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RESUMO

Absenteísmo tipo II por motivos odontológicos pode ser definido como um comportamento
precário, predisposto por afecções bucais, quando o trabalhador comparece ao trabalho
mesmo sentindo dor ou desconforto e, dessa forma, pode passar por estados de abstração, e
realizar suas atividades predisposto a incorrer em erros técnicos, baixa produtividade e
acidentes. No Brasil, o tema que considera o impacto da saúde bucal no trabalho e o
absenteísmo de corpo presente, bem como medidas para avaliação, pouco tem sido explorado.
Assim, este estudo torna-se relevante e, através de uma pesquisa bibliográfica, observou que
as condições de saúde bucal influenciam no desempenho das atividades diárias e na qualidade
de vida dos trabalhadores. A alta prevalência de morbidade bucal na população trabalhadora
sugere que desordens, como dor, desconforto, limitação funcional ou insatisfação com a
estética, têm grande potencial para provocar impactos no trabalho, na medida em que afetam
o bem-estar do trabalhador, e podem ser obstáculos responsáveis pelo absenteísmo de corpo
presente. Considerando que a saúde bucal envolve também aspectos subjetivos, este estudo
sugere a utilização de indicadores sócio-odontológicos, tais como o Oral Health Impact
Profile (OHIP), o Dental Impacts on Daily Living (DIDL) ou Oral Impacts on Daily
Performances (OIDP), complementando os indices clínicos, para levantamentos da saúde
bucal da população trabalhadora. Dessa forma, poderá ser possível avaliar como e quanto as
desordens bucais condicionam e alteram o desempenho diário fisico, psicológico e social,
predispõem o absenteísmo de corpo presente, e afetam a qualidade de vida do trabalhador.

Descritores: Absenteísmo, Odontologia Ocupacional, Saúde Bucal, Indicadores de Saúde.

ELSEMANN, E. B. Absenteeism type II due to oral diseases: indicators to evaluate the oral
health impact at work. 2005. 76 f. Monograph. (Especialização em Odontologia do Trabalho)
— Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

ABSTRACT

Absenteeism type II due to oral health problems can be defined as a precarious
behavior, predisposed by oral diseases, when the worker goes to work even when in pain or
feeling discomfort and, therefore may go through states of abstraction, which can result in
technical errors, low productivity and labor accidents. In Brazil, the subject that considers the
oral health impact at work and the absenteeism while present at work, as well as measures for
its evaluation, has not been much explored yet. Thus, this study becomes relevant, and
through a bibliographical research, concluded that he oral health conditions have an influence
on the workers daily tasks and on their quality of life. The high prevalence of dental diseases
and treatment needs within the working population, suggests that disorders such as pain,
discomfort, functional limitation or aesthetic insatisfaction, have a great potential to cause an
impact at work while affecting the worker's well-being, and may become an obstacle
responsible for absenteeism type II. Considering that oral health also involves subjective
aspects, this study suggests the use of socio-odontological indicators such as Oral Health
Impact Profile (OHIP), Dental Impacts on Daily Living (DIDL) or Oral Impacts on Daily
Performances (OIDP), complementing the clinical indexes for the working population's oral
health survey. In this way it would be possible to evaluate how, and to what degree, the
odontological disorders condition and modify the daily physical, psychological and social
performances, predispose absenteeism behavior type II, and affect the worker's quality of life.

Descriptors: Absenteeism, Occupational Dentistry, Oral Health, Health Status Indicators.
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1 INTRODUÇÃO

0 trabalho tem um papel fundamental na construção da subjetividade de um indivíduo,
pois contribui na formação de sua identidade e faz com que ele participe da vida social, um
dos elementos essenciais para a saúde. Então, o processo saúde-doença deve extrapolar os
fatores presentes no ambiente de trabalho e ser observado em sua dimensão social, pois é cada
vez mais dificil falar de um "mundo do trabalho" relativo à fabrica ou à produção, e um
"mundo fora do trabalho" (MENDES e DIAS, 1999).

Nessa trajetória, busca-se superar o enfoque de que a responsabilidade da empresa em
investir na saúde bucal de seus trabalhadores apenas para que estes produzam mais e melhor,
com a maxima capacidade (GO MES e MAGALHÃES, 1980). Parte-se, então, para a
discussão da subjetividade envolvida neste contexto, e para uma ênfase na habilidade do
trabalhador em desenvolver suss atividades diárias com condições de satisfação social,
emocional e qualidade de vida (LEÃO et al., 1998), na busca da humanização do trabalho
(MENDES e DIAS, 1999).

Pode-se considerar que a verdadeira importância da Odontologia na sociedade está
relacionada ao grau em que os cuidados dentários contribuem para a qualidade de vida
(SHEIHAM, 2000). Embora doenças e desordens bucais, tais como a cárie, a doença
periodontal, as disfunções temporomandibulares e o edentulismo, raramente sejam fatais,
podem alterar substancialmente estilos de vida e restringir atividades diárias, comprometendo
a qualidade de vida. As dores orofaciais estão associadas a mudanças na vida social e no
comportamento; uma estética diminuída influi na vontade de interagir com os outros, de rir.
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de sorrir e de falar; a falta de dentes traz prejuízos ao comer, mastigar e falar e uma sensação
de bem-estar diminuída (HOLLISTER e WEINTRAUB, 1993).
Desordens como dor, desconforto, limitação funcional ou insatisfação com a estética,
têm grande potencial de provocar impactos no trabalho e na qualidade de vida, refletindo-se

nos aspectos funcionais, psicológicos e sociais, como o desempenho profissional, a habilidade
para comer, sorrir e falar com clareza, e interagir socialmente (SHEIHAM, 2000).
A capacidade de um dente cariado causar dor excruciante é reconhecida desde a
antiguidade, e a dor de dente continua a ser uma condição altamente prevalente e
incapacitante, mesmo na era da moderna Odontologia. Para muitas pessoas, o impacto das
condições da boca e da face no bem-estar é uma experiência particular, suportada dia a dia.

Este "sofrimento silencioso" provoca um substancial impacto na população (SLADE e
SANDERS, 2003).
Dessa forma, ao comparecer ao trabalho acometido por determinada doença bucal,
com sintomatologia dolorosa, o trabalhador pode passar por estados ou comportamentos de
abstração, proceder de maneira insegura e, assim, realizar suas atividades predisposto a

incorrer em erros técnicos, improdutividade e acidentes, caracterizando o absenteísmo tipo II
ou de corpo presente por motivos odontológicos. Situação esta que se presume corriqueira
(MAZZILLI, 2004) devido à alta prevalência de morbidade bucal na população e o baixo
número comprovado de afastamentos do trabalho por causas odontológicas.

Os problemas referentes à saúde bucal, assim como muitos outros, não tam um
único fator determinante. Definições contemporâneas de saúde bucal envolvem tanto aspectos

objetivos quanto subjetivos (LEAO e SHEIHAM, 1996), e o simples conhecimento do
número de dentes cariados, perdidos

e restaurados de uma população reflete muito pouco
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sobre suas necessidades. Assim, a atenção dada pelo profissional pode ter um valor limitado
na medida em que for baseada somente em critérios clínicos normativos de presença ou
ausência da doença, sem considerar a percepção subjetiva do indivíduo de seus sintomas.

Dessa forma, as condições bucais e as dimensões sociais e psicológicas devem ser
avaliadas simultaneamente. Surge, então, a necessidade de complementar os critérios clínicos
com indicadores de saúde bucal que possam traduzir a experiência individual ou a percepção
subjetiva dos impactos no bem-estar fisico, social e mental (CHIANCA et al., 1999).

Em diversos países observa-se que há um crescente interesse na saúde bucal

autopercebida e seus amplos impactos sociais e psicológicos resultantes do estado de saúde
bucal precário e de tratamentos odontológicos (BUCK e NEWTON, 2001). Como resultado,
indicadores do impacto da saúde bucal vêm sendo desenvolvidos e aprimorados (LOCKER e

KRESSIN, 1998), os quais procuram obter a freqüência e a severidade das desordens bucais
no bem-estar fisico, social e mental, como o Oral Health Impact Profile (OHIP), o Dental
Impact on Daily Living (DIDL) e o Oral Impacts on Daily Performances (OIDP).

Este estudo torna-se relevante, pois, no Brasil, o tema que considera o impacto da

saúde bucal no trabalho e o absenteísmo tipo II por motivos odontológicos não tem sido
suficientemente explorado, assim como não foram encontrados estudos que avaliassem o
absenteismo de corpo presente.
Dessa forma, este estudo sugere a utilização de indicadores do impacto da saúde bucal,
como o OHIP, DIDL ou OIDP, aliados aos indices clínicos, para levantamento das condições
de saúde bucal da população trabalhadora, com o propósito de avaliar como e quanto as
doenças bucais condicionam e alteram o desempenho diário fisico, psicológico e social,
predispondo o absenteísmo de corpo presente, e afetam a qualidade de vida do trabalhador.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Saúde bucal e qualidade de vida

A visão de saúde, conforme relataram Hollister e Weintraub (1993), desde que deixou
de ser considerada somente como ausência de doença ou enfermidade, começou a tomar um
novo rumo e tem sido constantemente ampliada. Assuntos como conforto, qualidade de vida,
e habilidade de um indivíduo ser um membro produtivo da sociedade, contribui para a
compreensão deste conceito.

Para Cerveira (2003), a concepção de saúde não se resume a uma experiência
biológica, orgânica e objetiva, e pode ser compreendida de diversas formas, considerando
uma visão positiva que a identifica com bem-estar e qualidade de vida. Este processo é uma
realidade dinâmica e socialmente construída, onde é dificil estabelecer o limite entre saúde e
bem-estar, o qual pode estar relacionado a ganho econômico, interação social, bem como a
possibilidade de execução do trabalho diário.

Em 1999, Mendes e Dias consideraram que a saúde-doença não deve ser vista somente
como ela se comporta em cada indivíduo (olhar clinico), mas, também, como ela se distribui
entre os trabalhadores, enquanto coletividade, categoria ou classe social (olhar
epidemiológico).

Segundo Asckar et al. (2000), assim como a visão de saúde nos dias atuais, a qual não
da ênfase somente A. sobrevivência, mas especialmente à possibilidade do indivíduo em
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realizar suas atividades diárias estando feliz, social e emocionalmente bem, com qualidade de
vida, a preocupação com a saúde bucal também foi ampliada.

Para a maioria dos trabalhadores ter qualidade de vida está diretamente relacionado ao
fato de ter saúde (OLIVEIRA,1997). Porém, diversos termos são utilizados na literatura como
sinônimos de qualidade de vida, tais como: bem-estar, felicidade, condição de vida, satisfação
de vida, entre outros.

Dessa forma, segundo Cerveira (2003), há que se fazer uma diferenciação, pois
satisfação de vida é puramente subjetiva e se refere aos sentimentos de felicidade e
contentamento com a vida, e qualidade de vida engloba tanto aspectos subjetivos como
objetivos. Embora o componente objetivo esteja sempre presente, o aspecto subjetivo é
primordial, uma vez que a percepção de satisfação pessoal é uma característica intrínseca.

2.2 Condições de saúde bucal e seus impactos no trabalho

Goldhorn (1942) relatou que a progressão da cárie e dos problemas periodontais pode
resultar em infecções, como abscessos com focos de bactérias cujas toxinas invadem a
corrente sangilinea e são levadas a outros órgãos ou sistemas, minando a saúde e a resistência
do trabalhador, resultando em doenças agudas ou crônicas, embora a maioria das doenças não
afaste o trabalhador de suas atividades.
Medeiros (1965, 1968, 1970) e Medeiros e Bijella (1970) concluíram que a saúde
bucal dos trabalhadores é deficiente, e consideraram sobre o aspecto cumulativo e insidioso
da cárie dentária e suas conseqüências, quando da evolução de um problema dentário, o qual
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pode trazer graves conseqüências como a perda do dente, precedida por síndromes agudas ou
crônicas; abalo da saúde; e diminuição da atenção e da capacidade de trabalho, principalmente
nas fases agudas, reduzindo, assim, a produtividade e a segurança do trabalho.

Em 1966, Medeiros relatou que através de simples inquéritos subjetivos aplicados em
dias de "padecimento dentário", pode-se observar que ha uma diminuição da capacidade de
trabalho de 50 a 90% nos trabalhadores mais sensíveis.

Conforme Pimentel (1976), noites mal dormidas devido à dor de origem dentária,
podem deixar o trabalhador suscetível a acidentes de trabalho,
Carvalho (1981) relatou que a carie e as alterações periodontais têm alta incidência, e
não escolhem idade, raça ou condição social, e a cárie é progressiva e irreversível por si
mesma.
A pesquisa realizada por Rocha (1981) sobre absenteísmo por doença e a implicação
da saúde bucal como um de seus fatores, constatou que a maioria dos trabalhadores que
procuraram atendimento, em qualquer nível de qualificação profissional, relatou estar
sentindo dor antes ou durante a jornada de trabalho.

Ao analisar as condições dentárias de um grupo de trabalhadores adultos, Gomes e
Magalhães (1980) e Ferraz e Bellini (1983) constataram que a média do número dentes
extraídos era alta, e que, após 35 anos de idade, a prótese total era um tratamento muito
freqüente.

Reisine (1985) considerou a alta prevalência de problemas bucais na população adulta,
ao investigar as conseqüências sociais destes problemas, sendo que a dor de origem dentária é
um sério problema de saúde a nível social. Concluiu que medidas clinicas, tais como índice de
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Dentes Cariados, Perdidos e Obturados (CPO-D) e Índice Periodontal Comunitário (IPC)
precisam ser associados a medidas de impacto social a fim de colocar as condições bucais
dentro do amplo contexto de estado de saúde em termos que sejam relevantes.

Cushing et al. (1986), em uma amostra de industridrios, encontraram alta prevalência
de problemas bucais e de impactos sociais e psicológicos, resultantes destes problemas. 0
impacto mais comum encontrado foi o desconforto devido A sensibilidade ao frio ou

impactação alimentar. Os indivíduos portadores de prótese total foram associados com os
maiores níveis de impacto referidos a dificuldades de alimentação.

Ao estimar o impacto da dor dentária e facial na qualidade de vida diária, Locker e

Grushka (1987) observaram alguns impactos comportamentais mais comumente relatados:
evitar certos alimentos, distúrbios do sono, incapacidade de trabalho e contatos sociais
reduzidos.

Em 1993, Hollister e Weintraub relataram que as condições de saúde bucal afetam a
qualidade de vida dos trabalhadores de várias maneiras: Dores orofaciais estão associadas a
mudanças na vida social e no comportamento de grande parte da população; insatisfação com
a estética da boca ou da face está associada A. diminuição do desejo de interagir com os
outros, de rir, de sorrir e de falar; o número de dentes ausentes traz prejuízos ao comer,
mastigar e falar, diminuindo a sensação de bem-estar. Caries, doença periodontal, cancer
bucal e desordens funcionais, tais como: disfunções temporomandibulares, xerostomia,

edentulismo, lábio e palato fendido podem comprometer a qualidade de vida, e influenciar no
desempenho das atividades diárias.

Baroni (1996) relatou que problemas de origem dentária passíveis de dor podem vir a
constituir causas primárias de alguns acidentes de trabalho, ao considerar que até o momento
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da solução do problema ou do atendimento de emergência ocasionado pela dor, o trabalhador
teve sua concentração no trabalho afetada.
Chianca et al. (1999) analisaram a evolução do conhecimento sobre o impacto da

saúde bucal na qualidade de vida das pessoas e concluíram que existem várias medidas
efetivas, válidas e confiáveis capazes de indicar uma influencia significativa da saúde bucal
na qualidade de vida, nas sete dimensões mais avaliadas: dor; alimentação; aparência/estética;
comunicação; relacionamentos sociais; incômodo; e comunicação.

Para Midorikawa (2000) a dor de origem dentária compromete a alimentação, o sono e
a concentração do trabalhador, e, conseqüentemente, diminui sua capacidade laborativa e
aumenta o risco de ocorrer acidentes de trabalho.

Em um estudo sobre a ocorrência de lesões faciais em trabalhadores em plataformas
de petróleo, Maciel (1999) relatou que o uso de alguns medicamentos interfere na faculdade
de percepção do trabalhador, e que o stress expõe o trabalhador aos acidentes, pois, pela
diminuição dos reflexos, tira a capacidade de raciocínio rápido quando se depara com o perigo
iminente.
Em estudo desenvolvido para entender como a doença periodontal afeta o dia a dia das
pessoas, Farhat (2001) concluiu que a doença periodontal afeta a qualidade de vida em
diferentes aspectos, independente do seu estágio evolutivo. Desconforto psicológico,
limitação funcional e dor fisica foram os impactos mais observados.

Ao avaliar o impacto da dor na vida de portadores de Disfunção Temporomandibular
(DTM), Oliveira et al. (2003) concluíram que os pacientes portadores desse tipo de dor
crônica apresentam impacto nas atividades laborais, no sono e no apetite/alimentação.
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Lacerda et al. (2004) realizaram uma pesquisa para conhecer a prevalência de dor de
origem dentária entre trabalhadores e acessos aos serviços odontológicos, e concluíram que
este tipo de dor reflete a gravidade da cárie dentária, expressa por ausências dentárias, e a não

utilização de serviços odontológicos, e interfere diretamente sobre as atividades cotidianas.

2.3 Absenteísmo

Para Quick e Lapertosa (1982), a palavra absenteísmo era aplicada aos proprietários
rurais que abandonavam o campo para viver nas cidades. Com o surgimento das indústrias, o
termo foi relacionado aos trabalhadores com tendência a faltar ao trabalho. Hoje, absenteísmo
pode ser entendido como o estudo de todas as ausências ao trabalho.

Midorikawa (2000) fez considerações sobre dois tipos de absenteísmo por motivos
odontológicos:
- Absenteísmo tipo I: Caracterizado pela falta pura e simples do trabalhador na
atividade laborativa, gerando perda produtiva;

- Absenteísmo tipo II ou de corpo presente: lÉ aquele que ocorre quando o
trabalhador possui algum problema de saúde que não permite seu melhor desempenho
e, embora ele compareça ao trabalho, tem a sua capacidade produtiva diminuída.
Numa perspectiva mais psicossociológica, o absenteismo é definido por Graça (2002)
como "um comportamento de ausência, individual e exterior á. empresa, que esta não pode
prever e que remete para o âmbito das relações individuais de trabalho".
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Conforme Ma7zilli (2003), o absenteísmo caracteriza-se pela perda temporária da
capacidade de trabalho, configurando tanto a ausência fisica do trabalhador (corpo ausente),
como sua presença insatisfatória ou precária no trabalho (ausência de corpo presente).
Rocha (1981) e Martins (2002), em estudos sobre o absenteismo por motivos
odontológicos e médicos, concluíram que a falia ao trabalho por motivos odontológicos tem
pouco peso sobre o total de faltas por motivo de doença, e o tempo de afastamento do
trabalhador é menor.
Souto (1979) relatou que o controle do problema do absenteísmo, pela complexidade
de seus fatores predisponentes, necessita de estratégias que variam em profundidade,
conforme a intensidade dos fatores envolvidos, e este controle pode resultar em aumento das
atitudes produtivas do empregado e em proteção contra acidentes no trabalho, e em vida
funcional mais longa e produtiva.
Tenório e Jordano (1980) consideraram de grande utilidade o controle do ,absenteísmo
para obter dados referentes as causas ou fatores que podem comprometer a saúde dos
trabalhadores.
Reisine (1984) constatou que a baixa prevalência de faltas ao trabalho somada ao fato
da alta prevalência de doenças bucais e necessidades de tratamento, pode encobrir a redução
da produtividade durante o trabalho.
Diacov e Lima (1988) concluíram que à medida que aumenta a faixa etária, diminui o
índice de absenteísmo por causas odontológicas, e ainda citaram que o absenteísmo traz um

aumento direto nos custos, pela concessão do auxilio-doença, e, também, um aumento
indireto, pela diminuição da eficiência e da produtividade.
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Baroni (1996) considerou que o absenteísmo de corpo presente é o mais grave, pois

até a realização das exodontias ou até a consulta de urgência ocasionada pela dor, o
trabalhador teve sua concentração no trabalho e sua produtividade diminuída.
Em um estudo sobre o processo do absenteísmo por doença, Graça (1999) relatou que
faltar ou não ao trabalho depende da percepção da barreira do absenteísmo, formada por uma
série de custos e beneficios para o trabalhador, que podem fazer com que ele compareça ao
trabalho mesmo doente. Estes fatores, segundo este mesmo autor, podem estar associados ao
grau de motivação e satisfação com o trabalho, à gravidade do estado de saúde, à pressão dos
colegas ou do chefe, as regras da organização referentes à perda dos prêmios de produção ou
assiduidade.
Mazzilli (2004), em estudo sobre a análise dos afastamentos do trabalho por motivo
odontológico, constatou a baixa prevalência de absenteísmo tipo I identificado, o qual envolve

a perda de períodos de trabalho completos, mesmo diante da alta prevalência de morbidade
bucal da população. Considerou, também, que o absenteísmo tipo I, o qual implica a perda
parcial de períodos de trabalho, e o absenteísmo tipo II ou de corpo presente, continuam sob
uma magnitude desconhecida e de dificil mensuração.

2.4 Indicadores do impacto da saúde bucal:

Em 1980, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

(ICIDH) - Classificação

Internacional de Comprometimentos, Incapacidades e Deficiências (fig. 1), que deveria fazer
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uma distinção entre os comprometimentos e suas conseqüências funcionais e sociais (WHO,

2001).

Doença ou
Desordem

--1110

Comprometimento

Incapacidade

Deficiência

Figura 1: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

(ICIDH)
Em 1988, Locker adaptou para a Odontologia esta estrutura conceitual, a qual foi um
pilar para o desenvolvimento de indicadores do estado de saúde bucal (fig. 2). 0 modelo de
Locker propôs uma série de ligações relacionadas As dimensões da saúde bucal numa
hierarquia, incluindo dor e desconforto que não estavam incluídos na ICIDH (SLADE e
SANDERS, 2003).

Morte

Doença

Comprometimento

Limitação
Funcional

Incapacidade

^-1111.

Deficiência

Dor e
Desconforto

Figura 2: Estrutura da ICIDH adaptada para saúde bucal, proposta por Locker, 1988.

Para melhor entendimento, Sheiham (2000) citou alguns conceitos:
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Comprometimento: É uma perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica,

fisica ou anatômica, ao nascer ou que surge devido a uma lesão ou doença. Toda doença está
associada com comprometimento, mas este nem sempre resulta em limitações funcionais.
Limitação funcional: É a restrição da função normalmente esperada do corpo, ou de

seus órgãos ou sistemas (limitação da mobilidade mandibular).

Desconforto: Avaliação subjetiva de bem-estar. E a resposta à doença, como a dor e o
desconforto auto-relatados, ou outros sintomas fisicos e psicológicos.

Incapacidade:

Qualquer limitação, restrição ou falta (conseqüente de um

comprometimento) de capacidade para desempenhar uma tarefa de maneira considerada
normal. É o efeito da doença; a perda ou diminuição da função ou da atividade devido a um
enfraquecimento. É um conceito comportamental, pois se refere as conseqüências pessoais
imediatas da doença sobre o bem estar físico, psicológico e social. A incapacidade não é
predisposta somente por anormalidades das estruturas psicológicas, fisiológicas ou
anatômicas ou das funções, e o ambiente e os comportamentos podem determinar se as
limitações funcionais se tornam incapacitantes.

Deficiência: Efeitos sociais mais amplos. É a desvantagem experimentada por pessoas
enfraquecidas ou incapazes, pois elas não podem ou não se ajustam as expectativas da
sociedade ou dos grupos sociais aos quais pertencem. É a desvantagem ou a restrição
experimentada na vida pessoal e social, resultante de uma incapacidade ou de um
comprometimento. Assim, uma deficiência decorre das interações entre comprometimento
físico, o ajuste a esse prejuízo e o ambiente físico e social.

Após vários estudos, a OMS revisou a ICIDH e publicou a International Classification
of Functioning, Disability and Health (ICF-2001) - Classificação Internacional de
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Funcionalidades, Incapacidades e Saúde (CIF) (fig.3). Nas classificações internacionais da
OMS os estados de saúde (doenças, distúrbios, lesões, etc.) são classificados pela CID-10
(Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão) que fornece uma estrutura
etiológica. A funcionalidade e incapacidade associadas aos estados de saúde são classificadas
pela CIF. Portanto, a CID-10 e a CIF são complementares. A CID-10 fornece

11111

"diagnóstico" de doenças, distúrbios ou outras condições de saúde, e essas informações são
complementadas pelas informações adicionais fornecidas pela CIF sobre funcionalidade. Em
conjunto, as informações sobre o diagnóstico e sobre a funcionalidade fornecem uma imagem
mais ampla e mais significativa da saúde da pessoa ou população (WHO, 2001).

Incapacidades

Comprometimentos

Funções
do corpo

Estruturas
do corpo

Atividade e
Participação

Deficiências

Ambiente

Figura 3: Da ICIDH para a ICF

Como um novo membro da Família de Classificações Internacionais da OMS, a CIF
descreve como as pessoas vivem com suas condições de saúde, e define os componentes da
saúde e alguns componentes do bem-estar relacionados à saúde, entre eles o trabalho. Os
domínios contidos na CIF podem, portanto, ser considerados como domínios da saúde e
domínios relacionados A. saúde. Esses domínios são descritos com base na perspectiva do
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corpo, do indivíduo e da sociedade em duas listas básicas: funções e estruturas do corpo;
atividades e participação. Incluem, ainda, fatores contextuais: ambientais e pessoais (fig. 4). A
atual CIF incluiu a dor, antes excluída pela ICIDH (SLADE e SANDERS, 2003).

Funcionalidade é um termo que abrange todas as funções do corpo, atividades e
participação; incapacidade é um termo que abrange incapacidades, limitação de atividades ou

restrição na participação. A CIF também relaciona os fatores ambientais que interagem com
todos estes construtos, e permite registrar perfis Ateis da funcionalidade, incapacidade e saúde
dos indivíduos em várias dimensões, e, assim, um problema pode significar uma deficiência,

limitação, restrição ou barreira. (WHO, 2001).

Condições de Saúde
(Doença/Desordem)

Funções e
estruturas do
corpo

Atividades
(limitação da
capacidade)

Fatores
Ambientais

111-10.

Participação
(restrição
desempenho)

Fatores
Pessoais

Figura 4- Interações entre os componentes da CIF (WHO, 2001).
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Onde, segundo a WHO (2001):

Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas do corpo (inclusive

funções psicológicas); Estruturas do corpo são as partes anatômicas do corpo
como órgãos, membros e seus componentes; Atividade é a execução de uma tarefa
ou ação por um indivíduo; Participação é o envolvimento em situações de vida

diária; Limitações de atividade são dificuldades que um indivíduo pode encontrar
na execução de atividades; Restrições de participação são problemas que um
indivíduo pode ter ao se envolver em situações de vida; Fatores ambientais

compõem o ambiente fisico, social e de atitude no qual as pessoas vivem e
conduzem sua vida.

Conforme Slade e Sanders (2003), os desenvolvimentos teóricos da ICIDH, de Locker
e da ICF foram fundamentais para a construção de instrumentos para avaliar saúde bucal e
suas conseqüências por pesquisadores de diferentes países, descritos em diversas frases,
como: " impacto social da doença bucal", "estado subjetivo de saúde bucal", "saúde bucal

relacionada à qualidade de vida" ou simplesmente "saúde bucal". Dessa forma, os
questionários capturam, em vários degraus, os conceitos descritos na ICIDH (WHO, 1980), na
adaptação de Locker da ICIDH para a saúde bucal, e na atual ICF.

Conforme Chianca et al. (1999), os indicadores do impacto da saúde bucal começaram
a ser utilizados na década de 80. Porém, somente a partir da década de 90 é que o impacto da

saúde bucal relacionado ao bem-estar geral do indivíduo e de sua qualidade de vida passou a
ser mais abordado, com a introdução de indicadores de maior sensibilidade. Estes indicadores
podem ser unidimensionais quando utilizam somente uma variável, como por exemplo, a
capacidade mastigatória ou a intensidade da dor de origem bucal, ou podem ser
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multidimensionais, mais amplos e completos, que envolvem diversas dimensões de impacto,
tais como: dor, desconforto, estética, restrições na alimentação, na comunicação, nas reações
afetivas, nas atividades diárias e no bem-estar psicológico do indivíduo.

Segundo Pasqua

(2001) um instrumento de avaliação subjetiva é definido como um

conjunto de itens, questões ou situações mais ou menos delimitadas, que através de uma
amostra representativa, buscam avaliar determinado comportamento. Deve conter questões
que representem as situações capazes de expressar a dimensão psicológica que se quer avaliar.

Para Van Kolck (1974) um teste, como amostra do comportamento, não mede
diretamente uma capacidade, uma função ou traço, mas o comportamento que é indicativo
destes aspectos.

Locker e Grushka (1987) definem indicadores sócio-odontológicos como medidas da

extensão em que desordens bucais rompem a normalidade da função social, resultando em
mudanças importantes no comportamento, como, por exemplo, comprometimentos no
trabalho e nas tarefas diárias.

Gift et al. (1992) relataram que o impacto social dos problemas de saúde bucal é

defmido como as conseqüências relacionadas a limitações no cumprimento das atividades
diárias e capacidades funcionais.
Locker e Slade (1993) relataram que diversos estudos mostram que as desordens
bucais podem ter um impacto significante no bem estar funcional, social e psicológico.
Locker e Jokovic (1997) avaliaram a natureza e a magnitude das mudanças

autopercebidas no estado de saúde bucal. Os resultados indicaram que vários fatores, como o
começo de novas doenças ou sintomas, a extração dentária, os padrões de tratamento,
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incluindo a colocação de próteses e as mudanças em circunstâncias sociais e pessoais, foram
comumente implicados nas mudanças autopercebidas. Porém, não explicaram porque essas

mudanças ocorreram.
Locker (1998) e Locker e '<Tessin (1998) relataram que as mudanças no estado de

saúde e a avaliação dessas mudanças tem sido a principal meta das práticas e das pesquisas
em serviços de saúde, e, para isso o recente desenvolvimento de indicadores tem fornecido a
oportunidade de identificar, medir e entender estas mudanças.
Buck e Newton (2001) pesquisaram a tendência das publicações de medidas não-

clinicas no período de 1988-1998, e relataram que há um crescente interesse na saúde bucal
percebida e seus amplos impactos sociais e psicológicos resultantes de tratamentos dentários e
do estado de saúde bucal precário. Porém, observaram que a maioria dos estudos não utilizou
medidas padronizadas, e se referem aos conhecimentos, atitudes ou comportamentos, anseios
ou indicadores sócio-odontológicos. Dentre os indicadores padronizados (APÊNDICE E), os
mais utilizados são:

». Oral Health Impact Profile (01-1IP);
)> Dental Impacts on Daily Living (DIDL);
)=. Oral Impacts on Daily Performances (OIDP).

28

2.4.1 Oral Health Impact Profile (OHIP) — Perfil do Impacto da Saúde Bucal

2.4.1.1 OHIP-49 (APÊNDICE A)

Em 1994, Slade e Spencer desenvolveram o indicador OHIP capaz de identificar
impactos negativos das condições bucais, como disfunção, desconforto e incapacidade.
Originalmente no idioma inglês, destinado A população idosa e com sete dimensões: limitação

funcional, dor fisica, desconforto psicológico, incapacidade fisica, psicológica e social, e
deficiência;
O OHIP é composto por 49 itens distribuídos em um questionário para indicar com
que freqüência aconteceu o problema dentro de um período de referência proposto, com cinco

opções de respostas, que variam de "nunca", "raramente", "ocasionalmente", "regularmente"
até "freqüentemente", com pesos entre zero e quatro pontos. As questões são respondidas pelo

próprio entrevistado, o que aumenta a possibilidade de capturar as conseqüências sociais das
desordens bucais consideradas importantes pelos pacientes.

Na pesquisa onde foi testado o OHIP, Slade e Spencer (1994) provou ser um
instrumento confiável e válido para avaliar detalhadamente o impacto social das desordens
bucais e pode ser um potencial auxilio para pesquisas e decisões clinicas.

Slade (1998) concluiu que o OHIP captura tanto a melhora como a deterioração no
estado de saúde, criando novas complexidades para conceituar e analisar mudanças em
estudos longitudinais. Acrescentou ainda que a avaliação da mudança da condição de saúde é
fundamental para estes estudos.
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Miotto e Barcellos (2001), ao realizarem uma revisão sobre o OHIP, concluíram que é
importante documentar e compreender o impacto social da saúde bucal e o OHIP é um
instrumento sensível para capturar mudanças nesse impacto, e um poderoso instrumento para
advogar e alocar recursos para os problemas de maior impacto.

Conforme Miotto e Loureiro (2003), os resultados do OHIP fornecem informações
para a formulação de políticas de saúde e avaliação dos serviços.

Slade e Sanders (2003) consideraram que o OHIP foi construido fundamentado na

ICIDH, porém com a publicação da ICF em 2001, os termos Atividades e Participação
substituem os termos Comprometimento, Incapacidade e Deficiência.

Allen (2003) e Jacobovitz (2003) consideraram o OHIP como o indicador do impacto
da saúde bucal mais sofisticado e compreensivo desenvolvido até hoje.
Para Ferreira et al. (2004), o questionário OHIP tem sido amplamente desenvolvido e
aplicado em diversos estudos, em diferentes culturas e perfis sociodemográficos, e fornece
uma mensuração ampla de disfunção, desconforto e incapacidade relacionada As condições
bucais.

2.4.1.2 OHIP-14 (APÊNDICE B)

Slade (1997) relatou que, embora o OHIP esteja comprometido em prover dados

abrangentes para dar idéia do impacto da saúde bucal no bem-estar, algumas pesquisas não
permitem o uso das 49 questões na sua totalidade. Por exemplo, pesquisadores em serviços de
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saúde requerem urn instrumento mais sucinto para estimar a magnitude do impacto de saúde

bucal percebida.
Assim, Slade (1997) derivou e validou o questionário OHIP de uma forma resumida,
eliminando questões que causavam mais problemas de interpretação, e concluiu que 14
questões foram suficientes para determinar os mesmos impactos que foram observados
quando aplicado o OHIP com 49 questões. O OHIP-14 mantém os conceitos originais das sete
dimensões do OHIP-49 e mostra ser um instrumento confidvel, válido e preciso.

Jacobovitz (2003) traduziu, adaptou, validou e determinou a precisão do OHIP-14 e

concluiu que a versão adaptada para a cultura brasileira tem alto coeficiente de precisão e
validade, e pode ser considerada satisfatória para uso no Brasil.
Biazevic et al. (2004) realizaram um levantamento epidemiológico para verificar o uso
e a necessidade de próteses, e aplicaram o OHIP-14 para verificar o impacto da condição

bucal na qualidade de vida.
Em 2005, Seel et al. desenvolveram e validaram a versão italiana do OHIP-14 para
desordens temporomandibulares, e concluíram que é um instrumento válido para avaliar
diferentes impactos na qualidade de vida.
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2.4.2 Dental Impacts on Daily Living (DIDL) — Impactos Odontológicos na Vida Diária
(APÊNDICE C)

Em 1996, Leao e Sheiham desenvolveram um indicador para avaliar como a saúde
bucal é percebida pelos indivíduos, e como a boca e os dentes afetam suas atividades diárias,
nos aspectos fisicos, psicológicos e sociais, com cinco dimensões: conforto, aparência, dor,
desempenho e restrição alimentar. Estas dimensões são incluídas em um questionário básico
com 36 perguntas; 42 para portadores de prótese parcial; 45 para portadores de prótese total; e
47 para os portadores de prótese parcial e total. A contagem para cada resposta é codificada
como: + 1 = impacto positivo; 0 = neutro; - 1 = impacto negativo. Pesos também são
atribuidos pelos respondentes para cada dimensão, com valores variando de 0 a 10. Assim, o
DIDL pode gerar uma contagem do impacto para cada dimensão, além da avaliação total dos
impactos.

Conforme estes autores, o DIDL difere de outros indicadores sociodentais na
avaliação dos impactos dentais na vida diária, pois além de avaliar a freqüência, também
avalia a importância atribuida pelo respondente para cada dimensão. Combinado com
medidas clinicas do estado de saúde bucal, o DIDL demonstra ser uma ferramenta valiosa
para avaliar necessidades percebidas.

Leao e Sheiham (1995), ao comparar impactos psicossociais com condições bucais na
qualidade de vida através do DIDL, concluíram que diferentes níveis de condições bucais têm
diferentes impactos na vida diária das pessoas. Por isso, sugeriram que as condições bucais e
as dimensões sociais e psicológicas devem ser consideradas simultaneamente, quando na
avaliação das necessidades das pessoas.

32

Ledo et al. (1998), em estudo realizado no Brasil, sobre os impactos da saúde
periodontal na vida diária através do DIDL, observaram que mais de 60% relataram algum
sintoma e demonstraram insatisfação.

2.4.3 Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) — Impactos Orais nas Performances Diárias
ou Impactos Odontológicos no Desempenho Diário (IODD) (APÊNDICE D)

Conforme Allen (2003), o indicador sociodental OIDP foi desenvolvido por

Adulyanon e Sheiham em 1997 para avaliar a freqüência e a severidade dos impactos orais em
oito atividades diárias: comer e apreciar a comida; falar e pronunciar claramente as palavras;
limpeza dos dentes; dormir e relaxar; sorrir, rir, mostrar os dentes sem embaraço; manter o
estado emocional sem se irritar; executar seu principal trabalho ou função social; e apreciar o
contato com outras pessoas. Usa a abordagem da quantificação de impacto usando a

freqüência, que varia numa escala de 0 (nunca afetado) a 5 (todos ou quase todos os dias), e a
severidade do impacto, que também varia de 0 (atividade não afetada) até 5 (atividade
severamente afetada).

Sheiham (2000) apresenta o IODD como uma das partes de um questionário elaborado

e utilizado pelo Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do University College
London. Este questionário inclui dados demográficos, saúde geral, IODD, comportamento
(fatores sociopsicológicos), e é utilizado para determinação de necessidade de tratamento

odontológico (APÊNDICE E).
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No Brasil, Asckar et al. (2000) mediram os resultados das condições bucais de

comerciários da cidade de Bragança Paulista através do OIDP, e concluíram que os usuários
de próteses fraturadas ou que necessitavam de reajuste relatavam maior comprometimento na
qualidade de seus desempenhos diários. Os desempenhos afetados mais freqüentemente
foram: contato com pessoas e sorrir, seguido por estabilidade emocional e trabalho no
comércio. Baseia-se nos impactos comportamentais em termos de desempenho, pois, segundo
os autores, têm maior confiabilidade do que os sentimentos.

Astrom e Okullo (2003), em estudo realizado na Uganda, avaliaram a confiabilidade e
a validade do OIDP e concluíram que este indicador possui boas propriedades psicométricas,

e ressaltaram a importância do contexto social e comportamental nas respostas sobre
desordens bucais.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Discutir sobre o impacto das doenças bucais no trabalho, o absenteismo tipo II por
problemas odontoleigicos, e instrumentos para sua avaliação.

3.2 Objetivos Específicos

—Discutir sobre o impacto das condições de saúde bucal no trabalho;
—Avaliar a relação entre saúde bucal e absenteísmo tipo II ou de corpo presente;
—Propor instrumentos para avaliar o impacto da saúde bucal no trabalho e o
absenteismo tipo II por motivos odontológicos.
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4 METODOLOGIA

Para que os objetivos deste trabalho pudessem ser alcançados, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica a partir de material já publicado em: livros, monografias, dissertações,
teses, artigos de periódicos impressos ou meio eletrônico.
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5 DISCUSSÃO

Numa visão contemporânea, o conceito de saúde pode ser considerado como uma
dimensão da qualidade de vida (FERREIRA et al., 2004) e, para a maioria dos trabalhadores,
ter qualidade de vida está diretamente ligada ao fato de ter saúde (OLIVEIRA, 1997).

Sob o aspecto dinâmico e multidimensional de saúde, onde é dada ênfase
possibilidade do indivíduo desenvolver atividades diárias com condições de satisfação fisica,
social e emocional (ASCKAR, et al., 2000) e não somente à sobrevivência, o conceito de
saúde bucal também vem sendo ampliado e envolve tanto aspectos objetivos quanto
subjetivos (LEA° e SHE1HAM, 1995) e varia conforme o contexto social, cultural e politico
onde é avaliado. E, apesar da morbidade bucal raramente ser fatal, é capaz de alterar
substancialmente estilos de vida e de restringir atividades diárias, comprometendo a qualidade
de vida, também no aspecto social (HOLLISTER e WEINTRAUB, 1993).

0 impacto dos problemas de saúde bucal na sociedade é relacionado a limitações no
cumprimento das atividades diárias e capacidades funcionais (GIFT et al., 1992). Porém,

o

verdadeiro impacto das condições bucais na qualidade de vida dos trabalhadores e na
sociedade como um todo não tem sido adequadamente avaliado (CHIANCA et al., 1999).

Considerando comportamentos, consequências sociais e o fato de doenças bucais
serem capazes de restringir atividades diárias, além de analisar os problemas bucais que
afetam o trabalhador, é essencial observar o impacto que estes problemas podem ocasionar no
trabalho e utilizar instrumentos que sejam capazes de avaliar este impacto.
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Por sua interferência negativa no trabalho (QUICK e LAPERTOSA, 1982), o
absenteísmo é considerado como um dos mais complexos problemas de comportamento

humano que as organizações têm enfrentado (SOUTO, 1979). Seu estudo, enquanto
comportamentos de ausência do trabalhador, individual, e exterior à empresa, é capaz de
levantar problemas que geralmente são ignorados ou até mesmo escamoteados (GRAÇA,
2002).
No Brasil, são poucas as pesquisas relacionadas ao absenteísmo causado por motivos
odontológicos. São poucos, também, estudos referentes as causas e efeitos deste absenteismo
(TENÓRIO e JORDANO, 1980). Os estudos que se tem documentado referem-se às faltas
físicas ao trabalho, ou absenteísmo tipo I, os quais concluem que as faltas por desordens
bucais têm pouco peso sobre o total de ausências por motivo de doença, e o tempo de
afastamento do trabalhador é menor (MARTINS, 2002; ROCHA, 1981; MAZZILLI, 2004).
A baixa prevalência do absenteísmo odontológico tipo I, em contraste com a
significativa morbidade bucal e seus impactos na população (REISINE, 1984, 1985;
CUSHING et al., 1986; PINTO, 2000; SLADE e SANDERS, 2003; LACERDA, et al., 2004),
sugere que pode haver alta taxa de absenteísmo tipo II ou de corpo presente
(MIDORIKAWA, 2000). Este comportamento pode ser caracterizado como uma presença
precária no trabalho que, além de improdutiva, pode contribuir para que o trabalhador
desempenhe suas funções de forma insegura, e, assim, predispor a produção de erros,
acidentes e agravos da saúde (MAZZILLI, 2004).
Devido a este fato, Reisine (1984) entende que a falta ao trabalho não é um indicador
sensível do impacto da doença, e é provável que essa baixa taxa de absenteísmo tipo I

subestime outras dimensões de incapacidade de trabalho, como produtividade reduzida
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durante a atividade, uma vez que, conforme Graça (1999), o trabalhador pode comparecer ao
trabalho mesmo estando ou sentindo-se doente.

Pinto (2000) acrescenta que o baixo impacto do absenteísmo odontológico frente as
outras condições de saúde se deve ao fato de algumas empresas somente aceitarem a
exodontia como justificativa para a ausência, e ela dificilmente provoca mais de um dia de
afastamento. Outro aspecto que pode ser abordado é que para ser considerado como restrição
de atividade, requer o dia inteiro de falta ao trabalho ou no mínimo meio-dia e, então, as
limitações funcionais que sejam inferiores a este período não são contadas. Devido à natureza
das condições odontológicas e seus tratamentos, a disfunção pode não durar todo dia e, dessa
forma, a grande maioria das incapacidades não são reportadas ou são subestimadas.
(REISINE 1985).

Cabe ressaltar, também, que a cárie dentária (CARVALHO, 1981) tem primazia em
incidência sobre qualquer outra alteração do organismo, e é progressiva e irreversível por si
mesma. Entretanto, juntamente com outras patologias freqüentemente encontradas, como
doença periodontal, oclusopatias e câncer bucal, podem não ser evidentes no estagio inicial, e
os sinais e sintomas, muitas vezes, podem manifestar-se com baixa intensidade (LEÃO et al.,
1998).

A dor de origem dentária, considerada como a queixa odontológica mais comum entre
os trabalhadores, geralmente é o resultado de caries avançadas, cujo caráter é insidioso e
cumulativo e tem grande responsabilidade pela dor e pela destruição dentária. A intensidade
da dor é variável, e, conforme Goldhorn (1942), o trabalhador pode tolerar dias ou semanas de
dor e desconforto antes de se ausentar do trabalho para procurar assistência. Em certas
patologias em que a dor é mais aguda quando em decúbito, uma ou diversas noites com
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dificuldades para dormir resultam em fadiga e distração mental, que deixam o trabalhador
debilitado e uma vitima fácil dos acidentes de trabalho.
As

infecções odontológicas também têm sido reconhecidas como causas

predisponentes de doenças reumáticas, e a maioria dos trabalhadores acometidos por estas
doenças permanece no trabalho, segundo Goldhorn (1942), apesar de sofrer severa e
dolorosamente na execução de suas tarefas, e, dessa forma, a habilidade e a produtividade são
afetadas.
Lacerda et al. (2004) acrescentam que os reflexos da cárie ao longo da vida dos
trabalhadores podem interferir no comportamento, na qualidade de vida e nas atividades
cotidianas, e quanto maior a perda dentária, maior a chance de a dor ter sido o motivo da

última consulta. A dor de origem dentária é uma das maiores causas de exodontias, seja por
ser a única conduta técnica possível devido à gravidade da lesão cariosa ou como indicação
para alivio da dor, diante da impossibilidade de acesso a outros tratamentos.
Neste sentido, Rocha (1981) ressalta que não são asseguradas condições para o
trabalhador manter um bom estado de saúde bucal, e o tratamento curativo-emergencial
geralmente dispensado é a exodontia, visando à eliminação da dor - único fator que poderia
prejudicar a produção — para a recuperação da mão-de-obra e o rápido retorno ao trabalho.
Contribui o fato de Mazzilli (2003) observar que na prática odontológica, são comuns
os atendimentos de urgência em decorrência de intensas dores, associadas ao uso da

automedicação analgésica, antiinflamatória e antibiótica. 0 uso destas medicações, sem a
intervenção profissional, contribui para o agravo da situação inicial, da saúde e da segurança
do trabalhador. Inicialmente, os medicamentos são capazes de eliminar os sintomas da dor e
devolver a sensação de bem-estar em pouco tempo, facultando ao trabalhador a possibilidade
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de desenvolver suas atividades laborais automedicados, com mal-estar, dor ou dor controlada
e sedação. Estes predispõem a um déficit na concentração, com influência na produtividade e
na qualidade laborativa, aumentando a possibilidade de acidentes, os quais dificilmente são
registrados como tendo sido de causa odontológica.
Noites mal dormidas, ocasionadas pela dor de origem dentária, podem deixar o
trabalhador em estado desatento, irritado e fatigado, e, conforme Pimentel (1976), estas
podem ser as condições ideais para a ocorrência de acidentes de trabalho.
Maciel (1999) alerta para os perigos destes acidentes, principalmente em trabalhos

freqüentemente expostos a riscos, cujos infortúnios podem ser imprevisíveis, os quais
poderiam ser evitados ou minimizados, se os trabalhadores estiverem com sua capacidade de
raciocínio rápido e aptos a se manterem concentrados em suas funções.
Ainda que sejam prevalentes, a maioria das doenças bucais não afasta o trabalhador de
suas atividades, porém, compromete sua habilidade, reduz sua eficiência, e contribui
grandemente para a produção de erros e para o desempenho da função de forma insegura ou

precária, podendo resultar em acidentes (GOLDHO RN, 1942).
Portadores de desordens temporomandibulares têm, além do trabalho, o sono, a

alimentação e o apetite afetados (OLIVEIRA et al., 2003). Este fato pressupõe que os
trabalhadores acometidos por esta disfunção, geralmente dolorosa, têm suas atividades
laborais afetadas por estarem mal alimentados ou com distúrbios do sono, fatores que podem
predispor o absenteísmo de corpo presente.

Cabe observar que problemas odontológicos em dependentes que estejam sob os
cuidados do trabalhador e que resultam em noites mal dormidas, também podem trazer como
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reflexo o absenteísmo de corpo presente, quando, no dia posterior ele tem de estar realizando
seu trabalho.

Dessa forma, pode-se supor que a dor de origem odontológica, na medida em que
afeta o bem-estar do trabalhador, pode ser um obstáculo funcional responsável pelo
absenteísmo de corpo presente.

Conforme Hollister e Weintraub (1993), desordens bucais trazem conseqüências na
vida diária do trabalhador quando há perda de tempo produtivo no trabalho, e o impacto pode
ser sentido tanto econômica quanto psicologicamente. Somando-se a isto, o fato de que o
impacto econômico pode ser sentido também por sua família e pela sociedade como um todo.

Sobre o impacto econômico, Gift et al. (1992) e Reisine (1984) acrescentam que
embora a média de absenteísmo seja pequena, em termos de diminuição de produtividade
provavelmente tenha um grande impacto. Dessa forma, se o trabalhador está presente no
trabalho, mas com características de absenteísmo de corpo presente, o resultado da
produtividade reduzida de um trabalhador multiplicada pela mesma situação de outros
trabalhadores pode resultar em uma grande perda produtiva.

Empresas limitadas à produtividade momentânea, sem expectativa de futuro e que não
têm responsabilidade social limitam-se a dar atenção odontológica ao trabalhador somente nos
casos de urgências. Assim, conforme Rocha (1981), o trabalhador retoma as suas atividades
com o "mínimo de tempo perdido".

Infere-se, então, que a baixa prevalência do absenteísmo por motivos odontológicos
tipo I pode estar acontecendo, também, pelo fato da atenção ou da procura pelo atendimento
ser somente pelo motivo da dor, onde o pronto-atendimento é dado para que o trabalhador
volte o mais breve possível as suas atividades. Dessa forma, diversas outras doenças bucais
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que podem estar incipientes, não são detectadas precocemente e podem vir a culminar em
novo processo doloroso, com todas as etapas de evolução que podem estar relacionadas com o
absenteísmo do tipo II.

0 fato observado por Diacov e Lima (1988) que conforme aumenta a faixa etária,
diminui o índice de absenteísmo tipo I por causas odontológicas, e por Ferraz e Bellini (1983),
que após os 35 anos a prótese total é um tratamento freqüente, indica que quanto maior a
idade do trabalhador maior a probabilidade de ter mais dentes extraídos (GOMES e
MAGALHÁES, 1980). Conseqüentemente, pode-se deduzir que com menos dentes em boca,
a procura ou a necessidade de tratamento seria menor. Porém, devido ao grande niunero de
exodontias, geralmente precedidas por dores agudas ou crônicas até

o atendimento e,

conforme Baroni (1996) o trabalhador teve sua concentração no trabalho e produtividade
diminuída, assim pode-se pressupor que o absenteísmo de corpo presente deu-se ao longo da
vida destes trabalhadores.

Numa visão empírica, observa-se que os problemas odontológicos, assim como as
necessidades de tratamento, quase não tern sido reconhecidos ou se tem feito vista grossa a
eles dentro das empresas nos programas de atenção à saúde do trabalhador, os quais,
geralmente, envolvem somente medicina e engenharia de segurança do trabalho.

Ainda assim, a maioria das empresas não faculta a saída do trabalhador para
procedimentos odontológicos preventivos, restauradores ou periódicos. Se o trabalhador é
liberado, é exigido dele um "comprovante" de que esteve sob tratamento odontológico.
Porém, este não é aceito como atestado e não abona sua falta, e o período ausente na empresa
é refletido na diminuição do seu salário. Dessa forma, o absenteísmo por motivos
odontológicos tem sido subnotificado ou até mesmo, não notificado, uma vez que não é dado
o direito do trabalhador se ausentar do trabalho para este fim.
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Assim, se constata que trabalhadores que saem durante sua jornada laborativa para
procedimentos odontológicos se vêem obrigados a compensar as "horas perdidas",
trabalhando após seu horário de trabalho regular. Para evitar essa situação, a maioria dos
trabalhadores procura atendimento somente diante de situações agudas. Dessa forma, o
quadro que se pode ter é de um trabalhador com dentes profunda e extensamente destruidos,
sentindo dor durante vários dias e noites, desempenhando suas funções automedicado,
sonolento, com dificuldade de concentração, predisposto a erros, com capacidade laborativa
diminuída, sem velocidade de resposta e vulnerável a acidentes, o que pode indicar um quadro

do absenteísmo de corpo presente.
Cabe ressaltar, também, o fato de trabalhos publicados desde a década de 40
(GOLDHORN, 1942; MEDEIROS, 1965, 1966, 1968, 1970; MEDEIROS e BIJELLA, 1970)

que já constatavam a prevalência das necessidades de tratamento, pois a saúde bucal dos
trabalhadores é deficiente, com conseqüências como perda do dente, dor aguda e crônica,
diminuição da atenção e da capacidade produtiva, e aumento dos riscos de ocorrer acidentes

de trabalho.
Por que, mesmo que legalmente reconhecida a importância de um estado mórbido de
competência odontológica na própria lei 6.215, de 30 de junho de 1975, que confere
competência ao cirurgião-dentista para "atestar, no setor de sua atividade profissional, estados
mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas no emprego", ainda assim, a

magnitude desse fator permanece obscura (DIACOV e LIMA, 1988)?
Dessa forma, se um trabalhador estiver sentindo dor orofacial, a qual esta associada a
mudanças na vida social e no comportamento; halitose e estética orofacial diminuída, as quais
diminuem o desejo de interagir com os outros, de rir, de sorrir e de falar; com ausências de
dentes, que traz prejuízos ao comer, mastigar e falar e sensação de bem-estar diminuída, que
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podem comprometer a qualidade de vida, e trazer um imediato e profundo impacto na
restrição das atividades diárias, infere-se, então, que estas desordens possam estar associadas
ao absenteísmo de corpo presente por motivos odontológicos.

Como não ha respostas simples para problemas complexos (SOUTO, 1979),

o

absenteísmo de corpo presente, gerado por estados ou comportamentos de ausência do
trabalhador, não é passível de quantificação através de fórmulas pré-estabelecidas, e prevalece
segundo uma magnitude desconhecida e de dificil mensuração (MAZZILLI, 2004).

Por isso, é necessário que estudos mais aprofundados sejam realizados face
constatação da significativa prevalência de doenças bucais na população trabalhadora, capazes
de gerar, além de baixa produtividade, relevante impacto na saúde, no bem-estar e na
qualidade de vida dos trabalhadores.

Tradicionalmente, a condição de saúde bucal tern sido medida através de indices
clínicos, como CPO-D e CPI (REISINE, 1984, 1985; PINTO, 2000; ALLEN, 2003), que
fundamentam as decisões clinicas na presença ou ausência de lesões (SHEIHAM, 2000).
Estes indices, embora muito importantes e mundialmente utilizados, representam somente o
julgamento do profissional e deixam a maior parte da definição de saúde da OMS sem
mensuração (CERVEIRA, 2003). Assim, precisam ser suplementados por indicadores capazes
de se referir à experiência individual ou à percepção subjetiva dos impactos no bem-estar
fisico, mental e social (CHIANCA et al., 1999).

Uma avaliação subjetiva busca avaliar determinado comportamento (PASQUALI,
2001). Como um instrumento de medida subjetiva, um teste, como amostra do
comportamento, não mede diretamente uma capacidade, uma função ou traço, mas o
comportamento que é indicativo destes aspectos (VAN KOLCK, 1974).
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A maior limitação dos indices clínicos está na inabilidade de refletir a capacidade do
trabalhador para realizar determinadas tarefas (CERVEIRA, 2003), porém, estes não devem
ser substituidos, mas complementados por indicadores de qualidade de vida e saúde bucal
(SHEIHAM, 2000, MIOTTO e BARCELLOS, 2001).

Nas últimas duas décadas, têm sido desenvolvidos e aprimorados indicadores
subjetivos do estado de saúde bucal, válidos e confiáveis, tanto a nível individual quanto
coletivo (CHIANCA et al., 1999; LOCKER e JOKOVIC, 1997; LOCKER e KRESSIN,
1998). Buck e Newton (2001) acrescentam que há um crescente interesse na saúde bucal
autopercebida e seus amplos impactos sociais e psicológicos resultantes de tratamentos
odontológicos e do estado de saúde bucal precário, e o resultado é o desenvolvimento e
proliferação de medidas não-clinicas das conseqüências odontológicas.

Por isso, além de analisar os problemas bucais que podem afetar o trabalhador, é
importante estudar o impacto que estes problemas podem ocasionar na sua qualidade de vida
(HOLLISTER e WEINTRAUB, 1993). E, para isso, devem ser considerados fatores como
satisfação ao alimentar-se, sensação de bem-estar geral e interação social, efeito da estética
em si e nos outros, e o impacto da dor de origem dentária.

Desordens em saúde bucal, tais como dor, desconforto, limitação funcional ou
insatisfação com a estética, tern grande potencial de provocar impactos no trabalho
(SHEIHAM, 2000). Assim, para avaliar se a qualidade de vida é afetada por estas desordens
nos aspectos funcionais, psicológicos e sociais, como o desempenho profissional, a habilidade
para comer, sorrir e falar com clareza, interagir socialmente, deve ser usado indicadores de
saúde bucal.
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Dessa maneira, foram desenvolvidos indicadores que procuram obter a freqüência e a
severidade das desordens bucais no bem-estar fisico, social e mental: Oral Health Impact
Profile (OHIP- 49), por Slade e Spencer, em 1994; Oral Health Impact Profile (OHIP-14), por
Slade, em 1997; Dental Impact on Daily Living (DIDL), por Ledo e Sheiham, em 1996; Oral
Impacts on Daily Performances (OIDP), por Adulyanon e Sheiham, em 1997 (ALLEN, 2003).

Baseados no modelo de saúde bucal proposto e adaptado da OMS por Locker (1988),
estes indicadores tentam capturar todos os possíveis efeitos funcionais e psicossociais,
conforme o comprometimento, incapacidade e deficiência, considerando, também, o papel da
dor e do desconforto, onde se atribui valores numéricos ao diferentes estados de saúde. Este
método pode definir um "perfil" dos impactos sociais (ALLEN,

2003). Assim, estes

instrumentos podem auxiliar na determinação das reais necessidades dos trabalhadores, pois
consideram os impactos percebidos dos problemas bucais que, de fato, podem trazer
conseqüências na sua vida.

Com base na estrutura proposta por Locker (1988), a relação entre comprometimento,
incapacidade e deficiência é continua, e gera uma hierarquia de resultados. Assim, a doença

cárie pode resultar na perda do dente (comprometimento); em alguns casos pode causar
dificuldades na mastigação (limitação funcional); podem surgir pontos doloridos pelo uso de
prótese total (dor e desconforto); pode levar a diminuição da capacidade de mastigar/evitar
alimentos duros (incapacidade), o que pode deixar a pessoa embaraçada e evitar comer fora de
casa, com outras pessoas, gerando uma sensação de isolamento social ou desvantagem

(deficiência) (SHEIHAM, 2000).
Seguindo a lógica da estrutura conceitual proposta por Locker e, mais recentemente
pela CIF, infere-se que se pode fazer uma analogia ao absenteísmo de corpo presente por
motivos odontológicos: determinada condição de saúde bucal (DOENÇA/DESORDEM), por
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exemplo, a cárie que é progressiva por si s6 e pode resultar em lesões inflamatórias e/ou
infecciosas na estrutura dentária (COMPROMETIMENTO); o trabalhador pode comparecer

ao trabalho com esta condição, com dificuldades de alimentar-se (LIMITAÇÃO
FUNCIONAL), com dor acentuada, sentindo mal-estar (DOR e DESCONFORTO);
provavelmente sem ter dormido e/ou automedicado, o trabalhador pode estar abstraído,
fragilizado e indisposto, e proceder de forma insegura, com dificuldade de concentração na
execução das tarefas (LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES) devido à dor e mal-estar

(INCAPACIDADE PSICOLÓGICA); com dificuldade de interagir com os colegas,
impaciente e irritado (INCAPACIDADE SOCIAL); com diminuição da sua capacidade
laborativa (INCAPACIDADE FÍSICA) - condições estas que indicam um comportamento de
ABSENTEÍSMO TIPO II ou DE CORPO PRESENTE. Esta condição pode induzir o

trabalhador a incorrer em erros e acidentes de trabalho, na diminuição da produção, na piora
do seu estado de saúde, tornando-o incapaz de trabalhar, gerando perda financeira e
insatisfação, além de uma sensação de isolamento social ou de desvantagem em relação aos

outros (DEFICIÊNCIA; RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO).
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Condição de Saúde Bucal
Doença/Desordem

Comprometimento
na região orofacial
Dor e Desconforto
Sensação de dor
e mal-estar

Limitação funcional
Dificuldade alimentar, do
sono, da atenção

Limitação das Atividades - Capacidades
Psicológicas
Dificuldade de
concentração, abstração
e distração

Sociais
Dificuldade de interagir
com os colegas,
impaciência, irritação

Físicas
Diminuição da
capacidade laborativa

ABSENTEISMO TIPO II ou
de CORPO PRESENTE
Restrições de Participação - Desempenho

Fatores
Ambientais
Ambiente
fisico, social e
atitudes dos
outros;
Serviços,
Sistemas e
Políticas no
trabalho.

Desvantagens

Agravos da saúde, erros técnicos e
acidentes de trabalho, diminuição da
produção, impossibilidade de trabalhar,
perda financeira e de oportunidades,
insatisfação, isolamento social.

Fatores
Pessoais

•

Figura 4: Método para avaliar se uma condição odontológica pode predispor o
Absenteísmo do Tipo II ou Corpo Presente. Adaptado de Locker (1988) e da CFI (WHO,
2001).

Deve-se levar em conta, também, que o trabalhador pode estar com um
comprometimento (estético, p.ex.), e não estar incapacitado, mas pode estar em relação de
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deficiência, pois a incapacidade é a limitação da atividade e da função, e a deficiência envolve
as conseqüências sociais (dificuldade de conseguir emprego onde a estética é primordial,
p.ex.).
Esta estrutura permite observar os impactos das doenças bucais a nível individual

(limitação funcional) até os que afetam as atividades diárias dos trabalhadores (absenteísmo
de corpo presente), e que alguns indicadores de saúde bucal englobam amplas dimensões de

disfunções, tais como: - OHIP: limitação funcional, dor fisica, desconforto psicológico,
incapacidade fisica, psicológica e social, e deficiência; - DIDL: conforto, aparência, dor,
desempenho e restrição alimentar; - OIDP: desempenho funcional e fisico, desempenho

psicológico, desempenho social. Conclui-se, então, que estes indicadores podem ser utilizados
para levantamento de saúde bucal do trabalhador, e assim, avaliar os impactos da saúde bucal
no trabalho, bem como detectar o absenteísmo tipo II ou de corpo presente.
Corroboram neste sentido, Ferreira et al. (2004), ao acrescentar que o OHIP fornece

uma mensuração ampla de disfunção, desconforto e incapacidade atribuida à condição bucal,

e pode ser uma ferramenta sensível para identificar trabalhadores com altos níveis de impacto
de condições de saúde bucal percebidas. Mais recentemente, o OHIP tem sido utilizado na
conduta para redução ou eliminação da dor e restauração de uma função oral confortável em

portadores de DTM, para reduzir a necessidade de futuros tratamentos, e, assim, melhorar a
qualidade de vida (SEGÚ et al., 2005).
Nos locais onde só pode ser administrado um número limitado de questões, o OHIP-

14, tem se mostrado válido e preciso (JACOBOVITZ, 2003) e também pode ser útil para
determinar o nível de impacto das condições bucais. Porém, ha que se levar em consideração
que as propriedades psicométricas de um indicador, principalmente a confiabilidade, podem
diminuir à medida que o número de itens diminui (SLADE, 1997).
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Cada população, conforme seu estilo de vida, nível sócio-econômico e possibilidades
de acesso aos serviços de saúde, têm experiências diferentes sobre sua condição de saúde

(BIAZEVIC et al., 2004). lid que se considerar que o conceito de saúde bucal varia conforme

o contexto social, cultural e politico, e, assim, os impactos podem ser opostos em diferentes
trabalhadores. Um exemplo, descrito por Slade (1998), completa este pensamento: para
alguns indivíduos, a perda dentária reduz a habilidade de mastigar, e por essa razão, piora a
qualidade de vida, enquanto que para outros, a extração pode aliviar a dor e, assim, melhorar a
qualidade de vida.

Em um dos estudos realizados no Brasil, dentre as necessidades percebidas pelo OHIP

e confirmadas previamente pelo exame clinico, e que aumentam o impacto negativo na
qualidade de vida, é o uso e a necessidade de prótese total (BIAZEVIC et al., 2004). Neste
sentido, corroboram Cushing et al. (1986) no estudo de uma população de trabalhadores na
Inglaterra, que é alta a prevalência de doenças bucais e de impactos sociais e psicológicos
decorrentes dessas doenças, incluindo portadores de prótese total, que apresentam os maiores

níveis de impacto.
Em outros dois estudos realizados no Brasil, um através do DIDL, os problemas com a
aparência foi o impacto negativo da saúde bucal mais relatado (LEÃO e SHEIHAM, 1996). 0
outro, através da aplicação do OIDP em trabalhadores comerciários, mostra que pode haver
uma maior insatisfação com a boca e os dentes quando estes afetam o relacionamento com o

público, como trabalho, sorrir, contato com pessoas e estabilidade emocional (ASCKAR et al.
2000). Na Uganda, uma pesquisa através do OIDP, mostra que os impactos maiores se
referem à insatisfação com a aparência e o estado dos dentes, e a última consulta odontológica
relatada como dolorosa (ÃSTROM e OKULLO, 2003).
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Nos exemplos acima e em toda a literatura pesquisada, observa-se que estes
indicadores são utilizados em estudos na população adulta e idosa (BIAZEVIC et al., 2004;
LOCKER e SLADE, 1993; SLADE, 1997), em adolescentes (ASTROM e OKULLO, 2003) e
até mesmo em crianças (CERVEIRA, 2003; FERREIRA et al., 2004), confirmando que os
indicadores têm sido amplamente desenvolvidos e aplicados em diversos estudos, em
diferentes culturas e perfis sociodemográficos, e têm se mostrado válidos e confiáveis onde
são aplicados.

Infere-se, então, que os indicadores do estado de saúde bucal, como o OHIP-49,
OHIP-14, DIDL e o OIDP, podem ser de grande valia para mensurar o impacto da saúde
bucal no trabalho. Assim, as pesquisas que ora venham a ser desenvolvidas devem considerar
que a dor dentária ou facial, conforme Locker e Grushka (1987), podem resultar, também, em
impactos psicológicos, comportamentais e sociais. Impactos tais como preocupação,
inquietação, consultar um cirurgião-dentista, evitar certos alimentos, tomar medicação,
distúrbios do sono, incapacidade de trabalho, necessidade de período de repouso na cama, e
contatos sociais reduzidos, comprometem a qualidade de vida diária do trabalhador.

Dessa forma, pressupõe-se que impactos causados pela dor dentária e facial, na
medida em que afetam o bem-estar do trabalhador e comprometem sua qualidade de vida, são
capazes de abalar o desempenho do trabalhador na execução de suas atividades diárias no
trabalho, e no convívio com seus colegas. Supõe-se, também, que o trabalhador acometido por
estas condições está propenso a ficar abstraído, pois a dor ou o desconforto podem deixá-lo
com dificuldade de concentrar-se, com comportamentos de ausência, mas presente no

trabalho. Seguindo este raciocínio, pode-se inferir que determinadas afecções odontológicas
podem ser responsáveis pelo absenteísmo de corpo presente e, indiretamente, por suas
conseqüências, como erros, diminuição da produção e acidentes de trabalho.
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Para entender e intervir sobre a saúde dos trabalhadores é preciso a combinação de
diversas abordagens e enfoques inovadores e criativos, baseados em conhecimentos técnico-

científicos, capazes de desenvolver instrumentos e ferramentas de estudo-intervenção com a
parceria dos próprios trabalhadores (MENDES e DIAS, 1999), então, para avaliar o impacto
da saúde bucal no trabalho, este presente estudo sugere que sejam utilizados indicadores

sócio-odontológicos de saúde bucal, de forma a abranger as dimensões físicas, psicológicas e
sociais, e assim, avaliar comportamentos que indiquem o absenteísmo de corpo presente.

Ao considerar que funcionalidade é um termo que abrange todas as funções do corpo,
atividades e participação; incapacidade abrange, também, limitação de atividades ou restrição
na participação, e que a CIF também relaciona os fatores ambientais que interagem com todos
estes constructos, e permite registrar perfis 'Reis da funcionalidade, incapacidade e saúde dos

indivíduos em várias dimensões, indicando se problema pode significar uma incapacidade,
deficiência, limitação, restrição ou barreira. (WHO, 2001). Dessa forma, infere-se que o
impacto das condições de saúde bucal no trabalho, na qualidade de vida dos trabalhadores, e o

absenteísmo tipo II ou de corpo presente podem ser avaliados, também, por indicadores
fundamentados na CIF.

Entretanto. para selecionar ou construir urn indicador de saúde bucal para ser utilizado

na população trabalhadora deve-se ter em conta que este indicador deve ser capaz de abranger
as múltiplas dimensões de saúde, as quais estão incluidas na atual CIF. Para isto, considera-se
que os conceitos de comprometimento, incapacidade e deficiência da ICIDH estão
incorporados na recente CIF.

Assim, para um bom planejamento das ações de promoção da saúde bucal e que as

práticas odontológicas possam ser efetivas, este estudo sugere a utilização destes indicadores,
como complemento aos indices clínicos, em levantamentos da saúde bucal da população
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trabalhadora, para considerar os problemas odontológicos que interferem na sua qualidade de
vida, e, dessa forma, melhor determinar suas necessidades.

Deve-se considerar que a meta principal de uma intervenção ou de um sistema de
saúde é provocar mudanças no estado de saúde de um indivíduo ou de uma população,

enquanto o papel das pesquisas destas intervenções é identificar, medir e entender estas
mudanças (LOCKER e KRESSIN, 1998). Porém, deve haver esforços para que as medidas
utilizadas sejam confiáveis, válidas e padronizadas (BUCK e NEWTON, 2001).

Entretanto, a mensuração do estado de saúde é complexa e controversa, e nenhum
caminho é universalmente aceito, e conseqüentemente, a decisão de qual estratégia adotar está
longe de ser simples (LOCKER, 1998). Contudo, segundo Allen (2003), a comunidade
cientifica internacional deve concordar numa estratégia que facilite a comparação de dados,
pois pesquisadores e politicos tam reconhecido que os resultados da avaliação da saúde bucal

são vitais para planejar programas de promoção da saúde bucal.
Pesquisas devem ser aplicadas para que se possa estabelecer um padrão nacional
baseado nas medidas mais freqüentemente utilizadas, considerando que a natureza e a
magnitude dos impactos podem variar entre trabalhadores nos diferentes contextos sociais e
culturais. Assim, o resultado pode ser altamente benéfico e pode resultar em aumento das
atitudes e comportamentos produtivos, proteção contra acidentes de trabalho, e vida funcional
mais longa e produtiva (SOUTO, 1979), com maior qualidade de vida.
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CONCLUSÕES

Diante do exposto no decorrer deste estudo, pode-se concluir que:

— A dor, o desconforto e a limitação funcional ou insatisfação com a estética,
decorrentes de desordens bucais, como cárie, doença periodontal, disfunções
temporomandibulares e edentulismo, podem restringir atividades da vida diária,
causar impactos no trabalho, e comprometer a qualidade de vida do trabalhador;
-

A alta prevalência de morbidade bucal, aliada à baixa prevalência do absenteismo
odontológico tipo I, sugere que pode haver alta prevalência do absenteismo tipo II
ou de corpo presente;

— Para avaliar os impactos das condições bucais na qualidade de vida dos
trabalhadores, no trabalho, e, assim, poder identificar comportamentos de
absenteismo de corpo presente, este estudo sugere a utilização de indicadores do
estado de saúde bucal, tais como o OHIP, DIDL ou o OIDP, os quais tem
fundamentos da ICIDH e da ICF, complementando os dados obtidos nos critérios
clínicos;

— A saúde bucal influencia na qualidade de vida, traz inúmeros impactos na vida
diária, inclusive no trabalho, com prejuízos na produtividade econômica, mas,
mesmo assim, ainda existem poucas informações sobre o impacto das doenças
bucais no trabalho, e sobre a saúde bucal dos trabalhadores de um modo geral.
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RECOMENDAÇÕES

Para determinar as necessidades dos trabalhadores é preciso conhecer a morbidade
odontológica, a amplitude deste problema e o impacto que uma intervenção pode trazer
(SHEIHAM, 2000).

Baseado neste pressuposto, este estudo sugere a utilização de indicadores subjetivos
ou sócio-odontológicos do estado de saúde bucal, tais como o OHIP, DIDL ou o OIDP,
complementando os dados obtidos nos critérios clínicos, para determinar as reais necessidades
da população trabalhadora e, assim, formular ações dentro de um programa de promoção da
saúde para proporcionar melhores condições de saúde bucal ao trabalhador.

Porém, a hipótese de ser usado outro questionário não deve ser descartada, visto que
existem outros indicadores subjetivos que avaliam múltiplas dimensões do estado de saúde
bucal (APÊNDICE F), ou até mesmo semelhante ao questionário utilizado pelo Departamento
de Epidemiologia e Saúde Pública do University College London, o qual inclui o IODD
(APÊNDICE E).

Dessa forma, poderá ser possível contribuir para uma diminuição dos impactos das
condições bucais no trabalho, com diminuição de comportamentos de absenteismo de corpo
presente por motivos odontológicos, de erros e acidentes de trabalho, com conseqüente
melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Estes indicadores, conforme Cerveira (2003)
podem ser ateis para compreender a realidade em que os trabalhadores se situam, para definir
necessidades e grupos de risco, e para utilizar adequadamente métodos de prevenção e
controle, bem como avaliação dos serviços de saúde.
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Considerando o fato de que as precárias condições de saúde bucal da população
trabalhadora indicam que deva ser proporcionado ao trabalhador um atendimento integral para
que suas reais necessidades sejam atendidas, e pela magnitude e complexidade dos temas
abordados neste trabalho, estudos mais aprofundados sobre o impacto das condições bucais no
trabalho, o absenteísmo tipo II, e a utilização de indicadores do impacto dessas condições,
devem ser desenvolvidos.
de fundamental importância que estes estudos sejam aplicados aos trabalhadores
para subsidiar as informações aqui apresentadas, quer com a utilização de indicadores mais
recentes como o OHIP,

ou DIDL, ou OIDP, quer com o desenvolvimento de um indicador

baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da OMS, e
no contexto social, politico e cultural dos trabalhadores brasileiros.
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APÊNDICE A - Oral Health Impact Profile-49 (OHIP-49)"

Dimensões e itens avaliados:

Limitação funcional: dificuldade para mastigar; problemas em pronunciar algumas palavras;
reparou algum dente que the parecia não estar bem; aparência foi afetada; hálito não está bom;
paladar piorou; impactação de alimentos; digestão piorou; prótese não está adequadamente
ajustada.
Dor física: sua boca constantemente dolorida; sensibilidade para mastigar; dores de cabeça;
dentes sensíveis, dor de dente, gengiva dolorida; desconfortável comer alguns alimentos;
pontos com lesão superficial dolorosa na sua boca; prótese desconfortável.
Desconforto psicológico: preocupado; constrangido; entristecido; desconfortável devido
aparência; tenso.
Incapacidade fisica: conversa não entendida; as pessoas mal compreenderam algumas das
suas palavras; menos sabor na sua comida; incapaz de escovar corretamente; evitar alguns
alimentos; Sua dieta tem sido insatisfatória; incapaz de comer; evitou sorrir; interromper
refeições.
Incapacidade psicológica: sono foi interrompido; perturbado; dificuldade para relaxar
deprimido; concentração foi afetada; esteve um pouco embaraçado.
Incapacidade social: evitado sair; menos tolerante com seu cônjuge ou família; problemas
em persuadir outras pessoas; impaciente com outras pessoas dificuldades em fazer seu
trabalho habitual.

Deficiência: saúde geral piorou; perda financeira; incapaz de apreciar a companhia de outras
pessoas; vida em geral tem sido menos satisfatória; total incapacidade funcional; incapacidade
para trabalhar com sua total capacidade.

'FARHAT, S. B. 0 impacto da doença periodontal na qualidade de vida. Florianópolis, 2001. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa
Catarina, 2001.
2 SLADE, G. D.; SPENCER, A. J. Development and evaluation of the oral health impact profile.
Community Dental Health, London, n. 11, p. 3-11, 1994.
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1. Você teve dificuldade para mastigar alguns alimentos devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
2. Você teve problemas em pronunciar algumas palavras devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
3. Você reparou algum dente que lhe parecia não estar bem?
4. Voce sentiu que a sua aparência foi afetada por problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
5. Você sentiu que seu hálito não está bom devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
6. Você sentiu que seu paladar piorou devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
7. Você teve impactação de alimentos entre seus dentes ou prótese(s)?
8. Você sentiu que sua digestão piorou devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
9. Você sentiu que sua(s) prótese(s) não está(ão) adequadamente ajustada(s)?
10. Você teve sua boca constantemente dolorida?
11. Você teve lesão nas articulações ao mastigar?
12. Você teve dores de cabeça devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
13. Você teve dentes sensíveis, por exemplo, devido a alimentos ou líquidos quentes ou
frios?
14. Você teve dor de dente?
15. Você teve sua gengiva dolorida?
16. Você achou desconfortável comer alguns alimentos devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
17. Você teve pontos com lesão superficial dolorosa na sua boca?
18. Você teve prótese(s) desconfortável(is)?
19. Você esteve preocupado devido a problemas dentários?
20. Você se sente constrangido devido a seus dentes, boca ou prótese(s)?
21. Os problemas dentários têm lhe deixado entristecido?
22. Você se sentiu desconfortável devido A aparência dos seus dentes, boca ou prótese(s)?
23. Você se sentiu tenso devido a algum problema com seus dentes, boca ou prótese(s)?
24. Você teve sua conversa não entendida devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
25. As pessoas mal compreenderam algumas das suas palavras devido a problemas com
seus dentes, boca ou prótese(s)?
26. Você sentiu que havia menos sabor na sua comida devido a problemas com seus dentes,
boca ou prótese(s)?
27. Você foi incapaz de escovar corretamente seus dentes devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
28. Você já teve que evitar alguns alimentos devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
29. Sua dieta tem sido insatisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
30. Você foi incapaz de comer devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
31. Você evitou sorrir devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
32. Você já teve que interromper refeições devido a problemas com seus dentes, boca ou
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prótese(s)?

33. Seu sono foi interrompido devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
34. Você esteve perturbado devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
35. Você encontrou dificuldade para relaxar devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
36. Você se sentiu deprimido devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
37. Sua concentração foi afetada devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
38. Você esteve um pouco embaraçado devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
39. Você tem evitado sair devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
40. Você tem sido menos tolerante com seu cônjuge ou família devido a problemas com
seus dentes, boca ou prótese(s)?
41. Você teve problemas em comunicar-se com outras pessoas devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
42. Você esteve um pouco impaciente com outras pessoas devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
43. Você teve dificuldades em fazer seu trabalho habitual devido a problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
44. Você sentiu que sua saúde geral piorou devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?

45. Você sofreu alguma perda financeira devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
46. Você se sentiu incapaz de apreciar a companhia de outras pessoas devido a problemas
com seus dentes, boca ou prótese(s)?
47. Você sentiu que a sua vida em geral tem sido menos satisfatória devido a problemas com
seus dentes, boca ou prótese(s)?
48. Você sentiu total incapacidade funcional devido a problemas com seus dentes, boca ou
prótese(s)?
49. Você sentiu incapacidade para trabalhar com sua total capacidade devido a problemas
com seus dentes, boca ou prótese(s)?
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APÊNDICE B - Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14)"
Levando em consideração os últimos doze meses, responda is questões abaixo marcando
um X no quadrado que melhor represente a sua resposta.
ORAL HEALTH IMPACT PROFILE -14
NUNCA

2

3

AS VEZES

FREQUEN-

SEMPRE

TEMENTE

1

2

3

4

Você tem dificuldades quando pronuncia algumas
palavras por causa de problemas com seus dentes,
boca ou prótese(s)?
o
Você sente que o seu paladar tem piorado por causa
de problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?

1

2

3

4

o

I

,

3

13

1

3

4

I

3

4

I

3

4

3

4

3

4

0
1

QUASE
NUNCA

Você

1

4

tem dor(es) continua(s) em sua boca?

4

acha desconfortável comer alguma comida
por causa de problemas com seus dentes, boca ou

5

prótese(s)?
Você se sente incomodado(a)
boca ou prótese(s)?

Você

com seus dentes,

6

Você se sente tenso por causa de problemas com
seus dentes, boca ou prótese(s)?

7

Sua alimentação tem sido insatisfatória por causa
de problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?

0

I

0

2

1

tem que interromper refeições por causa de
problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
Você

8

0

encontra dificuldades para relaxar por causa
de problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?

2

4

4

Voce
9

[
o

[

2

0

1

2

3

0

1

2

3

se sente envergonhado(a) por causa de
10 problemas com seus dentes, boca ou prótese(s)?
Você

um pouco irritado corn outras pessoas por
11 causa de problemas com seus dentes, boca ou

4

Você está

prótese(s)?
Você tem dificuldades para realizar seus trabalhos

rotineiros por causa de problemas com seus dentes,
boca ou prótese(s)?
0
Você sente que sua vida em geral tem sido menos
13 satisfatória por causa de problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
o
Voce tem sido incapaz de trabalhar com sua
14 capacidade total por causa de problemas com seus
dentes, boca ou prótese(s)?
o

I

4

12

2

I

I

2

1

2

4

1

I

I

I

4

'SLADE, G. D. Derivation and validation of a short-form oral impact profile. Community Dentistry and Oral
Epidemiology, Copenhagen, n. 25, p. 284-290, 1997.
2

JACOBOVITZ, F. Estudo sobre as qualidades psicométricas do oral health impact profile-14. 2003. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Reabilitação Oral) — Faculdade de Odontologia, Universidade de Sao Paulo, Ribeirao
Preto, 2003.
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APÊNDICE C — Dental Impacts on Daily Living (DIDL)'
Itens incluídos no questionário e suas dimensões:

• Dimensão Conforto
Halitose
Sangramento gengiva!
Impactação alimentar
Perda de dentes
Satisfação com as gengivas
Sensibilidade devido à retração gengiva!
Preocupação com os dentes, prótese parcial ou próteses totais

Dimensão Aparência

-

Satisfação com os dentes
Satisfação com a aparência dos dentes
Satisfação com a cor dos dentes
Satisfação com a posição dos dentes

• Dimensão Dor
-

Dor espontânea
Troca de alimentação devido à dor
Dor durante a alimentação devido ao frio ou calor
Dor na ATM

• Dimensão Performance

-

Capacidade de trabalho afetada pela aparência dos dentes
Capacidade de trabalho afetada pelo comer, falar
Contato com pessoas afetado pela aparência dos dentes
Contato com pessoas afetado pelo comer, falar
Contato com pessoas afetado pela dor
Romance afetado pela dor
Romance afetado pelo comer, falar
Autoconfiança afetada pelos dentes
Constrangimento causado pelos dentes
Romance afetado pela aparência dos dentes
Evitar mostrar os dentes ao sorrir
Satisfação com o sorriso
Capacidade de trabalho afetada pela dor
Stress devido à dor
Sono prejudicado devido à dor

'LEAO, A.; SHEIHAM, A. The development of a socio-dental measure of dental impacts on daily living.
Community Dental Health, London, n. 13, p. 22-26, 1996.

67

Restrição alimentar
Capacidade de mastigar
Satisfação com a mastigação
Capacidade de morder
Satisfação com a mordida
Mudança na forma de preparar a comida
Mudança dos tipos de comidas devido aos dentes.

Exemplos dos itens do questionário com os escores:

Você está satisfeito com seus dentes?
+1
+1

Muito satisfeito
Satisfeito
Mais ou menos
Insatisfeito
Muito insatisfeito

-1

Você evita sorrir devido a problemas com seus dentes?
Sempre
Freqüentemente
As vezes
Raramente
Nunca

-1
-1
0
+1
+1

Você tem dor de dentes quando come algo frio ou quente?
Sim
Não

Se sim, esta dor perturbou você?
Extremamente
Muito
Moderadamente
Pouco
Quase nada

-1
-1
0
+1
+1

Como está sua mastigação?
Muito bem
Bem
Mais ou menos
Ruim
Muito ruim

+1
+1
0
-1
-1
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Voce sente dor na articulação dos maxilares?

Todos os dias
Uma vez por semana
Menos do que uma vez por semana 0
+1
Apenas com alguns movimentos
+1
Nenhuma
Como a aparência dos seus dentes ajuda-o em seu trabalho?
Ajuda muito
Ajuda

Indiferente
Perturba
Perturba muito

0
-1
-1
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APÊNDICE D — IODD: Impactos Odontológicos no Desempenho Diário'

Questionário sintético sobre os Impactos Odontológicos no Desempenho Diário

1) Nos últimos 6 meses a sua boca, dentes, ou próteses têm lhe causado alguma dificuldade
(tipo de atividade)?
em
Se a resposta é Sim,
acontece "sempre" ou por um certo período
(atividade)
2a) A dificuldade em fazer a
ou intervalo?
Se a dificuldade for "sempre",
2b) Nos últimos 6 meses, com que freqüência você tem tido esta dificuldade?
Ou, se restrita a um "período ou intervalo",
2c) Quantas vezes nos últimos 6 meses você tem tido esta dificuldade?
3) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é nada (nenhum efeito) e 5 é muito (efeito severo), qual o
(atividade).. , na vida diária?
grau que reflete sua dificuldade em
Atividades/desempenhos
a) Comer e apreciar a comida
b) Falar e pronunciar com clareza
c) Higienizar os dentes
d) Dormir e relaxar
e) Sorrir, dar risadas e mostrar os dentes sem ficar embaraçado
f) Manter o estado emocional equilibrado sem ficar irritado
g) Desempenhar o trabalho principal ou o papel social
h) Gostar de ter contato com as pessoas
Critérios de classificação de freqüências das atividades afetadas nos últimos seis meses
Pontuação
Atividade/desempenho
0
Nunca
1
Menos de uma vez ao mês, ou intervalo de até 5 dias no total
2
Uma ou duas vezes por semana, ou intervalo de até 15 dias no total
3
Uma ou duas vezes por semana, ou intervalo de até 30 dias no total
4
Três ou quatro vezes por semana, ou intervalo de até 3 meses no total
5
Todo ou quase todo dia, ou intervalo de mais de 3 meses no total

'SHEIHAM, A. A determinacAo de necessidades de tratamento odontolOgico: uma abordagem social. In:
PINTO, V. G. Saute bucal coletiva. Sao Paulo: Santos, 2000. 4 ed., cap. 6, P. 223-250, 541 p.
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APÊNDICE E — Questionário utilizado pelo Departamento de Epidemiologia e Saúde
Pública do University College London, o qual inclui o IODD'.

IDENTIFICAÇÃO
Número de Identificação:
Localização:
Data (mês):

(7-8) (ano):

(1-4)
(5-6)
(9-10)

INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa estamos entrevistando pessoas com a finalidade de investigar as
condições da saúde bucal. Não há resposta certa ou errada. Por favor, sinta-se à vontade,
responda como quiser e pergunte qualquer coisa que não entender.

PARTE I - DADOS DEMOGRÁFICOS
Nome:
anos (11-12)
Idade:
(13) (1-Solteiro; 2-Casado; 3-Divorciado; 4-Viúvo)
Estado civil:
-(14) [1-Agricultor; 2-Empregado da Indústria; 3-Empregado do Comércio;
Ocupação:
4-Comerciante; 5 -Funcionário Público; 6-Industrial; 7-Profissional autônomo; 8-Outros
(especificar)]
(15) (0-Nenhuma; 1-Até 4° série; 2-5a a 8° série; 3-Até 2° grau completo;
Escolaridade: (
4-Curso superior; 5-Pós-graduado

PARTE 2- SAÚDE GERAL
(16) (1.Excelente; 2.Muito boa; 3.Boa;
Gl. Em geral, você acha que sua saúde está:
4.Razoável; 5.Ruim)
G2. Nas últimas quatro semanas você tem tido algum dos seguintes problemas, no trabalho
em outra atividade diária, por causa da sua saúde?
(17) 1.Sim 2.Não
a) Diminuiu o tempo de trabalho ou outras atividades:
(18) 1.Sim 2.N'do
b) Fez menos trabalho do que você gostaria:
(19) 1.Sim 2.Não
c) Ficou limitado no tipo de trabalho ou outras atividades:
d) Teve dificuldades em realizar o trabalho ou outras atividades (p.ex., teve que se
(20) 1.Sim 2.Não
esforçar mais):
G3. Na última semana, você tem tido algum dos seguintes problemas no trabalho ou em
outras atividades diárias devido A sua saúde?
a) Diminuiu o tempo que você passa no seu trabalho ou outras atividades:
(21)
2.Não
1.Sim
(22)
b) Trabalhou menos do que você gostaria:
1. Sim 2. Não
c) Não trabalhou ou realizou outras atividades tão cuidadosamente como de costume?
(23) 1.Sim 2.1\15.'o
'SHEIHAM, A. A determinação de necessidades de tratamento odontolOgico: uma abordagem social. In:
PINTO, V. G. Swink bucal coletiva. Sao Paulo: Santos, 2000. 4 ed., cap. 6, p. 223-250, 541 p.

71

G4. Na semana passada os problemas com a saúde fisica ou emocional interferiram em suas
(24)
atividades sociais com a sua família, vizinhos ou grupos? Quanto?
1.Nada 2.Um pouco 3.Moderadamente 4.Bastante 5.Muito
(25)
G5. Comparando a sua saúde com outras pessoas da sua idade você acha que ela 6:
1.Muito melhor 2.Um pouco melhor 3.Igual 4.Um pouco pior 5.Muito pior
(26)
G6. Nos últimos anos sua saúde está melhor ou pior?
1.Muito melhor 2.Um pouco melhor 3.Igual 4.Um pouco pior 5.Muito pior

PARTE 3 - IMPACTO BUCAL NOS DESEMPENHOS DIÁRIOS (IODD)
Gostaria de saber que problemas sua saúde bucal lhe causou nos últimos seis meses
(Faça todas as perguntas para cada desempenho/atividade).
Atividades/desempenhos
a) Comer e apreciar a comida
b) Falar e pronunciar com clareza
c) Higienizar os dentes
d) Dormir e relaxar
e) Sorrir, dar risadas e mostrar os dentes sem ficar embaraçado
O Manter o estado emocional equilibrado sem ficar irritado
g) Desempenhar o trabalho principal ou o papel social
h) Gostar de ter contato com as pessoas

Pergunta I
a) Problemas com a sua boca, dentes ou próteses nos últimos seis meses têm causado
(desempenho)?
dificuldades no seu
0. Não (passe para a pergunta 2); 1. Sim (Passe para a pergunta b)
b) Se a resposta for Sim, com que freqüência?
1. Menos de uma vez ao mês (passe para a pergunta c).
2. Uma ou duas vezes ao mês
3. Uma ou duas vezes por semana
4. Três a quatro vezes por semana
5. Todo ou quase todo dia (5+ vezes/semana)
c) Se for menos de uma vez ao mês, aproximadamente quantos dias no total?
I. Até 5 dias no total
2. Até 15 dias no total
3. Até 30 dias no total
4. Até 3 meses no total
5. Mais de 3 meses no total
Pergunta 2
Agora, gostaria de saber da gravidade do problema em relação à pergunta 1. Em uma escala
de 0 a 5, onde 0 é nenhuma, e 5 é muito grave, como você o classifica?
0. 1. 2. 3. 4. 5.
Pergunta 3
Qual tem sido o principal sintoma?
I. Dor
2. Desconforto
3. Limitação na função (p. ex., mastigar, morder ou abrir bem a boca)
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4. Insatisfação com a aparência

5. Outros (especificar)
Per unto 4
Você poderia especificar quais os problemas que você tem tido com a sua boca, dentes, ou
dentadura?
00. Não consegue identificar

Dentes
1. dor de dente
2. falta de dente
3. dente mole
4. cor dos dentes
5. posição dos dentes (por ex., dente torto ou muito para frente)
6. formato/tamanho dos dentes
Boca
7. deformidade na boca ou rosto
8. úlcera bucal ou escoriações doloridas (não relacionadas à prótese)
9. sensação de queimação na boca
10. respiração dificil
11. distúrbio no paladar
12. gosto desagradável
Gengivas
13. hemorragias gengivais
14. afastamento da gengiva
15. abscesso gengival
Mandíbula
16. barulho desagradável ou estalo na articulação mandibular
17. mandíbula travada; travamento anterior
18. obturação mal feita (por ex., quebrada, cor diferente do dente)
19. dentadura solta ou mal colocada
20. aparelhos ortodõnticos
88. Outros (especifique)
99. Sem resposta
Impactos dos problemas relacionados cis perguntas 1 a 4 sobre

o desempenho

Desempenho/Atividade
1. Comer e gostar da comida
2. Falar e pronunciar com clareza
3. Limpar a boca
4. Fazer atividades leves (limpar, cozinhar, etc.)
5. Dormir e relaxar
6. Sorrir, dar risadas e mostrar os dentes sem qualquer constrangimento.
7. Manter o estado emocional normal, sem ficar irritado
8. Desempenhar o trabalho ou atividade principal
9. Ter contato com outras pessoas (p.ex., sair com amigos).

Códigos (27) a (62)
Perguntas
3
1
2
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PARTE 4- COMPORTAMENTO: FATORES SOCIOPSICOLOGICOS

Pergunta 5
a) Você teve oportunidade de limpar os seus dentes ontem?
0. Não (pule para a pergunta 6). Se a resposta for Sim:
b) Quantas vezes?
1. Uma vez
2. Duas vezes
3. Mais de duas vezes
(20)
c) Como você limpa os seus dentes?
I. Escovando os dentes
2. Escovando os dentes e outras maneiras (especifique)
3. Outro método (especifique)
Per_unta 6

(63)

(65)
a) Você coloca açúcar na sua comida?
1. Nunca
2. Raramente
3. As vezes
4. Freqüentemente/sempre
(66-67)
Número de colheres de chá:
(68)
(p.ex.,
chá ou café)?
na
sua
bebida
açúcar
b) Você coloca
1. Nunca
2. Raramente
3. As vezes
4. Freqüentemente/sempre
(69-70)
Número de colheres de chá:
(71)
c) Quantas vezes, ontem, você comeu sobremesa ou comida doce? Número de vezes:
d) Quantas vezes, ontem, você tomou bebida doce (p. ex., suco, refrigerante, chá, café com
(72)
Número de vezes:
açúcar)?
Pergunta 7
a) Você tem fumado cigarro nesses dias?
(73)
Se a resposta for Não, você j á teve o hábito de fumar regularmente?
1. Nunca
2. JA fumei, mas não fumo mais
b) Se você fuma, é cigarro em maço (industrial) ou feito na mão (palheiro)?
(74-75)
b 1) Se fuma cigarro industrial, quantos por dia? Número de cigarros/dia:
b2) Se fuma palheiro, quantas gramas de fumo você utiliza por semana?
(76)
Número de gramas/semana:
Feri' unta 8
(77)
a) Aproximadamente há quanto tempo foi a sua última consulta ao dentista?
0. Nunca.
1. HA mais de 20 anos
2. Entre 10 e 20 anos
3. Entre 5 e 10 anos
4. Entre 2 e 5 anos
5. De 1 a 2 anos
6. Menos que 1 ano
b) Quantas vezes você foi ao dentista nos 2 últimos anos?
00. Nenhuma
(78-79)
Número de vezes:
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c) Se a resposta for positiva, por que foi ao dentista?
(Pode assinalar mais de uma resposta se teve mais de uma razão para ir ao dentista.)
(80)
1. Check-up ou finalidades profiláticas
(81)
2. Por sintoma inicial de doenças bucais
(82)
3. Por sintoma tardio de doenças bucais
(83)
4. Consulta marcada com o dentista
(84)
5. Outras razões (citar)
Pergunta 9
(85)
Você é o tipo de pessoa que:
1. Coloca a culpa de muitos de seus problemas nos dentes
2. Coloca alguma culpa de seus problemas nos dentes
3. Quase não culpa seus dentes pelos problemas que tem
Pergunta 10
Você acredita que os tratamentos dentários ajudam a deixar os dentes e a sua boca mais
(86)
saudáveis?
1. Sim/absolutamente
2. Provavelmente/às vezes/não tem certeza
3. Não
4. Não sei
Pergunta 11
Algumas pessoas sentem muito medo quando vão ao dentista, outras se sentem um pouco
(87)
nervosas, sendo que outras não se incomodam. Você se sente:
1. Com medo, muito nervoso
2. Bastante nervoso
3. Um pouco nervoso
4. Nem um pouco nervoso
Pergunta 12
(88)
a) Se você tiver problemas dentários, você consulta um dentista?
3. Não
2. Provavelmente/sem muita certeza
1. Definitivamente sim
b) Se a resposta é definitivamente Não; por que você acha que é dificil consultar um
dentista?
(Pode dar mais de uma resposta)
(89)
1. Medo
(90)
2. Custo
(91)
3. Problema de tempo
(92)
4. Disponibilidade de serviço
(93)
5. Falta de confiança na competência do dentista
(94)
6. Acha que não irá beneficiar-se com o tratamento dentário
dentário
anterior
(95)
7. Insatisfação com tratamento
(96)
8. Outros (cite)
Pergunta 13
a) Alguma vez um dentista ou de uma equipe odontológica ou mesmo um funcionário de
(97)
saúde lhe explicou como higienizar (limpar) os dentes?
0. Não (Vá para a Pergunta 14)
b) Se a resposta for Sim, o que você foi aconselhado a fazer?
1. Não consegue lembrar/Sem certeza (VA para a Pergunta 14)
c) Se consegue lembrar e explicar: você esta seguindo esses conselhos? (Assinale)
3. Parcialmente
4. Totalmente
2. De modo nenhum
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Pergunta 14
Alguma vez um médico ou funcionário da saúde lhe aconselhou sobre os tópicos abaixo?
Se a resposta for Não, escreva 0 (zero); se for Sim e você está seguindo os conselhos,
escreva:
1. De maneira nenhuma; 2. Parcialmente; 3. Totalmente
Sobre qual tópico você já foi aconselhado? (Assinale um tópico para procedimento de
autocontrole, e um para regime com medicação)
a) Procedimento de autocontrole
(98)
al. Dieta (p.ex., redução de gordura/sal/açúcar) 0 1 2 3
(99)
a2. Redução de fumo 0 1 2 3
(100)
a3. Outros (citar) 0 1 23

b) Medicação
bl. Usando automedicação (drogas de rotina) 0 1 23
(102)
b2. Medicação sob receita médica 0 1 23
(103)

b2. Outros (citar) 0 1 2 3
Obrigado por sua cooperação.
Tempo de entrevista

(104-105)

Marcação para exame odontológico clinico:

(101)
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO
SUBJETIVO DE SAÚDE BUCAL'

Questionários (autores)

Dimensões avaliadas

Questões

Sociodental Scale (Cushing et al.,
1986)

Mastigação, fala, sorriso, riso, dor,
aparência.

14

RAND Dental Health Index (Dolan
et al.,1991)

Dor, ansiedade, conversação.

General Oral Health Assessment
Index (Atchison e Dolan, 1990)

Mastigação, comer, contatos sociais,
aparência, dor, ansiedade,
autopercepção.

Dental Impact Profile (Strauss e
Hunt, 1993)

Aparência, comer, falar, confiança,
felicidade, vida social, relacionamentos.

25

Oral Health Impact Profile (Slade e
Spencer,1994)

Função, dor, incapacidade fisica,
psicológica e social, deficiência.

49

Subjective Oral Health Status
Indicators (Locker e Miller, 1994)

Mastigação, fala, sintomas, comer,
comunicação, relações sociais.

42

Oral Health Quality of Life
Inventory (Cornell et al., 1997)

Saúde oral, nutrição, saúde oral
autoreportada, qualidade de vida.

56

Dental Impact on Daily Living
(Leao e Sheiham, 1996)

Conforto, aparência, dor, atividades
diárias, comer.

36

Oral Health-Related Quality of Life
(Kressin et al., 1996)

Atividades diárias, atividades sociais,
conversação.

3

Oral Impacts on Daily Performances
(Adulyanon et al., 1996)

Performances no comer, falar, higiene
bucal ao dormir, aparência, sorrir,
emoção, desempenho no trabalho e no
papel social, contato com as pessoas

3
12

9
_

UK Oral Health Related Quality of
Life questionnaire OHQoLUK(W)C (McGrath e Bedi, 2001)

Comer, aparência, falar, odor ao
respirar, vida social, relações
românticas, confiança, dormir, humor.
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