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RESUMO
A cárie precoce na infância é denominada por uma ampla perda da estrutura dentária o que de certa forma
afeta o envolvimento psicossocial da criança, família, sintomas de dor que complica a alimentação, causando
uma má nutrição, influenciando negativamente na sua qualidade de vida. Os pais/responsáveis são na maioria
das vezes as pessoas que tomam atitudes nas decisões sobre a saúde dos seus filhos e seus conhecimentos e
entendimentos têm uma grande influência sobre as possibilidades de tratamento das patologias. O presente
estudo objetiva avaliar as percepções dos pais/responsáveis com o auxílio da versão brasileira do P-CPQ
(Parental - Caregiver Perceptions Questionnaire) em crianças com idade entre 6-12 anos atendidas no
Complexo Odontológico do Centro Universitário Católica de Quixadá – UNICATÓLICA, que apresentam
cárie e perda dentária precoce na infância correlacionando com as condições bucais pelo índice do número
de dentes cariados, perdidos e obturados para dentes permanentes (CPO-D). Das 20 crianças analisadas
todas tiveram impacto negativo na sua qualidade de vida segundo pais/parentes na maioria respondidos
pelas mães (50%) decorrente do elevado índice de CPO-D (6,75%). Concluímos que a percepção dos pais
na amostra estudada correspondeu aos achados do índice CPO-D (condições bucais), e que medidas de
promoção a saúde abordando os pais/responsáveis e o público infantil devem ser adotadas com a finalidade
de redução de valores tão drásticos na qualidade de vida das crianças e responsáveis.
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Cárie; Criança.
ABSTRACT
Early caries in childhood is called a widespread loss of tooth structure which somewhat affects the
psychosocial involvement of the child, family, symptoms of pain that complicates eating, causing poor
nutrition, negatively influencing their quality of life. Parents / guardians are often the people who take
action on decisions about their children’s health and their knowledge and understanding have a great
influence on the possibilities of treating pathologies. This study aims to evaluate the perceptions of
parents / guardians with the help of the Brazilian version of the P-CPQ (Parental - Caregiver Perceptions
Questionnaire) in children aged 6-12 years attended at the Dental Complex of the Catholic University
Center of Quixadá - UNICATÓLICA, who have early childhood caries and tooth loss correlating with
oral conditions by the DMFT index. Of the 20 children analyzed, all had a negative impact on their
quality of life according to parents / relatives, mostly answered by mothers (50%) due to the high DMFT
index (6.75%). We conclude that the perception of parents in the studied sample corresponded to the
findings of the DMFT index (oral conditions), and that health promotion measures addressing parents /
guardians and children should be adopted in order to reduce such drastic values. quality of life of children
and guardians.
Keywords: Quality of life; Dental Caries; Child.
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INTRODUÇÃO
A saúde bucal de uma criança
pode afetar sua alimentação, fala, sorriso,
autoestima e seu desenvolvimento social.
A sua fisionomia e aparência facial como
também a relação com a imagem do seu
corpo e bem-estar desempenham um
importante papel na construção social. A
cárie dentária, a perda precoce, maloclusões,
doença periodontal e dentre outros agravos
podem alterar os padrões de normalidade de
saúde bucal de crianças levando um impacto
negativo na saúde destes indivíduos1.
Sabe-se que no Brasil, a cárie dentária
atinge 27% das crianças de 18 e 36 meses
de idade, podendo chegar a um percentual
de 59,4% aos cinco anos de idade. Entre
as crianças de 12 anos, 70% possuem pelo
menos um dente permanente cariado e,
entre os adolescentes de 15 a 19 anos, 90%
apresentam cárie 2.
A
Academia
Americana
de
3
Odontopediatria , intitula a cárie precoce na
infância como o aparecimento de uma ou
mais superfícies dentárias cariadas (lesões
cavitadas ou não cavitadas), dentes extraídos
ou restaurados na região anterior em crianças
com idade de até seis anos. Crianças com
idade inferior de 3 anos que tenham um dente
cariado com ou sem cavidade é considerado
cárie precoce severa na infância4.
A cárie precoce na infância,
particularmente a severa, é denominada
por uma ampla perda da estrutura dentária
o que de certa forma afeta o envolvimento
psicossocial da criança, família, sintomas de
dor que complica a alimentação, causando
uma má nutrição, levando assim uma carência
dos nutrientes necessários ao seu crescimento,
influenciando negativamente na sua qualidade
de vida. A magnitude do impacto social desta
lesão afeta a qualidade de vida dos familiares
por meio de perda de dias de trabalho dos
pais, uma certa dificuldade financeira com
tratamentos odontológicos, mudança no

sono e agitação5-6.
Tais comprometimentos sistêmicos
se dá em crianças com cárie mais facilmente,
quando comparado a crianças livres de cárie,
devido a uma provável ocorrência de dor
durante a alimentação. Além disso, crianças
com experiência de lesão no período decíduo
apresentam grandes chances de uma evolução
dessas lesões de cárie na dentição permanente,
causando impacto negativo na sua qualidade
de vida, com impactos cumulativos ao longo
dos anos7.
O convívio com a família exerce
também uma influência sobre a criança, e o
comportamento dos pais podem afetar os
filhos. A transmissão de agentes que podem
causar a cárie é apoiada pelo fato de que as
pessoas com uma saúde bucal inadequada se
tornam propensas a ter pais com má saúde
bucal, que pode ser justificado pela relação
entre as interações do ambiente e genéticas8.
As vantagens de se associar avaliações
clínicas e critérios subjetivos como a
percepção do indivíduo sobre seu estado de
saúde e o impacto de sua enfermidade sobre
sua qualidade de vida e a percepção dos
pais/responsáveis sobre a qualidade de vida
relacionada a saúde bucal, têm sido estudado
por muitos autores9.
Ao longo das últimas décadas, estudos
demonstraram que os relatos sobre qualidade
de vida relacionada à saúde bucal são válidos
e confiáveis. A qualidade de vida relacionada
a saúde bucal pode ser definida como a
avaliação de uma pessoa sobre os fatores
funcionais (mastigação, fonação, deglutição),
psicológicos (aparência e autoestima), sociais
(comunicação e interação social) e como a
experiência de dor ou desconforto afetam seu
bem-estar 10.
Parsons et al.11, recomendou que os
pais/parentes são na maioria das vezes as
pessoas que tomam atitude nas decisões sobre
a saúde dos seus filhos e seus conhecimentos
e entendimentos têm uma grande influência
sobre as possibilidades de tratamento das
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patologias. Por certo, bons cuidados de saúde
bucal e visitas periódicas ao dentista estão
correlacionados à percepção dos pais quanto
à saúde bucal das crianças e esse fato ocasiona
papel garantia no bem-estar do seu filho12-13.
Na literatura ainda não apresenta um senso
comum entre a percepção e o entendimento
dos pais e dos seus filhos9. Enquanto outros
estudos descordam e apresentam um bom
entendimento, percepção e consenso de
ambos10-14-15, outros já relatam que concordam
de forma baixa a moderada16-17-18-19.
Wandera et al.20, relata que o impacto
negativo exercido sobre a qualidade de vida
relacionada a saúde bucal entre as crianças
e suas famílias pode influenciar a percepção
dos pais. Para avaliação da percepção dos
pais10, o Parental - Caregiver Perceptions
Questionnaire (P-CPQ) que é um
instrumento que avalia a percepção do pai/
responsável a respeito do impacto da saúde
bucal da sua criança na qualidade de vida da
mesma. O P-CPQ foi traduzido e adaptado
culturalmente para o português brasileiro21,
e tem sido utilizado em outros países como,
Hong Kong16 e Reino Unido22-23-24.
Assim, torna-se necessário o
desenvolvimento
de
mais
pesquisas
compreendendo esse tema objetivando
conhecer as consequências de uma condição
de saúde bucal prejudicada na qualidade
de vida de crianças pré-escolares e suas
famílias, contribuindo, desta maneira, para a
implementação de políticas públicas voltadas
a promoção de saúde nesta faixa etária,
visando fornecer uma qualidade de vida digna
a esses indivíduos.
Diante do exposto, o presente artigo
objetiva avaliar a percepções dos pais/
responsáveis com o auxílio da versão brasileira
do P-CPQ em crianças com idade entre 6-12
anos atendidas no Complexo Odontológico
do Centro Universitário Católica de Quixadá
– UNICATÓLICA, que apresentam cárie e
perda dentária precoce na infância.

MATÉRIAL E MÉTODOS
O
estudo
classifica-se
como
quantitativo, qualitativo, descritivo de natureza
transversal. O presente estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do
Centro Universitário Católica de Quixadá –
UNICATÓLICA, por meio do protocolo nº
86042618.7.0000.5046.
A amostra da pesquisa foi por
conveniência composta por 20 crianças de
6 -12 anos, de ambos os sexos, atendidas no
Complexo Odontológico da UNICATÓLICA
e seus respectivos pais/responsáveis. Os
critérios de inclusão foram: faixa etária de 6 a
12 anos de idade; ser atendida no Complexo
Odontológico; apresentar cárie precoce na
infância;
O Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido foi apresentado aos pais/
responsáveis pelas crianças compreendidas
dentro da faixa etária estabelecida pela
pesquisa quando elas estarão em atendimento
na Clínica Infantil. Tendo sido devidamente
autorizadas, as crianças foram examinadas pela
pesquisadora em um momento apropriado,
a fim de não prejudicar o andamento
das atividades da clínica. No momento
do atendimento odontológico os pais/
responsáveis responderam ao questionário
P-CPQ.
A experiência de cárie foi avaliada
determinando-se o número de dentes
cariados, perdidos e obturados para dentes
permanentes (CPO-D - número de dentes
cariados, perdidos e obturados), por um único
examinador, tendo como base os parâmetros
da Organização Mundial de Saúde. As fichas
clínicas do Complexo Odontológico São João
Calábria do Centro Universitário Católica de
Quixadá foram analisadas.
Para avaliar a percepção dos pais
sobre a qualidade de vida relacionada a saúde
bucal (P-QVRSB) das crianças participantes
deste estudo, assim como o impacto da
saúde bucal da criança na qualidade de vida
da sua família, foi utilizada o questionário 1
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Parental-Caregiver Perceptions Questionnaire
(P-CPQ)25.
Para avaliação da qualidade de vida,
foi utilizado o questionário 2 Parental-Child
Perceptions Questionnaire (P-CPQ)10 e no
Brasil um estudo preliminar confirmou a
validade e confiabilidade destes instrumentos
para uso em crianças e pré-adolescentes com
diferentes doenças bucais26, este instrumento
é composto de 49 itens. O P-CPQ é um
questionário autopreenchível, composto de
35 questões que avaliam as percepções dos
pais e/ou responsáveis sobre os impactos
das doenças que acometem a cavidade bucal,
na qualidade de vida das crianças com idade
entre 6 e 14 anos, bem como uma escala de
avaliação, composta de 14 questões27 que
avaliam os efeitos das desordens orais no
funcionamento familiar.

As opções de resposta seguem a
escala Lickert de cinco pontos, variando do
escore 0 ao escore 4 para cada item. Desta
forma, a criança pode apresentar valores para
o instrumento que variam de 0 (nenhum
impacto da sua condição bucal sobre sua
qualidade de vida) ao escore 100 (máximo
impacto da sua condição bucal sobre sua
qualidade de vida). O instrumento também
possui dois itens de identificação do paciente
(sexo e idade) e dois itens gerais sobre saúde
bucal da criança e sobre o quanto a alteração
bucal ou orofacial afeta seu bem-estar geral.
O questionário foi aplicado em uma sala
reservada; para as crianças (caso necessite)
com dificuldade de leitura/entendimento, ele
foi lido e explicado previamente.
As variáveis do estudo estão descritas
na tabela 1.

Os dados coletados no estudo
foram avaliados de forma descritiva pelo
software SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago,
EUA). Foi realizado teste não paramétrico
Qui-Quadrado, razão de chances (odds
ratio), entre as condições encontradas
pelo CPO-D variável dependente e o
total de escore do P-QVRSB, idade e sexo.

respondido o P-QVRSB. Sendo assim, a
amostra foi composta por 20 crianças, 13
(65%) do sexo masculino e 7 (35%) do
sexo feminino, com média de idade de 8
anos (DP = 8,6). Das 20 crianças avaliadas,
nenhuma apresentou ausência de cárie.
Todos os participantes apresentaram escores
superiores a 0, mostrando que houve
presença de impacto sobre a qualidade de
vida relacionada a saúde bucal dos filhos. Os
questionários foram respondidos, em sua
maioria, pelas mães (50%) (Tabelas 1a e 1b).

RESULTADOS
Participaram da pesquisa 23 crianças
e seus respectivos pais/responsáveis, dentre
os quais 3 foram excluídos por não terem
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Os valores de CPO-D médio de
cada participante da pesquisa podem ser

observar

o

valor

médio

coletivo

dos

participantes do estudo (CPO-D: 6,75%).

observados no Figura 1. Ainda, podemos
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As diferenças dos escores totais do

saúde bucal, segundo a percepção dos pais/

P-QVRSB em relação à condição de saúde

responsáveis. Ainda, podemos observar que a

bucal podem ser observadas no Figura 2.

percepção dos pais/responsáveis correspondeu

Todos os participantes apresentaram alguma

aos dados encontrados na avaliação de CPO-D.

alteração na qualidade de vida relacionada a

A Tabela 2 apresenta as diferenças

significativa quando comparada ao índice de

encontradas com a associação entre a variável

CPO-D (p<0,05), isso reflete que todas as

dependente CPO-D e as variáveis independentes

variáveis analisadas influenciam diretamente no

(idade, sexo e somatório dos escores do P-CPQ),

aumento do índice. Ainda, a razão de chances

Odds ratio (razão de chances) e intervalo de

de apresentar uma pior condição de saúde

confiança. Podemos observar que todas as

bucal entre idade, sexo e somatório do P-CPQ

variáveis (idade, sexo e somatório P-CPQ)

foi de 0,30, 6,50 e 1,52, respectivamente.

apresentaram

diferença

estatisticamente
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DISCUSSÃO
A cárie precoce na infância representa
uma situação grave e aguda, que impõe a
família a procurar atendimento Odontológico
para o seu filho/parente28. Um dos principais
incômodos relatados pelos pacientes, em
relação a sua saúde bucal, como no caso de
dor, é decorrente da doença cárie29. Com
decorrer do tempo, as lesões de cárie podem
afetar deglutição, fonação, mastigação e
comprometer a estética que nessa idade é
algo importante, além da perda de peso, assim
comprometendo o seu desenvolvimento,
ocasionando baixo desempenho na escola,
consequentemente o seu convívio social,
sendo tudo isso um grande motivo para
afetar e influenciar na qualidade de vida da
criança30-31.
O
presente
estudo
avaliou
principalmente, o conhecimento que os pais e
responsáveis tem em relação a saúde bucal e a
sua percepção sobre o quanto a lesão de cárie
tem sobre a qualidade de vida das crianças.
Utilizando o questionário P-CPQ em pais e
responsáveis. Estudos que utilizam o P-CPQ
para avaliar a percepção dos pais em relação
a qualidade de vida relacionada a saúde bucal
das crianças incluem aqueles destinada a
validação em outras línguas25-32.
A amostra utilizada nesse estudo foi
de conveniência, composta por crianças
de 6 a 12 anos de idade que estavam em
atendimento na clínica da UNICATÓLICA.
Podemos observar que a média do CPO-D
coletivo desta amostra foi de 6,75, levando
em consideração aos valores estabelecidos
pela OMS (CPO-D – 6,6), a amostra estudada
apresenta um CPO-D coletivo considerado
muito alto33. Outros estudos avaliando
condições bucais e utilizando o CPO-D
observaram uma porcentagem alta em relação
a lesão de cárie e cárie precoce na infância.
Também foi observado um impacto negativo
desse CPO-D na QVRSB dessas crianças,
onde os pais/responsáveis declararam
concordar com esses resultados10-21-34-35,

corroborando com os resultados do presente
estudo.
O índice CPO-D, é utilizado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para
fazer a avaliação das lesões de cáries em
vários países. Tal sigla tem o significado de
dentes cariados, perdidos e obturados36. A
OMS preconiza uma estimativa de valor de
CPOD médio de 1,1, aos 12 anos33.
A aplicação de flúor tópico e flúor
verniz com o objetivo de controlar o processo
de desmineralização e remineralização em
pacientes com cárie aguda também se mostra
efetivo37.
As pessoas notam a relevância que
a saúde bucal tem em influenciar na sua
qualidade de vida em diversas formas, de
modo físico, psicológico, emocional e social,
de modo que a capacidade em se alimentar,
sorrir e a circunstância de desconforto e
até mesmo dor costumam ser considerados
como uma vertente positiva e negativa
dependendo do caso, que se torna um ponto
mais relevante para a sua QVRSB, as crianças
são bastante afetadas pois são dependentes
de seus familiares/responsaveis que lhe dão
o apoio necessário, afetando sua qualidade de
vida, com isso a família passa a ser responsável
e sujeita a conhecer os seus problemas bucais
e aflições, contudo a família pode ter suas
atividades diárias prejudicadas e podem
experimentar dos medos e ansiedades devido
aos problemas de saúde da criança38.
Os resultados encontrados no presente
estudo assim como aqueles encontrados
em estudos anteriores10,21,34,35 reafirmam a
hipótese de que um CPO-D elevado afeta
de forma negativa a QVRSB de crianças e de
seus familiares.
Os resultados deste estudo chamam
a atenção em relação ao elevado índice de
CPO-D encontrado nas crianças (6,75%)
visto que o preconizado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) é de 0% a 1,1%
(muito baixo) e do seu impacto na QVRSB,
assim como nenhuma criança desse estudo
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teve ausência de impacto a sua QVRSB.
A avaliação da QVRSB pelo
questionário P-CPQ das crianças por seus
pais/responsáveis podem ter envolvidos
problemas metodológicos como: perguntas
mais específicas em relação a saúde bucal
e os seus efeitos foi notado uma possivel
dificuldade em responder ou vergonha do
fato. Os responsáveis aparentaram, de certa
forma, serem mais sinceros, como também
em contraste, podeiam não saber responder
grande parte das perguntas. Ocorreu também
a possibilidade de certos pais terem omitido
a verdade ou minimizado a situação real
como também a dificuldade na capacidade de
compreender seus filhos e separar a percepção
de ambos decorrente da idade de crianças e
seus pais, porém como o compromisso pela
saúde da criança é deles se faz de grande
importância o conhecimento da percepção
dos pais em relação à saúde bucal dos seus
filhos17.
Mediante as limitações do presente
estudo, sugerimos que outros estudos sejam
realizados nesta temática avaliando não só o
fator cárie, como também outros aspectos
que possam influenciar na qualidade de vida
das crianças e seus pais/responsáveis.
CONCLUSÃO
O elevado índice de CPO-D teve
um impacto negativo sobre a QVRSB das
crianças e familiares. Todos os participantes
apresentaram alguma alteração na QVRSB,
segundo a percepção dos pais/responsáveis.
Ainda, podemos observar que a percepção
dos pais/responsáveis correspondeu aos
dados encontrados na avaliação de CPO-D.
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