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RESUMO 

 

 

SENSO DE COERÊNCIA, SUA RELAÇÃO COM CÁRIE DENTAL E SEU EFEITO 

NA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL 

 

 

AUTORA: Fernanda Tomazoni 

ORIENTADOR: Thiago Machado Ardenghi 

 

 

Estudos prévios têm demonstrado que alto senso de coerência (SOC) está relacionado a 

melhores desfechos em saúde. Entretanto, ainda não há evidências sobre a relação entre cárie 

dental e SOC em crianças e adolescentes, principalmente entre aqueles de baixo status 

socioeconômico. Além disso, são escassos na literatura estudos de intervenção que avaliam o 

quanto estratégias de promoção de saúde bucal influenciam em desfechos de saúde bucal, como 

a qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL) de crianças. Esta tese é composta por 

dois artigos. O primeiro avalia a relação entre SOC e cárie dental em uma população de crianças 

socialmente carentes de Santa Maria, RS; e o segundo testa o efeito de uma intervenção 

realizada na escola para melhorar o SOC e a OHRQoL da mesma população de crianças. Além 

disso, foram explorados os caminhos pelos quais esse efeito da intervenção pode melhorar os 

desfechos considerados. Informações sobre as condições clínicas, status socioeconômico, 

OHRQoL e SOC foram obtidas de 356 crianças de 8 a 14 anos, matriculadas em 5 escolas de 

Santa Maria. No segundo artigo, uma intervenção com 7 sessões foi realizada por 2 meses. Os 

dados de SOC e OHRQoL foram reavaliados 2 semanas e 3 meses após a intervenção. Foi 

observado que crianças cujas mães estudaram 8 anos ou menos e crianças com placa dental 

apresentaram maiores níveis de cárie dental. Renda familiar e níveis de SOC mais altos foram 

identificados como determinantes de menores medias de CPO-D nas crianças. Além disso, as 

crianças que participaram da intervenção relataram menores impactos da sua saúde bucal na 

vida diária, quando comparadas àquelas que não participaram. O grupo intervenção também 

relatou uma melhora significativa no SOC comparado com o grupo controle. Esse estudo 

observou um possível papel que o SOC pode ter na melhora dos níveis de cárie das crianças e 

também demonstrou que a intervenção foi efetiva em melhorar o SOC e a OHRQoL dessa 

população.   

 

 

Palavras-chave: Cárie dental. Epidemiologia. Promoção de saúde. Qualidade de vida. Saúde 

bucal. Senso de coerência. 



 

 

  



ABSTRACT 

 

 

SENSE OF COHERENCE: RELATION WITH DENTAL CARIES AND EFFECTS 

ON ORAL HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE  

 

 

AUTHOR: Fernanda Tomazoni 

ADVISER: Thiago Machado Ardenghi 

 
 

Studies have demonstrated that higher sense of coherence (SOC) may lead to better health 

outcomes. However, there is lack of evidences about the relationship between dental caries and 

SOC in children and adolescents, mainly on those from low socioeconomic status. Moreover, 

there are few intervention studies assessing the influence of oral health promotion strategies on 

oral health outcomes, like oral health related quality of life (OHRQoL) in children. This thesis 

is composed by two papers. The first one assesses the relationship between SOC and dental 

cries in socially vulnerable children from Santa Maria, RS; the second article tests the effect of 

a school-based intervention to enhance SOC and OHRQoL in this children population. 

Furthermore, it explores the pathways by which the intervention may improve the OHRQoL 

and SOC. Information about clinical conditions, socioeconomic status, OHRQoL and SOC was 

obtained from 356 total 8- to 14-year-olds enrolled in 5 schools from Santa Maria. In the second 

article, the intervention was comprised of 7 sessions over 2 months. OHRQoL and SOC data 

were collected at baseline, 2 weeks after the intervention, and at three-month follow-up. It was 

observed that children whose mothers had studied 8 years or less and children with dental 

plaque presented higher dental caries levels than their counterparts.  Higher household income 

and SOC scores  were identified as determinants of lower DMF-T means in children. 

Furthermore, children who received the SOC-based intervention sessions reported fewer 

impacts of their oral health on their daily lives compared to those who did not receive the SOC 

sessions. As would be expected, the intervention group also reported significantly improved 

SOC at T2 and T3 compared to the control group. This study observed the possible role that 

SOC could play in improving dental caries status in socially vulnerable children; it also 

demonstrated that the intervention was effective in improving SOC and OHRQoL in this 

population.  

 

 

Keywords: Dental caries. Epidemiology. Health promotion. Oral health. Quality of life. Sense 

of coherence.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As doenças bucais são consideradas problemas de saúde pública devido a sua alta 

prevalência e ao alto custo dos serviços de saúde bucal (LISTL et al., 2015). Entretanto, os seus 

padrões de ocorrência na infância têm mudado consideravelmente, de um ponto de vista 

mundial, nas últimas duas décadas. No que se refere à cárie dentária por exemplo, a prevalência 

e as médias de experiência da doença em crianças têm diminuído (GIMENEZ et al., 2016). 

Entretanto, apesar da mudança na ocorrência dessas doenças em populações infantis, as 

desigualdades em saúde bucal têm surgido como um grande desafio para a saúde pública, uma 

vez que grupos com piores níveis socioeconômicos apresentam índices mais altos de doenças 

bucais (PETERSEN, 2003; RONCALLI et al., 2016).   

 Condições precárias de saúde bucal causam impactos negativos na auto percepção de 

saúde e na qualidade de vida das crianças e de seus familiares (BARBOSA; GAVIÃO, 2008; 

PIOVESAN et al., 2010). A qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL) é um 

aspecto da qualidade de vida geral. Ela possui um constructo multidimensional que se refere à 

extensão com que as desordens bucais interferem nas funções diárias, bem-estar e qualidade de 

vida dos indivíduos (LOCKER; ALLEN, 2007). OHRQoL é um desfecho importante para 

verificar o impacto das condições bucais na qualidade de vida e bem-estar, bem como para 

avaliar os serviços de saúde. (WEINTRAUB, 1998; LOCKER, 2004; MARSHMAN; 

ROBINSON, 2007).  

 Muitos estudos epidemiológicos têm avaliado os preditores clínicos e socioeconômicos 

associados a condições normativas e subjetivas de saúde bucal. Nos últimos anos, algumas 

mudanças vêm ocorrendo nas abordagens de saúde pública e promoção da saúde bucal, com 

foco também em determinantes sociais e ambientais que possivelmente melhorariam a saúde 

bucal de indivíduos e populações (SHEIHAM, 2000; WATT, 2007; SCHEERMAN et al., 

2016). Alguns estudos têm considerado a influência de determinantes psicossociais em 

diferentes desfechos de saúde, uma vez que as forças humanas como enfrentamento e capital 

social têm sido relacionados a melhores taxas de mortalidade, desfechos de saúde geral e de 

saúde bucal (PATUSSI et al., 2006; GUEDES et al., 2014). 

 Uma característica individual que tem sido relacionada com saúde, incluindo a saúde 

bucal, é o senso de coerência (SOC). O SOC é utilizado para explicar porque algumas pessoas 

continuam bem, apesar das situações de estresse que elas enfrentam (ANTONOVSKY, 1987, 

1996) e tem sido relacionado com desfechos de saúde geral e saúde bucal (BAKER et al., 2010; 

ERIKSSON; LINDSTROM, 2006, 2007).  
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 Em um estudo realizado no Brasil, foi observado que adolescentes com maiores níveis 

de SOC visitaram o dentista para revisões com mais frequência do que aqueles com menor SOC 

(FREIRE et al., 2001). Além disso, dados longitudinais de outro estudo com adolescentes 

demonstraram que aqueles com SOC mais elevado tiveram menos relatos de gengivite do que 

os com menor SOC (AYO-YUSUF et al., 2008). Um estudo transversal com adultos da 

Finlândia mostrou uma relação entre maior SOC e menor ocorrência de problemas de saúde 

bucal (SAVOLAINEN et al., 2005a, 2005b). O SOC também tem sido apontado como um fator 

importante que influencia na OHRQoL. Um argumento que tem sido proposto é que o SOC 

pode ser utilizado em promoção de saúde porque pode estar associado com atitudes e 

comportamentos relacionados à saúde (ERIKSSON; LINDSTROM, 2005). 

 Dessa forma, essas informações sugerem que o SOC pode estar relacionado com 

condições clínicas, como cárie dental, e que a melhora do SOC pode ser uma forma de melhorar 

a OHRQoL. A maioria dos estudos sobre a eficácia de programas de saúde bucal em escolas 

focam em desfechos clínicos e comportamentais, tais como incremento de cárie e melhoria na 

higiene bucal. Os estudos que consideram desfechos subjetivos, como a melhora na OHRQoL, 

focam em estratégias educativas. A literatura atual apresenta pouca evidência sobre influência 

de intervenções para melhorar o SOC na saúde bucal e OHRQoL.  

 Assim, considerando os contextos expostos, no presente trabalho serão apresentados 

dois artigos científicos. O primeiro é intitulado “Sense of coherence influence on the 

prevalence of dental caries in low-social status children”, o qual visou avaliar a relação entre 

SOC e cárie dental em uma população de crianças socialmente carentes de Santa Maria, RS. O 

segundo artigo é um estudo de intervenção, intitulado “A school-based intervention to 

improve sense of coherence and children’s oral health related quality of life” e teve como 

objetivo testar o efeito de uma intervenção realizada na escola, para melhorar o SOC, na 

OHRQoL da mesma população de crianças. Além disso, foram explorados os caminhos pelos 

quais esse efeito da intervenção pode melhorar os desfechos considerados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Esse item revisa a literatura e os artigos relevantes relacionados à pesquisa, o que 

envolve conceitos de saúde, senso de coerência (SOC), promoção de saúde e escolas 

promotoras de saúde. Também são apresentados a justificativa, os objetivos e as hipóteses do 

estudo.  

 

2.1 CONCEITOS DE SAÚDE 

 

 A saúde é definida de várias formas. No passado, as pesquisas médicas enfatizavam a 

patogênese das doenças, com a ideia de que as pessoas se mantinham saudáveis até se deparar 

com um agente patógeno (ENGEL, 1977). Como consequência disso, as anormalidades são 

identificadas através de avaliações clínicas e variáveis clínicas são utilizadas para explicar 

saúde. Esse é o conceito biomédico de saúde.  

 

2.1.1 Modelo Biomédico de doença 

 

 O modelo biomédico define saúde como a ausência de doença. Esse modelo foi aceito 

por muito tempo como o modelo de saúde dominante, constituído para entender as causas, a 

fim de guiar o diagnóstico e o tratamento. Seu foco principal são desfechos clínicos, 

fisiológicos, biológicos e bioquímicos. A base do modelo biomédico se dá nas ciências básicas 

como, por exemplo, genética, biologia, fisiologia, bioquímica e biologia molecular. Assim, o 

modelo dominou tanto a prática clínica quanto as pesquisas médicas em saúde (YOUNOSSI 

GUYATT, 1998), incluindo a odontologia. 

 Embora o modelo biomédico tenha dominado as abordagens em saúde, muitas críticas 

têm sido feitas por alguns profissionais da área da saúde e das ciências sociais. Primeiro, o 

modelo tem sido reconhecido como inadequado por não descrever todas as doenças, como por 

exemplo as doenças mentais. Além disso, nesse modelo, é dada uma atenção insuficiente aos 

fatores psicológicos e comportamentais. Uma terceira crítica ao modelo biomédico é a forma 

como ele trata os pacientes como objetos passivos em vez de seres humanos ativos, ignorando 

seus contextos psicológicos, sociais e culturais, que moldam a percepção e a experiência da 

doença. Ainda, o modelo biomédico não explica as desigualdades sociais, que são reconhecidas 

no modelo socioambiental da medicina (ROSE, 2001; WATT; SHEIHAM, 2012). É claro que 
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a saúde e a doença são socialmente modeladas, sendo influenciadas pelo gênero, etnia, idade e 

classe social (ENGEL, 1980; NICE, 2007).  

 Em suma, o modelo biomédico foca nas doenças, ignorando os contextos psicológicos, 

sociais e culturais das pessoas. Embora tenha sido amplamente utilizado nas áreas da saúde, 

esse modelo não tem atendido integralmente as necessidades das pessoas.  

 

2.1.2 Modelo biopsicossocial de saúde 

 

 O modelo biopsicossocial explica a saúde de acordo com a definição apresentada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1948) como “um completo estado de bem-estar físico, 

mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade”.  Engel (1977) afirmou 

que o modelo biomédico existente não leva em consideração os determinantes de saúde, pois 

embora tenha levado ao sucesso no tratamento de muitas doenças, algumas dificuldades e 

problemas de saúde cruciais têm se mostrado resistentes a ele (ENGEL, 1997). Dessa forma, 

foi desenvolvido um novo modelo, chamado modelo biopsicossocial, a fim de fornecer uma 

base para uma melhor compreensão de saúde e seus determinantes, obtendo tratamentos 

racionais, bem como padrões apropriados de atenção à saúde (ROSE, 2001). Nele é reconhecido 

que os principais fatores das queixas e condições dos pacientes incluem fatores psicológicos e 

sociais, como por exemplo, suas crenças, estratégias de enfrentamento e reações emocionais, 

como depressão e medo. Além disso, o modelo biopsicossocial estimula interações entre 

profissionais da saúde e comunidades (SUSSER, M.; SUSSER, E., 1996). 

 Em suma, o modelo considera que saúde e a doença são resultado das interações entre 

fatores fisiológicos e biológicos, psicológicos e sociais. A mudança discernível do modelo 

biomédico para o biopsicossocial pode ser vista em vários campos da saúde, como psicologia 

da saúde, educação em saúde, medicina preventiva e saúde pública. 

 

2.1.3 Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

 A qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL) tem sido descrita como desfecho 

importante em ensaios clínicos e pesquisas sobre qualidade dos serviços de saúde na área 

médica (WEINTRAUB, 1998; LOCKER, 2004; MARSHMAN; ROBINSON, 2007). Os vários 

domínios da qualidade de vida relacionada à saúde incluem o bem-estar físico (mensurado 

através do estado físico e funcional), bem-estar psicológico (avaliado com indicadores de 

ansiedade e depressão), bem-estar social (mensurado com indicadores de redes e suporte social, 
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participação em cargos sociais e integração comunitária) e bem estar emocional, avaliado 

através de indicadores de satisfação com a vida e autoestima (BOWLING, 2004).  

 O impacto na qualidade de vida é descrito por uma relação entre experiências e 

expectativas. As doenças podem não ter um impacto na qualidade de vida dos pacientes se suas 

expectativas e experiências forem atendidas (CARR et al., 2001). Em contraste, é mais provável 

que ocorra um impacto na qualidade de vida quando as expectativas dos pacientes são maiores 

do que o que eles experimentam. Wilson & Cleary (1995) apresentaram um modelo teórico 

para tentar explicar como o estado clínico se relaciona com outros desfechos de saúde, como o 

estado funcional e a qualidade de vida (WILSON; CLEARY, 1995). Esse modelo liga as 

variáveis clínicas a outros fatores da saúde, influenciando na qualidade de vida relacionada à 

saúde. Alguns autores têm relatado a importância de modelos teóricos que se adaptam às teorias 

biopsicossociais da saúde bucal para as pesquisas em que a HRQoL é avaliada (BRONDANI; 

MACENTEE, 2014).  

 Embora os clínicos possam observar objetivamente sinais de comprometimento e 

incapacidade, apenas os indivíduos podem relatar subjetivamente seus sintomas e qualidade de 

vida (BLACK; JENKINSON, 2009). As medidas que avaliam desfechos relatados pelo paciente 

são questionários validados e padronizados, elaborados para medir a percepção do paciente 

sobre seu estado funcional e bem-estar em saúde geral ou também para condições específicas 

(DAWSON et al., 2010). Essas medidas consideram a perspectiva do paciente de forma 

sistemática e podem ser vistas como o primeiro passo para a incorporação dos indivíduos na 

prática clínica e na pesquisa. 

 

2.1.4 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL) 

 

2.1.4.1 Definição de OHRQoL 

 

 A nova definição de saúde bucal proposta pela Federação Dentária Internacional (FDI), 

estabelece que: "A saúde bucal é multifacetada e inclui a capacidade de falar, sorrir, cheirar, 

provar, tocar, mastigar, engolir e transmitir uma variedade de emoções através de expressões 

faciais com confiança e sem dor, desconforto e doença do complexo craniofacial” (GLICK, 

2016, p.322). Neste sentido, a saúde bucal é considerada componente fundamental da saúde e 

do bem-estar físico e mental, que ocorre ao longo de um contínuo sendo influenciada pelos 

valores e atitudes das pessoas e das comunidades. Além do mais, a saúde bucal reflete os 

atributos fisiológicos, sociais e psicológicos que são essenciais para a qualidade de vida e é 
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influenciada pela mudança de experiências, percepções, expectativas e capacidade de adaptação 

às circunstâncias (GLICK et al., 2016). Essa definição reflete os aspectos mais amplos da saúde 

bucal compatíveis com o modelo biopsicossocial. 

 A OHRQoL pode ser definida como o impacto de doenças e distúrbios orais em aspectos 

da vida cotidiana que um paciente ou indivíduo considera importante, que ocorrem com uma 

magnitude suficiente, em termos de frequência, gravidade ou duração para afetar sua 

experiência e percepção de vida como um todo (LOCKER; ALLEN, 2007). Dessa forma, a 

OHRQoL é um importante desfecho que resulta de uma interação entre as condições de saúde 

bucal, saúde geral, fatores sociais e contextuais (LOCKER et al., 2004). O fundamento teórico 

das medidas de OHRQoL considera que o processo saúde-doença está fortemente associado às 

percepções subjetivas de necessidades de saúde bucal e os impactos causados pelas doenças 

(LOCKER, 1988). 

 Condições precárias de saúde bucal causam impactos negativos na auto percepção de 

saúde e na qualidade de vida das crianças e de seus familiares (BARBOSA; GAVIÃO, 2008; 

PIOVESAN et al., 2010). Crianças que apresentam piores índices de saúde bucal e saúde geral 

são mais propensas a ter um desempenho escolar ruim, perda de peso, dificuldades para dormir, 

irritabilidade e baixa auto-estima (LOW et al., 1999; FEITOSA et al., 2005; BLUMENSHINE 

et al., 2008; PIOVESAN et al., 2012). Além disso, uma pior condição de saúde bucal 

compromete o bem estar da família, gerando sentimento de culpa nos pais e, por vezes, estes 

precisam faltar o trabalho ou ter despesas com tratamentos odontológicos (THOMSON; 

MALDEN, 2011; PIOVESAN et al., 2012).  

 As dimensões funcionais e psicológicas da saúde bucal têm sido cada vez mais 

apontadas como uma parte integrante da saúde geral e bem-estar, e são reconhecidas pela OMS 

como um segmento importante do Programa de Saúde Bucal Mundial (SISCHO; BRODER, 

2011). Assim sendo, a avaliação da autopercepção da OHRQoL tem sido amplamente 

preconizada como um adjunto aos parâmetros clínicos no planejamento de políticas de saúde 

pública para a priorização de serviços e na avaliação dos desfechos de estratégias de saúde bucal 

(SISCHO; BRODER, 2011). 

 

2.1.4.2 Medidas de OHRQoL em crianças 

 

 As medidas de OHRQoL mais frequentemente utilizadas em crianças são os 

questionários “Child Oral Impact on Daily Performance” (Child-OIDP) e o “Child Oral Health 

Quality of Life” (COHRQoL).  



 
27 

  

 O Child-OIDP foi adaptado do questionário “Oral Impact on Daily Performance scale” 

(OIDP) (ADULYANON; SHEIHAM, 1997) por Gherunpong e colaboradores 

(GHERUNPONG et al., 2004). O instrumento foi desenvolvido para ser utilizado em crianças 

de 11 a 12 anos, e demonstrou propriedades psicométricas satisfatórias para uso em em crianças 

brasileiras (CASTRO et al., 2008) e também de outros países (TUBERT-JEANNINE et al., 

2005; YUSUF et al., 2006; NURELHUDA et al., 2010). Este instrumento compreende oito 

itens que avaliam o impacto da saúde bucal na capacidade das crianças realizarem suas 

atividades diárias, como comer e desfrutar dos alimentos, falar e pronunciar claramente as 

palavras, limpar os dentes, dormir, relaxar e manter contato com outras pessoas. Ele inclui três 

domínios: dimensões físicas, psicológicas e sociais e foca na gravidade dos impactos orais.  

 O questionário de qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças (Child Oral 

Health Quality of Life - COHQoL) foi desenvolvido para crianças e adolescentes (JOKOVIC 

et al, 2002). Ele é composto dos “Child Perceptions Questionnaires” (CPQ) para crianças de 8-

10 anos (CPQ 8-10) e para crianças de 11-14 anos (CPQ11-14) e de uma versão que é 

respondida pelos pais das crianças, o “Parental - Caregiver Perceptions Questionnaire” (P-

CPQ). Esses questionários foram adaptados para serem utilizados no Brasil e mostraram 

confiabilidade, validade de critério e validade de constructo aceitáveis (GOURSAND et al., 

2008; BARBOSA et al., 2009; BARBOSA; GAVIAO, 2012). O CPQ 8-10 é estruturalmente 

composto por 25 questões divididas em quatro domínios: sintomas orais (5 questões), limitação 

funcional (5 questões), bem estar emocional (5 questões) e bem estar social (10 questões). Uma 

escala é usada com as seguintes opções de resposta: “nunca” = 0, “uma ou duas vezes” = 1, 

“algumas vezes” = 2, “frequentemente” = 3 e “todos os dias/quase todos os dias” = 4. Sua 

pontuação é computada através da soma de todos os itens. O escore total do questionário pode 

variar de 0 até 100 pontos, sendo que quanto maior a pontuação, maior é o impacto das 

condições de saúde bucal qualidade de vida da criança. O CPQ 11-14 se diferencia do CPQ 8-

10 apenas com relação ao número de itens, pois contém 37 questões também divididas nos 

quatro domínios: sintomas orais (6 questões), limitação funcional (10 questões), bem estar 

emocional (9 questões) e bem estar social (12 questões). 

 Embora vários instrumentos tenham sido propostos para mensurar a OHRQoL em 

crianças, clínicos e pesquisadores devem selecionar um instrumento adequado de acordo com 

a população-alvo, desfechos esperados, objetivos do estudo e validação prévia. Nesse estudo, a 

versão original do CPQ8-10 e CPQ11-14 são utilizadas para mensurar a OHRQoL das crianças, 

pois esses questionários se mostraram confiáveis e válidos em amostras de população geral 

(DO; SPENCER, 2008) e práticos com relação à administração.  
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2.1.4.3 Importância de mensurar OHRQoL 

 

 A aplicação das medidas de OHRQoL pode ser resumida em três grupos (LOCKER, 

1996; ROBINSON et al., 2003): 

Aplicações políticas 

 As medidas de OHRQoL podem fornecer informações abrangentes sobre saúde bucal 

que podem ser usadas para o desenvolvimento de políticas, ilustrando a importância da saúde 

bucal na vida das pessoas. Da mesma forma, dados que mostram o impacto das doenças bucais 

na vida das pessoas ser usados para justificar a obtenção de verbas públicas (LOCKER, 1996; 

WEINTRAUB, 1998; ROBINSON et al., 2003). 

 

Aplicações teóricas 

 A avaliação da OHRQoL ajuda os pesquisadores a identificar vários fatores envolvendo 

a saúde bucal e, portanto, a saúde geral e o bem-estar. Os dados podem ser úteis para explorar 

modelos de saúde bucal para proporcionar uma maior compreensão das relações entre as 

variáveis que influenciam a saúde bucal e geral, e a qualidade de vida (ROBINSON et 

al., 2003). 

 

Aplicações práticas 

 A avaliação da OHRQoL também pode ser usada como desfecho em ensaios clínicos 

para avaliar mudanças funcionais e bem-estar. Além disso, ela pode fornecer informações sobre 

fatores que influenciam os comportamentos de saúde bucal que são úteis para promover 

comportamentos apropriados na promoção da saúde (DAVIS, 1996). 

 Em saúde pública, a mensuração da OHRQoL é usada para determinar as necessidades 

de saúde bucal na população, bem como na priorização e planejamento dos serviços 

odontológicos (COHEN, 1997). 

 Na prática clínica, a OHRQoL é usada para avaliar as mudanças provocadas pelas 

intervenções e facilitar a escolha dos tratamentos. Essas evidências podem ajudar os clínicos e 

pesquisadores a compreender melhor a complexidade dos impactos na saúde bucal (DAVIS, 

1996). A interpretação de tais resultados pode orientar o desenvolvimento de estratégias e 

intervenções para melhorar a OHRQoL. 

 

2.2 SENSO DE COERÊNCIA 
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 O senso de coerência (SOC) é o constructo central da teoria salutogênica 

(ANTONOVSKY, 1979). É uma orientação pessoal para a resolução de problemas e a 

capacidade de usar os recursos disponíveis (ANTONOVSKY, 1979; LINDSTROM; 

ERIKSSON, 2005) que se tornou um conceito fundamental na saúde pública, particularmente 

na promoção da saúde. De acordo com a perspectiva de Antonovsky (1979), a saúde é vista 

como um movimento em um eixo entre o bem-estar e a doença. A ideia salutogênica se 

concentra no que gera saúde; em outras palavras, busca a origem da saúde. Isso contrasta com 

a direção patogênica que busca as causas das doenças e define a saúde como um final 

dicotômico: saúde ou doença. 

 

2.2.1 Definição e componentes do senso de coerência 

 

 O SOC é uma orientação global para ver a vida de forma coerente, gerenciável, 

estruturada e significativa (ANTONOVSKY, 1987). Ele pode ser visto como uma forma de 

pensar e agir que pode levar as pessoas a distinguir, se beneficiar, usar e reutilizar recursos à 

sua disposição. Uma pessoa com alto SOC apresenta uma maior probabilidade de definir os 

estímulos como não-estressores ou considerá-los irrelevantes do que uma pessoa com baixo 

SOC. Além disso, a primeira tende a ter uma maior variedade de estratégias de enfrentamento 

para selecionar uma forma flexível e apropriada para lidar com estressores. Os principais 

componentes do SOC estão definidos em três elementos: compreensibilidade, capacidade de 

gerenciamento e significância. Indivíduos que apresentam um alto SOC avaliam as situações 

como não estressantes (compreensibilidade), percebem os recursos disponíveis e são capazes 

de usá-los para lidar com o estresse (capacidade de gerenciamento) e encaram os 

acontecimentos da vida, os problemas de saúde/doença como desafios dignos de esforços 

(significância) (ANTONOVSKY, 1987).  

 A compreensibilidade é a extensão com que os indivíduos percebem os estressores que 

eles enfrentam, decorrentes de ambientes internos e externos, como informações estruturadas, 

consistentes e claras, em vez de caóticas, desordenadas, aleatórias e enigmáticas. Indivíduos 

com alta compreensão acreditam que os estressores podem ser previsíveis, ordenados e 

explícitos. Este é o componente cognitivo do constructo do SOC (ANTONOVSKY, 1979, 

1987). 

 A capacidade de gerenciamento é a extensão com que os indivíduos percebem que seus 

recursos são adequados para atender às suas necessidades ou demandas quando são 
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confrontados com estressores. Indivíduos com alta capacidade de gerenciamento tendem a 

aceitar eventos em suas vidas como experiências que os desafiam e podem ser enfrentadas. Por 

vontade própria, os recursos são controlados por si mesmos e outras pessoas, como amigos, 

cônjuge, colegas e médicos em quem confiam. A capacidade de gerenciar esses recursos é 

reconhecida como o componente instrumental ou comportamental do constructo do SOC 

(ANTONOVSKY, 1979, 1987). 

 A significância é a extensão com que os indivíduos sentem que suas vidas fazem sentido 

emocionalmente e que as dificuldades e a demanda que enfrentam são dignas de esforço, 

investindo energia e engajamento. Os problemas são vistos como desafios em vez de fardos. 

Indivíduos com grande capacidade de avaliar o significado tendem a procurar o sentido nos 

desafios e tentar superá-los. Este é o componente motivacional do constructo do SOC 

(ANTONOVSKY, 1979, 1987). 

 De acordo com a teoria salutogênica, o SOC é um determinante importante da posição 

das pessoas no contínuo de estar saudável/adoecer, e influencia o movimento em direção ao 

final saudável (ANTONOVSKY, 1987). 

 

2.2.2 Desenvolvimento e estabilização do senso de coerência 

 

 O SOC se desenvolve nas idades iniciais durante a infância. Alguns fatores cruciais que 

podem influenciar o reforço do SOC são as experiências da infância e da adolescência, o papel 

social e o trabalho. Além disso, as famílias, os ambientes e as relações interpessoais 

provavelmente serão fatores importantes que podem afetar o grau do SOC (ANTONOVSKY, 

1979; VOLANEN et al., 2004). 

 Na primeira infância, o SOC pode flutuar em torno de um nível médio, mas aos trinta 

anos se encontra totalmente desenvolvido e, em seguida, permanece relativamente estável. 

Mudanças lentas ou menores podem ocorrer com grandes mudanças nos eventos da vida 

(ANTONOVSKY, 1987). A estabilidade do SOC é um debate contínuo. Vários estudos 

mostraram que as correlações teste-reteste das medidas de SOC são altas, o que sugere que o 

SOC é relativamente constante (ERIKSSON; LINDSTROM, 2005; SCHNYDER et al., 2000). 

Um estudo longitudinal realizado com adolescentes em um período de dezoito meses mostrou 

que o nível de SOC é estável no meio da adolescência (BUDDEBERG-FISCHER et al., 2001). 

 Em contraste, o SOC de adultos mudou quando os ambientes de trabalho foram 

alterados (FELDT et al., 2000). Além disso, o SOC não foi mais estável entre os indivíduos 

mais velhos do que nos indivíduos com menos de trinta anos em estudos longitudinais (FELDT 
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et al., 2007; VASTAMAKI et al., 2009). Estudos também têm demonstrado que o SOC aumenta 

lentamente, conforme o aumento da idade (RICHARDSON et al., 2007; LINDMARK et al., 

2010). 

 Assim sendo, pode-se concluir que o SOC pode não ser estável o tempo todo, mas pode 

ser impulsionado pela mudança dos ambientes, melhorando as relações interpessoais e 

encorajando as pessoas a participar das atividades que sustentam suas vidas. 

 

2.2.3 Mensuração do senso de coerência 

 

 Após a introdução da teoria salutogênica, Antonovsky estabeleceu uma escala de SOC 

baseada em questionário agora aceito como um questionário de orientação da vida, saindo do 

foco nos fatores de risco das doenças para a compreensão dos determinantes da saúde. A escala 

tem sido utilizada em pelo menos 15 versões e 33 idiomas diferentes, em 32 países 

(ERIKSSON; LINDSTROM, 2005). Tem-se concluído que esta escala é aplicável em 

diferentes culturas. 

 Este questionário de orientação da vida é mais comumente usado em duas formas; A 

forma original com 29 itens ou uma forma reduzida com 13 itens (ANTONOVSKY, 1987; 

ERIKSSON; LINDSTROM, 2005). A versão mais longa compreende 11 itens sobre 

compreensibilidade, 8 itens sobre capacidade de gerenciamento e 10 itens sobre significância, 

enquanto a forma curta é composta de 5 itens sobre compreensibilidade, 4 itens sobre 

gerenciabilidade e 4 itens sobre significância. O questionário é auto respondido e reflete a 

extensão com que os indivíduos veem suas vidas como compreensíveis, gerenciáveis e 

significativas. Nas versões originais dos questionários, as respostas são feitas em frases 

diferenciais semânticas de 7 pontos com duas frases de ancoragem que são "muito raramente 

ou nunca/muito frequentemente" ou "nunca acontece/sempre acontece". Escores mais altos 

indicam maior SOC (ANTONOVSKY, 1987). Nesse estudo, foi utilizada uma versão da escala 

de senso de coerência com 13 itens (SOC-13) que foi traduzida, adaptada e validada no Brasil 

(BONANATO et al., 2009). Diferente da versão original, a versão brasileira da escala SOC-13 

apresenta opções de respostas em uma escala Likert de 5 pontos, codificadas de 1 a 5. Para o 

cálculo do escore final, os itens são somados e o resultado pode variar de 13 a 65, onde maiores 

escores representam SOC mais elevado. Quanto mais elevado, maior a capacidade de 

enfrentamento. 

 

2.2.4 Senso de coerência e saúde 
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 Acredita-se que o SOC seja um recurso individual que influencia as causas e a cura das 

doenças através da capacidade de enfrentamento. Essa habilidade pode levar os indivíduos a 

evitarem hábitos que dificultam a manutenção de uma boa saúde, como consumo excessivo de 

álcool, tabagismo e dieta não saudável (MATTILA et al., 2011). Além disso, também pode 

influenciar os comportamentos de saúde que podem diminuir a gravidade das doenças, como a 

busca de tratamento precoce e a confiança nos profissionais de saúde (ANTONOVSKY, 1987). 

Ao longo das últimas duas décadas vários estudos avaliaram a relação entre SOC e saúde. 

 

2.2.4.1 Senso de coerência e saúde física e mental, qualidade de vida e comportamentos em 

saúde  

 

 Embora vários estudos tenham avaliado a associação entre SOC e vários tipos de 

desfechos de saúde, a maioria avaliou a saúde psicológica ou incorporou facetas psicológicas 

em medidas de saúde. Poucos estudos investigaram as relações diretas entre SOC e saúde física. 

 Uma revisão sistemática identificou as relações diretas e indiretas entre melhores níveis 

de saúde e SOC mais elevado. Mesmo que alguns estudos mostrem relações significativas entre 

SOC e saúde física, essas correlações são sutis e tipicamente transversais. O SOC pode ser visto 

apenas como um preditor fraco para saúde física (FLENSBORG-MADSEN et al., 2005). 

 Com relação à saúde mental, as pessoas com maior SOC tendem a ter uma melhor 

condição em termos de menor grau de estresse, depressão e angústia (HOOD et al., 1996). O 

baixo SOC está associado à insatisfação com a vida, à depressão e à pior saúde psicossomática 

(MYRIN; LAGERSTROM, 2008). Assim sendo, um SOC elevado pode ser um amortecedor 

contra o estresse (PALLANT E LAE, 2002). 

 A relação entre SOC e qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL) também foi 

avaliada em alguns estudos onde o SOC pareceu ser um fator crucial para uma melhor HRQoL 

(DRAGESET et al., 2009; LANGIUS-EKLOF et al., 2009; EKWALL et al., 2007).  Eriksson 

e Lindstrom (2007) realizaram uma revisão sistemática sobre SOC e sua relação com qualidade 

de vida (QoL). A revisão incluiu 458 publicações científicas e 13 teses de doutorado sobre SOC 

publicados entre 1992-2003. A maioria dos estudos incluídos relatou um coeficiente de 

correlação considerado de grande magnitude (r≥ 0,50). Os mesmos resultados do grande 

número de estudos quantitativos foram encontrados em um estudo que utilizou uma abordagem 

qualitativa. Além disso, os achados de estudos transversais foram suportados por dados 

longitudinais. O SOC parece ser um recurso que melhora a QoL diretamente, ou mediado por 
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uma boa saúde percebida (ERIKSSON; LINDSTROM, 2007). Esta poderia ser a conclusão 

lógica da relação entre SOC e QoL. 

 O SOC também tem sido relatado como preditor para a adoção de hábitos saudáveis. 

Alguns estudos mostraram que os participantes com maior SOC apresentaram menor 

probabilidade de ser fumantes, menor probabilidade de ser fisicamente inativos, consomem 

mais frutas, vegetais e fibras do que aqueles com menores níveis de SOC (MATTILA et al., 

2011; BINKOWSKA BURY; JANUSZEWICZ, 2010; WAINWRIGHT et al., 2007; 

KUUPPELOMÄKI; UTRIAINEN, 2003).  

 De modo geral, o SOC está fortemente associado com melhor saúde, comportamentos 

de saúde e bem-estar subjetivo. Ele parece ter um papel mediador ou moderador em termos de 

integridade psicológica mesmo que não determine a saúde geral sozinho (ERIKSSON; 

LINDSTROM, 2006). 

 

2.2.5 Senso de coerência e saúde bucal 

 

 Os estudos que investigaram as relações entre SOC e saúde bucal incluíram desfechos 

como condições de saúde bucal, comportamentos de saúde bucal e OHRQoL. Para verificar as 

evidências sobre a relação entre SOC e saúde bucal, foram realizadas buscas eletrônicas na base 

de dados PubMed (de 1996 a junho de 2017) usando e combinando os termos “sense of 

coherence”, “salutogenisis”, “oral health” e “quality of life”. Oitenta e um artigos foram 

identificados. Também foram pesquisadas revisões sistemáticas sobre SOC e saúde bucal e uma 

foi encontrada. Os artigos que não foram escritos em inglês e que não eram relevantes foram 

excluídos. Os trinta estudos selecionados estão resumidos na Tabela 1. 

 Um estudo transversal realizado no Brasil, com 664 indivíduos de 15 anos e suas mães 

investigou a associação entre SOC da mãe e a saúde bucal de seus filhos. As duas principais 

variáveis de desfecho consideradas foram o status de saúde bucal (cárie dentária, higiene bucal 

e doenças periodontais) e comportamentos relacionados à saúde bucal (frequência de escovação 

dentária, consumo de açúcar e padrão de atendimento odontológico). Foi observado que os 

adolescentes cujas mães tinham maior SOC apresentaram menor índice de cárie dentária, 

sangramento gengival e tendência a visitar o dentista quando apresentavam problemas agudos 

quando comparados com aqueles cujas mães tinham menor SOC (FREIRE et al., 2002). Em 

outro estudo, embora o SOC dos adolescentes tenha sido associado à experiência de cárie nos 

dentes anteriores, esta associação não se manteve após o ajuste por outros fatores. Outras 

medidas de condições de saúde bucal e de comportamentos relacionados à saúde bucal não 
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foram significativamente associadas ao SOC (FREIRE et al., 2001). Estes dois estudos foram 

pioneiros nas pesquisas sobre a relação entre SOC e condições clínicas bucais, encontrando 

relações inconsistentes. 

 Ayo-Yusuf e colaboradores (2009) determinaram a correlação entre o SOC dos 

adolescentes e escovação dentária. Foi realizado um estudo longitudinal de 18 meses, onde 

questionários auto administrados foram utilizados para a coleta dos dados. Os participantes que 

moravam com suas mães apresentaram um aumento significativo no SOC durante o período do 

estudo. Além disso, eles tinham uma maior probabilidade de escovar os dentes duas vezes por 

dia. Conclui-se que as capacidades psicológicas e as famílias das crianças devem ser 

consideradas quando forem feitas abordagens para modificar o comportamento relacionado à 

escovação dentária (AYO-YUSUF et al., 2009). Em outro estudo, Ayo-Yusuf e colaboradores 

(2008) avaliaram o efeito do SOC, um recurso pessoal de enfrentamento ao estresse, e 

tabagismo na saúde gengival auto relatada de 970 adolescentes sul-africanos. Os principais 

achados mostraram que os sujeitos com maior SOC relataram menos gengivite do que os que 

apresentaram menor SOC (AYO-YUSUF et al., 2008). 

 Savolainen e colaboradores (2005a) demonstraram uma relação entre comportamentos 

de saúde bucal, como ir ao dentista e frequência de escovação dentária e SOC. Os autores 

realizaram um estudo transversal que investigou as associações entre SOC, status 

socioeconômico, fatores demográficos, comportamentos relacionados à saúde bucal e 

OHRQoL em 4.039 adultos dentados. Para a obtenção dos dados, foram utilizados a escala de 

SOC com 12 itens, o questionário “Oral Health Impact profile” (OHIP) e questionários com 

informações socioeconômicas e demográficas. Foi observada uma ocorrência maior de 

problemas de saúde bucal nos pacientes com menor SOC. Além disso, o SOC se mostrou 

associado a todos os domínios do OHIP, particularmente com desconforto psicológico, 

deficiência psicológica e incapacidade. Os autores concluíram que o SOC é um fator essencial 

que influenciou no status de saúde bucal e em comportamentos de saúde bucal. Além disso, 

SOC mais elevado foi relacionado com melhor OHRQoL (SAVOLAINEN et al., 2005a; 

SAVOLAINEN et al., 2005b). 

 Um estudo transversal realizado por Savolainen e colaboradores (2009) avaliou a 

relação entre comportamentos de saúde bucal e geral e as condições subjetivas de saúde oral e 

geral em 4.096 adultos dentados de 30 a 64 anos. Foram aplicados questionários e entrevistas 

domiciliares para obter dados sobre status socioeconômico, fatores demográficos, 

comportamentos e fatores psicossociais. Os comportamentos de saúde bucal envolveram visitas 

odontológicas regulares, escovação dentária duas vezes ao dia, atividade física duas vezes por 



 
35 

  

semana e hábitos de fumar. Foram avaliadas também condições subjetivas de saúde bucal e 

geral. O SOC foi mensurado através da escala de 12 itens. O SOC foi fortemente associado a 

comportamentos positivos de saúde bucal e geral, e também com condições subjetivas de saúde 

oral e geral, o que sugere que o SOC seja visto como um fator psicossocial que desempenha um 

papel importante na promoção da saúde (SAVOLAINEN et al., 2009). 

 Bernabe e colaboradores (2009a) realizaram um estudo transversal com 5.318 adultos 

finlandeses com 30 anos de idade e avaliaram o SOC com relação ao status socioeconômico 

(SES) da infância, educação dos pais e comportamentos de saúde bucal na vida adulta. O SES 

da infância foi indiretamente correlacionado com comportamentos de saúde bucal na idade 

adulta via SES na vida adulta e SOC. O efeito do SES nos comportamentos adotados na vida 

adulta foi mais forte do que via SOC. No entanto, após o ajuste por fatores demográficos e SES 

da vida adulta, houve uma relação substancial entre SOC e melhores comportamentos de saúde 

bucal nos adultos (BERNABE et al., 2009a). Outro estudo avaliou as relações entre SOC, SES 

e comportamentos de saúde bucal em 5.399 adultos finlandeses dentados. Os resultados 

mostraram uma forte correlação entre maior SOC e comportamentos mais favoráveis à saúde 

bucal, independentemente do SES atual e de fatores demográficos. Os resultados dão suporte 

ao papel moderador do SOC na relação entre SES e comportamentos relacionados à saúde bucal 

(BERNABE et al., 2009b). 

 O estudo transversal de Dorri e colaboradores (2010) avaliou a relação entre SOC e 

comportamentos de escovação dentária em adolescentes iranianos, usando a escala de SOC de 

13 itens e questionários com dados sociodemográficos e frequência de escovação dentária. O 

SOC foi significativamente associado com a frequência de escovação dentária (DORRI et al., 

2010). 

 Da Silva e colaboradores (2011) avaliaram a relação entre baixo SES, SOC da mãe e a 

utilização dos serviços odontológicos de seus filhos no Sudeste do Brasil. A escala SOC de 13 

itens foi utilizada para avaliar o SOC das mães. Este estudo transversal mostrou que as mães 

com maiores níveis de SOC levaram com maior frequência seus filhos ao dentista e visitam o 

dentista principalmente para exames de rotina do que aquelas com menor SOC (DA SILVA et 

al., 2011). 

 Um estudo longitudinal (BAKER et al., 2010) estudou a relação entre SOC e saúde 

bucal usando o modelo Wilson e Cleary (WILSON; CLEARY, 1995) em crianças. Foi avaliado 

se características individuais como SOC, auto estima, crenças de saúde bucal, gênero e fatores 

ambientais, como educação e ocupação dos pais, renda, previam a OHRQoL de crianças de 12 

a 13 anos durante um período de 6 meses. Em modelos de equações estruturais, o SOC no início 
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do estudo foi o preditor mais consistente de OHRQoL. Um maior SOC se mostrou associado a 

menos sintomas, menor impacto na vida cotidiana e melhores percepções de saúde geral em 

crianças da Malásia. 

 Um estudo de coorte teve como objetivo explorar as inter-relações longitudinais diretas 

e indiretas dos principais fatores ambientais e individuais com desfechos clínicos e subjetivos 

de saúde bucal em adultos. 495 funcionários adultos de uma fábrica de peças de automóveis na 

Índia foram avaliados no início do estudo e 3 meses depois. O estudo forneceu evidências de 

que o SES pode influenciar o grau de recursos, como suporte social e SOC, que mediam o 

estresse e, por sua vez, podem influenciar desfechos subjetivos de saúde bucal (GUPTA et al., 

2015). 

 Um estudo analisou criticamente as evidências sobre a associação entre SOC e 

comportamentos de saúde bucal através de uma abordagem sistemática. Nove estudos foram 

incluídos nessa revisão sistemática. Os resultados encontrados pelos estudos selecionados 

indicaram diferentes níveis de associação entre SOC e comportamentos de saúde bucal. Os 

comportamentos investigados com maior frequência foram escovação dentária e padrão de 

visitas odontológicas. Além disso, o SOC das mães influenciou as práticas de saúde bucal das 

crianças. A conclusão do estudo sugere que o SOC pode ser um determinante dos 

comportamentos relacionados à saúde bucal (ELYASI et al., 2015).  

 O quadro 1 resume 30 estudos que avaliam a relação entre SOC e condições de saúde 

bucal, comportamentos de saúde bucal e OHRQoL, no que se refere ao delineamento do estudo, 

tamanho da amostra, idade dos participantes, variáveis, achados principais e análise estatística.  
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continua) 

  

Autores 
Descrição 

do estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Freire et al. 

(2001) 

SOC, saúde 

bucal e 

comportame

ntos de 

saúde bucal 

em 

adolescente

s 

Transversal 

664 (320 

homens, 

344 

mulheres) 

15 anos 

· Escala de SOC de 13 

itens 

· Exames clínicos (cárie 

dental, higiene bucal e 

doença periodontal) 

· Questionário sobre a 

frequência do consumo de 

açúcar e de escovação 

dentária, e padrão de 

visitas odontológicas 

Regressão 

logística 

múltipla 

 

· Adolescentes com maior 

SOC tendem a visitar mais 

o dentista para  

check ups do que aqueles 

com menor SOC 

· Não houve associação 

entre status de saúde 

bucal, comportamentos de 

saúde bucal e SOC 

Freire et al. 

(2002) 

SOC da 

mãe e os 

comporta- 

mentos de 

saúde bucal 

das crianças 

Transversal 

664 

adolescent

es e suas 

mães 

15 anos 

(adolesce

ntes) 

Mães 

(idade 

média = 

40.1 (DP 

25.3)) 

· Escala de SOC de 13 

itens para as mães 

· Cárie dental dos 

adolescentes através do 

índice de Severidade de 

Cárie 

· Índice de placa 

· Condição periodontal  

Regressão 

logística 

múltipla 

· Adolescentes cujas mães 

tinham maior SOC 

apresentaram menores 

índices de cárie e 

sangramento gengival após 

sondagem e foram menos 

propensos a visitar o 

dentista por dor 

Savolainen 

et al.  

(2004) 

Relação 

entre SOC e 

padrões de 

visitas 

odontológic

as 

Transversal 4.263 
30-64 

anos 

· Questionários e 

entrevista domiciliar sobre 

fatores socioeconômicos e 

demográficos, 

comportamentos de saúde 

bucal e padrão de visitas 

odontológicas 

· SOC mensurado com  

escala de 12 itens 

Teste qui-

quadrado e 

regressão 

logística 

· Sujeitos com SOC mais 

elevado fizeram mais 

visitas odontológicas 

· Maior SOC foi associado 

com maiores níveis de 

educação, renda familiar, 

estado civil e urbanização. 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineament

o do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Savolainen 

et al. 

(2005a) 

Relação entre 

SES, fatores 

demográficos, 

condição de 

saúde bucal, 

comportament

os de saúde 

bucal, 

OHRQoL e 

SOC 

Transversal 

4.039 

(1.899 

homens, 

2.140 

mulheres) 

30-64 

anos 

· Questionários e 

entrevistas com dados 

sobre fatores 

demográficos, visitas 

odontológicas e frequência 

de escovação dental 

· SOC mensurado com a 

escala de 12 itens 

· OHRQoL avaliada com o 

OHIP14 

Regressão 

logística 

ajustada 

· Sujeitos com maior 

SOC apresentaram 

menos problemas bucais  

· SOC associado com 

todos os domínios do 

OHIP, em especial 

desconforto psicológico, 

deficiência psicológica e 

incapacidade 

Savolainen 

et al. 

(2005b) 

Relação entre 

SOC, 

frequência de 

escovação 

dentária e 

higiene bucal 

em adultos 

dentados 

finlandêses 

Transversal 4.131 
30-64 

anos 

· Fatores socioeconomicos 

e demográficos, visitas 

odontológicas e frequência 

de escovação dentária 

· SOC mensurado com a 

escala de 12 itens 

· OHRQoL avaliada com o 

OHIP14 

Teste qui-

quadrado e 

regressão 

logística 

· Sujeitos com maior 

SOC escovaram os 

dentes 2 ou mais vezes 

por dia com maior 

frequência 

· Sujeitos com maior 

SOC apresentaram 

melhor higiene bucal 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Ayo-Yusuf 

et al.  

(2008) 

A influência 

do SOC e do 

tabagismo na 

saúde gengival 

de 

adolescentes 

negros, sul-

africanos da 8ª 

série  

Longitudinal 

de 18 meses 
970 

12-19 

anos 

· Questionários sobre 

fatores demográficos e 

socioeconômicos, 

tabagismo, visitas 

odontológicas, 

frequência de 

escovação dental, 

sangramento gengival e 

prontidão para 

mudanças de 

comportamentos de 

escovação dental  

· Escala SOC de 6 itens 

Equações 

de 

estimação 

generaliza

- 

da 

· Pertencer a famílias pobres, 

altos níveis de placa e fumo 

regular associados com 

gengivite  

· Sujeitos com maior SOC 

relataram melhor saúde 

gengival 

Ayo-Yusuf 

et al.  

(2009) 

Relação entre 

o SOC de 

adolescentes e 

seus 

comportament

os de 

escovação 

dentária em 

estudantes Sul-

africanos da 8ª 

série 

Longitudinal 

de 18 meses 
1.025 

12-19 

anos 

· Questionários sobre 

fatores 

socioeconômicos e 

demográficos, 

tabagismo, visitas 

odontológicas, 

frequência de 

escovação, sangramento 

gengival e prontidão 

para mudanças de 

comportamentos de 

escovação dental  

· Escala SOC de 6 itens 

Teste qui-

quadrado, 

teste-t, 

Regressão 

múltipla 

· Sujeitos morando com mães 

tiveram maior SOC 

· Sujeitos que apresentaram 

um aumento no SOC foram 

mais propensos a escovar os 

dentes com mais frequência  

· Aumento no SOC e morar 

com a mãe foram associados 

com a mudança de 

comportamento de escovar os 

dentes 2 vezes ao dia 

Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 
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(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineament

o do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Savolainen 

et al.  

(2009) 

Relação entre 

SOC e 

comportament

os de saúde 

bucal e geral 

Transversal 4.096 
30-64 

anos 

· Dados de questionários e 

entrevistas sobre fatores 

demográficos, visitas 

odontológicas regulares, 

frequência de escovação 

dentária, atividades físicas e 

hábitos de fumar 

· SOC avaliado com a 

escala de 12 itens 

Teste qui-

quadrado e 

regressão 

logística 

· SOC foi fortemente 

associado com 

comportamentos 

positivos de saúde bucal 

e geral e também com a 

condição subjetiva de 

saúde bucal e geral 

Bernabe et 

al. 

(2009a) 

O papel do 

SOC na 

relação entre 

comportament

os de saúde 

bucal da 

infância e na 

vida adulta  

Transversal 5,318 30 anos 

· SES da infância (educação 

dos pais) e SES na vida 

adulta (anos de estudo e 

renda) 

· Comportamentos de saúde 

bucal na vida adulta, 

incluindo padrões de visitas 

odontológicas, frequência 

de escovação dental, 

consumo de açúcar, hábito 

de fumar 

· Escala de SOC com 13 

itens 

Modelos de 

equações 

estruturais 

(SEM) 

· SES na infância foi 

associado indiretamente 

com comportamentos de 

saúde bucal na vida 

adulta via SES na vida 

adulta e SOC 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineament

o do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Bernabe et 

al. 

(2009b) 

Relação entre 

o SOC, SES e 

comportament

os 

relacionados à 

saúde bucal  

Transversal 5.399 

Média 

49,6 

anos (DP 

12,78) 

· Fatores demográficos e 

socioeconômicos 

· Comportamentos de saúde 

bucal (visitas odontológicas 

regulares e escovação 

dentária 2 vezes ao dia) e 

comportamentos de saúde 

geral (hábito de não fumar) 

 · Escala SOC com 13 itens 

Regressão 

logística 

· SOC associado 

fortemente com 

comportamentos de saúde 

bucal, independentemente 

se fatores demográficos e 

SES 

 

Bonanato 

et al.  

(2009) 

Relação entre 

SOC da mãe e 

condições de 

saúde bucal de 

crianças pré 

escolares 

Transversal 

546 mães 

e seus 

filhos 

Mães e 

crianças 

de 5 anos 

· Os dados clínicos 

incluíram ceod, exposição 

da polpa dental devido a 

cárie, resto radicular, placa 

visível, gengivite e cálculo 

supragengival (nas crianças) 

 · Escala SOC com 13 itens 

Regressão 

logística 

múltipla 

· Mães com menor SOC 

tiveram uma maior 

probabilidade de ter filhos 

com problemas dentários, 

independente da classe 

social ou gênero da criança 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Baker et al. 

(2010) 

Determinantes 

da OHRQoL 

em crianças  

Longitudinal 

de 6 meses 
439 

12-13 

anos 

· Fatores socioeconômicos 

e demográficos 

· CPOD, saúde gengival, 

maloclusão, traumatismo 

dental  

· OHRQoL avaliada com o 

CPQ11-14 

· Escala SOC de 13 itens 

· Autoestima, lócus de 

controle da saúde e 

crenças de saúde bucal 

· Qualidade de vida geral, 

avaliada com a escala de 

satisfação com a vida para 

estudantes 

Modelos 

de 

equações 

estruturais 

(SEM) 

· SOC foi o preditor 

psicossocial mais 

consistente para OHRQoL 

Bernabe et 

al. 

(2010) 

Relação entre 

o SOC e saúde 

bucal e o papel 

dos 

comportament

os de saúde 

bucal nessa 

relação 

Transversal 5.401 
30-99 

anos 

· Escala de SOC de 13 

itens 

· 4 desfechos de saúde 

bucal: percepção de saúde 

bucal, número de dente, 

dentes cariados e 

profundidade de bolsas 

periodontias 

Regressõe

s linear e 

logística 

· SOC relacionado com 

maior número de dentes, 

menos cárie, menores 

bolsas e melhor 

autopercepção de saúde 

bucal 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Dorri  

et al. 

(2010a) 

Relação entre 

SOC 

escovação 

dentária em 

adolescentes 

Iranianos 

Transversal 1.054 
11-16 

anos 

· Escala SOC com 13 itens 

· Questionário 

perguntando sobre dados 

sociodemográficos e 

frequência de escovação  

Regressão 

logística 

· Maior SOC associados 

com maior frequência de 

escovação 

da Silva  

et al. 

(2011) 

Relação entre 

SOC da mãe e 

o uso de 

serviços 

odontológicos 

pelas crianças  

Transversal 190 

Crianças 

de 11-12 

anos e 

suas 

mães 

· Escala de SOC com 13 

itens respondida pelas 

mães 

· Uso de serviço das 

crianças 

· CPOD, dor, placa e 

gengivite nas crianças 

Regressão 

logística 

múltipla 

· Mães com maior SOC 

levaram os filhos ao 

dentista principalmente 

para checkup 

· SOC foi relacionado com 

um maior uso dos serviços 

odontológicos 

Lindmark 

et al.  

(2011) 

SOC, 

condições de 

saúde bucal e 

comportament

os positivos de 

saúde bucal em 

adultos Suecos 

Transversal 525 
20-80 

anos 

· Escala de SOC com 13 

itens 

· Desfechos clínicos como 

CPOS e saúde periodontal 

Regressão 

logística 

múltipla 

· SOC foi associado com 

menor número de dentes 

cariados, mais dentes 

restaurados, mais dentes 

sem cálculo e melhor 

saúde periodontal 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Bernabe  

et al. 

(2012) 

Relação entre 

educação dos 

pais e 

manutenção 

dos dentes em 

adultos 

Transversal 5.401 

Adultos 

dentados 

com 30 

anos ou 

mais 

· Fatores socioeconômicos 

e demográficos 

· Visitas odontológicas 

regulares, escovação 

dentária e comportamentos 

de saúde geral (hábito de 

fumar) 

· Escala de SOC com 13 

itens 

Modelo de 

equações 

estruturais 

· SOC foi associado com 

manutenção dos dentes, 

através dos 

comportamentos 

relacionados à saúde bucal 

mas contribuiu pouco para 

a relação entre educação 

dos pais e manutenção dos 

dentes 

Boman  

et al. 

(2012) 

Relação entre 

o OHRQoL, 

SOC e medo 

odontológico 

em mulheres 

de meia idade 

Transversal 500 
30-99 

anos 

· Questionários com 

questões globais sobre 

SES, saúde bucal/função e 

cuidados odontológicos 

· Escala de SOC com 13 

itens 

· OHRQoL com o OHIP-

14 

· Medo odontológico 

(Dental Fear Survey) 

Regressão 

logística 

múltipla 

· Maior medo 

odontológico e baixo 

senso de coerência 

predisseram pior 

OHRQoL.  

· SES, condições da 

função bucal 

autopercebida e 

susceptibilidade relatada 

de doenças periodontais 

como importantes 

preditores de OHRQoL 

  



 
45 

  

Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Bernabé  

et al. 

(2012) 

Relação entre 

SOC e cárie 

dental em 

adultos 

Finlandeses 

Longitudinal 

de 4 anos 
994 

Média 

48,6 (DP 

11,9) 

· Baseline: Características 

demográficas, nível 

educacional, SOC e 

comportamentos de saúde 

bucal e cárie dental 

· Follow-up: Cárie dental  

Regressão 

logística 

· SOC no início do estudo 

se mostrou associado com 

a incidência de cárie após 

4 anos após o ajuste por 

fatores demográficos e 

educação 

· Efeito do SOC atenuado 

após o ajuste por variáveis 

comportamentais 

Quiu  

et al. 

(2013) 

Relação entre 

SOC dos 

cuidadores e 

comportament

os 

relacionados à 

saúde bucal 

das crianças  

Transversal 1.332 

Crianças 

de 5 anos 

e seus 

cuidado- 

res 

· Escala de SOC com 13 

itens respondida pelos 

cuidadores 

· Comportamentos de 

saúde bucal das crianças 

(frequência de consumo de 

lanches açucarados, 

escovação dentária, uso de 

serviços odontológicos e 

padrão de visitas ao 

dentista.  

Regressão 

logística 

múltipla 

· Crianças cujos pais 

tinham maior SOC com 

menor consumo de lanches 

açucarados 

· Outras medidas de 

comportamentos de saúde 

bucal não foram 

associadas com o SOC 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Kanhai 

et al.  

(2014) 

Relação entre 

SOC e 

incidência de 

doença 

periodontal em 

adultos  

Longitudinal 

de 4 anos 
848 

Média 

46,7  

(DP 

11,5) 

· Baseline: características 

demográficas, nível 

educacional, SOC, 

diabetes pré-existente, 

comportamentos, 

profundidade de 

sondagem. 

· Desfecho: mudança no 

número de dentes com 

bolsas ≥4 mm após 4 anos 

Regressão 

binomial 

negativa e 

Regressão 

linear 

· SOC não teve associação 

com a mudança no número 

de dentes com bolsas ≥4 

mm após 4 anos e nem 

com o número de dentes 

com bolsa periodontal. 

Da Silva 

 et al. 

(2014) 

Relação entre 

resiliência e 

SOC da mãe 

com a 

condição 

gengival de 

adolescentes 

de famílias de 

baixa renda 

Transversal 190 
11-12 

anos 

· Características 

socioeconômicas, 

demográficas e de 

condições de moradia 

· Hábitos de higiene bucal 

das mães e das crianças 

(escovação dentária e uso 

de fio dental) 

· Escala de SOC 

respondida pela mãe 

· Resiliência da criança  

· Condições gengivais 

(sangrmento à sondagem) 

e placa dentária (índice de 

placa) 

Regressão 

logística 

ordinal 

multino- 

mial 

· Resiliência da criança 

associada com as suas 

condições gengivais 

· SOC não esteve 

associado com as 

condições gengivais da 

criança 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Carlsson 

et al. 

(2015) 

Relação entre 

medo 

odontológico, 

SOC, 

OHRQoL e 

comportament

os de saúde  

Transversal 3.500 
19-90 

anos 

· Medo odontológico 

(pergunta única) 

· SOC, através de 3 

questões envolvendo as 

suas 3 dimensões 

· OHRQoL com o OHIP-5 

· Comportamentos 

relacionados à saúde  

· SES 

Regressão 

logística 

· Maior medo 

odontológico associado 

com pior OHRQoL, 

cuidados irregulares com a 

saúde bucal e hábito de 

fumar.  

· SOC não esteve 

associado nenhuma 

variável 

Gupta 

et al. 

(2015) 

Relação entre 

fatores 

individuais e 

ambientais em 

desfechos 

clínicos e 

subjetivos de 

saúde bucal 

Coorte de 3 

meses 
495 ≥18 anos 

· OHRQoL, SOC, suporte 

social, estresse, crenças de 

saúde bucal, 

comportamentos 

odontológicos, SES e 

fatores ambientais 

coletados no início do 

estudo e após 3 meses 

· Exame clínico início do 

estudo (cárie, condição 

periodontal, maloclusão) 

Modelos 

de 

equações 

estruturais 

(SEM) 

· SES pode influenciar o 

nível de recursos, como 

suporte social e SOC, que 

mediam o estresse e, por 

sua vez, pode influenciar 

desfechos subjetivos de 

saúde bucal. 

 

Davoglio 

et al. 

(2016) 

Relação entre 

SOC e saúde 

bucal em 

adultos e 

idosos 

brasileiros 

Transversal 720 

Média 

60,2 

anos 

· Escala de SOC 

· Questionário com 

informações sobre SES e 

uso de serviços 

odontológicos 

· Condições bucais 

Regressão 

de Poisson 

com 

variância 

robusta 

· Menor necessidade de 

uso de prótese dentária em 

indivíduos com maior 

SOC. 

· Maior prevalência de 14 

dentes ou mais na boca em 

indivíduos com SOC mais 

elevado 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(continuação) 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Perazzo 

et al. 

(2016) 

OHRQoL e 

SOC com 

relação ao uso 

de serviços 

odontológicos 

em crianças 

pré-escolares 

Transversal 768 

Crianças 

de 5 anos 

e seus 

cuidador

es 

· Questionário sobre SES 

· SOC dos cuidadores 

(escala de 13 itens) 

· OHRQoL (SOHO-5) 

· Exames clínicos: cárie, 

trauma, maloclusão 

Regressão 

de Poisson 

· Variáveis associadas com 

o uso de serviços: renda 

familiar mis alta, dor 

dentária, ausência de 

trauma dentário e SOC 

elevado.  

Baxevanos 

et al. 

(2017) 

Relação entre 

fatores 

psicossociais e 

injúrias dentais 

traumáticas 

Transversal 531 
13-16 

anos 

· Traumatismo dental com 

a versão modificada da 

classificação de Ellis. 

· Escala SOC com 13 itens 

· Dimensão das relações 

familiares, reclamações de 

colegas da escola, 

atividade física regular, 

notas escolares   

· SOC da mãe 

· Questionário sobre SES e 

experiências psicológicas 

do adolescente     

Regressão 

logística 

·Fatores psicológicos 

influenciaram no risco dos 

adolescentes apresentares 

trauma dental 

·SOC do adolescente e da 

mãe não foram associados 

com injúrias dentais 

traumáticas 

 

Machado 

et al. (2017) 

Efeito 

modificador do 

SOC na 

relação entre 

condições 

clínicas e 

OHRQoL  

Transversal 110 

Idosos 

(>60 

anos) 

· Condições 

sociodemográficas 

· Escala SOC com 29 itens 

· OHRQoL (OHIP-14) 

· Dados clínicos: uso e 

necessidade de prótese 

dentária, CPOD, número 

de dentes 

Regressão 

binomial 

negativa 

· Indivíduos com maior 

SOC apresentaram uma 

melhor OHRQoL, mesmo 

após o ajuste por varáveis 

clinicas e 

sociodemográficas 
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Quadro 1 – Estudos sobre senso de coerência e saúde bucal 

(conclusão) 

 

Autores 
Descrição do 

estudo 

Delineamento 

do estudo 

Tamanho 

amostral 

Idade da 

amostra 
Variáveis 

Análise 

estatística 
Principais resultados 

Pakpour 

 et al. 

(2017) 

Preditores da 

OHRQoL em 

adolescentes 

Iranianos 

Longitudinal 

de 18 meses 
1.052 

Média 

15,05 

(DP 

2,12) 

· Características 

socioeconômicas 

· Medo odontológico 

· Escala de SOC com 13 

itens 

· Qualidade de vida 

relacionada à saúde geral  

· OHRQoL 

· Exames clínicos: cárie 

dental (CPOD) e condição 

periodontal (CPI) 

Modelos 

de 

equações 

estruturais 

· Educação paterna, renda 

familiar, medo 

odontológico, condição 

periodontal, cárie dentária 

e SOC foram preditores 

significantes da OHRQoL 

após 18 meses.  

 

 

Possebon et 

al. 

(2017) 

Relação entre 

SOC e saúde 

bucal em 

idosos do sul 

do Brasil 

Transversal 164 
60 anos 

ou mais 

· Características 

sociodemográficas 

· Saúde bucal: auto 

percepção de saúde bucal, 

necessidade de prótese e 

número de dentes 

· Escala de SOC com 29 

itens 

Regressão 

de Poisson 

· Indivíduos com menores 

níveis de SOC eram não 

brancos, que relataram 

uma saúde bucal 

ruim/muito ruim e 

desdentados.  
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Em suma, a partir dos estudos apresentados no Quadro 1, é possível constatar que o SOC parece 

ser um fator importante associado a uma melhor condição clínica, comportamentos favoráveis 

à saúde bucal e OHRQoL. Mesmo assim, mais estudos são necessários para confirmar as 

relações entre SOC e os indicadores de saúde bucal. 

 

2.3 PROMOÇÃO DE SAÚDE  

 

 A promoção de saúde foi desenvolvida dentro da saúde pública no final do século XX. 

A promoção da saúde surgiu a partir das mudanças nos conceitos de saúde, que enfatizavam 

fatores bioquímicos e passaram a englobar condições ambientais e sociais (SHEIHAM, WATT, 

2000). Em 1974, Marc Lalonde, um ministro da Saúde canadense, propôs "uma nova 

perspectiva sobre a saúde dos canadenses" e argumentou que as principais causas de doenças e 

de morte eram fatores ambientais, comportamentos individuais e estilos de vida em vez de 

fatores biológicos e fisiológicos (LALONDE, 1974). Este documento tem sido extremamente 

forte na saúde pública e levou a OMS a organizar sucessivas conferências internacionais para 

promover o movimento de promoção da saúde. A primeira conferência internacional sobre 

Promoção de Saúde foi organizada em Ottawa, Canadá, em 1986. 

 

2.3.1 Definição e princípios da promoção de saúde 

 

 A definição de promoção da saúde foi descrita na Carta de Ottawa como "o processo 

que permite que os indivíduos e as comunidades aumentem o controle sobre os determinantes 

de saúde, melhorando assim a saúde para viver uma vida ativa e produtiva" (WHO, 1986). A 

promoção da saúde representa estratégias de mediação entre as pessoas e seus ambientes, 

mobilizando escolhas pessoais e responsabilidade social em relação à saúde para criar um futuro 

mais saudável. Ela compreende três elementos importantes: o foco na abordagem dos 

determinantes da saúde, no trabalho em conjunto com uma série de setores e na adoção de 

abordagens estratégicas para promover a saúde da população (DALY et al., 2002). 

 A Carta de Ottawa descreve cinco áreas-chave de ação: criar ambientes suportivos, 

promover a saúde através de políticas públicas, fortalecer as ações em comunidade, desenvolver 

habilidades pessoais e reorientar os serviços de saúde. 

 

2.3.2 Promoção de saúde e senso de coerência 
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 De acordo com a Carta de Ottawa, o conceito de promoção da saúde se originou de uma 

ampla ideia de saúde e seus determinantes (WHO, 1986). Por exemplo, educação, trabalho, 

dieta e nutrição, saneamento, ambiente físico e apoio social são fatores cruciais para indivíduos 

e famílias que podem influenciar a saúde e a qualidade de vida. Este conceito é consistente com 

os mecanismos da teoria salutogênica e seu constructo principal de SOC, que vê a saúde como 

uma continuidade entre estar saudável/adoecer, em vez de uma falsa dicotomia de saúde ou 

doença. Como resultado, os fatores que promovem e mantêm a saúde podem ser diferentes 

daqueles que causam doenças. Assim, reduzir a exposição a fatores de risco ou a eliminação de 

doenças tendem a não ser suficientes e nem necessárias para a promoção de saúde, porque os 

indivíduos são mais propensos a se manterem saudáveis controlando suas vidas mesmo que 

encontrem fatores de risco (ERIKSSON; LINDSTROM, 2006). Significativamente, as 

estratégias de promoção da saúde são processos que permitem às pessoas aumentar o controle 

sobre suas vidas, gerenciando, identificando e organizando os recursos de saúde para encontrar 

soluções efetivas. Fazer com que as escolhas saudáveis sejam as escolhas mais fáceis, através 

da alteração de políticas e do ambiente, facilita a chance de as pessoas escolherem um estilo de 

vida mais saudável (ERIKSSON; LINDSTROM, 2007). Essa ideia pode fortalecer e criar 

habilidades de promoção da saúde que resultam em uma vida melhor. 

 O SOC pode ser considerado como um modelo para a promoção da saúde em função de 

três aspectos da salutogênese. Em primeiro lugar, ele enfatiza a busca de soluções, ou seja, a 

resolução de problemas. Um maior SOC ajuda as pessoas a identificar e empregar os recursos 

necessários para superar problemas emergentes. Em segundo lugar, de acordo com 

Antonovsky, os “General Resistence Resources” (GRRs) são uma ferramenta que ajuda as 

pessoas a se moverem na direção positiva da saúde. Finalmente, eles são reconhecidos como 

um sentido global nos indivíduos, grupos ou comunidades e populações que engloba o 

mecanismo geral do SOC (LINDSTROM; ERIKSSON, 2006).  

 Eriksson e Lindstrom (2008) forneceram exemplos da implementação da teoria 

salutogênica e do SOC, bem como implementá-la em políticas públicas saudáveis, utilizando o 

instrumento para avaliar o SOC e sua perspectiva em tratamentos e intervenções empregando a 

teoria salutogênica no desenvolvimento escolar (ERIKSSON; LINDSTROM, 2008). Por 

exemplo, Myrin e Lagerstrom (2006) investigaram as relações entre comportamentos de saúde 

e SOC em 387 crianças de 14 a 15 anos em estudo transversal. As meninas tinham menor SOC 

em relação a vários hábitos, como tomar café da manhã e horário para ir dormir. Esse 

comportamento pode ser um indicador de estilos de vida pouco saudáveis, indicando um 
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conjunto de comportamentos que podem comprometer a saúde (MYRIN E LAGERSTROM, 

2006). 

 Em conclusão, a promoção da saúde é uma estratégia para melhorar a saúde das 

populações. Ela envolve a população como um todo em termos de comunidades e organizações 

em vez de focar em indivíduos que estão sob risco de doenças específicas. O SOC pode ser 

aplicado à promoção da saúde, através da identificação de recursos e usando um conjunto 

abrangente de abordagens para fazer com que as escolhas saudáveis sejam as escolhas mais 

fáceis, através de legislações, tributações e alterações ambientais que facilitem as pessoas a 

escolher um estilo de vida mais saudável. 

 

2.3.3 Salutogênese na promoção de saúde bucal  

 

 A promoção da saúde bucal é uma tentativa de melhorar e manter a saúde bucal, com 

atenção direta para a melhoria dos ambientes em que os grupos-alvo estão inseridos (PINE; 

HARRIS, 2007). Ela considera como as organizações e instituições como escolas, hospitais, 

centros de lazer, faculdades e locais de trabalho fornecem aos seus alunos, funcionários e 

clientes uma série de atividades e ambientes saudáveis que conduzem à saúde (GROSSMAN E 

SCALA; 1994). 

 A teoria salutogênica vê os fatores que promovem a saúde bucal se sobressaindo àqueles 

que causam doenças bucais. Em vez de enfatizar na exposição a fatores de risco para doenças 

bucais, ela destaca a capacidade dos indivíduos de manter a sua saúde, apesar da exposição a 

esses fatores de risco. Para se manterem saudáveis, as pessoas têm uma maior tendência em 

identificar e organizar recursos de saúde para promover a sua saúde bucal. Essa capacidade de 

promoção da saúde bucal pode ser vista como uma estratégia importante que é consistente com 

a promoção da saúde (ANTONOVSKY, 1996). A teoria salutogênica e as cinco áreas de ação 

dentro da Carta de Ottawa podem ser aplicadas à promoção da saúde bucal, apresentada abaixo 

por Da Silva e colaboradores (2008). 

 

Criar ambientes suportivos 

 O ambiente causa impacto na saúde bucal em diferentes locais, como casas, escolas e 

locais de trabalho (JURG et al., 2006). A abordagem salutogênica pode ajudar as pessoas a 

identificar recursos que possam gerar condições de vida e trabalho que sejam seguras, 

agradáveis e estimulantes. Isso pode fazer com que as escolhas saudáveis sejam as mais fáceis, 

levando à adoção de estilos de vida mais saudáveis. Ambientes suportivos podem ser criados 
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de várias maneiras. Por exemplo, aumentar o acesso a bebidas sem açúcar, lavatórios nas 

escolas para escovar dentes e apoio psicológico dos pais e amigos são exemplos de ambientes 

mais saudáveis (DA SILVA et al., 2008). 

 

Políticas públicas saudáveis 

 Políticas públicas saudáveis, legislação e regulação podem ser usadas para promover a 

saúde bucal usando a salutogênese como base teórica para fazer as escolhas saudáveis as mais 

fáceis. Existem muitos exemplos de políticas públicas saudáveis relacionadas à saúde bucal: a 

restrição da produção de açúcar, o controle da quantidade de açúcar adicionada aos alimentos, 

bebidas e remédios, substituição do açúcar por produtos mais saudáveis ou remoção de 

impostos sobre produtos de higiene bucal (LORENC et al., 2013). Essas políticas geralmente 

envolvem diretrizes sobre dieta, nutrição e saúde bucal em creches, hospitais e escolas, onde a 

escolha de alimentos e bebidas saudáveis estão amplamente disponíveis. Além disso, políticas 

públicas saudáveis podem permitir escolhas a nível comunitário (WATT, 2007). 

 As escolas promotoras de saúde são destacadas como um exemplo de políticas públicas 

saudáveis. Elas podem facilitar o processo de aprendizagem e abordar questões e recursos 

bucais para promover a saúde bucal e o bem-estar dos alunos, funcionários, famílias e membros 

da comunidade (MOYSES et al., 2003). Elas fornecem um ambiente saudável para viver, 

aprender e trabalhar (WHO, 2010). As abordagens nas escolas podem envolver escovação 

dental diária, proibição de alimentos não saudáveis e substâncias nocivas, como doces, álcool 

e drogas. Essas políticas podem aumentar a capacidade das pessoas de usar e reutilizar recursos 

que geram saúde e podem proporcionar uma melhoria significativa na saúde e no bem-estar. 

 

Reforço da ação comunitária  

 A idéia salutogênica pode motivar a participação das comunidades na identificação de 

problemas, definição de prioridades, tomada de decisões, planejamento de métodos efetivos e 

implementação de soluções adequadas. O controle sobre a própria vida a partir de uma 

perspectiva de empoderamento da comunidade requer competências individuais e coletivas, 

como auto-estima e autoconfiança, análise crítica de ambientes políticos e sociais e 

desenvolvimento de uma série de recursos para ações políticas e sociais para a obtenção de uma 

saúde melhor (DA SILVA et al., 2008). Isso pode resultar em um aumento na distribuição de 

fatores de promoção que influenciam na saúde individual e da comunidade (MORGAN; 

ZIGLIO, 2007). 
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Desenvolvimento de habilidades pessoais 

 Os profissionais de saúde são geralmente aceitos como pessoas que podem desempenhar 

um papel importante no estímulo para as pessoas fazerem escolhas saudáveis. Eles devem 

facilitar o desenvolvimento de habilidades essenciais através do fornecimento de informações 

sobre saúde (KOELEN; LINDSTROM, 2005). Fazer escolas saudáveis se torna difícil se as 

pessoas não reconhecem que elas podem controlar suas condições pessoais. Significativamente, 

o controle pode refletir a capacidade das pessoas de acessar recursos, tomar decisões, atuar com 

confiança e lidar com os estresses na vida cotidiana: um processo de empoderamento 

imperativo na promoção da saúde. A educação em saúde é uma abordagem básica para ajudar 

as pessoas a entender e identificar situações prejudiciais quando a informação é interpretada, 

estruturada e significativa. A salutogênese pode promover o aprendizado e promover a saúde 

simultaneamente. Consequentemente, a educação em saúde bucal pode promover a saúde bucal 

facilitando a aprendizagem, por exemplo, motivando o autoexame oral para detectar problemas, 

conscientizando as pessoas sobre os cuidados de saúde bucal, incentivando a escovação dental 

eficaz com pasta de dente fluorada (DA SILVA et al., 2008) e a redução da ingestão de açúcar. 

No entanto, uma consideração importante é o processo de empoderamento que deve ser 

relevante para o contexto histórico e político em que as pessoas vivem (WALLENSTEIN, 

1992). 

 

Reorientação dos serviços de saúde  

 Dentro de um processo contínuo de estar saudável/adoecer, a direção dos serviços de 

saúde deve deixar de focar na avaliação dos fatores de risco e fornecimento do tratamento para 

focar na criação de recursos para que as pessoas melhorem a sua saúde (ERIKSSON; 

LINDSTROM, 2006). Essa nova direção pode aproximar a comunidade e os profissionais de 

saúde por meio de práticas. A participação da comunidade é necessária no processo de tomada 

de decisão, planejamento e implementação de serviços odontológicos (WATT, 2005). Essa 

cooperação entre serviços odontológicos e outros ambientes, como as escolas, locais de 

trabalho, indústrias e comércio se destina a ajudar na melhora da saúde bucal a nível 

comunitário. 

 Em resumo, a abordagem salutogênica é um conceito promissor que pode ser aplicado 

à promoção da saúde bucal porque dá ênfase a fatores individuais e ambientais ao invés de 

fatores de risco individuais. Ela se concentra no desenvolvimento de habilidades que encorajam 

as pessoas a lidar com os desafios e demandas da vida cotidiana e, portanto, manter e melhorar 

sua saúde. Ela atua como uma teoria para ações de promoção da saúde bucal que visam 
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promover a capacidade das pessoas de controlar os determinantes da saúde envolvendo fatores 

pessoais, sociais e ambientais, capacitação dos indivíduos e comunidades e aumento nos 

recursos salutogênicos internos e externos. 

 

2.4 ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE 

 

 As escolas podem ser consideradas cenários chaves para a promoção de saúde atingir 

as crianças. A eficácia de uma abordagem nesses locais foi demonstrada por Dooris (2005) com 

o potencial de encorajar conexões entre as partes interessadas e promover interações entre 

diferentes problemas de saúde (DOORIS, 2005). A escola é uma estrutura eficaz e eficiente 

para implementar iniciativas de promoção da saúde (WHO, 2003). As escolas podem ser 

lugares saudáveis, fornecendo ambientes saudáveis e criando condições através de serviços, 

políticas, circunstâncias físicas e sociais que conduzem a uma melhor saúde. As experiências e 

as habilidades que as crianças têm na escola provavelmente serão fatores que irão determinar a 

sua saúde. 

 

2.4.1 Histórico sobre de escolas promotoras de saúde 

 

 A ideia de saúde escolar apareceu no início da década de 1960. Uma série de reuniões 

e conferências entre a OMS e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) consideraram como melhorar as escolas. Posteriormente, um documento 

internacional enfatizou pragmaticamente os programas de saúde escolar em termos de 

planejamento e implementação (WHO, 1966). No entanto, a maioria dos documentos 

produzidos e relatados pela OMS desde 1966 até o início da década de 1970 continham métodos 

específicos de planejamento e implementação nas escolas, além de coletar dados 

epidemiológicos sobre a saúde das crianças. Em 1978, a Declaração de Alma Ata foi um 

estímulo potente para a saúde nas escolas. O foco de "Saúde para Todos até o ano 2000" tornou 

os governos mais próximos das escolas promotoras de saúde. 

 A direção do conceito de escolas promotoras de saúde foi moldada aparentemente pela 

Carta de Ottawa, envolvendo os cinco pilares fundamentais de construção de políticas públicas 

saudáveis, criação de ambientes suportivos, reforço de ações comunitárias, desenvolvimento de 

habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde (WHO, 1986). Afirmou-se que a 

mudança de comportamentos de saúde e a sua manutenção são o principal desfecho para a 

educação em saúde. Além disso, os comportamentos da saúde podem ir além das práticas 
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próprias do indivíduo a comportamentos que implicam empoderamento, apoio e suporte. As 

iniciativas de saúde escolar foram fundadas e examinadas pela Unidade de Educação em Saúde 

e Promoção de Saúde da Divisão de Promoção, Educação e Comunicação de Saúde da OMS 

em termos de condições dos programas de escolas saudáveis melhorarem a saúde. Foram 

formuladas recomendações sobre políticas e ações que a OMS, todos os governos e outras 

organizações podem usar para melhorar a saúde das crianças, funcionários escolares e famílias 

através das escolas e comunidades (WHO, 1995).  

 

2.4.2 Definições e diretrizes de escolas promotoras de saúde 

 

 Escolas promotoras de saúde é um modelo para ajudar as escolas com problemas de 

saúde. Ele é desenvolvido a nível nacional e é implementado em países do mundo em diferentes 

níveis. Basicamente, o modelo de escola promotora de saúde derivou de discussões sob o 

patrocínio da OMS e foi definida como "uma escola que fortalece constantemente sua 

capacidade de ser um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar" (WHO, 1998). 

 O conceito de uma escola promotora de saúde é uma abordagem abrangente para a saúde 

escolar (ST LEGER, 2000; LEE, 2009). A abordagem se estende além do currículo formal de 

educação em saúde e mudanças comportamentais individuais para considerar o ambiente físico 

e social das escolas e suas conexões com os pais e a comunidade (LEE, 2009). As diretrizes 

subsequentes abordaram o desenvolvimento de relações dentro das escolas, aumentando a 

autoestima entre as crianças e a promoção da saúde dos funcionários (PARSON et al., 1996). 

O comprometimento escolar e as abordagens participativas são consideradas fundamentais para 

o sucesso (NUTBEAM, 1992), assim as escolas são encorajadas a desenvolver programas ou 

intervenções combinando ou envolvendo essas diretrizes (WHO, 1996). 

 

2.4.3 Avaliação de escolas promotoras de saúde 

 

 As estruturas multifacetadas da escola promotora de saúde exigem que sejam 

estabelecidos critérios de avaliação. Parson e colaboradores (1996) propuseram um modelo de 

avaliação em três áreas: o contexto, o processo e o produto. O contexto é o planejamento e as 

estruturas de gestão das escolas. O processo inclui o currículo de educação em saúde e os 

ambientes físicos e sociais. Intervenções envolvendo conhecimentos, atitudes, habilidades e 

comportamentos relacionados à saúde podem ser vistas como os produtos (PARSON et al., 

1996). A avaliação do processo destaca quatro temas principais que contribuem para a escola 
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promotora de saúde: propriedade, liderança, colaboração e integração (O'HARA; 

MCNAMARA, 2001). Os resultados dos estudos de avaliação são mais propensos a se 

concentrar no efeito das escolas promotoras de saúde na melhora de características psicológicas, 

como a autoestima e na promoção de comportamentos de saúde, como a redução do uso de 

tabaco, álcool e outras substâncias (ALLENSWORTH, 1994). As intervenções para promover 

atividade física, saúde mental e alimentação saudável provavelmente seriam as mais eficazes 

(STEWART-BROWN, 2006). 

 As mudanças resultantes das escolas promotoras de saúde ocorrem em três níveis: 

indivíduos, grupos e organização. No entanto, o nível organizacional tende a ser o nível de 

mudança mais importante que precisa dos métodos adequados para avaliação (GREENBERG 

et al., 2001). A avaliação de escolas promotoras de saúde em algumas regiões, como Inglaterra, 

País de Gales e Escócia, baseia-se em projetos quase experimentais que medem desfechos de 

saúde, incluindo métodos quantitativos para avaliar a mudança da organização e a qualidade da 

intervenção (BOWKER; TUDOR-SMITH, 1996; CROSSWAITE et al., 1996, HICKMAN; 

HEARLY, 1996). 

 Em relação às abordagens de escolas promotoras de saúde, Lister-Sharp e colaboradores 

(1999) revisaram sistematicamente a promoção de saúde em escolas e a abordagem de escola 

promotora de saúde. Cento e quarenta e três dos mais de 1.200 estudos que envolveram esses 

assuntos atingiram os critérios de inclusão. As evidências que suportam a abordagem das 

escolas promotoras de saúde foram limitadas, mas promissoras. Algumas abordagens 

melhoraram os comportamentos de saúde e a saúde, como a dieta e a forma física, 

respectivamente, enquanto que outros melhoraram o bem-estar mental e social, como a 

autoestima. Os programas baseados em teorias sociais de aprendizado e nas influências sociais 

eram mais propensos a se mostrarem efetivos. Além disso, as intervenções com mudanças nas 

características da escola, no ambiente ou com incentivo da participação familiar e comunitária 

também tendem a ser mais efetivas (LISTER-SHARP et al., 1999). Uma revisão sistemática, 

um relatório de síntese da Health Evidence Network (HEN), com o objetivo de determinar a 

eficácia da promoção da saúde nas escolas, com foco especial na abordagem de escolas 

promotoras de saúde também encontrou os mesmos resultados. Os artigos incluídos neste 

estudo foram publicados entre 1997 e 2003 e abrangiam saúde mental, consumo saudável, 

exercício físico, uso de substâncias e seu uso indevido, comportamentos agressivos e 

abordagens entre pares. Os resultados mostraram uma variedade na eficácia dos diferentes tipos 

de programas (STEWART-BROWN, 2006). 
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 Em suma, as evidências de revisões sistemáticas sugerem que programas efetivos de 

promoção da saúde escolar são mais propensos a ser complexos e multidimensionais, envolver 

os ambientes psicossociais da escola, incluir o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

incluir envolvimento ativo de toda a escola, pais e/ou comunidade, com períodos mais longos 

de implementação (MAXWELL et al., 2008; LANGFORD et al., 2014). 

 

2.4.4 Promoção de saúde bucal em escolas 

 

 A OMS tem recomendado a utilização de escolas promotoras de saúde para promover 

saúde geral e bucal. Um estudo realizado no Brasil avaliou o impacto das escolas promotoras 

na saúde bucal de 1.823 crianças de 12 anos em 33 escolas. Foi observado que as escolas 

suportivas que adotaram políticas de promoção da saúde sobre alimentação, tabagismo e 

ambientes físicos reduziram significativamente os níveis de cárie dentária em escolares quando 

comparadas com escolas não suportivas (MOYSÉS et al., 2003). No Canadá, escolas 

promotoras de saúde também foram efetivas em reduzir a prevalência de cárie em crianças e a 

necessidade de tratamentos dentais de urgência (MUIRHEAD; LAWRENCE, 2011).  Embora 

os estudos tenham indicado o impacto positivo da escola promotora de saúde na saúde bucal, é 

pouco conhecido como as intervenções que influenciam a saúde bucal podem ser integradas em 

programas de escolas saudáveis. Durante muito tempo a saúde bucal foi vista separadamente 

da saúde geral, sendo insuficientemente promovida (GILL et al., 2009). 

 De forma geral, estratégias de promoção da saúde bucal têm sido focadas em abordagens 

preventivas, mudanças de comportamento, abordagens educacionais, empoderamento e 

mudanças sociais (DALY et al., 2002). Além disso, a promoção da saúde bucal não é dirigida 

apenas para a diminuição das doenças bucais e lesões dentárias, mas também pode promover 

sentimentos de bem-estar e aceitação social. Da mesma forma, é sabido que muitos 

componentes da vida social que contribuem para uma vida com qualidade são também 

fundamentais para que indivíduos e populações alcancem um perfil elevado de saúde 

(MARCHIORI, 2000). O grau em que os distúrbios bucais afetam as funções e o bem-estar 

psicossocial são, portanto, um desfecho bastante adequado (LOCKER et al., 2000). 

 

2.4.5 Intervenções de saúde bucal nas escolas  

 

 As intervenções em saúde bucal geralmente são direcionadas para duas doenças bucais 

comuns: cárie dentária e doenças periodontais. Uma questão considerada importante na 
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promoção da saúde bucal para prevenir essas doenças é a redução de seus fatores de risco. Além 

disso, o melhor momento para a implementação da intervenção é considerado uma questão-

chave para o sucesso (PETRE et al., 2007). Embora tenha sido sugerido que quanto mais 

precocemente forem introduzidos os comportamentos relacionados à saúde bucal, maior é a 

probabilidade de eles se manterem, há um período socialmente crítico, que pode influenciar 

particularmente a saúde a longo prazo. Acredita-se que do ensino fundamental ao médio seja o 

período crítico inicial para modificar e manter padrões de comportamentos relacionados à saúde 

bucal (KUUSELA et al., 1997). 

 Ao longo das últimas três décadas, muitas intervenções de promoção da saúde bucal 

foram testadas (DE SILVA et al., 2016). A literatura tem demonstrado que intervenções 

voltadas somente à aquisição de informações sobre saúde e hábitos saudáveis é insuficiente 

para gerar mudanças de comportamento a longo prazo, como os padrões de dieta e práticas de 

higiene bucal (KAY; LOCKER, 1996). Melhorias resultantes de atividades de promoção de 

saúde bucal são mais sustentáveis e podem reduzir as desigualdades através da ação direcionada 

a determinantes fundamentais dos padrões de comportamento e consequentemente, das 

condições bucais. A promoção de saúde bucal para crianças é considerada um meio importante 

para melhorar sua condição de saúde, pois as atividades desenvolvidas por esse tipo de 

estratégia podem ter impacto nos comportamentos adotados no futuro (LU et al., 2011). O maior 

desafio nisso tudo é criar oportunidades para que os indivíduos e as comunidades desfrutem de 

ambientes que propiciem a obtenção e a manutenção de uma boa saúde bucal. 

 As escolas promotoras de saúde têm se mostrado efetivas em melhorar desfechos de 

saúde bucal em crianças. Entretanto, a maioria dos estudos sobre a eficácia de programas de 

saúde bucal em escolas focam em resultados clínicos e comportamentais, tais como incremento 

de cárie e melhoria na higiene bucal. Os estudos que consideram desfechos subjetivos, como a 

melhora na OHRQoL, focam em estratégias educativas. A seguir serão revisados alguns ensaios 

controlados e estudos quase-experimentais realizados em escolas que avaliaram a eficácia de 

intervenções para melhorar a saúde bucal de crianças, considerando diferentes desfechos. 

 

Níveis de cárie dentária 

 A maioria das intervenções que utilizaram níveis de cárie como medida de desfecho 

foram programas de escovação dentária com ou sem creme dental fluoretado. Alguns estudos 

indicaram que as maiores reduções nos níveis de cárie podem ser alcançadas a longo prazo. 

Axelsson e colaboradores (1987) avaliaram o nível de cárie utilizando o número de superfícies 

cariadas, perdidas e obturadas (CPOS) em crianças de 13 anos de idade. Os alunos foram 
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randomizados em três grupos. O Grupo 1 recebeu tratamentos profiláticos, como limpeza 

mecânica profissional dos dentes e aplicação de clorexidina, juntamente com instruções de 

higiene bucal. Estes tratamentos foram administrados quatro vezes em um período de dois dias 

e repetidos a cada seis meses durante o período de estudo. O Grupo 2 recebeu o mesmo 

tratamento que o grupo 1, mas apenas a instrução de higiene bucal foi repetida a cada seis 

meses. O Grupo 3 recebeu um programa de prevenção e uso de flúor tópico. Após seis meses, 

não houve diferença significativa nos níveis de cárie entre os três grupos (AXELSSON et al., 

1987). Outros ensaios controlados randomizados em ambientes clínicos e comunitários 

relataram nenhum efeito significativo nos níveis de cárie (BLINKHORN; WIGHT, 1987; 

CRAIG et al., 1981). 

 Um estudo foi realizado para avaliar o efeito de um programa educacional de 6 anos em 

crianças do ensino fundamental. O grupo intervenção era composto de 3.291 crianças com idade 

média de 7,1 anos (DP = 0,43) e foi comparado com um grupo controle de 672 crianças de 12 

anos de idade. O grupo de intervenção recebeu instruções anuais de uma hora, durante seis anos. 

As variáveis de desfecho incluíram prevalência e incidência de cárie, nível de cuidados 

odontológico e comportamentos auto relatados de saúde bucal. Não houve alteração 

significativa no número de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) entre o grupo de 

intervenção e controle. Houve diferenças significativas no uso de flúor e na melhoria dos 

hábitos alimentares relatados (VANOBBERGEN et al., 2004).  

 Com o objetivo de avaliar o efeito da promoção da saúde bucal em escolares durante 

um período de 3 anos na China, Tai e colaboradores (2009) selecionaram aleatoriamente 7 

escolas para o grupo intervenção (661 crianças) e 8 para o grupo controle (697 crianças). A 

intervenção incluiu instrução de educação em saúde bucal de 30 minutos para as crianças, 

realizadas por professores quinzenalmente, instrução de educação em saúde bucal de 30 

minutos para as mães, uma vez por ano, um panfleto de educação em saúde bucal, apresentação 

anual de cartazes de educação em saúde bucal, concursos sobre conhecimento de saúde bucal, 

pinturas sobre saúde bucal e escovação dentária, um passeio pela clínica odontológica e um 

exame bucal por dentistas locais nas salas de aula uma vez por ano. Esse estudo mostrou que a 

promoção da saúde bucal na escola foi uma maneira eficaz de reduzir a incidência de cárie nos 

escolares (TAI et al., 2009). 

 Um estudo avaliou um programa de promoção de saúde baseado em escolas para jovens 

do Japão, implementado desde 1998. O programa se baseava em atividades para promoção de 

saúde bucal em jardins de infância e escolas primárias uma vez por semana e workshops 

educacionais duas ou três vezes por ano em escolas, igrejas e salas de reunião, para equipes 
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odontológicas, professores, pais e crianças. Foi constatado que após a implementação deste 

programa, a saúde bucal dos indivíduos melhorou, com uma diminuição no CPOD médio 

(TAKEUCHI et al., 2017). 

 Percebe-se que mudanças nos índices de cárie dental são observadas apenas quando 

períodos maiores de avaliação são realizados e que as intervenções que visam reduzir a cárie 

dentária que não incluem o uso de fluoretos podem não funcionar (KAY; LOCKER, 1998).  

 

Higiene bucal 

 As intervenções para promover higiene bucal geralmente envolvem instruções de 

controle da placa através da escovação dentária, usando níveis de placa como medida de 

desfecho em ECRs. A maioria dos estudos possuem um curto período de acompanhamento, 

mas revelam uma diminuição nos níveis de placa (BABB; WEINSTEIN, 1983; HOROWITZ 

et al., 1980; WORTHINGTON et al., 2001; YAZDANI et al., 2009; TAI et al., 2009; 

YEKANINEJAD et al., 2012; AMATO et al., 2014). Pode-se observar que uma instrução 

simples pode reduzir os níveis de placa. No entanto, as mudanças podem não ser mantidas a 

longo prazo (HOROWITZ, 1990; KAY; LOCKER, 1998).  

 

Conhecimento sobre saúde bucal 

 O simples fornecimento de informações pode aumentar o conhecimento. Worthington 

e colaboradores (2001) investigaram o efeito de um programa de educação em saúde bucal em 

crianças de 10 anos de idade. As intervenções consistiram em quatro aulas de uma hora com 

intervalos de quatro semanas. As crianças dos grupos intervenção e controle foram avaliadas 

quanto aos escores de placa e aos conhecimentos odontológicos antes da intervenção, e aos 4 e 

7 meses de seguimento. As crianças do grupo intervenção apresentaram um melhor 

conhecimento sobre escovação dentária do que as do grupo controle (WORTHINGTON et al., 

2001). A melhora nos conhecimentos de saúde bucal após programas de promoção de saúde na 

escola foi demonstrada também em um estudo recente (KAY et al., 2016). 

 

Comportamentos 

 Um programa educacional de saúde bucal escolar envolvendo crianças, mães e 

professores da cidade de Wuhan, na China, foi avaliado por Petersen e colabordores (2004). 

Instruções de higiene bucal de 30 minutos às crianças e suas mães foram realizadas por 

professores durante trinta minutos, todos os meses em um período de três anos. O grupo 

intervenção apresentou mudanças significativas no conhecimento e nos comportamentos 
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relacionados à saúde bucal, como escovar os dentes duas vezes ao dia, visitas odontológicas e 

uso de fluoretos quando comparado o grupo controle (PETERSEN et al., 2004). Outros estudos 

também encontram um efeito positivo de programas de promoção de saúde na escola e 

comportamentos de saúde bucal (TAI et al., 2009; YEKANINEJAD et al., 2012; ESAN et al., 

2015; SHIRZADET al., 2016) 

 

Desfechos subjetivos de saúde bucal 

 A maioria dos estudos sobre a eficácia de programas de saúde bucal em escolas focam 

em resultados clínicos e comportamentais, tais como incremento de cárie e melhoria na higiene 

bucal. Os estudos que consideram desfechos subjetivos, como a melhora na OHRQoL, focam 

em estratégias educativas. Um estudo feito na Malásia observou que a implementação de um 

programa de promoção de saúde bucal em escolas ocasionou mudanças positivas na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal de crianças de 11-12 anos (YUSOF; JAAFAR, 2013). No 

Brasil, foi realizado um estudo que avaliou se o status bucal e a OHRQoL de crianças mudariam 

após quatro sessões de um programa educacional preventivo. Na amostra estudada, ocorreu 

uma melhora no que se refere à severidade de doença gengival, intensidade e extensão de 

impactos e avaliações globais de saúde bucal após 1 mês de acompanhamento (AMATO et al., 

2014). Um estudo brasileiro retrospectivo comparou a OHRQoL de adolescentes que moravam 

em duas áreas com diferentes abordagens de atendimento em saúde bucal: tratamento 

odontológico mais atividades de educação em saúde bucal e somente tratamento odontológico. 

Os autores demonstraram que os adolescentes que moravam em áreas onde eram 

implementadas medidas educativas aliadas a tratamento odontológico apresentaram uma 

melhor OHRQoL do que os que moravam em áreas onde era fornecido apenas o tratamento 

odontológico (CARVALHO et al., 2013). 

 Um estudo intervencional, realizado com crianças tailandesas de 10 a 12 anos testou o 

efeito de uma intervenção na escola, que visava melhorar o SOC, na OHRQoL (NAMMONTRI 

et al., 2013). Esse estudo mostrou que após a implementação de uma intervenção realizada 

durante 2 meses nas salas de aula, por professores treinados, crianças que participaram do grupo 

intervenção apresentaram uma melhora significativa na OHRQoL. Além disso, os autores 

também demonstraram uma melhora nas crenças sobre saúde bucal e na saúde gengival no 

grupo intervenção.  

 Entretanto, o sistema educacional na Tailândia, onde Nammontri e colaboradores 

realizaram seu estudo, baseia-se em uma abordagem pedagógica mais prescritiva e centrada no 

professor (LEINHARDT, 1993). Assim sendo, não ficou claro se a melhoria na saúde bucal das 
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crianças foi devido à estratégia de intervenção baseada no SOC ou à abordagem de ensino mais 

interativa e voltada aos alunos na qual a intervenção se baseou. Diferentemente da Tailândia, 

países mais ocidentais, como o Brasil, adotam um sistema educacional didático mais interativo 

e centrado nos alunos (RAMSDEN, 1992). As diferenças de filosofias pedagógicas entre o 

Sudeste Asiático e os países ocidentais podem sugerir que a intervenção para promoção da 

saúde bucal na escola pode não ser generalizável a outros países. Além disso, essa intervenção 

focada na melhora do SOC das crianças não foi testada em áreas socialmente desfavorecidas. 

Alguns estudos têm apontado a existência de desigualdades regionais e sociais no Brasil. 

Embora tenham sido descritas melhorias nos indicadores de saúde bucal após a implementação 

de sua política nacional (Brasil Sorridente), o país enfrenta claramente enormes desafios 

colocados pelas amplas desigualdades socioeconômicas, onde indivíduos de baixo status 

socioeconômico têm acesso limitado aos serviços e piores condições de saúde bucal (PUCCA 

JR et al., 2015).  

 No Quadro 2 são apresentados ensaios clínicos randomizados e estudos quase-

experimentais que avaliam intervenções de promoção da saúde bucal na escola. Estudos 

envolvendo grupos especiais (por exemplo, pacientes ortodônticos ou com comprometimento 

médico), tratamentos clínicos como intervenção primária e aqueles que utilizavam intervenções 

farmacológicas, como agentes anti placa ou selantes de fóssulas e fissuras não foram descritos.
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continua) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Nowjack-Raymer 

et al., 

(1995) 

Melhoria na 

condição 

periodontal 

autoavaliada 

Ensaio 

controlado 

randomizado  

GI 1= 175 

GI 2 = 161 

Sem GC 

2 anos 

· Instrução para avaliar 

sangramento e placa 

· Treinamento individual e na 

sala de aula no início do estudo, 

e profilaxia após 1 ano 

· Não houve diferença entre 

os grupos 

· Diminuição significativa 

no número de sítios com 

sangramento nos dois 

grupos 

Helderman 

et al., 

(1997) 

Educação em 

saúde bucal 

em escolas 

primárias na 

Tanzânia 

Ensaio 

comunitário 

controlado 

randomizado  

GI = 309 

(8 escolas) 

GC = 122 

(4 escolas) 

3 anos 

· Workshop de 1 dia sobre 

doenças bucais e sua prevenção 

para 2 professores das escolas 

· Seminário de 1 dia em rádio e 

jornal sobre o programa, papel 

do professor e discussão de 

conhecimento sobre saúde bucal 

· Sessões semanais de escovação 

dentária com as crianças 

· Aulas mensais sobre a causa e 

prevenção de cárie e gengivite 

· Nenhuma diferença no 

CPOD e CPOS entre os 

grupos 

· Menores níveis de 

sangramento no GI 

· Mudanças no 

comportamento, como 

escovação duas vezes ao 

dia, visita odontológica e 

uso de fluoreto no GI 

· Maior conhecimento e 

atitudes dos professores e 

das mães 

Redmond 

et al., 

(1999) 

Educação em 

saúde bucal 

para 

adolescentes 

Ensaio 

comunitário 

randomizado  

1.063 

crianças 

de 28 

escolas 

1 ano 

· 3 aulas de 20 min por 6 meses 

· Lições interativas enfatizaram 

a contribuição de uma boa saúde 

bucal para a aparência e 

aceitação social e incluíram 

escovação dental 

· Escovas e pastas dentais 

fornecidos para uso doméstico 

· Menores níveis de placa 

no GI 

· Melhor conhecimento e 

maior duração da 

escovação dental 
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continuação) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Worthington 

et al., 

(2001) 

Programa de 

educação 

dental para 

crianças de 

10 anos 

Ensaio 

comunitário 

controlado 

randomizado 

GC = 17 

escolas 

GI = 15 

escolas 

8 meses 

· Quatro aulas durante 4 

semanas com o objetivo de 

melhorar a higiene bucal 

· Aumento no 

conhecimento relacionado 

à escovação dentária 

Frencken 

et al., 

(2001) 

Educação em 

saúde bucal 

em escolas 

primárias em 

Zimbábue 

Ensaio  

controlado 

randomizado  

GI = 297 

(4 escolas) 

GC = 309 

(5 escolas) 

3 anos e 

meio 

· Workshop de 3 dias com foco 

em doenças e prevenção bucal, 

tratamento e fluorose dentária 

para 2 professores de cada 

escola 

· Nenhuma mudança no 

CPOS 

· Nenhuma mudança nos 

níveis de placa 

Vanobbergen 

et al., 

(2004) 

Educação em 

saúde bucal 

em escolas 

primárias  

Estudo quase- 

experimental 

GI = 3.291 

GC = 672 
6 anos 

· 6 horas anuais de instruções 

sobre cuidados de saúde bucal 

· Nenhuma mudança no 

CPOD das crianças entre 

os 2 grupos 

· Mudanças no uso de 

fluoretos e alimentação 

Petersen 

et al., 

(2004) 

Educação em 

saúde bucal 

na escola, 

envolvendo 

crianças, 

mães e 

professores 

na cidade de 

Wuhan, 

China  

Estudo quase- 

experimental 

Crianças 

GI = 335 

GC = 331 

 

Professores 

GI = 32 

GC = 31 

3 anos 

· Workshop de 2 dias para 

professores com foco em 

doenças bucais, prevenção e 

saúde geral 

· Crianças e mães receberam 

instruções de higiene bucal 

supervisionada pelo professor de 

30 minutos mensais durante 3 

anos 

· Nenhuma diferença no 

CPOS e CPOD  

· Menor índice de 

sangramento no GI 

· Melhor comportamento, 

como escovação duas 

vezes ao dia, visita 

odontológica e uso de 

fluoretos no GI 

· Aumento do 

conhecimento e atitudes 

dos professores e mães 
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continuação) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Yasdani 

et al., 

(2009) 

Educação 

sobre higiene 

bucal e saúde 

gengival na 

escola, em 

crianças de 

15 anos em 

Teerã, Irã 

Ensaio 

controlado 

randomizado 

GC = 130 

Grupo de 

panfletos = 

148 

Grupo de 

vídeos = 

139 

12 

semanas 

· Conhecimento sobre saúde bucal, 

placa, visitas odontológicas, dieta, 

flúor e comportamentos favoráveis 

através de um folheto ou fita de vídeo 

que usou as mesmas imagens, 

modelos e roteiro 

· Melhora na higiene 

bucal e saúde 

gengival 

Tai  

et al., 

(2009) 

Promoção de 

saúde bucal 

na escola 

para 

promover 

condições 

clínicas e 

hábitos 

bucais em 

crianças 

chinesas de 

6-7 anos. 

Ensaio  

comunitário 

controlado 

randomizado  

GC = 7 

escolas 

(697) 

GI = 8 

escolas 

(661) 

3 anos  

· 30 minutos de educação sobre saúde 

bucal (ESB)para crianças 

quinzenalmente por 3 anos 

· 30 minutos de ESB para mães 1 vez 

ao ano 

· Panfletos de ESB para as crianças 

· Apresentações anuais de pôsteres 

· Concurso sobre conhecimento, 

pintura da situação bucal e escovação 

dental 

· Visita à clínica odontológica 

· Exames bucais na sala de aula feitos 

por dentistas  

· Fornecimento de creme dental 

fluoretado 

· Tratamentos odontológicos gratuitos 

(restauração, raspagem, selantes e 

endodontia) 

· Nenhuma mudança 

no CPOS e CPOD 

das crianças 

· Diminuição na 

placa e gengivite no 

GI 

· Mais crianças no GI 

apresentando hábitos 

favoráveis, incluindo 

escovação duas vezes 

ao dia, visitas 

odontológicas no ano 

anterior e uso de 

creme dental 

fluoretado 
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continuação) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Saied-Moallemi 

et al., 

(2009) 

Programa na 

escola para 

promover a 

saúde 

gengival de 

pré-

adolescentes 

Estudo quase-

experimental 

GC = 117 

GI 1 = 115 

GI 2 = 114 

GI 3 = 111 

3 meses 

· Trabalho de aula, resolvendo 

problemas contendo mensagens de 

saúde bucal (GI1) 

· Folheto de educação sobre saúde 

bucal e diário de escovação (GI2) 

· Combinação das intervenções do 

GI1 e GI2 (GI3) 

· Melhora no índice 

de placa no GI2 e 

GI3 

· Nenhum diferença 

entre os grupos 

Tolvanen  

et al., 

(2009) 

Programa de 

promoção de 

saúde bucal 

na escola em 

crianças 

finlandesas 

Ensaio  

controlado 

randomizado  

GC = 247 

GI = 250 

3 anos e 

4 meses 

· Conhecimento sobre problemas 

bucais e sua prevenção 

· Uso de produtos com xilitol após as 

refeições 

· Execução de projetos de promoção 

da saúde bucal sob supervisão de 

profissionais de saúde bucal 

· Criação de ambientes escolares 

saudáveis, fornecendo água potável 

em vez de refrigerantes, evitando 

máquinas de venda automática e 

incentivando as crianças a terem um 

almoço saudável 

· Melhor 

conhecimento, 

higiene bucal e 

comportamentos 
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continuação) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Yekaninejad 

et al., 

(2012) 

Intervenção 

direcionada aos 

pais e aos 

funcionários da 

escola para 

melhorar o 

comportamento 

e a condição de 

saúde bucal 

dos escolares 

Ensaio 

comunitário 

randomizado 

Grupo de 

intervenção 

abrangente (GI 1) = 

2 escolas, 4 turmas, 

131 crianças 

Grupo de 

intervenção com o 

aluno (GI 2) = 2 

escolas, 4 turmas, 

127 crianças 

GC = 2 escolas, 4 

turmas, 134 

crianças 

3 meses 

· Três sessões de 70 min, na 

sala de aula, aplicadas por um 

especialista em educação em 

saúde e deveres de casa por 2 

semanas (GI 2) 

· Intervenção semelhante à do 

GI 1 e os pais e funcionários 

da escola receberam um 

folheto de contendo 

informações sobre saúde 

bucal para crianças e o papel 

dos pais na promoção da 

saúde bucal das crianças 

· Crianças do GI 1 

escovaram e 

utilizaram o fio 

significativamente 

com mais frequência 

do que os do GI 2 

· Melhora na saúde 

gengival dos alunos  

do GI 1 

Yousof 

and Jaafar 

(2013) 

Escolas 

promotoras de 

saúde e 

OHRQoL de 

crianças 

Estudo quase-

experimental 

GI = 1.282 

GC = 2.173 
6 anos 

· “Doktor Muda Programme 

(DMP)”  

· Crianças são treinadas e 

empoderadas para executar 

atividades de educação em 

saúde com os alunos das 

séries anteriores e realizam 

atividades de saúde na escola 

· Menos crianças no 

DMP relataram 

impactos na limpeza 

de dentes 

· Menos crianças no 

DMP relataram ter 

um nível impacto ao 

falar 

· Menos crianças no 

DMP relataram 

sangramento e 

presença de 

placa/cálculo como 

causas de impactos 
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continuação) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Nammontri 

et al., 

(2013) 

Melhora na 

saúde bucal 

através do SOC 

Ensaio 

comunitário 

controlado 

randomizado 

261 

crianças 

de 10 a 12 

anos  

GI = 133 

GC = 128 

2 

semanas 

e  

3 meses 

· Teve como objetivo melhorar 

os componentes do SOC 

(compreensibilidade, 

capacidade de gerenciamento e 

significância) 

· 7 sessões de 40 a 60 minutos, 

conduzidas por professores, 

durante 2 meses, focadas na 

participação infantil e 

capacitação.  

· OHRQoL pode ser 

influenciada pelo SOC 

· O SOC também pode 

constituir um caminho para 

a promoção da saúde bucal 

Amato  

et al., 

(2014) 

Mudanças na 

OHRQoL de 

crianças 

brasileiras após 

um programa 

preventivo 

educacional 

Estudo quase-

experimental  

50 

estudantes 

de 11-12 

anos 

1 mês 

· 4 sessões, 1 vez por semana 

· Palestras educativas, 

evidenciador de biofilme, 

orientação sobre escovação e 

uso de fio dental 

· Programa motivacional 

usando recursos visuais, 

instruções verbais e escovação 

supervisionada 

· Controle profissional do 

biofilme em cada sessão 

· Instruções escritas foram 

entregues às crianças para 

serem realizadas diariamente 

· Declínio significativo na 

intensidade e extensão dos 

impactos  

· Melhora significativa na 

condição clínica e na 

higiene bucal 

· Declínio significativo nos 

escores do Child-OIDP 

· Melhora significativa nas 

classificações globais da 

saúde bucal  
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção de saúde bucal nas escolas  

(continuação) 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Esan 

et al., 

(2015) 

Educação em 

saúde bucal na 

escola sobre 

autocuidado 

oral para 

reduzir o risco 

de cárie em 

crianças na 

Nigéria 

Ensaio 

comunitário 

GI = 179 (6 

escolas) 

GC = 62 

(3 escolas) 

4 anos 

· Programa de educação na 

escola:  Crianças recebem 

no mínimo de cinco sessões 

educativas, interativas e 

divertidas sobre a saúde 

bucal em cada ano escolar 

· Programa de educação na 

comunidade 

· Crianças do GI com 

maior probabilidade de 

relatar o uso frequente 

dentifrícios fluoretados, de 

escovar duas vezes ao dia, 

menos propensas a 

consumir lanches 

contendo açúcar. 

Shirzad 

et al., 

(2016) 

Programa de 

educação em 

saúde bucal em 

crianças pré-

escolares 

Estudo quase-

experimental  

GI = 60 

crianças, 60 

pais e 11 

professores 

GC = 60 

crianças, 60 

pais e 11 

professores 

1 mês 

· 6 sessões de treinamento 

de 45 minutos para as 

crianças 

· 4 sessões de treinamento 

de 45 minutos para os pais e 

professores 

· Diferenças significativas 

nos comportamentos de 

saúde bucal das crianças 

no GI 

· Diferenças significativas 

no conhecimento, atitudes, 

comportamentos de saúde 

bucal, auto eficácia e 

barreiras percebidas dos 

pais e professores 
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Quadro 2 - Ensaios controlados randomizados e estudos quase-experimentais sobre promoção da saúde bucal nas escolas 

(conclusão) 
 

 

Autores 
Descrição da 

Intervenção 

Delineamento 

da pesquisa 

Tamanho 

amostral 
Duração Programa Resultado 

Takeuchi 

et al., 

(2016) 

Programa 

“MaliMali” de 

promoção de 

saúde bucal na 

escola 

Estudo quase-

experimental 

Cárie dental: 

76 crianças 

em 2001 e 

223 crianças 

em 2011 

 

Escovação 

dentária: 

829 crianças 

em 2008 

Cárie 

dental: 1 

ano em 

2001 e 7 

anos em 

2011 

 

Escovação 

dentária: 

1-9 anos 

em 2008 

· Um programa para 

promoção de saúde bucal 

em jardins de infância e 

escolas primárias uma vez 

por semana 

· Workshops educacionais 

duas ou três vezes por ano 

em escolas, igrejas e salas 

de reunião, para equipes 

odontológicas, professores, 

pais e crianças 

· Diminuição no CPOD e 

aumento da escovação 

dentária 

 

 

GI = Grupo intervenção, GC = Grupo controle 
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A base de evidências para intervenções de promoção da saúde bucal resumida por Watt 

(2005) e resultados de revisões sistemáticas (BROWN, 1994; SCHOU; LOCKER, 1994; KAY; 

LOCKER, 1996; KAY; LOCKER, 1998; WATT; MARINHO, 2005; HOLMES, 2016) 

chamam atenção para vários achados comuns. 

 Em primeiro lugar, mesmo que as intervenções fossem denominadas promoção de 

saúde, na verdade, a maioria são intervenções de educação em saúde bucal. Os métodos 

utilizados são relativamente didáticos e focados na prevenção de cárie dental e doenças 

periodontais. As intervenções que são puramente educacionais não são suficientes para 

promover a saúde bucal. 

 Em segundo lugar, as mudanças no conhecimento, atitudes e crenças são de curto prazo 

e não conduzem a mudanças duradouras nos comportamentos relacionados à saúde bucal 

(SCHOU; LOCKER, 1994; KAY; LOCKER, 1998; WATT, 2005). O conhecimento pode ser 

aumentado usando intervenções simples. As intervenções focadas na cognição são capazes de 

mudar atitudes e crenças, mas há dúvidas no que se refere aos comportamentos, pois os 

comportamentos de saúde bucal parecem ser mais difíceis de mudar. Intervenções simples 

podem alterar os comportamentos, mas essas mudanças provavelmente serão limitadas. Além 

disso, os comportamentos relacionados à saúde bucal dificilmente se relacionam com desfechos 

críticos. Nos estudos médicos, há menos dificuldades porque a mortalidade e a morbidade são 

usadas como pontos finais e são relativamente claras em comparação com os desfechos 

utilizados na saúde bucal. Além disso, não há um limiar definido da mudança de 

comportamento necessária para mudar a saúde. 

 Em terceiro lugar, os níveis de placa e sangramento gengival tendem a ser reduzidos 

após a realização das intervenções. As intervenções simples de promoção da saúde bucal são 

tão eficazes quanto abordagens mais complexas na redução do nível de placa, mas é difícil que 

as diferenças se mantenham (WATT; MARINHO, 2005). Schou (1985) avaliou o efeito a longo 

prazo de uma intervenção usando envolvimento ativo no projeto e implementação do programa 

e encontrou uma melhora de 52,6% nos índices de placa e uma redução de 44,5% no 

sangramento gengival após 3 anos e meio de acompanhamento. A participação ativa pode ter 

tido um efeito importante na melhoria (SCHOU, 1985). 

 Em quarto lugar, intervenções simples tendem a levar a mudanças de comportamento. 

Mudanças maiores ou mais longas parecem requerer abordagens intensivas e robustas. As 

intervenções de promoção da saúde bucal que consideram as condições econômicas, sociais e 

ambientais, fatores psicológicos, participação ativa e a cultura são mais propensas a alcançar 

seus objetivos. 
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 Portanto, as intervenções de saúde bucal estudadas até o momento têm um sucesso 

limitado na melhoria da saúde bucal devido aos seus focos restritos ao conhecimento, atitudes 

e crenças. As mudanças de comportamento são necessárias, mas são extremamente complexas. 

É difícil fazer com que as pessoas adotem estilos de vida mais saudáveis, modificando apenas 

elas mesmas. Por esta razão, as intervenções que focam simplesmente na mudança de 

comportamentos de saúde bucal não são capazes de alcançar melhorias na saúde bucal que se 

mantêm ao longo do tempo. São necessários ambientes e recursos de saúde que contribuem 

com oportunidades de mudança de comportamento. Os fatores que influenciam e dão suporte à 

saúde bucal incluem fatores psicológicos, individuais, sociais e ambientais. As tentativas de 

melhorar a saúde bucal devem considerar estes determinantes em intervenções abrangentes e 

complementares. 

 

2.5 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 A literatura tem demonstrado uma associação entre SOC e diferentes desfechos de saúde 

geral e saúde bucal (ELYASI et al., 2015). Da mesma forma, tem sido observado que crianças 

desfavorecidas tem maior chance de apresentar piores condições de saúde bucal do que as mais 

privilegiadas (CARVALHO et al., 2009). Entretanto, a relação entre cárie dental e SOC ainda 

não foi demonstrada em crianças e adolescentes, principalmente entre aqueles de baixo status 

socioeconômico e que moram em áreas carentes. Além disso, evidências sobre a efetividade de 

estratégias de promoção de saúde em crianças de diferentes populações e países são necessárias 

para dar suporte à implementação de intervenções em saúde pública (WATT, 2007). Ainda são 

escassos na literatura estudos de intervenção que avaliam o quanto estratégias de promoção de 

saúde bucal nas escolas, para melhorar o SOC, influenciam em desfechos de saúde bucal, como 

a OHRQoL de crianças. Tais intervenções podem ser efetivas porque a promoção da saúde pode 

ser mais eficaz se adotar uma abordagem multidimensional e se considerar fatores psicológicos 

e ambientais. Os princípios salutogênicos podem atuar como um modelo para a promoção da 

saúde bucal. 

 Por fim, são necessárias evidências sobre a eficácia e efetividade de diferentes 

estratégias, a fim de produzir conhecimentos que são alicerces fundamentais para a prática 

clínica ou em saúde pública. Essas informações podem auxiliar no planejamento de estratégias 

de saúde bucal focadas nos seus determinantes, com o objetivo de reduzir as desigualdades e 

melhorar a as condições de saúde bucal e a OHRQoL de crianças e adolescentes. 
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2.6 OBJETIVOS 

 

 Esse estudo possui dois objetivos. Um deles foi avaliar a associação entre SOC e cárie 

dental em uma população de crianças em situação de vulnerabilidade social. O outro objetivo 

foi testar o efeito de uma intervenção realizada na escola, para melhorar o SOC, na OHRQoL 

dessas crianças. Além disso, foram explorados os caminhos pelos quais a intervenção pode 

gerar melhorias no SOC e na OHRQoL. 

 

2.7 HIPOTESES 

 

 Os estudos desta tese testaram as seguintes hipóteses: 

 O maior nível de SOC está associado com menor índice de cárie dental; 

 A intervenção realizada na escola melhora o SOC; 

 A intervenção para melhorar o SOC traz melhoras para a OHRQoL. 
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3 ARTIGO I - SENSE OF COHERENCE IS ASSOCIATED WITH THE EXPERIENCE 

OF DENTAL CARIES IN LOW-SOCIAL STATUS CHILDREN 

 

Este artigo será submetido ao periódico Caries Research, ISSN: 0008-6568, Fator de 

impacto = 1,811; Qualis A1. As normas para publicação estão descritas no Anexo B. 
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Abstract 

 Although the literature has shown that oral and general health status can be modified 

according to sense of coherence (SOC) levels, the relationship between dental caries and SOC 

has not been substantiated in children and adolescents, mainly among those from low 

socioeconomic status and living in deprived areas. The aim of this cross sectional study was to 

investigate the association between SOC and dental caries in a population of socially vulnerable 

children. A sample of 356 8-14-year-old schoolchildren enrolled in public schools from the 

poorest region of Santa Maria, a southern city in Brazil.  was selected. Dental examinations 

were performed to assess the presence of dental plaque and dental caries (DMF-S and dmf-s). 

SOC was assessed using the Brazilian version of the SOC-13 questionnaire administered to 

children. Socioeconomic, demographic and behavioural data were collected from parents using 

a questionnaire. Multilevel Poisson regression analysis was used following a hierarchical 

approach to investigate the association between SOC and DMF-T+dmf-t mean. Children whose 

mothers had studied 8 years or less (RR 1.30; 95% CI 1.08-1.57) and children with dental 

plaque (RR 1.29; 95 % CI 1.06-1.58) presented higher DMF-T scores than their counterparts.  

Higher household income (RR 0.66; 95 % CI 0.51-0.84) and SOC scores (RR 0.71, 95 % CI 

0.56-0.90) were identified as determinants of lower DMF-T means in children. This study 

demonstrates the association between higher levels of a salutogenic factor, SOC, and lower 

dental caries experience in socially vulnerable children.   
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Introduction 

 Dental caries affects several children and adolescents worldwide, being considered a 

public health problem due to its high prevalence and  impact at the individual and community 

level [Marcenes et al., 2013]. Therefore, it is important to understand the determinants of the 

disease to plan and develop interventions that could be effective in its prevention or treatment 

[Peres et al., 2009]. Studies on the etiology of dental caries have identified some biological and 

socioeconomic risk factors, such as consuming foods and beverages with a high content of 

refined carbohydrates, having deficient hygiene, and especially belonging to socially 

disadvantaged and isolated groups [Engelmann et al., 2016; Joshi et al., 2013; Masood et al., 

2012].  

 Currently, increasing interest has also been focused on psychosocial determinants of 

general an oral health [Scheerman et al., 2016; Silva et al., 2008]. A psychosocial approach that 

has been studied and cited in the literature in recent years is the salutogenic theory [Antonovsky, 

1996]. This theory has a special feature that challenges the pathogenic model. Salutogenesis 

focuses on people’s resources and capacity to promote health rather than the classic focus on 

understanding the nature of disease and its associated risk factors [Antonovsky, 1996]. Sense 

of coherence (SOC) is the central construct of this model, which tries to explain the relationship 

between stressors and both subjective and objective health outcomes [Antonovsky, 1997]. An 

individual with a strong SOC has the ability to define life events as less stressful 

(comprehensibility), to use resources to deal with faced stressors (manageability), and has the 

motivation, will and commitment to cope (meaningfulness) [Eriksson and Lindstrom, 2006].  

 There is evidence that SOC is a useful resource to promote health, to strength resilience, 

and to develop a subjectively optimistic state of health [Eriksson and Lindstrom, 2006]. It has 

been associated with quality of life [Nasermoaddeli et al., 2003], and other constructs like well-

being [Smits et al., 1995], risk behaviors, and social support [Antonovsky, 1993]. Associations 

between SOC and oral health have also been demonstrated. In elderly and adult populations, 

SOC was identified as a psychosocial determinant of oral health related quality of life 

(OHRQoL) [Machado et al., 2017; Boman et al., 2012; Savolainen et al., 2005a], oral health-

related behaviours, attitudes towards oral health and knowledge of dental caries [Elyasi et al., 

2015; Lindmark et al., 2011; Bernabe et al., 2009; Savolainen et al., 2005b], and oral health 

status [Possebon et al., 2017; Davoglio et al., 2016; Gupta et al., 2015; Kanhai et al., 2014; 

Bernabe et al., 2013; Bernabe et al., 2010]. Other studies have shown a positive relationship 

between strong SOC and oral health related-quality of life [Pakpour et al., 2017; Baker et al., 

2010] and frequency of tooth brushing [Ayo-Yusuf et al., 2009] in children and adolescents, as 
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well as their pattern of dental attendance [Freire et al., 2001]. Furthermore, significant inverse 

associations were also found between mothers’ SOC and children’s levels of dental caries and 

gingival bleeding [Bonanato et al., 2009; Freire et al., 2002]. Caregiver’s SOC was also related 

to child dental care utilization [Perazzo et al., 2016; da Silva et al., 2011], and oral health related 

behaviours [Qiu et al., 2013]. One implication is that SOC can be used in health promotion 

because it appears to be linked with attitudes and behaviours in relation to health [Eriksson and 

Lindstrom, 2006]. 

 There is variations in the occurrence of dental caries and its determinants between and 

within populations. Non-privileged children are more likely to have poorer oral health than 

privileged ones [Carvalho et al., 2009]. However, the relationship between dental caries and 

SOC has not been substantiated in children and adolescents, mainly among those from low 

socioeconomic status and living in deprived areas. The understanding of such relation would 

lead to effective programs aiming at reducing inequality in this population.  

 The aim of the present study was to investigate the relationship between SOC and dental 

caries in a population of socially vulnerable children from Southern Brazil. It was hypothesized 

that those with higher levels of SOC have less dental caries experience than those with lower 

levels of SOC. 

 

Materials and Methods 

Study Settings and Population 

 A survey was performed to assess the oral health status of 8-14-year-old schoolchildren 

in primary schools from Santa Maria, RS, participating in a cluster-randomized controlled trial. 

The city is located in the south of Brazil and has 261,031 inhabitants, with 26,477 children aged 

between 8 and 14 years old. Children enrolled in the 4th and 5th years of all public schools from 

the poorest of the five regions in the city were invited to participate in this study. A total of five 

schools serving underprivileged children, predominantly from families in social vulnerability 

condition were selected. Parents/guardians received an informed consent, with information 

about the study and requesting their authorization. 

 In this cross sectional study, the sample size was calculated considering the following 

parameters: 90% confidence level (CI), 80% power, average DMF-T score of 0.7 (SD = 1.14) 

in the unexposed group (higher income) and 1.33 (SD = 1.83) in the exposed group (lower 

income) [Piovesan et al., 2011], ratio of exposed to unexposed 1:1. Considering possible losses, 

10 % was added to the sample size, resulting in a minimum number of 361 required children.  

Data Collection 
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 Data were collected through dental clinical examination of the children and 

questionnaires. Two examiners and three interviewers participated in the study. They were 

previously trained and calibrated for data collection during 36 hours. 

 The dental examination was performed using international criteria standardized by the 

World Health Organization for oral health surveys [WHO, 2013]: in a room with natural light, 

using CPI probes and plane dental mirrors. The clinical examination recorded dental caries 

status, assessed according to the decayed, missing, filled teeth index for both deciduous and 

permanent dentitions (DMF-T and dmf-t), and presence or absence of dental plaque. Scores for 

all dental surfaces were examined and recorded per tooth. 

 The SOC was assessed through the Brazilian version of the 13-item questionnaire 

scored with a 5-point scale [Bonanato, 2009], answered by the children. The total scores in this 

scale could range from 13 to 65 points, with higher scores indicating stronger SOC. The SOC 

scale was developed to assess the three components of SOC: comprehensibility, manageability, 

and meaningfulness. For this study, the tertiles were used to categorize SOC as high, middle or 

low [Bernabé et al., 2010].  

 Parents or guardians answered a structured questionnaire to provide information about 

demographic, socioeconomic and oral health behavioural characteristics. Demographic 

variables included child’s sex (male/female) and age (8-10 years-old/11-14 years-old). The 

socioeconomic variables assessed were mother’s education and household income.  Educational 

level compared mothers who had completed 8 years of formal education, which in Brazil 

corresponds to primary school, with mothers who had less. Household income was categorized 

in tertiles of income: Poorest (1st tertile), Intermediate (2nd tertile) and Richest (3rd tertile). 

First tertile corresponds to families with less than 1 Brazilian minimum wage (BMW) per 

month, 2nd tertile with 1 to 1,5 BMW, and 3rd tertile with more than 2 BMW per month. BMW 

corresponded closely to 280 US dollars during the period of data gathering. The oral health 

behavioural variables collected were whether the child had visited any dental care service in 

the previous 6 months and children’s tooth brushing frequency; children who brushed their 

teeth 3 or more times per day were compared with those who brushed less often or never. 

Data Analysis 

 Data analysis was performed using Stata 14.0 (Stata Corp, College Station, TX, USA). 

The DMF-T and dmf-t indexes was the outcome of this study. Unadjusted and adjusted rate 

ratio of dental caries were estimated in Poisson regression multilevel analysis, considering a 

fixedeffect/random intercept. In the multilevel model, children were the first-level unit and 

schools the second-level unit.  Formerly, the rate ratios and 95% confidence intervals (95% CI) 
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of each variable were estimated separately. Later, multivariable analysis followed a hierarchical 

approach to determine the predictors of dental caries. We followed the criteria suggested by 

Victora et al. [Victora et al., 1997], which is suitable to study different child’s health outcomes. 

Thus, the variables were grouped in four groups that represent distal, mediating, and proximate 

determinants of dental caries: Demographics and socioeconomic factors are the distal 

determinants influencing, directly or indirectly, all other predictors. The second group of 

determinants included the psychosocial variables, which may affect behavioural variables. 

These variables, in turn, affect clinical variables, including presence of dental plaque. Finally, 

all these above factors may affect child’s dental caries status. We performed multivariable 

modeling including only explanatory variables presenting a P value ≤ 0.20 in the unadjusted 

analysis, except for sex and age, which remained in the models irrespective of the statistical 

significance. Therefore, the final model estimates rate ratios for the selected variables after 

adjusting for the variables of the same level or upper selected in the final model. Only predictors 

presenting a P value ≤ 0.05 after adjustment were considered as a statistically significant result. 

Ethical Aspects 

 This study was approved by the Ethical Committee of Federal University of Santa 

Maria. Written informed positive consent and assent were obtained from the parents and 

children, respectively. 

 

Results 

 A total of 404 children were invited to participate in the survey; 356 (88%) agreed to 

participate. Non-participation was mainly due to the lack of the signed form. Inter- and intra-

examiner agreement for the DMF-T/dmf-t scores ranged from 0.87 to 0.93 and from 0.85 to 

0.90, respectively. Sample’s DMF-T total (DMF-T + dmf-t) and SOC mean were 1.45 (SD = 

3.04) and 50.68 (DP = 6.22), respectively. 

 Participants’ sociodemographic, psychosocial, behavioural and clinical characteristics 

are presented in Table 1. Among the 356 assessed children, 187 (53.3%) were boys and 250 

(70.22%) were 8-10 years-old. Children were predominately from families with low to middle 

household income, and 59.30% of the mothers had studied eight years or more. The prevalence 

of children who visited the dentist in the last 6 months and dental plaque was 35.26% and 

74.71%, respectively.  

 Unadjusted analyses demonstrated that the variables mother’s education, family 

income, SOC, having visited the dentist and presence of dental plaque were significantly 
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associated with the outcome (Table 2). Child’s total DMF-T was not associated with the 

demographic variables, as well as with the frequency of toothbrush.  

 After the adjustments, the variables that remained significantly associated with the 

outcome were mother’s education, family income, SOC and dental plaque. Children whose 

mothers had studied less than 8 years (RR 1.30; 95 % CI 1.08-1.57) and children with dental 

plaque (RR 1.29; 95 % CI 1.06-1.58) presented higher DMF-T scores than their counterparts.  

Higher household income (RR 0.66; 95 % CI 0.51-0.84) and higher SOC scores (RR 0.71, 95 

% CI 0.56-0.90) were identified as determinants of lower DMF-T means in children.  

 

 Discussion 

 This study investigated the relationship between SOC and dental caries in Brazilian 

children from low socioeconomic status and living in deprived areas. The most relevant finding 

was that the psychosocial determinant SOC significantly influenced caries outcome in this 

population.   

 In order to identify the relation between SOC and dental caries, the hierarchical 

approach was applied for modelling the variables in the adjusted analysis. With this method, it 

was possible to prevent the underestimation or dismissal of the effect of a distal determinant on 

the outcome [Newton and Bower, 2005]. In the present study, the likelihood of having caries 

was mediated, besides the socioeconomic, behavioural and clinical determinants, by a 

psychosocial variable. Children with higher SOC means had lower mean DMF-T scores when 

compared to those with lower SOC.  

 The literature has shown that oral and general health status are related to social and 

psychological issues. An integrative review of the literature reported that several studies have 

shown that a strong SOC was associated with different health behaviors, such as improved oral 

hygiene, conscious use of medicines, not taking up smoking, lower consumption of alcohol and 

the more frequent practice of physical activities [Coutinho and Heimer, 2014]. Authors also 

observed that other studies highlight the protective role of SOC by reducing the impact caused 

by adverse situations, such as illness or even war. Regarding to oral health, only two studies 

assessed the relation between SOC and dental caries in infant population and showed findings 

in line with the present study. One of them, demonstrated that adolescents whose mothers had 

higher levels of SOC score had lower levels of dental caries and gingival bleeding after probing, 

and were less likely to visit the dentist mainly when in trouble than those whose mothers had 

lower levels of SOC [Freire et al., 2001]. The other study conducted with 5-years-old children 
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reported that mothers with a lower SOC were more likely to have children with decayed, dental 

pulp exposure or filled teeth [Bonanato et al., 2009].  

 According to the salutogenic theory, one possible pathway by which SOC might lead to 

better oral health outcomes is promoting healthy behaviors [Bernabe et al., 2009]. In support of 

this pathway, namely, SOC acting as “protector” of dental caries, the present analysis 

demonstrated that the protective effects of SOC might work by influencing child dental visit 

(higher SOC → dental visit → lower caries levels), or other behavioural variables that were not 

assessed in this study. Thus, dental attendance might be a mediator through which SOC impacts 

oral health. It is conceivable that individuals with greater SOC may perceive themselves to have 

more control and confidence in their ability to achieve goal. Moreover, people with stronger 

SOC are more likely to prevent damage and have preventive direction. Evidence of the relations 

between dental care use and SOC was demonstrated in a previous Brazilian study, in which 

SOC was identified as a psycho-social determinant of their oral health-related behaviour, 

particularly affecting their pattern of dental attendance [Freire et al., 2001]. Another Brazilian 

study showed that children whose mothers had higher levels of SOC were more likely to use 

dental care services and visit a dentist, mainly for check-ups, than those whose mothers had 

lower levels of SOC [da Silva et al., 2011]. 

 It is possible that important variables might have been omitted and alternative models 

that fit the data might exist. Thus, other key variables in the literature, should be included in 

future studies. Moreover, the present model and alternative models should be tested 

prospectively, as well as in other settings with differing disease levels. However, this is the first 

study exploring the relationship of dental caries and SOC in a population of socially vulnerable 

children. In addition, the study sample was composed of children from 1 geographical region 

of the city, the poorest one, and thus, the results of the study are not generalizable. However, 

the aim was to study the associations among socially vulnerable children, who are more likely 

to have poorer oral health than privileged ones.  

 Based on the results of this study and previous evidence, psychosocial factors need 

further investigation as possible determinants of dental caries. This study demonstrates the 

association between higher levels of a salutogenic factor, SOC, and lower dental caries 

experience in socially vulnerable children. In this way, SOC may help to tackle inequalities in 

dental caries occurrence by improving the understanding of what maintain oral health in 

stressful and adverse conditions. Finally, these findings are important to guide strategies that 

promote resilience and other psychological resources, which may contribute to disease 

reduction and prevention. 
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Tables  

Table 1 – Sociodemographic, psychosocial, behavioral, and clinical characteristics of the 

sampled children 

Table 2- Unadjusted and Adjusted assessment of socioeconomic, demographics, psychosocial, 

behavioral, and clinical variables associating with the DMF-T score (Poisson multilevel 

regression analysis). 
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Variables N (%) 

Sex 

     Boys 

     Girls 

 

187 

165 

 

53.13 

46.88 

Age   

     8-10 years-old 250 70.22 

     11-14 years-old 106 29.78 

Mother’s schooling 

     ≥ 8 years 

     < 8 years 

 
204 

140 

 

59.30 

40.70 

Family income 

     Poorest 

     Intermediate 

     Richest 

 

127 

128 

86 

 

37.24 

37.54 

25.22 

SOC 

     Low 

     Middle 

     High 

 

119 

134 

103 

 

33.43 

37.64 

28.93 

Dental Visit  

     Yes 

     No 

 

122 

224 

 

35.26 

64.74 

Frequency of toothbrush   

     ≥ 3 times a day 139 39.94 

     < 3 times a day or never 209 60.06 

Dental Plaque   

     Yes 266 74.72 

     No 90 25.28 
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*Multilevel Poisson Regression Model 

 

 

 

 
 

 

Variables 
         DMF-T+dmf-t ≥1                  Unadjusted  Adjusted  

mean (SD) RR* (95% CI) P RR* (95% CI) P 

Demographic and socioeconomic characteristics 

Sex     0.248   0.145 

    Girls 1,57 3.22 1 - - 1 - - 

    Boys 1.35 2.85 0.90 (0.75-1.07) - 0.87 (0.73-1.05) - 

Age     0.470   0.815 

    8-10 years-old 1.45  2.91 1 - - 1 - - 

    11-14 years-old 1.46 3.33 1.01 (0.89-1.30) - 1.02 (0.84-1.24) - 

Mother’s schooling     0.001   0.005 

    ≥ 8 years 1.27 2.87 1 - - 1 - - 

    < 8 years 1.83 3.34 1.34 (1.12-1.60) - 1.30 (1.08-1.57) - 

Family income         

     Poorest 1.74 3.50 1 - - 1 - - 

     Intermediate 1.5 3.03 0.84 (0.69-1.02) 0.081 0.90 (0.74-1.10) 0.316 

      Richest 1.10 2.44 0.64 (0.50-0.82) 0.000 0.66 (0.51-0.84) 0.001 

Psychological variables 

SOC         

    Low 1.78 3.33 1 - - 1 - - 

    Middle 1.40 2.83 0.83 (0.68-1.01) 0.070 0.84 (0.69-1.03) 0.102 

    High 1.13 2.94 0.70 (0.56-0.88) 0.003 0.71 (0.56-0.90) 0.005 

Behavioural variables 

Dental Visit         

    Yes 1.34 2.73 1 - - 1 - - 

    No 1.58 3.24 1.27 (1.06-1.54) 0.011 1.20 (0.99-1.46) 0.058 

Frequency of toothbrush         

     ≥ 3 times a day 1.37 3.06 1 - -  #  

     < 3 times a day or never 1.54 3.07 1.09 (0.91-1.30) 0.348    

Clinical variables 

Dental Plaque         

    Yes 1.35 2.78 1.35 (1.12-1.64) 0.002 1.29 (1.06-1.58) 0.013 

    No 1.75 3.70 1 - - 1 - - 
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4 ARTIGO II – A SCHOOL-BASED INTERVENTION TO IMPROVE SENSE OF 

COHERENCE AND CHILDREN’S ORAL HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE   

 

Este artigo será submetido ao periódico Journal of Dental Research, ISSN: 0022-0345, 

Fator de impacto = 4,755; Qualis A1. As normas para publicação estão descritas no Anexo C. 
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Abstract 

 Evidence of the effectiveness of oral health promotion strategies in children from 

different socioeconomic (SES) backgrounds are necessary to support the implementation of 

public health interventions. This cluster-randomized trial aimed to test the effect of a school-

based intervention to enhance sense of coherence (SOC) and oral health related quality of life 

(OHRQoL) in Brazilian socially vulnerable children. Furthermore, we explored the pathways 

by which the intervention may improve the OHRQoL and SOC, assessing the direct and indirect 

pathways between key behavioural and psychosocial variables. Five primary schools from 

Santa Maria, South Brazil were randomly allocated to intervention and control groups. The 

intervention was comprised of 7 sessions over 2 months, which focused on making the school 

environment a place to develop children's sense of coherence through involving teachers, school 

staff, and children. Trained teachers delivered the intervention. Information about clinical 

conditions, socioeconomic status, OHRQoL and SOC was obtained from 356 total 8- to 14-

year-olds (165 in the intervention and 191 in the control groups). OHRQoL and SOC data were 

collected at baseline (T1), 2 weeks after the intervention (T2), and at three-month follow-up 

(T3). It was observed that children who received the SOC-based intervention sessions reported 

fewer impacts of their oral health on their daily lives compared to those who did not receive the 

SOC sessions. As would be hypothesized, the intervention group also reported significantly 

improved SOC at T2 and T3 compared to the control group.  The intervention was effective in 

improving SOC and OHRQoL in children from Southern city in Brazil. Moreover, SOC was a 

relevant predictor for oral symptom and functional status in this population. (Brazilian Clinical 

Trials Registry RBR-2N9NHJ). 

 

 

Key words: Oral health promotion, Oral health related quality of life, Sense of coherence, 

Children. 
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Introduction 

 Oral health promotion activities can improve and sustain children’s oral health in the 

life course through the development of skills that impact on health-related behaviours (Lu et al. 

2011). Oral health promotion has also the potential to reduce health inequalities by tackling the 

fundamental determinants of oral diseases (Watt 2012). Nevertheless, creating supportive 

environments with adequate conditions and opportunities for individuals and communities is a 

challenge to promote the achievement and maintenance of good oral health (Kay and Locker 

1998; Singh et al. 2017).  

Schools are considered appropriate settings for promoting children’s health because 

such environments can offer the opportunity to strengthen self-esteem, life skills, behaviours 

and oral health (Duijster et al. 2017; Yusof and Jaafar 2013). Health-promoting schools have 

been recognized as a successful intervention to achieve oral health of children (Lee 2009). The 

World Health Organization (WHO) advocates health-promoting schools as a healthy setting for 

living, learning and working (Langford et al. 2014).  

The salutogenic theory has been considered a suitable paradigm for health promotion 

research and practice (Eriksson and Lindstrom 2008). Sense of coherence (SOC) is the central 

idea of this theory, reflecting a global orientation for viewing life in a coherent, manageable 

and meaningful way (Atonovsky 1987). With regard to oral health, longitudinal data has shown 

that greater SOC is a predictor of better oral health-related quality of life (OHRQoL) in 12- to 

13 year-old children (Baker et al. 2010). Moreover, SOC has been linked to improved clinical 

and behavior outcomes in children and adolescents (Lindmark et al. 2011; Dorri et al. 2010; 

Ayo-Yusuf et al. 2008; Bernabe et al. 2009). 

 In addition to the studies above, a recent intervention study based on improving SOC in 

a school-based oral health promotion setting found very promising results (Nammontri et al. 

2013). Indeed, after a 2-month intervention delivered in the classroom via trained teachers, the 

intervention schools showed a statistically significant improvement in OHRQoL, oral health 

beliefs and gingival health compared to the control schools. This initial study suggested that 

SOC may provide a path for community-based oral health promotion for children/adolescents. 

However, the educational system in Thailand, where Nammontri and colleagues 

conducted their study, was based on a very prescriptive and teacher-centred pedagogical 

approach (Leinhaedt 1993). It was therefore unclear whether the improvement in children’s oral 

health was due to the SOC-based intervention strategy or the novelty of more interactive, pupil-

led teaching sessions that the intervention was based upon. In contrast, more Westernised 

countries, including Brazil, adopt a more interactive and student-centred didactic educational 
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system (Ramsden 1992). The differences of pedagogical philosophies between Southeast Asia 

and Western countries could suggest that the school-based oral health promotion intervention 

may not be generalizable to other countries. In addition, the health promotion intervention 

focusing on children’s SOC enhancement was not tested in socially deprived areas.  Studies 

have pointed the existence of regional and social inequalities in Brazil. Although improvements 

in oral health indicators has been described after the implementation of its national policy (The 

Smiling Brazil), the country clearly faces enormous challenges posed by the wide-ranging 

socioeconomic inequalities, which individuals from a low socioeconomic status have limited 

access to oral health services and worse oral health conditions (Pucca et al. 2015).  

 Evidence of the effectiveness of oral health promotion strategies in children from 

different SES groups are necessary to support the implementation of public health interventions 

(Watt 2007). Therefore, the aim of this study was to test the effect of a school-based intervention 

to enhance SOC and OHRQoL in Brazilian socially vulnerable children. Furthermore, we 

explored the pathways by which the intervention may improve the OHRQoL and SOC, 

assessing the direct and indirect pathways between key behavioural and psychosocial variables.  

 

Methods 

Trial Design and Participants 

 Data for this cluster-randomized controlled trial were collected from schoolchildren in 

primary schools from Santa Maria, a southern city in Brazil. The city has an estimated 

population of 261,031 inhabitants, including 26,477 children aged between 8 and 14 years. The 

city is divided into five administrative regions, and all public schools from the poorest region 

were selected. These serve underprivileged children, predominantly from families in social 

vulnerability condition. Schools were randomly selected for intervention (n=3) and control 

(n=2) groups after the baseline data collection. All children enrolled in the 4th and 5th years in 

the selected schools were invited to participate and received an assent form. An informed 

consent was also sent to their parents, with information about the study and requesting their 

authorization.  

 

Intervention 

 The intervention goal was making the school environment a place to develop children's 

sense of coherence through involving teachers, school staff, and children. The activities 

performed during the intervention were developed based on the Nammontri et. al. study, and 

the content of the intervention is detailed in a previous publication (Nammontri et al. 2013). As 
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proposed in that study, in the present reseacrh the activities were developed by the teachers at 

the school environment. All teachers involved in delivering the intervention were trained by the 

researcher to develop activities to enhance children’s sense of coherence. The intervention 

included seven weekly, 1 – 2 hours activity sessions developed with children, during a 2 month 

period. A pilot study was performed to see if the intervention developed in Nammontri’s study 

was appropriate for the Brazilian context/school system, and it was found not necessary to adapt 

any of the activities to this setting.  

Variables 

 The variables measured were OHRQoL (main outcome), sense of coherence, dental 

clinical and covariates. Data were collected through questionnaires and clinical examinations. 

Three interviewers used validated OHRQoL and SOC questionnaires for Brazilian population 

(Barbosa et al. 2009; Bonanato 2009). Questionnaires reliability analysis are presented in 

Appendix 1. Clinical examinations were performed by two calibrated examiners using CPI 

probes (Fava@) and plane dental mirrors No 5 (Golgran@), in a room at the schools with natural 

light. One benchmark examiner conducted the clinical training and calibration. It involved 20 

children to obtain repeated measures of dental caries and gingival index. They were examined 

two times within a 2 weeks period. Intra and inter-examiner Kappa coefficients for dental caries 

ranged from 0.95 to 0.99, and 0.90 to 0.90, respectively. For the gingival index, a training of 

the examination method was performed to improve the reliability of the exams.  

 OHRQoL was the main outcome and was measured using the Brazilian version of the 

Child Perception Questionnaires for 8 to 10-years-old children (CPQ 8-10) and for 11 to 14-

years-old children (CPQ 11-14) (Barbosa et al. 2009). The CPQ questionnaires comprise four 

domains: Oral Symptoms, Functional Limitation, Emotional Well-being, and Social Well-

being. CPQ 8-10 is composed by 25 items with a total score ranging from 0 to 100 points. CPQ 

11-14 has 37 items with a total score ranging from 0 to 148 points. The final scores of CPQ 

questionnaires were standardised to a 1-100 points scale. Children also answered the 13-item 

SOC scale (Bonanato 2009). The scale comprises the three dimensions of SOC: 

Comprehensibility, Management and Meaning. The Brazilian version of the scale presents a 5 

points Likert scale, and the final score is obtained through the sum of the items, ranging from 

13 to 65. Higher scores represent a higher impact on OHRQoL and greater SOC.  

 Children’s clinical conditions included dental caries (according to the DMFT/dmft 

Indexes for permanent and deciduous dentition) and gingival bleeding (Community Periodontal 

Index). Parents also answered a structured questionnaire to provide information on sex, age and 

mother’s education. Educational level was recorded as one of two categories: mothers who 
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completed 8 years of formal instruction, which in Brazil corresponds to primary school, and 

those who did not. 

Sample Size 

 The sample size calculation to assess mean differences in the CPQ11-14 score was 

performed using the following parameters: mean CPQ 11-14 in the intervention group 18.53 

(SD 13.95) and mean CPQ 11-14 in the control group 24.32 (SD 16.72) (Nammontri et al. 

2013), a 95% confidence level, ratio of sample size (group2/group1) 1:1, 80% power. Thus, the 

minimal sample size required was 224 children, 112 in each group. Adding 30% to possible 

losses, the minimal value was 146 children in each group, totaling 292 children. 

Randomization  

 All variables were assessed at the baseline data collection (T1). Then, the five schools 

from the selected administrative region were randomly allocated to intervention and control 

groups. The randomization process was generated by a computer program (Random Allocation 

Software, version 1.0) and was performed by an investigator (BE) not involved in the data 

collection. Considering that 3 of the schools were large, and 2 schools were small, both smaller 

schools were considered as one in the randomization process. Thus, in the final sample, two 

large schools took part in the control group and one large and two smaller schools were 

allocated to the intervention group. Both OHRQoL and SOC were evaluated at two follow-up 

points; 2 weeks (T2) and 3 months (T3) after the intervention.  

Statistical Analysis 

 Data were analyzed using the STATA 14 program (Stata Corporation, College Station, 

TX, USA).   

 The CPQ mean scores between the intervention and control groups at T2 and T3 were 

compared using Mixed-effects Poisson Regression Models with children nested in the schools. 

As there was no variability between schools for SOC, Poisson Regression Models were used 

for the same purpose. Baseline data for the relevant outcome were used as covariates in both 

analyses. All tables, effect sizes, and coefficients are presented in Appendix 2. 

 Structural equation modelling (SEM) was used to test the predictors for OHRQoL. In 

the analysis, the total effects of the predictor variables on OHRQoL are estimated, which are 

the sum of the direct effects (a direct path from one variable to another e.g. intervention and 

functioning status; see Fig. 1) and indirect effects (a path mediated through other variables e.g. 

intervention to functioning status mediated via SOC change; see Fig. 2). The model fit was 

evaluated considering the following parameters: RMSEA <0.06, CFI ≥ 0.90 and SRMR <0.08. 
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 Figure 1 shows the full hypothesised model on the relationships between age, sex, dental 

caries, gingival bleeding, mother’s education, SOC change, intervention, symptom status and 

functional status at T3, adapted from Wilson and Cleary theoretical model (1995).  

Ethical Aspects 

 This study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of Santa 

Maria. Data were collected only after obtaining signed informed consent from the parents. 

 

Results 

 A total of 404 children were eligible to participate; we assessed 356 8-14-year-old 

children at baseline, 165 from the intervention group (response rate = 90%) and 191 from the 

control group (response rate = 96%). There were not losses in the 2 weeks follow-up. In the 3 

months follow-up, seven children were not assessed in each group, once they had moved to 

another school or city. This represented 4.2% and 3.7% of losses in the intervention and control 

groups respectively. 

 Table 1 shows the demographic, socioeconomic, clinical and self-reported data for both 

groups. There was no significant difference between the intervention and control groups at 

baseline. CPQ mean scores of the intervention and control groups were 13.46 (SE = 0.97) and 

13.09 (SE = 1.63), respectively. The intervention group presented a mean SOC of 50.44 (SE = 

1.27), and the control group, 50.96 (SE = 0.71). 

Effect of Intervention 

 Mean scores of OHRQoL and SOC at T1-T2 and T1-T3 are presented in Figure 2. There 

was not a significant intervention effect on OHRQoL at 2 weeks, but this effect was significant 

at 3 months post-intervention. That is, the intervention group had lower CPQ scores than the 

control group; those children who received the SOC-based intervention sessions reported fewer 

impacts of their oral health on their daily lives compared to those who did not receive the SOC 

sessions. As would be expected, the intervention group also reported significantly improved 

SOC at T2 and T3 compared to the control group.  

Pathways 

 In terms of the further exploration of the predictors of OHRQoL in this group of 

children, the findings (see Figure 3 and Table 2) indicated that improved SOC (between T1 and 

T2) predicted better functional and symptom status at 3-month follow-up. The SOC-

intervention directly predicted symptoms at T3 and SOC change, which is compatible with the 

primary analysis. Further detail provided by this analysis indicated that mother’s education and 

the child’s age directly predicted symptom and functional status at T3. Moreover, higher DMFT 
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scores directly predicted worse symptom and functioning at T3. SOC improvement, age, DMFT 

scores, mother’s education and intervention indirectly predicted functional status at T3 via 

perceived symptoms at T3. Age and the intervention indirectly predicted functional status at T3 

also via SOC changes. The intervention predicted perceived symptom at T3 via SOC 

improvement.  This model presented an adequate fit to the data [RMSEA (90% CI) = 0.058 

(0.000-0.108), CFI = 0.969 and SRMR = 0.030]. The variance explained by the model for 

symptoms and functioning at 3-month follow-up was 12% and 35% respectively. 

 

Discussion 

 This is the first study to test the effect of a school-based intervention to enhance SOC 

and OHRQoL in a social vulnerable population from Brazil. Children who received the SOC-

based intervention had higher SOC and reported fewer impacts of their oral health on their 

quality of life compared to those who did not receive the intervention. These findings lend 

support, alongside Nammontri et al., to the idea that Salutogenesis, and its key component, 

SOC, may be considered as a potential theoretical framework to better understand oral health 

outcomes and design public health strategies (da Silva et al. 2011). 

 A previous study demonstrated the effectiveness of the SOC intervention on OHRQoL. 

Using a sample of children from Thailand, Nammontri and colleagues found a statistically 

significant improvement in OHRQoL, oral health beliefs and gingival health of children from 

the intervention schools, when compared to those from the control schools (Nammontri et al. 

2013). The main differences among the present study and the one by Nammontri and colleagues 

is the study population and the education approach. In the present study, socially vulnerable 

children were included, where the didactic educational system is more interactive and student-

centred (Ramsden 1992). We assessed the applicability of such intervention in western 

countries.  

 In the present study, we demonstrated an effect of a psychosocial intervention on 

OHRQoL outcome. There are 3 ways that explain how SOC might promote health. The first 

one is the physiological pathway, whereby individuals with higher SOC have lower physical or 

biological effects, once they experience less stress, leading to better oral health (Lindfors et al. 

2005). Second, SOC might influence on people’s behaviors, where they select the favorable 

ones to maintain a good oral health (Bernabe et al. 2009). The third supposed mechanism is the 

emotional pathway, where people with better SOC have the ability to cope with stress and 

manage their life. Thereby, these features would facilitate his/her health-related behavior and 

lead to an improvement of physical and psychological health (Carlsson et al. 2015). 
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 The salutogenic concept of sense of coherence emphasizes the role of psychosocial 

determinants in facilitating health rather than the risk factors for disease. It relies on three key 

competencies, describing the degree the individual perceives the world as comprehensible, manageable 

and meaningful (Antonovsky 1996). Thus, in people who consider the world as coherent based on 

these three components, that is, with a stronger SOC, there is a higher probability of a better health 

status and quality of life with fewer symptoms in case of existing illness (Eriksson and 

Lindstrom 2006; 2007).  

 The SOC improvement occurred in both groups at T2, but only the intervention group 

kept this improvement at T3. It is possible that the oral health examination performed at the 

baseline data collection had an effect on children’s awareness in a short time, and the 

intervention effect just could be observed at T3. It is important to highlight that the 

improvement of SOC in the early stages of life may have significant impact on an individual’s 

life course and well-being (Elyasi et al. 2015).  

 As a second aim, we assessed the direct and indirect effects of SOC intervention, dental 

clinical measures and sociodemographic characteristics on children’s OHRQoL. We observed 

that intervention directly predicted symptom status at T3, indirectly predicted functional status 

at T3 via perceived symptoms at T3, and indirectly predicted both OHRQoL domains via SOC 

changes. With these findings, it was possible to confirm the intervention effectiveness on 

improving children’s SOC and OHRQoL. Thus, this kind of approach could be considered 

proactive in the planning of effective oral health promotion and intervention programs 

(Nammontri et al. 2013). It is possible is that the enhanced SOC after such an intervention may 

promote OHRQoL through the selection of more favorable oral behaviors and better cope with 

stress by the covered individuals (Bernabe et al. 2009). However, behaviour variables should 

have been assessed to confirm such pathway.  

 According to the SEM model, socioeconomic and demographic variables as mother’s 

education and the child’s age also predicted symptom and functional status at T3. Moreover, 

clinical status, represented by DMFT scores predicted worse symptom and functioning at T3. 

It is well-known that the likelihood to be exposed to many risk factors that affect oral health is 

higher in people from low socioeconomic backgrounds, and that oral health significantly 

influence the quality of life considering both functional domains and psychological and social 

dimensions (Locker 2007; Piovesan et al. 2010). Notwithstanding, children with caries cavities 

are more likely to experience dental pain, problems with eating, chewing, smiling, self-esteem 

and communication. These experienced problems link oral and general health, impacting on 

children daily lives and well-being (Piovesan et al. 2010).  With regard to age, the perception 
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of health and illness is different due to the child’s cognitive ability, which changes according 

to his/her age (Tesch et al. 2007).  

  This study has some limitations. We did not assess the intervention effect on clinical 

outcomes, once changes in clinical status could be detected only after a wider assessment time. 

Other studies could assess the long-term intervention effectiveness on improving children’s oral 

status. We have followed a social vulnerable sample of schools from a unique region of the city. 

Therefore, the extern validity for the whole city is a particular concern. Further studies using 

different socioeconomic backgrounds are needed. However, we opted to select this sample 

because our main aim was to assess the intervention effectiveness exclusively in a population 

from deprived area and living in vulnerable conditions.  

 In conclusion, the intervention was effective in improving SOC and OHRQoL in 

Brazilian children. Moreover, SOC was a relevant predictor for oral symptom and functional 

status in this population. 
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Figure 1. Full hypothesized model adapted from Wilson and Cleary. Arrows indicate hypothesized direct pathways between variables. 
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Table 1. Sample’s baseline data.  

 

Variables Intervention group  

N (%) or Mean 

(SE)‡ 

Control group  

N (%) or Mean 

(SE)‡ 

 

P value 

CPQ Overall  13.46 (0.97) 13.09 (1.63) 0.350 

SOC  50.44 (1.27) 50.96 (0.71) 0.861 

DMF-T  1.68 (0.39) 1.17 (0.16) 0.062 

Age 10.13 (0.10) 10.15 (0.04) 0.602 

Gender   0.066 

Male 85 (52.81) 80 (47.19) - 

Female 78 (42.21) 109 (57.79) - 

Mother’s education   0.099 

High school 140 (86.83) 147 (80.51) - 

Graduate 21 (13.17) 36 (19.49) - 

TOTAL 165 (47.26) 191 (52.74) - 

 ‡ Taking into account the sample weight. 
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Figure 2. Mean scores of CPQ (a) and SOC (b) between the two groups at baseline, 2 weeks, 

and 3 months post-intervention. 
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 Figure 3. Significant direct and indirect effects for the parsimonious Wilson and Cleary model. All non-significant paths, error terms, and 

standardized coefficients have been deleted for ease of interpretation. *p<0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. 
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Table 2. Direct and indirect effects of the parsimonious structural equation model 

 

 

*p<0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter β SE 95% CI 

Direct effects    

Symptoms (T3) – Functioning (T3) 0.508 0.040 0.429 / 0.586*** 

SOC changes – Functioning (T3) -0.105 0.045 -0.194 / -0.016* 

DMF-T – Functioning (T3) 0.149 0.044 0.061 / 0.236*** 

Mother’s education – Functioning (T3) 0.114 0.044 0.027 / 0.201** 

SOC changes – Symptoms (T3) -0.151 0.052 -0.253 / -0.049** 

Intervention – Symptoms (T3)  0.161 0.052 0.059 / 0.263** 

Age – Symptoms (T3) -0.233 0.050 -0.332 / -0.135*** 

DMF-T – Symptoms (T3) 0.140 0.052 0.038 / 0.243** 

Mother’s education – Symptom (T3) 0.137 0.052 0.034 / 0.239** 

Intervention - SOC changes  -0.153 0.053 -0.258 / -0.049** 

Indirect effects    

Intervention – Functioning (T3)  2.504 0.687 1.158 / 3.850*** 

SOC changes – Functioning (T3)  -0.147 0.051 -0.248 / -0.046** 

Age – Functioning (T3)  -1.218 0.295 -1.797 / -0.640*** 

DMF-T – Functioning (T3) 0.266 0.103 0.064 / 0.469** 

Mother’s education – Functioning (T3) 0.436 0.174 0.095 / 0.777** 

Intervention – Symptoms (T3)  0.678 0.338 0.016 / 1.340* 
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APPENDIX 1 

Reliability of Study Questionnaires: 

 

 The internal reliability of all questionnaires was assessed at 3 time points (baseline, 2 

weeks and 3 months) by Cronbach’s alpha coefficients. The Cronbach’s alpha coefficients was 

excellent for the Brazilian CPQ8-10 e CPQ11-14 and good for SOC-13 measure.  

 

Table 1 Internal Reliability of Study Questionnaires    

 

Variable 

 

Measure 

Cronbach’s 

alpha 

Cronbach’s 

alpha 

Cronbach’s 

alpha 

T1 T2 T3 

Sense of coherence (SOC) SOC-13 0.626 0.640 0.705 

Oral-health-related quality 

of life (OHRQoL) 
CPQ8-10 0.902 0.918 0.904 

Oral-health-related quality 

of life (OHRQoL) 
CPQ11-14 0.912 0.894 0.874 

 

 

 Test-retest reliability of all questionnaires was assessed among 3 time points, using only 

the control group’s answers, by intraclass correlation coefficients (ICCs). The ICCs of all 

measures were statistically siginificant at each timepoint. 

 

        Table 2 Test-Retest Reliability of Study Questionnaires  

  

Variable 

 

Measure 

Intraclass 

correlation 

coefficients 

Intraclass 

correlation 

coefficients 

Intraclass 

correlation 

coefficients 

T1 to T2 T1 to T3 T2 to T3 

SOC SOC-13 0.707** 0.725** 0.751** 

OHRQoL CPQ8-10 0.880** 0.806** 0.867** 

OHRQoL CPQ11-14 0.884** 0.718** 0.805** 
 **Correlation coefficient is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Abbreviations: SOC, sense of coherence; OHRQoL, oral-health-related quality of life; T1, baseline; T2, 2  

 weeks after the intervention; T3, 3 months after the intervention. 
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APPENDIX 2 

Statistical tables:  

 

1. Type III Tests of Fixed Effects for SOC at T2 

Parameter df Z Sig. 

Intercept 1 190.266 0.000 

Group 1 4.666 0.031 

SOC-T1 1 149.686 0.000 

 

2. Estimates of Effects for SOC at T2 

 

3. Type III Tests of Fixed Effects for SOC at T3 

Parameter df Z Sig. 

Intercept 1 130.558 0.000 

Group 1 6.416 0.012 

SOC-T1 1 139.212 0.000 

 

4. Estimates of Effects for SOC at T3 

Parameter Estimate Std. 

Error 

Z Sig. 95%CI 

Intercept 31.45 1.79 60.49 0.000 28.13-35.17 

Group 0.97 0.01 -2.50 0.012 0.95-0.99 

SOC-T1 1.01 0.00 9.43 0.000 1.01-1.01 

 

5. Type III Tests of Fixed Effects for CPQ at T2 

Parameter df Z Sig. 

Intercept 1 2.226 0.133 

Group 1 2.763 0.097 

CPQ-T1 1 483.862 0.000 

 

6. Estimates of Fixed and Random Effects for CPQ at T2 

Parameter Estimate Std. 

Error 

Z Sig. 95%CI 

Intercept 4.50 0.27 24.87 0.000 4.00-5.07 

Group 1.14 0.10 1.55 0.121 0.96-1.35 

CPQ-T1 1.04 0.00 46.70 0.000 1.04-1.04 

Intercept [subject = schools] variance 0.08 0.04 - 0.005 0.03-0.21 

 

 

7. Type III Tests of Fixed Effects for CPQ at T3 

Parameter Estimate Std. 

Error 

Z Sig. 95%CI 

Intercept 32.86 1.44 79.63 0.000 30.15-35.81 

Group 0.98 0.01 -2.14 0.032 0.96-0.99 

SOC-T1 1.01 0.00 11.28 0.000 1.01-1.01 
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Parameter df Z Sig. 

Intercept 1 4.320 0.038 

Group 1 6.679 0.010 

CPQ-T1 1 260.937 0.000 

 

8. Estimates of Fixed and Random Effects for CPQ at T3 

Parameter Estimate Std. 

Error 

Z Sig. 95%CI 

Intercept 3.82 0.23 22.04 0.000 3.39-4.30 

Group 1.25 0.10 2.72 0.007 1.06-1.48 

CPQ-T1 1.04 0.00 38.58 0.000 1.03-1.04 

Intercept [subject = schools] variance 0.08 0.03 - 0.001 0.03-0.18 
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5 DISCUSSÃO  

 

Esta tese avaliou a associação entre senso de coerência e cárie dental e, além disso, 

verificou o efeito de uma intervenção realizada na escola para melhorar o SOC e a OHRQoL 

em uma população de crianças socialmente vulneráveis de Santa Maria, RS, Brasil. Ainda não 

há evidências sobre a relação entre cárie dental e SOC em crianças e adolescentes, 

principalmente entre aqueles de baixo status socioeconômico e que moram em áreas carentes. 

Além disso, são escassos na literatura estudos de intervenção que avaliam o quanto estratégias 

de promoção de saúde bucal nas escolas influenciam em desfechos de saúde bucal, como a 

OHRQoL de crianças, e os poucos estudos que estudaram esse efeito foram realizados em 

diferentes locais e apresentam dados conflitantes.  

 No primeiro artigo foi encontrado uma associação entre uma variável psicossocial, o 

SOC, e a probabilidade de ocorrência de cárie dental. Crianças com maiores escores de SOC 

apresentaram menores escores médios de CPO-D, quando comparadas com aquelas com SOC 

mais baixo. A literatura tem demonstrado uma relação de características psicossociais com 

status de saúde bucal e geral (FREIRE et al., 2001; BONANTO et al., 2009; COUTINHO; 

HEIMER, 2014). Uma possível explicação, de acordo com a teoria salutogênca, é que essa 

complexa relação existente entre SOC e melhores desfechos de saúde bucal pode ocorrer devido 

à promoção de comportamentos saudáveis (BERNABE et al., 2009a). É concebível que 

indivíduos com níveis mais altos de SOC podem se sentir mais capazes de ter controle e confiar 

na sua habilidade de atingir um objetivo. Além disso, pessoas com SOC mais elevado são mais 

propensas a adotarem medidas preventivas, selecionando comportamentos favoráveis para 

manter uma boa saúde bucal.   

O segundo artigo mostrou o efeito da intervenção realizada em escolas no SOC e na 

OHRQoL das crianças. Foi observado que crianças que participaram da intervenção 

apresentaram maiores níveis de SOC e relataram menos impacto da saúde bucal na qualidade 

de vida, comparadas àquelas que não receberam a intervenção. O conceito salutogênico do 

senso de coerência envolve três competências fundamentais, descrevendo o grau em que o 

indivíduo percebe o mundo com algo compreensível, gerenciável e significativo 

(ANTONOVSKY, 1996). Dessa forma, há uma maior probabilidade de pessoas que veem o 

mundo de forma coerente, baseado nesses três componentes, ou seja, pessoas com maiores 

níveis de SDC, apresentarem melhores condições de saúde e qualidade de vida, com menos 

impactos em situações de doença (ERIKSSON; LINDSTRÖM, 2006; 2007).   
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 Considerando as limitações de cada estudo apresentado e discutidas previamente, nós 

acreditamos que eles trazem informações relevantes para a prática clínica e de saúde pública. 

Conhecer o efeito de determinantes psicossociais na cárie dental e de intervenções para 

melhorar desfechos subjetivos de saúde bucal chama a atenção para a importância de políticas 

de saúde pública que foquem na redução da ampla desigualdade social a fim de promover saúde 

bucal. Além disso, a utilização desses dados pode auxiliar na tomada de decisões públicas e no 

redirecionamento dos recursos alocados em saúde, para que sejam feitos de acordo com as reais 

necessidades da população.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Desta forma, os dados demonstram o possível papel que uma variável psicossocial, o 

SOC, poderia exercer na melhora dos níveis da cárie dental em crianças socialmente carentes. 

Além disso, a intervenção realizada nas escolas foi efetiva em melhorar o SOC e a OHRQoL 

em crianças brasileiras e o SOC foi um preditor relevante para sintomas orais e status funcionais 

nessa população. Esses resultados dão suporte à ideia de que a teoria salutogênica, e seu 

principal componente, o SOC, podem ser considerados no entendimento de desfechos de saúde 

bucal e no planejamento de estratégias de saúde pública (DA SILVA et al., 2011). 
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name and brief address of the manufacturer or supplier of major equipment should be given. 

 

Statistical methods should be described with enough detail to enable a knowledgeable reader with access to the 

original data to verify the reported results. When possible, findings should be quantified and appropriate 

measures of error or uncertainty (such as confidence intervals) given. Sole reliance on statistical hypothesis 

testing, such as the use of P values, should be avoided. Details about eligibility criteria for subjects, 

randomization and the number of observations should be included. The computer software and the statistical 

methods used should be specified. See Altman et al.: Statistical guidelines for contributors to medical journals 

[Br Med J 1983;286:1489–93] for further information. 

 

Manuscripts reporting studies on human subjects should include evidence that the research was ethically 
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conducted in accordance with the Declaration of Helsinki (World Medical Association).In particular, there must 

be a statement in Materials and Methods that the consent of an appropriate ethical committee was obtained prior 

to the start of the study, and that subjects were volunteers who had given informed, written consent. 

 

Information detailing the power and sample size calculations must be included in the manuscript.  

 

Randomized clinical trials should be reported according to the standardised protocol of the CONSORT 

Statement. The CONSORT checklist must be submitted together with papers reporting clinical trials.  

 

Randomized clinical trials must be registered at clinicaltrials.gov or similar national authority and the trial 

number included in the manuscript. 

 

Trials beginning after 1 July 2012 must be registered before recruitment of the first patient. Caries Research will 

accept 'retrospective registration' of trials that began before 1 July 2012 (retrospective meaning registration 

occurs after patient enrolment begins). When submitting a paper on a clinical trial, the trial registration number 

should be stated at the end of the abstract in the following format: Trial registration: [name of the trial registry, 

the registry URL and the trial registration number]. 

 

In studies on laboratory animals, the experimental procedures should conform to the principles laid down in 

the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific 

Purposes and/or the National Research Council Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 

 

Unless the purpose of a paper is to compare specific systems or products, commercial names of clinical and 

scientific equipment or techniques should only be cited, as appropriate, in the 'Materials and Methods' or 

'Acknowledgements' sections. Elsewhere in the manuscript generic terms should be used.  

 

In any manuscript involving microradiography, the following information must be included: the radiation source 

and filters used and the kV used (this determines the wavelength of radiation and hence the validity of using 

Angmar's equation). 

 

Manuscripts on experimental enamel caries should show that the lesions retain a relatively well-preserved 

surface layer, i.e. are not surfacesoftened lesions. Proof of surface integrity can be provided either as illustrations 

in the paper or as supplementary material for the reviewers. Transverse microradiography, polarized light 

microscopy of a section immersed in water or backscattered scanning electron microscopy of a polished cross-

section can be used to provide the necessary proof. To allow the nature of experimental changes to be assessed, 

microradiographs or micrographs should be provided to show part of the experimental lesion and the adjacent 

control (e.g. figure 2 of Zaura et al.: Caries Res 2007;41:489–492). Again, these images can be provided as part 

of the paper or as supplementary material for review purposes. 

 

Results: Results should be presented without interpretation. The same data should not be presented in both 

tables and figures. The text should not repeat numerical data provided in tables or figures but should indicate the 

most important results and describe relevant trends and patterns. 

 

Discussion: This section has the functions of describing any limitations of material or methods, of interpreting 

the data and of drawing inferences about the contribution of the study to the wider field of research. There 

should be no repetition of preceding sections, e.g. reiteration of results or the aim of the research. The discussion 

should end with a few sentences summarising the conclusions of the study. However, there should not be a 

separate 'Conclusions' section.  

 

Acknowledgements: Acknowledge the contribution of colleagues (for technical assistance, statistical advice, 

critical comment etc.) and provide the position(s) of author(s) employed by commercial firms. This section 

should describe the source(s) of funding that have supported the work inlcuding relevant grant numbers. Please 

also include this sentence: "The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to 

publish, or preparation of the manuscript." If this statement is not correct, you must describe the role of any 

sponsors or funders, and amend the sentence as needed. Additionally, the roles of all authors must be described 

(For example: Conceived and designed the experiments: AA, BB. Performed the clinical examination: AA, CC. 

Performed the experiments: DD, FF. Analyzed the data: BB, FF. Wrote the paper: AA, CC, FF, EE). 

 

Legends: The table headings should be listed first, followed by the legends for the illustrations. 

 

http://www.wma.net/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://clinicaltrials.gov/
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/123.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/123.htm
http://www.nap.edu/readingroom/books/labrats
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Tables: Tables should be numbered in Arabic numerals. Each table should be placed on a separate page. Tables 

should not be constructed using tabs but by utilising the table facilities of the word-processing software. 

 

Illustrations:  

 

 Illustrations should be numbered in Arabic numerals in the sequence of citation. Figure numbers must 

be clearly indicated on the figures themselves, outside the image area. 

 Black and white half-tone illustrations must have a final resolution of 300 dpi after scaling, line 

drawings one of 800-1200 dpi. 

 Figures with a screen background should not be submitted. 

 When possible, group several illustrations in one block for reproduction (max. size 180 x 223 mm). 

Color Illustrations 

 

Online edition: Color illustrations are reproduced free of charge. In the print version, the illustrations are 

reproduced in black and white. Please avoid referring to the colors in the text and figure legends.  

 

Print edition: Up to 6 color illustrations per page can be integrated within the text at CHF 960.00 per page. 

 

References 

 

Reference to other publications should give due acknowledgement to previous work; provide the reader with 

accurate and up-to-date guidance on the field of research under discussion; and provide evidence to support lines 

of argument. Authors should select references carefully to fulfil these aims without attempting to be 

comprehensive. 

 

Cited work should already be published or officially accepted for publication. Material submitted for publication 

but not yet accepted should be cited as 'unpublished results', while unpublished observations communicated to 

the authors by another should be cited as 'personal communication', with credit in both cases being given to the 

source of the information. Neither unpublished nor personally communicated material should be included in the 

list of references. Abstracts more than 2 years old and theses should not be cited without a good reason, which 

should be explained in the covering letter accompanying the paper. 

 

References should be cited by naming the author(s) and year. Where references are cited in parenthesis, both 

names and date are enclosed in square brackets. Where the author is the subject or object of the sentence, only 

the year is enclosed in brackets. 

One author: [Frostell, 1984] or Frostell [1984]. 

Two authors: [Dawes and ten Cate, 1990] or Dawes and ten Cate [1990]. 

More than two authors: [Trahan et al., 1985] or Trahan et al. [1985]. 

Several references cited in parenthesis should be in date order and separated by semi-colons: [Frostell, 1984; 

Trahan et al., 1985; Dawes and ten Cate, 1990]. 

 

Material published on the World Wide Web should be cited like a reference to a print publication, and the URL 

included in the reference list (not in the text), together with the year when it was accessed.  

 

The reference list should include all the publications cited in the text, and only those publications. References, 

formatted as in the examples below, should be arranged in strict alphabetical order. All authors should be listed. 

For papers by the same authors, references should be listed according to year. Papers published by the same 

authors in the same year should be distinguished by the letters a, b, c, ... immediately following the year, in both 

the text citation and the reference list. For abbreviation of journal names, use the Index Medicus system. For 

journals, provide only the year, volume number and inclusive page numbers. 

 Examples 
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Spear K: Serum interleukin-6 reflects disease severity and osteoporosis in 

mastocytosis patients. Int Arch Allergy Immunol DOI: 10.1159/000063858. 
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ANEXO C – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO PERIÓDICO JOURNAL OF 

DENTAL RESEARCH 

   



 

 

144 

  



 
145 
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ANEXO D – ESCALA SOC-13  

SOC - 13 

 
Nome: ________________________________________________ Sexo: (   ) M    (   ) F 

Avaliação: (   ) T1 (   )T2 (   )T3                                                           Data: ____/____/____ 

 

INSTRUÇÕES  

 

Aqui estão 13 perguntas sobre vários aspectos da sua vida. Cada pergunta tem cinco respostas 

possíveis. Escolha a opção que melhor expresse a sua maneira de pensar e sentir em relação ao que 

está sendo falado.  

Dê apenas uma única resposta em cada pergunta, por favor. Não existem respostas certas ou 

erradas para nenhuma delas.  

 

  Um enorme 

sofrimento e 

aborrecimento 

Um 

sofrimento e 

aborrecimento 

Nem 

aborrecimento 

nem 

satisfação 

Um prazer e 

satisfação 

Um enorme 

prazer e 

satisfação 

01 Aquilo que 

você faz 

diariamente 

é: 

     

 

  Sem nenhum 

objetivo 

Com poucos 

objetivos 

Com alguns 

objetivos 

Com muitos 

objetivos 

Repleta de 

objetivos 

02 Até hoje a 

sua vida tem 

sido: 

     

 

  Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Sempre 

03 Você tem interesse pelo que se 

passa ao seu redor? 

     

04 Você acha que você é tratado(a) 

com injustiça? 

     

05 Você tem ideias e sentimentos 

confusos? 

     

06 Você acha que as coisas que 

você faz na sua vida têm pouco 

sentido? 

     

07 Já lhe aconteceu ter ficado 

desapontada com pessoas em 

quem você confiava? 

     

08 Você tem sentimentos que 

gostaria de não ter? 

     

09  Você tem dúvida se pode 

controlar seus sentimentos? 

     

10 Já lhe aconteceu de ficar 

surpreendida com o 

comportamento de pessoas que 

você achava que conhecia bem? 

     



 

 

152 

11 Em algumas situações, as 

pessoas sentem-se fracassadas. 

Você já se sentiu fracassado(a)? 

     

12 Você sente que está numa 

situação pouco comum, e sem 

saber o que fazer? 

     

 

 

  Totalmente errada Errada Nem correta 

e nem errada 

Correta Totalmente 

correta 

13 Às vezes acontecem 

coisas na vida da 

gente que depois 

achamos que não 

demos a devida 

importância.  

Quando alguma 

coisa acontece na 

sua vida, você acaba 

achando que deu a 

importância: 

     

 
OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO. ELA FOI MUITO IMPORTANTE! 
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ANEXO E - CHILD PERCEPTIONS QUESTIONNAIRE (CPQ8-10) 

CPQ-08-10 

 

Nome:__________________________________________ Escola:___________ Turma: _____  

Sexo: (    ) M  (    ) F     Data de nascimento: _____/_____/_____  

Avaliação: (   ) T1 (   )T2 (   )T3                                                           Data: ____/____/____ 

 

Você acha que os seus dentes e a sua boca são:  

(    ) Muito bons   (    ) Bons    (    ) Mais ou menos  (    ) Ruins 

  

Quanto os seus dentes ou a sua boca te incomodam?  

(    ) Não incomodam (    ) Quase nada (    ) Um pouco (    ) Muito  

 

PERGUNTAS SOBRE PROBLEMAS BUCAIS 

 

No último mês, quantas vezes... 

 

 

No último mês, por causa dos seus dentes ou de sua boca, quantas vezes... 

 

 

PERGUNTAS SOBRE SENTIMENTOS E/OU SENSAÇÕES 

Você já experimentou esse sentimento por causa de seus dentes ou de sua boca? 

 

n
en

h
u
m

a 
v

ez
 

1
 o

u
 2

 v
ez

es
 

às
 v

ez
es

 

m
u

it
as

 v
ez

es
 

to
d

o
s 

o
s 

d
ia

s 
o

u
 

q
u

as
e 

to
d

o
s 

1. Você sentiu dor de dentes ou dor na boca?      

2. Você teve feridas na sua boca?      

3. Você sentiu dor nos seus dentes quando comeu alguma 

coisa ou bebeu alguma coisa gelada? 

     

4. A comida ficou agarrada em seus dentes?      

5. Você ficou com cheiro ruim na sua boca?      

 

n
en

h
u
m

a 
v

ez
 

1
 o

u
 2

 v
ez
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às
 v
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es

 

m
u
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ez
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to
d

o
s 

o
s 

d
ia

s 
o

u
 

q
u
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e 

to
d

o
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6. Você gastou mais tempo do que os outros para comer sua 

comida? 

     

7.  Você teve dificuldade para morder ou mastigar comidas 

mais duras como: maçã, pão, milho ou carne? 

     

8.  Foi difícil para você comer o que você queria?      

9.  Você teve problemas para falar?      

10.  Você teve problemas para dormir à noite?      
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Se você se sentiu desta maneira por outro motivo, responda “nunca”. 

No último mês, quantas vezes... 

 

 

n
en

h
u
m

a 
v

ez
 

1
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u
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às
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es

 

m
u

it
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 v
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o
s 

o
s 
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u
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u
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e 
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d

o
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11. Você ficou chateado (a)?      

12. Você se sentiu triste?      

13. Você ficou com vergonha?      

14. Você ficou preocupado com o que as pessoas pensam 

sobre seus dentes ou sua boca? 

     

15. Você achou que você não era tão bonito quanto outras 

pessoas por causa dos seus dentes ou de sua boca? 

     

 

PERGUNTAS SOBRE SUAS ATIVIDADES EM SEU TEMPO LIVRE E NA COMPANHIA DE 

OUTRAS PESSOAS 

 

Você já teve estas experiências por causa dos seus dentes ou de sua boca? Se for por outro motivo, responda 

“nunca”.  

No último mês, quantas vezes você: 

 

n
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m
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v
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e 
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d

o
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16. Faltou à aula?      

17. Teve problemas para fazer seu dever de casa?      

18. Teve dificuldade para prestar atenção na aula?      

19. Não quis falar ou ler em voz alta  

na sala de aula? 

     

20. Deixou de sorrir ou dar risadas quando estava  

junto de outras crianças? 

     

 

Isso aconteceu por causa de seus dentes, lábios, maxilares e boca? 

No último mês, quantas vezes: 

 

 

n
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m

a 
v
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às
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o
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21. Você não quis falar com outras crianças?      

22. Você não quis ficar perto de outras crianças?      
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23. Você ficou de fora de jogos e brincadeiras?      

24. Outras crianças fizeram gozação ou colocaram apelidos 

em você? 

     

25. Outras crianças fizeram perguntas para você sobre  

seus dentes ou sua boca? 
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ANEXO F - CHILD PERCEPTIONS QUESTIONNAIRE (CPQ11-14) 

CPQ-11-14 

 
Nome:__________________________________________ Escola:___________ Turma: _____ Sexo: (    ) 

M  (    ) F     Data de nascimento: _____/_____/_____  

Avaliação: (   ) T1 (   )T2 (   )T3                                                           Data: ____/____/____ 

 

Você diria que a saúde de seus dentes, lábios, maxilares e boca é: 

(    ) Excelente    (    ) Boa    (    ) Regular  (    ) Ruim 

 

Até que ponto a condição dos seus dentes, lábios, maxilares e boca afetam sua vida em geral? 

(    ) De jeito nenhum (    ) Bem pouco    (    ) Muito 

 

PERGUNTAS SOBRE PROBLEMAS ORAIS 

Nos últimos 3 meses, com que frequência você teve? 

 

n
u
n
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5. Dor nos lábios, boca, ou maxilares      

6. Gengivas sangrantes?      

7. Feridas na boca      

8. Mau hálito?      

9.  Restos de alimentos presos dentre ou entre os seus 

dentes? 

     

10. Restos de alimentos no céu da sua boca?      

Isso aconteceu por causa de seus dentes, lábios, maxilares e boca? 

Nos últimos 3 meses, com que frequência você: 

 

n
u

n
ca
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u
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u
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o
u
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e 

to
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11. Respirou pela boca?      

12. Demorou mais que os outros para terminar sua 

refeição? 

     

13. Teve problemas para dormir?      
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Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca e maxilares com que frequência você teve? 

 

n
u
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14. Dificuldade para morder ou mastigar alimentos 

como maçãs, espiga de milho ou carne? 

     

15. Dificuldade de abrir bastante sua boca?      

16. Dificuldade para dizer algumas palavras?      

17. Dificuldades para comer alimentos que você gostaria 

de comer? 

     

18. Dificuldade de beber com canudo?      

19. Dificuldades para beber ou comer alimentos quentes 

ou frios? 

     

20. Dificuldade de tocar um instrumento musical como 

flauta, clarinete, corneta ou trompete? 

     

 

PERGUNTAS SOBRE SENTIMENTOS E/OU SENSAÇÕES 

Você já experimentou esse sentimento por causa de seus dentes, lábios, maxilares ou boca? 

Se você se sentiu desta maneira por outro motivo, responda “nunca”. 

 

n
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21. Ficou irritado (a)  ou frustrado (a)?      

22. Ficou inseguro consigo mesmo (achou que não era 

capaz de realizar alguma coisa)? 

     

23. Ficou tímido (a), constrangido (a) ou com vergonha?      

Nos últimos 3 meses, por causa dos seus dentes, lábios, boca ou maxilares, com que frequência você: 

 

n
u
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24. Ficou preocupado (a) com o que as outras pessoas 

pensam sobre seus dentes, lábios, boca ou maxilares? 

     

25. Ficou preocupado (a ) por não ter uma aparência tão 

boa como os outros 

     

26. Ficou chateado (a)?      

27. Ficou nervoso (a) ou amedrontado (a)?      
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28. Ficou preocupado (a) por achar que você não é 

saudável como as outras pessoas? 

     

29. Ficou preocupado (a) por achar que você é diferente 

das outras pessoas? 

     

 

PERGUNTAS SOBRE A ESCOLA 

Você já teve estas experiências por causa de seus dentes, lábios, maxilares ou boca? Se for por outro 

motivo, responda “nunca”. 

Nos últimos 3 meses, com que frequência você: 

 

n
u
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al
g

u
m
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30. Faltou à escola devido a dor, consultas com o 

dentista, cirurgia? 

     

31. Sentiu dificuldade para prestar atenção à aula na 

escola? 

     

32. Sentiu dificuldade para fazer seu dever de casa?      

33. Não quis falar ou ler em voz alta em sala de aula?      

 

PERGUNTAS SOBRE SUAS ATIVIDADES EM SEU TEMPO LIVRE E NA COMPANHIA DE 

OUTRAS PESSOAS 

Você já teve estas experiências por causa dos seus dentes, lábios, maxilares ou boca? Se for por outro 

motivo, responda “nunca”. Nos últimos 3 meses, com que frequência você: 

 

n
u
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es
 

al
g
u
m

as
 v
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34. Evitou participar de atividades como esporte, 

clubes, teatro, música, passeios escolares? 

     

35. Não quis conversar com outras crianças?      

36. Evitou sorrir ou dar risadas quando está com outras 

crianças? 

     

37. Não quis brincar com outras crianças?      

38. Discutiu com outras crianças ou pessoas de sua 

família? 

     

39. Outras crianças lhe aborreceram ou lhe chamaram 

por apelidos? 

     

40. Outras crianças deixaram você excluído?      

41. Outras crianças fizeram perguntas sobre seus 

dentes,lábios ou maxilares e boca 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Este termo tem como objetivo informar, esclarecer, pedir a sua autorização e convidar 

o(a) Sr./Sra. e seu/sua filho(a) a participarem da pesquisa intitulada “MUDANÇAS NA 

SAÚDE BUCAL E NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS APÓS UMA ESTRATÉGIA DE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA ESCOLA – ESTUDO INTERVENCIONAL” a ser 

desenvolvida pelos Cirurgiões-dentistas Fernanda Tomazoni, Fernanda Ruffo Ortiz e Yassmín 

Ramadan e pelo professor Dr. Thiago Machado Ardenghi. Esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar o efeito da implementação de um programa de promoção de saúde bucal na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal das crianças. 

  A pesquisa será desenvolvida na própria escola do(a) seu/sua filho(a). Em um primeiro 

momento, um aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas 

da Universidade Federal de Santa Maria irá realizar um exame na boca de seu/sua filho(a), 

para verificar as condições de saúde bucal dele(a). Após o exame, seu(sua) filho(a) também 

responderá a uma entrevista realizada pelos alunos onde ele(a) irá responder como é sua 

mastigação, fala, alimentação, sua satisfação com o sorriso, entre outros. Além disso, o Sr/ 

Sra. responderá perguntas sobre suas condições socioeconômicas, características da 

moradia, renda familiar, percepção de saúde bucal e hábitos de higiene do(a) seu(sua) 

filho(a).  

Os exames bucais e os questionários serão novamente realizados e aplicados dois 

meses, 5 meses e 11 meses depois primeiro exame.  

O adolescente ou o Sr./Sra. não receberão nenhum benefício direto com a pesquisa. 

Como nesta pesquisa serão realizados exames odontológicos, o risco previsto pela 

participação de seu/sua filho(a) é mínimo, entretanto, ele(a) poderá ficar cansado(a) ao 

responder os questionários e durante os exames clínicos. Como benefício, o Sr./Sra. será 

informado e orientado a procurar assistência odontológica caso seja observado algum 

problema durante o exame do(a) seu/sua filho(a). Cabe repetir que o(a) Sr./Sra. será orientado 

a procurar um atendimento, não sendo de responsabilidade desta pesquisa dar garantia de 

que este atendimento seja realizado. Não haverá qualquer custo para fazer parte deste 

estudo. A criança ou o Sr./Sra. não receberão qualquer remuneração por essa participação. 

 

Todos os dados de identificação de seu/sua filho(a) serão mantidos em sigilo. O 

Sr./Sra. e seu/sua filho(a) poderão se recusar participar da pesquisa a qualquer momento, 

sem que haja qualquer problema. Para esclarecer qualquer dúvida, o(a) senhor(a) poderá 

falar com o pesquisador pelo telefone escrito no final deste documento. 
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Eu, (nome do responsável)______________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo 

ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

serviço. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

Eu, (nome do 

responsável)________________________________________________, RG  

____________________,  declaro  que  fui  devidamente  esclarecido  (a),  e  estou  de acordo  

com  os  termos  acima  expostos,  autorizando a  participação  minha e a do  meu/minha 

filho(a) (nome do filho(a))_________________________________________ nesta pesquisa.  

Santa Maria, RS, ____ de _______________ de 201__. 

 

 

___________________________             

Assinatura do responsável 

  

____________________________ 

Pesquisador 

Qualquer esclarecimento entre em contato com: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM:  
Avenida Roraima, 1000 - Prédio da Reitoria - 2º andar - Sala Cômite de Ética 
Cidade Universitária - Bairro Camobi - Santa Maria – RS 
Fernanda Tomazoni (pesquisadora responsável): 
Rua Ernesto Marques da Rocha, 10. Santa Maria - RS. 
Telefone: 55-99915409 
e-mail: fei_tomazoni@hotmail.com 
Prof. Dr. Thiago Machado Ardenghi (Orientador da pesquisa): 
Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal de Santa Maria 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1184 – sala 212 (2º andar do prédio da antiga Reitoria)  
Telefone: 55-3220-9266. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO  

 

Muito obrigado por participar desta pesquisa! Estas perguntas são muito importantes 

para melhor conhecer a saúde de seu filho. Por favor, tente responder todas as perguntas! 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone: Fernanda – 99915409. 

 

1) Nome da criança/adolescente: _______________________________________________ 

 

2) Telefone:__________________________________                    3) Sexo:   F (     )   M (    )   

 

4) Como você considera a cor (raça) do seu filho:  

(    ) branca (     ) negra (     ) mulato   (    )outro (oriental, índio) 

 

5) No mês passado, quanto receberam em Reais, juntas, todas as pessoas que moram na 

sua casa? (incluindo valores de salários, bolsa família, pensão, aposentadoria e outros 

rendimentos)_______________  

 

7) Quantos cômodos tem a casa (exceto banheiro)? _________ 

 

8) Quantas pessoas, incluindo o Sr(a), moram na casa? ________ 

 

9) O pai da criança trabalha? (   ) sim    (   ) não 

 

10) A mãe da criança trabalha? (   ) sim (   ) não 

 

11) A mãe estudou até: (   )não estudou  (   )1º grau incompleto (   )1º grau completo; 

(   )2º grau incompleto (   )2º grau completo; (   )3º grau incompleto (   )3º grau completo 

 

12) O pai estudou até: (   )não estudou (   )1º grau incompleto (   )1º grau completo 

(   )2º grau incompleto (   )2º grau completo (   )3º grau incompleto (   )3º grau completo 

 

13) Quantas vezes ao dia seu filho(a) escova os dentes: 

(   ) não escova   (   )menos de uma vez ao dia (escova somente alguns dias)  

(   )1 vez por dia   (  ) 2 vezes por dia   (  )três vezes ou mais que três vezes por dia. 

 

14) Seu filho usa fio dental todos os dias? (   )sim  (   )não 

 

15) Seu filho(a) procurou o dentista nos últimos 6 meses? (   )sim  (   )não 

 

16) Quando foi a última visita ao dentista? (   )até 3 meses   (   )3 a 6 meses    

(   )6 meses a 1 ano   (   )mais que 1 ano (   )nunca visitou 

 

17) Motivo da última consulta:  

(   ) dor de dente;  

(   ) dor na boca    

(   ) batidas e quedas     

(   ) exame e rotina     

(    ) outros:_______________________ 

 

18) Tipo de serviço que você levou seu filho(a) na última consulta: 
(    )dentista particular   

(   ) dentista público (posto de saúde, faculdade, escola) 
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APÊNDICE C – FICHA CLÍNICA 

 

 



 

 

166 



 

 
167 

 

APÊNDICE D – MANUAL DA INTERVENÇÃO 
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Fernanda Tomazoni, Marta D. M. Oliveira,  

Thiago Machado Ardenghi 
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2015
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1. TELEFONES PARA CONTATO 

 

 

 

Laboratória de Epidemiologia – PPGCO UFSM 

Rua Floriano Peixoto, 1184, Antiga Cesma, Centro, Santa Maria, RS. 

CEP 96015-560 

Fone (55) 3220-9302 

 

  

NOME TELEFONE E-MAIL 

Thiago Machado Ardenghi 055-9998-9694 thiardenghi@hotmail.com 

Fernanda Tomazoni 055-9991-5409 fei_tomazoni@hotmail.com 

Marta Dutra Machado Oliveira 055-9978-1757 lemarta@terra.com.br 

mailto:lemarta@terra.com.br
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2. APRESENTAÇÃO GERAL 

 

Esse manual foi escrito para os professores que irão realizar uma intervenção para 

melhorar o senso de coerência em crianças. Ele é composto por duas partes principais:  

1) informações básicas sobre saúde, saúde bucal e qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 

incluindo a definição e os determinantes de saúde, focando numa característica individual, o 

senso de coerência (SOC);  

2) Um guia de uma intervenção para melhorar o senso de coerência. A intervenção contém 7 

sessões, cada uma com seus próprios objetivos, termos explicativos, atividades e recursos.   
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3. PARTE 1 

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE SAÚDE, SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE 

VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL E SEUS DETERMINANTES 

 

Introdução 

 

Essa parte do manual dará uma ideia mais clara de algumas informações sobre saúde, 

incluindo saúde bucal e qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Além disso, serão descritos 

os fatores que influenciam na saúde das crianças. Estudos recentes tem observado que o modo 

com que o indivíduo lida com situações de estresse - o senso de coerência - é um importante 

fator psicológico que influencia na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Você irá 

estudar: 

 Qual é a definição de saúde, saúde bucal e qualidade de vida relacionada à saúde bucal? 

 O que afeta a saúde, a saúde bucal e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal?  

 Como alguns fatores psicológicos, como o senso de coerência, influenciam a saúde, a 

saúde bucal e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal? 

 

Essa parte do manual inclui duas sessões:  

Sessão 1: Uma introdução à saúde, saúde bucal e qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal.  

Sessão 2: Uma característica do indivíduo; senso de coerência (SOC). 



 

 

172 

3.1 Sessão 1: Uma introdução à saúde, saúde bucal e qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal 

 

Meta: 

  Fornecer informações teóricas sobre saúde, incluindo a saúde bucal e a qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal, através da apresentação de conceitos e determinantes de saúde.   

Objetivos: 

 No final dessa sessão, você será capaz de:  

 Dar explicações sobre saúde de forma adequada; 

 Identificar fatores importantes que influenciam a saúde, a saúde bucal e a 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal.  

Termos explicativos: 

Bem-estar é um estado de saúde, felicidade e prosperidade.  

Bem-estar físico é um estado em que a pessoa se sente com o corpo fortalecido, podendo exercer 

suas funções perfeitamente, como por exemplo caminhar, correr e comer sem problemas.    

Bem-estar mental é um estado mental relacionado com a capacidade das pessoas pensarem com 

clareza, de forma coerente e realista.  

Bem-estar social é um estado em que o ser humano pode se relacionar e manter os contatos 

com outras pessoas.   

Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência 

de doença ou enfermidade. 

Qualidade de vida relacionada à saúde é a principal condição de saúde avaliada e se refere à 

qualidade de vida afetada pelas condições de saúde e seus determinantes.   

Determinantes de saúde são fatores que influenciam na saúde, tais como fatores individuais, 

fatores sociais, fatores biológicos e psicológicos.  

Qualidade de vida relacionada à saúde bucal é o impacto da saúde ou doença bucal nas funções 

diárias, bem-estar ou qualidade de vida dos indivíduos.   

Doença cárie ou cárie dental é a doença bucal mais comum. Sua ocorrência se deve a processos 

bacterianos que causam danos à estrutura dental, levando a “buracos” nos dentes. A cárie dental 

pode causar dor, perda dental e infecções. 

Periodontite é uma doença inflamatória que afeta os tecidos e o osso que envolvem e sustentam 

os dentes. Ela pode levar à mobilidade (dentes frouxos) e à subsequente perda do dente.  

Placa é uma substância que contém bactérias e que se forma na superfície dos dentes e na boca. 

É a principal causa de cárie dental, doenças periodontais, incluindo periodontite e mau hálito.   

 

A saúde apresenta significados diferentes para as pessoas. No passado, as pesquisas 

médicas sobre as doenças enfatizavam as células, órgãos e sistemas. Essa forma de ver o mundo 

acredita que as pessoas permanecem bem até que adquiram um vírus, uma bactéria ou aconteça 

um acidente que cause alguma doença. Assim sendo, as avaliações clínicas são utilizadas para 

identificar as anormalidades e variáveis clínicas são usadas para explicar a saúde. Nesses casos, 

a saúde é descrita simplesmente como o estado de ausência de doença.  

Entretanto, todos nós sabemos que o conceito de saúde é considerado mais amplo, e vai 

além da ocorrência de doença. Existem vários fatores utilizados para explicar a saúde além da 

ausência de doença. A atividade seguinte ajudará você a ter uma visão mais ampla sobre saúde, 

em diferentes dimensões. 

 

Atividade 1: Você vai descobrir o que significa para você estar saudável, fazendo o seguinte 

exercício:  

1. Marque as afirmações na coluna 1 que você acha que é uma característica de ser saudável. 



 

 

 

173 

 

2. Trabalhe em dupla, comparando a sua lista com um colega professor, discuta as razões pelas 

quais vocês marcaram cada declaração e cheguem a um acordo mútuo e marquem as afirmações 

na coluna 2.   

3. Você e seu colega devem se ajudar a definir saúde e usar o mesmo princípio para chegar à 

definição de saúde bucal.  
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Exercício: O que significa ser saudável para você? 

 

 

 

Para mim, estar saudável envolve:               Coluna 1       Coluna 2  

 

1. Ter um trabalho.      -------------  ------------  

2. Estar com a minha família e amigos.   -------------       ------------ 

  

3. Viver para uma velhice tranquila.    ------------- ------------  

4. Quase nunca tomar comprimidos ou medicamentos. ------------- ------------  

5. Ter o peso ideal para a minha altura.   ------------- ------------  

6. Sentir-se em paz consigo mesmo.     ------------- ------------  

7. Nunca fumar.       ------------- ------------  

8. Nunca sofrer de algo mais sério do que um resfriado,  

    gripe ou dor de estômago.     ------------- ------------  

9. Ter a pele clara, olhos claros e cabelos brilhantes.  ------------- ------------  

10. Conversar com outras pessoas sem constrangimento  

por desfrutar de uma boca saudável (ex. não ter gengivas  

    que sangram, ter um hálito fresco).   ------------- ------------  

11. Quase nunca ir ao médico.    ------------- ------------ 

 

12. Não tornar as coisas confusas   

    – avaliar as situações de forma realista.   ------------- ------------  

13. Apreciar o seu trabalho sem muito estresse ou tensão. ------------- ------------  

14. Desfrutar de alguma forma de relaxamento/recreação. ------------- ------------  

15. Ter todas as partes do corpo em boas condições de  

    funcionamento.      ------------- ------------  

 

 

 

 

 

  

Na coluna 1, marque as afirmações que você acha que são características de saúde. 

 

Agora compare a sua lista com a de um colega. 
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Ao olhar para as suas respostas e as dos seus colegas, você pode observar que saúde é 

muito mais do que não estar doente. As pessoas podem estar doentes, mas se considerarem 

saudáveis (ex. com um resfriado) ou estarem muito saudáveis mas se sentirem doentes (ex. mal-

estar matinal). 

 

Síntese 
A saúde tem significados diferentes para cada pessoa. Cada uma das características 

apresentadas estão em diferentes dimensões de saúde. Por exemplo, saúde física, como ter 

todas as partes do corpo em boas condições de funcionamento e ausência de doença; saúde 

mental como avaliar as situações de forma realista, viver sem muito estresse ou tensão; e saúde 

social como apreciar estar com a família e amigos e se dar bem com outras pessoas.  

 

‘Saúde’ foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um estado 

de bem-estar físico, mental e social e não meramente como a ausência de doença ou 

enfermidade (WHO, 1948). 

 

No que se refere à saúde bucal, ela é descrita seguindo os mesmos princípios; Ter uma 

dentição confortável e funcional, que possibilite ao indivíduo continuar a sua vida social. Essas 

ideias consideram a saúde bucal não apenas como a ausência de doenças bucais como cárie e 

gengivite, mas também a interação entre o estado da boca e a vida diária, o que pode ser 

resumido como qualidade de vida relacionado à saúde bucal.  

 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal é o impacto que a saúde ou doença 

bucal tem nas funções diárias, bem-estar e qualidade de vida dos indivíduos. As doenças e 

condições bucais como perda dentária, doenças gengivais, cárie dental e problemas de oclusão 

podem fazer com que as pessoas evitem comer na frente de outras pessoas, deixem de sorrir e 

falar em público, percam a confiança para fazer algo junto com outras pessoas. Isso pode levar 

a uma qualidade de vida ruim. Entretanto, pessoas com alguma doença bucal, como cárie e 

gengivite, podem não ter uma qualidade de vida relacionada à saúde bucal ruim. Existem outros 

fatores, além das condições clínicas, que influenciam a saúde, a saúde bucal e a qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal.    

 

A atividade seguinte ajudará você a identificar os fatores que podem influenciar a saúde, 

tendo efeito na saúde bucal e na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Esses fatores 

podem ser agrupados em fatores biológicos e psicossociais, fatores ambientais e individuais 

(psicológicos).  

 

Atividade 2: Leia as três histórias e depois trabalhe em duplas para listar todos os fatores que 

influenciam a saúde geral e a saúde bucal dos indivíduos, escrevendo-os em um papel.  

 

 

Exercício:  Fatores que influenciam a saúde geral e a saúde bucal  
 

História I - João tem 12 anos e em breve deixará a escola para continuar seus estudos em uma 

escola de ensino médio. Ele mora com seus pais, e ambos trabalham na cidade. Eles têm um 

padrão de vida bem confortável. João é seguro, esperto e popular. Sua saúde bucal é muito boa. 

Ele escova seus dentes regularmente duas vezes por dia e leva pelo menos 5 minutos cada vez. 

Ele tem apenas uma obturação e escova bem seus dentes. Ele vai ao dentista regularmente.  
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História II - Pedro e Maria têm vinte e poucos anos e têm uma filha de 5 anos, Joana. Pedro 

abandonou a escola sem qualificação e nunca pode encontrar um trabalho permanente. Maria 

tem um trabalho de meio turno em um supermercado. Joana gosta muito de doces. Ela sempre 

come esse tipo de alimento e frequentemente esquece de escovar os dentes antes de dormir. Ela 

teve dor de dente devido à carie por muitas semanas, e recentemente foi ao hospital local onde 

arrancaram seus dentes. Pedro e Maria estão com medo de ir ao dentista, mas eles querem que 

sua filha tenha dentes saudáveis.   

 

Hostória III - Pedro, um aposentado, tem 65 anos e mora numa casa com sua esposa, Ana. Ele 

fumou durante 50 anos e gosta de beber com seus vizinhos. Ele foi diagnosticado como um 

paciente diabético e hipertenso e tem usado medicamentos regularmente por 3 anos. Ele não 

tem dentes porque seus dentes foram removidos consecutivamente nos últimos 10 anos devido 

a problemas na gengiva.  Ele tem usado suas dentaduras por 5 anos. Nos últimos 2 meses ele 

notou uma mancha branca na lateral de sua língua, mas como isso não lhe causou dor ou 

desconforto, ele não se preocupou em ir ao médico. A última vez que ele foi ao dentista foi 

quando sua dentadura foi feita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As histórias acima são modificadas de Daly et al. (2002). ‘Essential Dental Public Health’ (p. 

22). Oxford University Press: UK.  

 

Síntese 

Quando perguntadas sobre quais fatores determinam a saúde e a saúde bucal, muitas 

pessoas sempre focam no uso de medicações efetivas, equipamentos de alta tecnologia e 

serviços de saúde, que estão relacionados a fatores biológicos que causam as doenças. Na 

verdade, os tratamentos médicos e odontológicos têm contribuído somente 17% para ganhos na 

expectativa de vida. Os fatores chaves não são somente fatores biológicos, mas também fatores 

individuais, como as crenças e comportamentos individuais, bem como fatores sociais, 

econômicos e ambientais, que podem afetar a saúde geral e bucal.    

 

As doenças bucais mais comuns, cárie dental e doenças periodontais, são causadas pela 

placa, que é uma substância que contém bactérias e se forma nas superfícies dos dentes e na 

boca. A placa pode causar sintomas como mau hálito, sangramento gengival, dor de dente e 

perda dentária. Esses sintomas podem prejudicar as funções da boca, como restringir a 

mastigação e a alimentação, fazer os indivíduos não se sentirem confiantes para falar, sorrir ou 

fazer alguma atividade com outras pessoas por causa de como se sentem em relação a sua boca. 

Isso, por sua vez, pode piorar a sua qualidade de vida relacionada à saúde bucal.  

 

A placa causa as doenças, mas nessa intervenção nós estamos pensando em qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal. Os indivíduos com doenças bucais nem sempre apresentam 

uma qualidade de vida relacionada à saúde bucal ruim (isto é, eles podem não perceber nenhum 

impacto da sua saúde bucal na vida diária). Entretanto, algumas pessoas podem ter uma 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal ruim, mesmo sem nenhum problema clínico, como 

dor dental por exemplo.  

Liste todos os fatores que influenciam a saúde geral e bucal desses 

indivíduos. Tente agrupar esses diferentes fatores nas classificações 

adequadas, como fatores biológicos, individuais e ambientais.  

Como esses diferentes fatores se relacionam entre si?  
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Outros fatores importantes além da placa ou qualquer etiologia da doença, são os fatores 

individuais, como a autoestima, crenças de saúde bucal, senso de coerência e comportamentos 

de saúde, e fatores ambientais, como educação dos pais, renda e ocupação. Cada um desses 

fatores individuais e ambientais podem influenciar a qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal em adultos e em crianças.   

 

 

       

 

        

        

                 

 

 

 

O diagrama acima mostra os fatores que influenciam a qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal. Para melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de uma pessoa, é 

necessário modificar os fatores que a influenciam. Os fatores individuais são mais susceptíveis 

a serem modificados com facilidade quando comparados com outros (ex. ocupação, renda dos 

pais, etc.). O senso de coerência (modo como o indivíduo maneja situações estressoras) é um 

fator individual que exerce um papel importante na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 

A melhora no senso de coerência pode ajudar as crianças a reduzirem os sintomas e mudarem 

seus pontos de vistas e atitudes usando recursos em torno delas que, por sua vez, podem 

melhorar sua qualidade de vida relacionada à saúde bucal.  

Impacto das doenças e condições 

bucais na vida do indivíduo 

(Qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal) 

Fatores individuais 

Fatores ambientais 

Estado da boca 
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3.2 Sessão 2: Características do indivíduo: senso de coerência (SOC) 

 

Meta 

Ajudar você a obter um melhor entendimento de um fator individual importante, o senso de 

coerência (SOC), que influencia na qualidade de vida relacionada à saúde bucal.  

Objetivos 

 No final da sessão, você será capaz de: 

 descrever as características do senso de coerência; 

 indicar a importância do senso de coerência;  

 ilustrar como o senso de coerência influencia  na qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal. 

Termos explicativos: 

Empoderamento é dar ao indivíduo autoridade oficial para fazer algo, o que faz as pessoas se 

sentirem mais confiantes e com controle sobre suas vidas.   
Compreensão é a extensão com que os indivíduos entendem claramente o que acontece nas 

suas vidas, tal como entender sua saúde.     

Gerenciamento é a capacidade dos indivíduos de mobilizar ou organizar recursos como 

conhecimentos, crenças, estratégias de enfrentamento para atender suas demandas ou lidar com 

os problemas.  

Significado é o quanto os indivíduos sentem que suas vidas fazem sentido emocional. As 

dificuldades e as demandas são dignas de esforços, investimento de energia e engajamento.  

Autoestima é um nível de sentimento em que a pessoa gosta de si mesma e se valoriza. 

Autoeficácia é a crença de um indivíduo em sua capacidade. 

 

Atividades: 

Leia as seguintes informações e discuta com os outros em grupo:  

 

Até agora nós vimos como o estado da boca pode afetar a qualidade de vida de uma 

pessoa. Entretanto, a qualidade de vida também é influenciada pela maneira como as pessoas 

pensam (fatores individuais ou psicológicos) e o ambiente no qual elas vivem.  

 

O senso de coerência (SOC) é uma característica da personalidade que permite ver a vida 

como sendo compreensível, estruturada, gerenciável e coerente. É um método de pensar e agir 

que pode trazer benefícios à pessoa, utilizando e reutilizando recursos para lidar com suas 

dificuldades ou problemas. Esses recursos envolvem conhecimento, suporte social e estratégias 

de enfrentamento.  O SOC é composto por três elementos: compreensão, gerenciamento e 

significado.   

 

 Compreensão é a extensão na qual os indivíduos percebem as tensões e dificuldades 

que eles encontram como informações estruturadas e claras, em vez de caóticas.  

 Gerenciamento é a extensão na qual os indivíduos percebem recursos que podem 

atender suas demandas quando se confrontarem com situações de estresse como 

problemas com a saúde ou doenças.   

 Significado é a extensão na qual as pessoas sentem que suas vidas fazem sentido 

emocionalmente e que as dificuldades são dignas de esforços, investimento de energia 

e envolvimento.  
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O SOC é um recurso individual que influencia as causas e curas de doenças e problemas de 

saúde através do reforço na habilidade de enfrentamento. Ele influencia os comportamentos em 

saúde que causam e previnem doenças, por exemplo, comportamentos preventivos como ingerir 

alimentos saudáveis, praticar exercícios, cuidar da higiene pessoal, buscar tratamentos precoces 

e cumprir as orientações dos profissionais de saúde.   

 

Com relação à saúde bucal, tem sido observado que crianças e adolescentes com alto senso 

de coerência são mais susceptíveis a visitarem o dentista para revisão do que aqueles com menor 

SOC. Além disso, um maior senso de coerência está associado com menor número de 

problemas de saúde bucal. O SOC parece ser, dessa forma, um fator essencial que influencia 

no status e nos comportamentos de saúde bucal. As pessoas com um alto SOC são menos 

susceptíveis a se afetarem com doenças e condições bucais do que aquelas com menor SOC.    

 

Para melhorar o senso de coerência é preciso agir lateralmente facilitando outros fatores 

psicológicos que estão relacionados com o SOC, como a autoestima e crenças de saúde. 

Acredita-se que facilitar a participação e o empoderamento das crianças é um método 

importante para melhorar os seus sentimentos de senso de coerência.    

 

Escolas promotoras de saúde podem ajudar as crianças a aumentar o seu senso de coerência 

através de sua abordagem holística baseada nos processos de participação e empoderamento. A 

abordagem das escolas promotoras de saúde também se estende para além do currículo formal 

de educação em saúde, por considerar o ambiente físico e psicossocial dentro das escolas. Essas 

maneiras de trabalhar dentro da promoção de saúde estão focadas em abordagens preventivas e 

educacionais, bem como o comportamento, o ambiente e as mudanças sociais. As escolas 

podem ser lugares saudáveis, proporcionando ambientes saudáveis e criando condições através 

de serviços, políticas, circunstâncias físicas e sociais que conduzam a uma melhor saúde geral 

e bucal. As escolas promotoras de saúde podem ajudar as crianças a aumentarem o seu 

conhecimento e conscientização sobre saúde, melhorarem a autoestima e a autoeficácia e 

desenvolverem atitudes e habilidades pessoais que fazem parte do senso de coerência. As 

experiências e habilidades que as crianças têm na escola são mais propícias a serem fatores 

essenciais que determinam sua saúde, saúde bucal e qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal.  
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4. PARTE 2 

UMA INTERVENÇÃO PARA MELHORAR O SENSO DE COERÊNCIA (SOC) EM 

CRIANÇAS 

 

Introdução 

Essa parte do manual foi escrita para ajudar você a realizar a intervenção para melhorar 

o senso de coerência, uma característica individual que exerce um papel importante na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal. As pessoas que tem um maior senso de coerência 

são mais propensas a ter uma melhor qualidade de vida relacionada à saúde bucal do que aquelas 

com menor senso de coerência. Assim sendo, a melhora no senso de coerência pode ajudar os 

seus alunos a melhorarem a sua qualidade de vida relacionada à saúde bucal através da redução 

dos impactos das doenças e condições bucais nas suas vidas.  

 

A intervenção para melhorar o senso de coerência é composta de sete sessões.  Cada 

sessão tem seus próprios objetivos, materiais e atividades que os professores podem utilizar 

para melhorar o senso de coerência dos seus alunos. Os métodos essenciais utilizados nessa 

sessão estão focados em uma abordagem participativa, assim as crianças participam de 

todas as atividades e eventos. A intervenção é para capacitar os alunos, dando a eles 

confiança e poder de realizarem as atividades.  

 

Durante as atividades, as crianças devem sentar, aprender e brincar com liberdade. Os 

professores devem motivar as crianças a participarem de todas as atividades, elogiar, apoiar e 

incentivá-los quando eles fazem os trabalhos difíceis ou completam cada parte do seu trabalho. 

Elas devem ser estimuladas a falar e aprender entre elas. As aulas devem ser mais parecidas 

com brincadeiras do que com ensino formal.  
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4.1 Sessão 1: Boca Saudável (os profissionais de odontologia ajudarão a conduzir essa aula 

juntamente com os professores) 

 

Introdução  

Essa sessão foi planejada para ajudar os seus alunos a terem um melhor entendimento e 

conscientização sobre a sua boca. Eles irão aprender a pensar positivamente sobre si mesmos 

no que se refere a ter uma boca saudável, que pode ajudá-los a comer e mastigar de forma eficaz 

e a sorrir e falar com confiança, sem constrangimento. Além disso, as crianças irão aprender a 

ter bocas saudáveis, através da remoção da placa bacteriana, que causa sangramento nas 

gengivas, cárie dental e mau hálito. Eles vão aprender ativamente como escovar os dentes de 

forma eficaz e verificar a sua limpeza através da demonstração realizada por profissionais da 

área e professores.  

Meta: 

A meta dessa sessão é aumentar o entendimento e a conscientização dos alunos sobre sua saúde 

bucal. 

Objetivos:  

Os alunos serão capazes de: 

 descrever as características de uma boca saudável; 

 explicar as principais causas de uma boca não saudável, em termos de acúmulo 

de placa e ingestão de alimentos açucarados e doces; 

 demonstrar como escovar os dentes de forma efetiva. 

Tempo: 60 minutos 

Recursos: cartolina, caneta, vídeo/apresentação power point relacionados ao acúmulo de placa 

e alimentos que beneficiam e prejudicam a saúde bucal, manequim dental, escovas de dente, 

creme dental, fio dental, espelhos, questões de reflexão. 

Termos explicativos: 

Placa é uma substância que contém bactérias e se forma na superfície dos dentes e na boca e 

leva a problemas de saúde bucal, como cárie dental, doenças gengivais e mau hálito.   

Atividades: 

Principal (45 minutos)   

- Você faz uma pergunta para as crianças ‘O que significa uma boca saudável para você’ 

e deixa-os discutirem por 1 minuto;  

- Os alunos trabalham em duplas e discutem o que significa para eles uma boca saudável, 

anotando em um papel as suas opiniões.  

- Você pede que 2-3 alunos se voluntariem para ler para o restante da turma o que eles 

pensam sobre o que significa uma boca saudável;   

- Você e seus alunos resumem em nome da turma o significado de uma boca saudável, e 

isso deve incluir não somente a ausência de doença (ex. sem sangramento gengival, sem 

cárie), mas também hálito fresco, boa imagem corporal, sorrir com confiança e falar 

com outras pessoas sem constrangimento. Será feito um cartaz com os relatos dos 

alunos.  

- Você pergunta ‘O que vocês acham que interfere em ter uma boca saudável?’ e deixe-

os discutires por 1 minuto; 

- Os profissionais de odontologia mostram um vídeo e fazem uma apresentação sobre o 

acúmulo de placa e comidas que beneficiam e prejudicam a saúde bucal; 

- Você faz a mesma pergunta ‘O que vocês acham que interfere em ter uma boca 

saudável?’ e acrescenta a pergunta ‘Como podemos nos livrar disso?’ 
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- Você e seus alunos chegam a um acordo de que alguns alimentos, em particular 

alimentos açucarados, podem levar a uma boca não saudável, contribuindo para a 

ocorrência de cárie dentária. Esses alimentos farão a placa se aderir mais facilmente à 

superfície dental. A placa é a principal causa de uma boca não saudável. Ela é uma 

substancia que contém bactérias e se forma na superfície dos dentes e na boca e causa 

mau hálito, sangramento gengival, cárie dental e falta de confiança para sorrir e falar 

com outras pessoas. Ela pode ser removida através da escovação.  

- O profissional de odontologia faz uma demonstração de uma técnica de escovação 

dental, utilizando um manequim odontológico. 

- Os alunos escovam os seus dentes seguindo o método recomendado na demonstração.  

Reflexão (15 minutos) 

Você pergunta aos alunos as seguintes questões: 

 O que vocês aprenderam hoje? 

 O que vocês aprenderam a fazer hoje? 

 O que vocês já sabiam?  

 Como você irão utilizar esses conhecimentos e habilidades?  

 Os alunos escrevem as suas respostas em uma folha de reflexão. 

 Você pergunta aos alunos as seguintes questões: 

 A que outros aspectos da sua saúde você poderia aplicar isso que você aprendeu 

hoje? 

 De 0 a 10, quanto você daria a si mesmo por este trabalho hoje? 

Os alunos discutem com os amigos e se dão uma nota na folha de reflexão.  

Finalmente, você aumenta todas as notas e dá escovas e creme dental como recompensa para 

as crianças. 
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4.2 Sessão 2: Jogos de aparência 

 

Introdução 

Essa sessão se destina a ajudar os alunos a aumentarem a sua autoestima e autoeficácia, 

que são fatores individuais estreitamente relacionados com o senso de coerência. A aula será 

feita em uma sessão: escrever coisas boas sobre as pessoas. As crianças ajudarão umas às outras 

a aumentar a sua autoestima e autoeficácia escrevendo coisas boas sobre o colega.  

Meta 

A meta dessa sessão é aumentar a autoestima e a autoeficácia dos alunos.  

Objetivo:  

Os alunos serão capazes de: 

 pensar positivamente sobre si mesmos e os outros. 

 aumentar a credibilidade e confiança em suas habilidades e valor.  

Termos explicativos: 

Autoestima é um nível de sentimento em que a pessoa gosta de si mesma e se valoriza. 

Autoeficácia é o quanto um indivíduo acredita na sua capacidade. 

Tempo:  45 minutos 

Recursos: Papel, canetas e canetinhas. 

Atividade:  
Atividade principal (30 minutos) 

Você divide a turma em dois grupos. 

Você entrega uma folha com o nome de algum colega do outro grupo para cada uma 

das crianças. 

Você pede que as crianças escrevam coisas boas sobre os outros, como suas habilidades 

em alguma área/esporte particular ou sua personalidade, etc.  

As crianças escrevem coisas boas sobre os colegas ao redor dos nomes.  

Você lê em voz alta as coisas boas. 

As crianças devem adivinhar quem é a pessoa. 

Você entrega as folhas com o nome para as crianças.  

 

Reflexão (15 minutos) 

Você pergunta aos alunos como eles se sentiram hoje. 

As crianças escrevem individualmente como elas se sentiram com os elogios. 

Você pergunta aos alunos ‘De 0 a 10, quanto você se daria por esse trabalho?’. 

Os alunos se dão notas e anotam no papel.  

Você aumenta as notas para todas as crianças. 
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4.3 Sessão 3: Apelidos 

 

Introdução 

Essa sessão se destina a ajudar as crianças a melhorar a sua autoconfiança, o que é uma 

característica da personalidade do indivíduo que contribui para o senso de coerência. A aula é 

dividida em duas sessões: fazer máscaras e brincar de atuar. As crianças irão aprender a 

melhorar a sua autoconfiança diminuindo a timidez, a vergonha e o nervosismo brincando com 

os outros através de uma história entre animais desempenhada por eles.  

Meta: 

A meta dessa sessão é aumentar a autoconfiança dos alunos.  

Objetivo:  

As crianças serão capazes de: 

 reduzir a timidez, a vergonha e o nervosismo. 

Termos explicativos: 

Provocação/chacota é rir de alguém ou dizer coisas desagradáveis sobre alguém de brincadeira.   

Tempo: Dividido em duas atividades 1) Fazer as máscaras (40 minutos) 

             2) Brincar de interpretar (40 minutos) 

Recursos: Pedaços de papel colorido, canetas, lápis, cola, cordão.   

Atividade 1: Fazer máscaras (40 minutos) 

Você e as crianças fazem máscaras juntos: animais da floresta.  

Atividade 2: Brincar de interpretar (40 minutos) 

Principal (20 minutos) 

Você lembra as crianças das máscaras que eles fizeram na sessão anterior.  

Pedir para as crianças trabalharem em pequenos grupos para brincar de atuar:  

Cenário: Existem muitos tipos de animais vivendo em uma floresta. Dois animais se encontram 

pela primeira vez. Eles percebem imediatamente que eles se tornarão melhores amigos.  

Cena:  

1. Os animais se conhecem e se apresentam usando seus próprios nomes.  

2. Eles começam a se conhecer melhor. 

3. Depois de um ano eles brincam juntos o tempo todo. 

4. Enquanto brincam, eles se chamam por apelidos. 

 

Reflexão (20 minutos)  

 Você pede que os alunos pensem sobre as seguintes questões:  

 Que nomes eles escolheram para a primeira vez em que se conheceram? 

 Que nomes eles se chamaram depois? 

 Por que eles não se chamaram por apelidos na primeira vez que se encontraram? 

 Será que eles chamam seus melhores amigos por apelidos? 

 Será que eles chamam estranhos por apelidos? 

 Por que essa diferença? 

 Isso é uma provocação ou chacota? 

 

Você facilita a discussão da turma, então as crianças observam que apelidos são nomes 

usados pelas pessoas para chamar os outros quando eles se sentem familiarizados ou realmente 

conhecem bem alguém. Esses apelidos são usados somente para chamar as pessoas. Eles não 

significam nada que vai fazer a criança se sentir chateada, envergonhada ou nervosa. 

Provocação/chacota é rir de alguém ou dizer coisas desagradáveis sobre alguém de brincadeira 

e isso pode fazer a outra criança se sentir chateada ou envergonhada.  
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4.4 Sessão 4: Mudar minha vida 

 

Introdução 

Essa sessão é destinada para aumentar a credibilidade da criança em suas habilidades 

para ter controle sobre sua vida. A criança irá aprender a compreender, avaliar sua vida e pensar 

sobre sua saúde bucal como um processo contínuo, apresentada pelo professor. Além disso, a 

criança irá pensar nas coisas que ela pode fazer para melhorar sua vida e sua saúde bucal 

mobilizando qualquer recurso que ela tem e completando o seu pôster pessoal.  

Meta: 

A meta dessa sessão é capacitar a criança em relação às suas habilidades para ter controle sobre 

sua vida.  

Objetivo:  

Os alunos serão capazes de: 

 aumentar a sua autoconfiança para organizar a vida. 

 avaliar sua vida e saúde bucal (compreensão)  

 reforçar ideias de empoderamento/capacitação (gerenciamento) 

 planejar suas vidas (gerenciamento e significado)  

Tempo: 60 minutos 

Recursos: Pôsteres pessoais, canetas e lápis coloridos, pedaços de papel em branco. 

Atividades: 

Principal (50 minutos) 

- Você dá 5 minutos para os alunos pensarem sobre as suas vidas, relacionando aspectos 

da família, amigos e escola.  

- Você escreve uma escala de 0 a 10 no quadro e pergunta para as crianças ‘Como você 

avaliaria sua vida hoje em uma escala de 0 a 10, onde 0 é pior ou muito insatisfeito e 10 

é melhor ou muito satisfeito?’ 

- Você irá solicitar que os alunos escrevam no papel em branco o número que eles se 

avaliaram e justifiquem essa avaliação (ex. por que não 6 ao invés de 3, ou 5 e não 8).  

- Você diz para os alunos não esquecerem o que eles fizeram porque eles irão usar a 

informação depois.  

- Você pede que os alunos pensem sobre ‘coisas que eu gosto em mim’ e ‘três coisas em 

que eu sou bom’, antes de entregar a cada um o seu pôster pessoal. 

- Pedir para os alunos trabalharem em seus próprios pôsteres.  

- Depois de 5 minutos, você apresenta a saúde como um processo contínuo: não somente 

a ausência de doença, mas sim influenciada por vários fatores, que determinarão a forma 

como as pessoas se sentem.  

- Você dá um exemplo para as crianças. Por exemplo, algumas pessoas com problemas 

médicos, como doenças cardíacas ou doenças bucais como cárie podem ser felizes 

mesmo tento uma ‘anormalidade’ biológica. Depende da habilidade da pessoa de lidar 

com os seus problemas, como buscar informações úteis que irão ajudá-la a cuidar de si 

mesma, se comportar de maneira correta para prevenir complicações ou reduzir os 

sintomas. As pessoas que prestam atenção em si mesmas e acreditam nas suas 

habilidades são mais propensas a ter mais controle sobre suas vidas do que aquelas que 

ignoram suas habilidades e acreditam em outras coisas, como destino e sorte.  

- Você faz a mesma pergunta aos alunos, mas especifica para a saúde bucal, como ‘Como 

você avalia sua saúde bucal hoje?’ 
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- Solicitar que os alunos escrevam uma nota que eles se dão e justifiquem essa nota.  

- Você pergunta aos alunos ‘O que mais você precisa fazer para se mover para 10 em 

relação à sua vida?’ e ‘O que mais você precisa fazer para se mover para 10 em relação 

à sua saúde bucal?’ 

- Os alunos escrevem o que eles podem fazer para ter uma vida melhor e uma melhor 

saúde bucal no cartaz. 

- Os alunos apresentam suas próprias informações para você e para os colegas. 

Reflexão (10 minutos) 

Você pergunta aos alunos sobre o que aprenderam hoje e o quanto é importante. 

Você pergunta aos alunos ‘De 0 a 10, quanto você se daria nesse trabalho?’ 

Você aumenta a nota de todos os alunos. 
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Apresentação para as Sessões 5 a 7 

 

As três sessões seguintes, Sessões 5-7, são relacionadas a um projeto que as crianças 

irão realizar nas suas escolas. Elas irão aplicar o que elas aprenderam nas sessões anteriores 

para outros alunos, através da realização de projetos com o objetivo de ajudar a sua escola a se 

tornar uma escola saudável.    

  

A escola promotora de saúde envolve uma abordagem holística, que se estende além do 

currículo formal de educação em saúde para a consideração do ambiente físico e psicossocial 

das escolas. Estas formas de trabalhar dentro da promoção da saúde estão focados em 

abordagens preventivas, mudanças de comportamento, abordagens educativas, capacitação e 

mudanças sociais. As escolas podem ser lugares saudáveis, proporcionando ambientes 

saudáveis e criando condições através de serviços, políticas, circunstâncias físicas e sociais que 

conduzam a uma melhor saúde geral e saúde bucal. As escolas promotoras de saúde podem 

ajudar as crianças a melhorarem o seu conhecimento e conscientização sobre saúde, aumentar 

a autoestima e autoconfiança, desenvolver atitudes e habilidades pessoais. As experiências e 

habilidades que as crianças têm na escola são mais propensas a ser fatores essenciais que 

determinam a sua saúde, saúde bucal e qualidade de vida relacionada à saúde bucal.  

 

O objetivo dessas três sessões é incentivar e capacitar as crianças a elaborar e realizar 

projetos em que eles podem ganhar experiência e ensinar os outros. Trabalhar em projetos de 

escolas saudáveis pode ajudar as crianças a aumentar o seu conhecimento e consciência de 

saúde, aumentar a autoestima e autoeficácia e desenvolver atitudes, estratégias de 

enfrentamento e habilidades pessoais. Tudo isso pode fortalecer o senso de coerência.   
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4.5 Sessão 5: Escola saudável Parte I (Criação/Elaboração) 

 

Essa sessão aumentará o conhecimento e a conscientização de saúde dos alunos. Eles 

irão revisar as informações sobre saúde e saúde bucal que eles tiveram nas sessões anteriores e 

aplicá-las para o benefício de outros alunos.   

Objetivo: Aumentar o entendimento dos alunos sobre sua saúde (compreensão) e aplicar o 

que eles aprenderam para os outros (empoderamento). 

Tempo: 60 minutos 

Recursos: Pedaços de papel em branco, canetas coloridas. 

Atividades: 

Você lembra as crianças sobre o que elas aprenderam até agora, como as informações sobre 

placa dental sendo a causa das doenças e condições bucais, como cárie dental, sangramento na 

gengiva, mau hálito e falta de confiança para falar e sorrir com outras pessoas. Além disso, o 

método para remover placa escovando com efetividade os dentes, juntamente com os tipos de 

alimentos que beneficiam e prejudicam a saúde bucal e as ideias sobre como modificar ou 

melhorar as suas vidas, incluindo uma melhor saúde bucal.  

 

Você apresenta a ideia de criar uma escola saudável, proporcionando um ambiente saudável 

através de serviços, políticas, condições físicas e sociais que conduzam a uma melhor saúde 

geral e saúde bucal, como escovação depois das refeições, lanches saudáveis e se alimentar 

de forma mais saudável na escola. 

 

- A turma é dividida em grupos pequenos e é dado um tempo para pensarem sobre a 

situação atual da escola em relação à saúde, incluindo a saúde bucal, e o que eles podem 

fazer ter uma sua escola saudável. 

- Os alunos criam os projetos ou campanhas que eles gostariam de fazer para promover a 

sua escola saudável.  

- Os alunos escrevem os objetivos, materiais, métodos e resultados desejados para os seus 

projetos.  

- As crianças apresentam o que elas vão fazer e como elas acham que isso pode ser 

alcançado.  
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4.6 Sessão 6: Escola saudável Parte II (Planejamento e implementação) 

 

As crianças irão se ajudar a planejar os projetos pelos quais elas são responsáveis, bem 

como implementar e aplicar os projetos nas outras crianças. Elas irão aprender a definir um 

objetivo para os seus projetos e administrar alguns elementos como o tempo, o orçamento, os 

lugares e os materiais necessários, a fim de alcançar o objetivo. Isso pode contribuir para a 

habilidade das crianças terem controle sobre suas vidas, aumentar a sua autoeficácia e 

autoestima.  

Objetivo: Aumentar a habilidade de planejamento e gerenciamento das crianças.  

Preparação: Você pode falar com um professor responsável/coordenador sobre a possibilidade 

dos projetos dos alunos na escola, incluindo algum suporte, como no orçamento, tempo e lugar. 

Isso pode ajudá-lo a saber de antemão quais projetos são mais propensos a serem realizados 

com sucesso na escola pelas crianças.  

Tempo: Dividido em duas sessões: Planejamento dos projetos (45 minutos) e implementação 

dos projetos (2 semanas)  

Recursos: Folhas de plano de projeto, canetas coloridas. 

Atividades: 

Planejamento dos projetos 

- Você e os alunos discutem os projetos e decidem em conjunto o que será realizado para 

fazer o projeto ir a diante. 

- As crianças trabalham em grupos e escrevem um plano para criar o projeto para outros 

alunos da comunidade escolar, por exemplo, ajudando as turmas mais jovens com a 

escovação após o lanche, orientações sobre a ingestão de frutas e legumes... 

- As crianças apresentam os seus trabalhos e se ajudam a completar o plano, inclusive na 

preparação de tudo o que será preciso para os seus projetos.  

Implementação dos projetos 

- As crianças conduzem os seus projetos durante duas semanas e você precisa dar suporte 

para tudo o que elas precisarem para o projeto, como materiais, recursos, conselhos e 

informações.   
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4.7 Sessão 7: Escola saudável Parte III (Avaliação) 

 

Essa sessão estimulará os alunos a resolverem qualquer problema ou dificuldade que 

eles encontraram durante os projetos. Eles devem ser resolvidos com as próprias habilidades 

das crianças de lidar com as dificuldades, mas elas também podem pedir a ajuda de professores 

e amigos se eles quiserem. Dessa forma, eles aprenderão a ver os problemas como desafios e 

não como um empecilho. 

Objetivo: Aumentar a compreensão, o significado e as habilidades das crianças de lidarem com 

problemas e dificuldades.  

Tempo: 60 minutos  

Recursos: Folha de avaliação 

Atividades: 

Principal (40 minutos) 

- Você pergunta aos alunos de cada grupo quais foram os obstáculos e barreiras 

enfrentados durante a execução dos seus projetos, em relação ao tempo, espaço, 

recursos, a colaboração de outros estudantes, etc. 

- As crianças com seus grupos pensam nos problemas e obstáculos enfrentados durante a 

realização dos seus projetos, bem como as possíveis soluções que eles pensaram, antes 

de escrevê-las em suas fichas de avaliação.  

- Um aluno representante de cada grupo apresenta o projeto para o restante da classe por 

5 minutos, incluindo os problemas e as soluções da folha de avaliação.  

- As crianças se ajudam umas às outras discutindo os problemas e as soluções para os 

seus projetos. Todas as soluções emergentes da turma serão adicionadas à ficha de 

avaliação pela equipe do projeto. 

Reflexão (20 minutos) 

Você pergunta para as crianças: 

 O que eles aprenderam fazendo esses projetos? 

 Se eles acham que esses projetos deveriam continuar, e se sim, por quê?  

Você diz aos alunos que o que eles fizeram é muito útil e digno. Eles irão ajudar outros 

alunos a melhorarem a sua saúde e saúde bucal. Além disso, eles ajudam a escola a se tornar 

uma escola saudável, de acordo com as políticas públicas. Nesse meio tempo, os alunos podem 

ver que eles tomaram o controle sobre os determinantes da saúde, tais como, tornar o seu 

ambiente mais saudável e aumentar sua capacidade de cuidar da saúde e saúde bucal, tanto sua 

quanto dos outros. Além disso, eles também mostraram suas habilidades em lidar com as 

dificuldades que tiveram que enfrentar e poderão vir a enfrentar no futuro e que eles podem 

pedir ajuda das suas famílias, professores, amigos e outras pessoas com quem eles se sintam 

confortáveis. Os problemas que eles irão enfrentar no futuro podem ser vistos como desafios 

ao invés de empecilhos. 
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 Cronograma para realizar a intervenção para melhorar o senso de coerência (SOC) das crianças  

 

 

 

Sessões Título Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

1 Boca saudável         

2 Jogos de aparência  

Atividade: Escrever coisas boas sobre 

as pessoas 

        

3 Apelidos 

Atividade 1: Fazer máscaras 

Atividade 2: Brincar de interpretar 

        

4 Mudar minha vida         

5 Escola saudável parte I  (Criação)         

6 Escola saudável parte II  

Planejamento 

Implementação 

        

7 Escola saudável parte III (Avaliação)         
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5. PARTE 3 

 

RECURSOS 
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O que vocês aprenderam hoje?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

O que vocês aprenderam a fazer hoje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

O que você já sabia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Como você irá utilizar esse aprendizado e habilidades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nota: ………………………….  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folha de reflexão 

Sessão 1 - Boca saudável 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Como você se sentiu com os 

elogios?  

_________________________

_ 

Sessão 2 - Jogos de aparência 
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NOME…….…………………………

…………. 

Coisas que eu posso modificar para 

ter uma vida melhor 

 

 

                   

   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coisas que eu posso modificar 

para ter uma melhor saúde bucal  

 

Sessão 4 – Mudar minha vida 

Meu Pôster 

Tudo sobre mim!!! Coisas que eu 

gosto em mim 

Coisas em que 

eu sou bom 
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Nome do projeto 

Objetivos Materiais 

Método 

Resultados 

 Sessão 5 - Criação 
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Projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                   

                   

                   

                   

                   

           

                                        

                                                  

                   

                   

                     

                   

       

 

 

 

 

 

 

 

         

Sessão 7 – Folha de avaliação 

Problemas Soluções 
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As crianças aprendendo de forma 

livre e descontraída durante a 

intervenção 

Os professores receberam um 

curso intensivo de um dia 

APÊNDICE E – FOTOS DAS ATIVIDADES DA INTERVENÇÃO 
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Entendimento e consciência sobre 

saúde bucal 

Ajudando as crianças a pensar positivamente sobre 

elas mesmas e sobre os outros. Fazer com que elas 

acreditem nelas mesmas e no seu valor. 
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Brincadeiras para melhorar a auto confiança e 

diminuir a timidez 

Aumentar as habilidades e crenças para ter 

controle sobre a vida 
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As crianças elaborando projetos de escolas 

saudáveis 

Abordagem em toda a escola 


