção de saúde de

enfoque humanitário do tratamento levando

pessoas com deficiência. A família de

em consideração que saúde e qualidade de

classificações

vida são condições fundamentais para a

internacionais

da

OMS

constitui uma ferramenta valiosa

que

permite descrever e comparar a saúde das

e

no

próprio

tratamento

dignidade humana.20,.
A

partir

do

momento

que

a

contexto internacional.

abordagem e o tratamento envolvem um

Nestas classificações, as condições ou

planejamento terapêutico, deve-se fazer

estados

presente

populações num

(doenças,

de

saúde

propriamente ditos

distúrbios, lesões,

etc.) são

classificados principalmente na CID-10.10

uma

anamnese

completa,

abordando os mais diversos aspectos e
contemplando,

preferencialmente:

os
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aspectos

gerais

gravidade

da

usados;

do

paciente;

tipo

e

doença;

medicamentos

relacionamento

multidisciplinar;

avaliação dos riscos; avaliação do grau de

podem exigir equipamentos especiais, além
de

certas

contenção; procedimentos necessários.

profundas

que

indicam um tratamento sob anestesia geral.
7,21

estresse, medo e ansiedade; métodos de
13

deficiências

A realidade é que durante o curso de
graduação, muitos cirurgiões-dentistas não

A grande maioria dos pacientes

têm a oportunidade de conhecer e vivenciar

especiais pode ser tratada em ambiente

este tipo de tratamento e por conta disso a

ambulatorial, sendo de suma importância

maioria

que o profissional possua conhecimentos

atender este tipo de público encaminhando-

técnicos e científicos sobre alguns dos

os a centros de referência já saturados.

problemas mais comuns que afetam esses

14,15,17

pacientes.

Somente

alguns

atendimento

odontológico

a

pois são indivíduos muitas das vezes não
alcançados pelas políticas públicas de
saúde, e necessitados de atendimento
especializado. O sucesso depende não
do

prefere

não

clínica, mas também da natureza das

pacientes especiais é altamente exigente,

apenas

profissionais

distúrbios

CONCLUSÃO
O

dos

conhecimento

da

conduta
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4.a. Estudos realizados in vivo ou que envolvam a utilização de materiais biológicos deverão
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6. ETAPAS DE AVALIAÇÃO
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