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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: O tratamento do câncer infantil mostra-se cada vez mais efetivo, mas diante 

dos efeitos adversos da terapêutica, que repercutem também na cavidade bucal, a qualidade de 

vida relacionada à saúde (QVRS) dos pacientes pode ser prejudicada. OBJETIVO: Avaliar o 

impacto da saúde bucal, variáveis socioeconômicas e demográficas, tratamentos oncológicos 

e seus efeitos deletérios sobre QVRS de portadores de câncer infantil. METODOLOGIA: 

Um estudo transversal foi realizado em um Hospital de referência no estado da Paraíba, 

utilizando como instrumentos de coleta duas fichas (exame clínico e entrevista) do SB Brasil 

2010 e o Guia de Avaliação Oral modificado. Dados sobre a QVRS foram coletados em 

entrevistas aplicando o instrumento PedsQL
TM

 versões 3.0 e 4.0. Buscaram-se nos prontuários 

informações referentes à neoplasia de base e tratamento instituído. A pesquisa foi realizada 

nos meses de setembro/2013 a setembro/2014. Os dados foram analisados recorrendo à 

estatística descritiva e inferencial, por intermédio da regressão logística binária, que 

identificou as variáveis significantes para explicar a QVRS dos pacientes do estudo. 

RESULTADOS: A amostra foi selecionada por conveniência, composta por 100 pacientes 

com idades entre 2 e 18 anos e seus cuidadores. Comportaram-se como fatores de proteção 

para o prejuízo na QVRS dos pacientes em tratamento, na visão dos cuidadores, ter menos 

dificuldades nos domínios dores e machucados (OR=0,96), ansiedade no tratamento 

(OR=0,96) e náusea (OR=0,94), e como fatores de risco, o aumento do número de pessoas na 

residência (OR=1,76) e o sentimento de muita insatisfação com os dentes (OR=10,43). Ainda 

na visão dos cuidadores, nos pacientes com tratamento finalizado, a percepção da aparência 

física (OR=0,96) se comportou como fator de proteção, e o sentimento de muita insatisfação 

com os dentes (OR=12,8), como fator de risco. Na visão dos cuidadores dos pacientes em 

tratamento e com tratamento finalizado, observaram-se como fatores de proteção, ter menos 

dificuldades cognitivas (OR=0,92), dores e machucados (OR=0,94), ansiedade nos 

procedimentos (OR=0,93), e como fatores de risco, ser do sexo feminino (OR=9,49), número 

de pessoas na residência (OR=1,94) e vergonha de sorrir (OR=13,82). Na visão dos pacientes 

em tratamento e com tratamento finalizado, comportaram-se como fatores de proteção, ter 

menos dificuldades no domínio cognitivo (OR=0,94) e na percepção da aparência física 

(OR=0,94), como fatores de risco, a vergonha de sorrir (OR=11,56) e dor de dente 

(OR=7,37). CONCLUSÃO: Em relação à saúde bucal, comportaram-se como fatores de risco 

para o prejuízo na QVRS dos pacientes do estudo: o sentimento de muita insatisfação com os 

dentes, vergonha de sorrir, e dor de dente. Dentre as demais variáveis, como fatores de 

proteção, observou-se: menores dificuldades nos domínios dores e machucados, ansiedade no 

tratamento, ansiedade nos procedimentos, náusea, cognitivo, percepção da aparência. Pode-se 

afirmar ainda que ser do sexo feminino e o aumento do número de pessoas na residência são 

fatores de risco para o mesmo desfecho. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Neoplasias; Odontopediatria; Regressão Logística. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: The treatment of childhood cancer shows up increasingly effective, but 

on the adverse effects of therapy, which also benefits the oral cavity, the quality of life related 

to health (HRQOL) of patients may suffer. OBJECTIVE: To evaluate the impact of oral 

health, socioeconomic and demographic, cancer treatments and its deleterious effects on 

HRQoL of patients with childhood cancer. METHODS: A cross-sectional study was 

conducted in a referral hospital in the state of Paraiba, using as instruments to collect the chips 

(clinical examination and interview) SB Brasil 2010 and the Oral Assessment Guide 

modified. Data on HRQoL were collected in interviews applying the instrument PedsQL
TM

 

versions 3.0 and 4.0. Sought out the medical records information related to neoplasia base and 

treatment. The survey was conducted in September/2013 to September/2014. Data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics, through the binary logistic regression, 

which identified the significant variables to explain HRQOL of the study patients. 

RESULTS: The sample was selected by convenience, consisting of 100 patients aged 2 to 18 

years and their caregivers. Behaved as protective factors for the impairment in HRQoL of 

patients in treatment, in view of the caregivers, have fewer difficulties in the areas pain and 

injuries (OR = 0.96), anxiety treatment (OR = 0.96) and nausea (OR = 0.94), and risk factors, 

the increase in the number of people in the household (OR = 1.76) and the feeling of a lot of 

dissatisfaction with the teeth (OR = 10.43). Also in view of the caregivers in patients with 

completed treatment, the perception of physical appearance (OR = 0.96) behaved as a 

protective factor, and the feeling of a lot of dissatisfaction with the teeth (OR = 12.8), as a 

factor risk. In the view of caregivers of patients being treated and completed treatment, there 

were as protective factors, have fewer cognitive difficulties (OR = 0.92), pain and injuries 

(OR = 0.94), anxiety procedures (OR = 0.93), and risk factors, being female (OR = 9.49), 

number of people in the household (OR = 1.94) and ashamed to smile (OR = 13.82). In the 

view of patients in treatment and completed treatment, behaved as protective factors, have 

fewer difficulties in the cognitive domain (OR = 0.94) and in the perception of physical 

appearance (OR=0.94), as risk factors, ashamed to smile (OR = 11.56) and toothache (OR = 

7.37). CONCLUSION: In relation to oral health, behaved as risk factors for impaired 

HRQOL of study patients: the feeling of a lot of dissatisfaction with the teeth, ashamed to 

smile, and toothache. Among the other variables, such as protective factors, it was observed: 

minor difficulties in pain and bruised areas, anxiety treatment, anxiety procedures, nausea, 

cognitive, perception of appearance. You can even say that being female and increasing the 

number of people in the residence are risk factors for the same. 

 

Keywords: Quality of life; Neoplasms; Pediatric Dentistry; Logistic Models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer infantil é uma doença na qual se desenvolvem células anormais 

descontroladamente em qualquer lugar do organismo de crianças e adolescentes (0 a 19 anos). 

Representa a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 1 a 19 anos, em todas as 

regiões do Brasil (INCA, 2014). 

O aumento de sobreviventes ao câncer é notório nos últimos anos, resultado do avanço 

da medicina no tratamento para essa patologia. (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 

2004; SILVA; CASTRO; CHEM, 2012). No entanto, o aumento da sobrevida não significa 

melhoria na qualidade de vida (QV) (SILVA; CASTRO; CHEM, 2012), tendo em vista os 

efeitos adversos e as possíveis sequelas decorrentes da terapêutica do câncer. Da mesma 

forma, observa-se maior eficácia no tratamento do câncer infantil nos últimos quarenta anos. 

Em torno de 70% dos pacientes acometidos pelo câncer infantil podem ser curados, tendo 

diagnóstico precoce e tratados adequadamente (INCA, 2014). 

Por isso o crescente interesse de pesquisadores e profissionais da saúde em conhecer o 

impacto do câncer e seus tratamentos, ou seja, a qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS) dos pacientes (SEIDL; ZANNON, 2004), buscando meios de melhorar as condições 

de vida dos portadores por meio de ações nos aspectos físicos, psicológicos, sociais e 

ambientais, fatores determinantes na QV (GORDIA et al., 2011). A melhoria da QV é 

buscada em vários setores: nas práticas assistenciais, nas políticas públicas de promoção da 

saúde e na prevenção de doenças (SEIDL; ZANNON, 2004). 

A QVRS em crianças recebendo terapia oncológica varia de acordo com o tratamento 

e os sintomas da quimioterapia que dependem de quando foi administrada, sendo os efeitos 

adversos mais evidentes na quimioterapia agressiva que geralmente é administrada em ciclos 

a cada 2-4 semanas (SUNG et al., 2009). Neste contexto, QVRS auxilia de forma relevante os 

indicadores clínicos na avaliação do estado de saúde do paciente (BARBOSA; RIBEIRO; 

CALDO-TEIXEIRA,2010). 

A promoção da saúde bucal em pacientes acometidos pelo câncer infantil é 

fundamental no restabelecimento da saúde geral e, consequentemente, na QVRS dessas 

crianças (BARBOSA; RIBEIRO; CALDO-TEIXEIRA, 2010). A relação entre saúde bucal e 

saúde geral poderá ser melhor esclarecida por meio de pesquisas que relacionem QV e saúde 

bucal (SISCHO; BRODER, 2011). 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Diante da agressividade do tratamento oncológico, a QVRS nos portadores de câncer é 

prejudicada nos vários domínios (físico, emocional e psicológico) (SOUZA; FORTES, 2012). 

A medição da QVRS em crianças com câncer tem sido cada vez mais realizada em 

ensaios clínicos, avaliando o bem-estar a partir da perspectiva dos pais ou da criança. Muitas 

pesquisas envolvendo QV e câncer infantil têm se pautado na validação de instrumentos e 

descrevem a QVRS dos participantes. O conhecimento da QVRS em crianças e adolescentes 

com câncer pode ajudar pais e pacientes a antecipar o curso esperado nas diferentes etapas do 

tratamento. Em uma situação em que estratégias de tratamento estão associadas com taxas de 

sobrevivência semelhantes, mas diferentes quando se fala em QV esperada, esse tipo de 

conhecimento auxilia a família e os profissionais na escolha de tratamento específico (SUNG 

et al., 2009). 

Percebe-se nos estudos que abordam complicações no complexo buco-maxilo-facial 

em pacientes oncológicos o interesse em relatar a prevalência, etiologia e manejo do câncer, e 

observa-se que ainda há pouca compreensão de como elas afetam os pacientes e a família 

(WONG; CHU; CHAN, 2012). 

Conhecer os fatores que comprometem a QVRS de pacientes com câncer infantil é 

necessário para buscar meios de minimizar esse quadro, portanto, faz-se necessária a 

realização de estudos que subsidiem o planejamento para disponibilização de um cuidado em 

saúde mais resolutivo. Tendo em vista a escassez de estudos que abordem a relação QV, 

saúde bucal e tratamento do câncer infantil, este estudo foi motivado pelo desafio de 

descrever os fatores associados ao prejuízo na QVRS das crianças e adolescentes com câncer 

no Hospital Napoleão Laureano localizado na cidade de João Pessoa-PB. 

 

1.2 OBJETO DO ESTUDO 

 

Diante do tratamento agressivo e que tem repercussões bucais, avaliar a QVRS é 

importante. Portanto, o objeto de estudo da presente pesquisa são os fatores associados que 

afetam a QVRS de crianças e adolescentes com câncer. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos envolvendo QV e câncer infantil estão mais relacionados aos efeitos 

tardios do tratamento oncológico, existem também os que estudam pacientes dentro e fora do 

tratamento, mas poucos são realizados durante o tratamento ativo, que também é uma fase 

importante a ser estudada, pois vai influenciar as experiências da criança e da família (SUNG 

et al., 2009). 

Os resultados de uma pesquisa realizada em João Pessoa/PB mostraram que as 

crianças e adolescentes do estudo apresentaram padrões de QVRS geral satisfatória, porém 

quando comparado o grupo com câncer ao grupo saudável verificou-se que a enfermidade está 

relacionada a menores valores indicativos de QVRS (CARNEIRO et al., 2010). 

Dados quantitativos da avaliação da QVRS dos pacientes pediátricos oncológicos 

devem ser usados para elaboração de estratégias que permitam nortear a tomada de decisão a 

nível gerencial nos processos de saúde pública, colaborando assim, na elaboração de políticas 

que controlem os prejuízos na QVRS dos portadores de câncer infantil. Deve-se ainda, buscar 

a humanização nos serviços de saúde que sejam voltados ao tratamento dessa patologia, e 

evidenciar a importância do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar do tratamento 

oncológico. 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

 

Avaliar a QVRS de crianças e adolescentes com câncer nos permite identificar quais 

as maiores necessidades, podendo assim planejar intervenções rápidas, concentradas e 

direcionadas, que podem diminuir o tempo de tratamento e internações, o que repercute 

também em vantagens financeiras (VARNI; BURWINKLE; SEID, 2006). Conhecer os 

indicadores que impactam negativamente na QVRS de portadores de câncer infantil pode 

ajudar ainda a identificar um grupo de pacientes em que já se é esperada uma pior QVRS para 

que possam receber intervenções buscando reverter esse quadro (SUNG et al., 2009). 

Nessa perspectiva, torna-se relevante o desenvolvimento deste estudo que dará suporte 

para o planejamento de ações na saúde pública, buscando caminhos mais eficazes para 

melhora da QV no tratamento de pacientes com câncer infantil. Em resumo, a pesquisa 

auxiliará no processo de tomada de decisão nas estratégias voltadas à saúde desta população. 
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1.5 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Atualmente as pesquisas sugerem que a QV está associada a fatores biológicos e 

comportamentais, e ainda a aspectos sócio demográficos e culturais, mas é desconhecido o 

quanto cada um desses fatores interfere na QV, sendo este um campo de pesquisa a ser 

explorado. Há a necessidade de conhecer os fatores associados à QV das pessoas, objetivando 

orientar o desenvolvimento de políticas públicas que busquem a melhoria das condições de 

vida da população (GORDIA et al., 2011). Diante disso, as seguintes questões norteiam o 

presente estudo: 

- Quais são os fatores do tratamento oncológico importantes para explicar a QVRS dos 

portadores de câncer infantil? 

- Quais fatores socioeconômicos e demográficos contribuem para o prejuízo na QVRS 

dos pacientes com câncer infantil? 

- Quais situações clínicas bucais relacionadas ao tratamento ou não repercutem na 

QVRS desses pacientes? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar o impacto da saúde bucal, variáveis socioeconômicas e demográficas, 

tratamentos oncológicos e seus efeitos deletérios sobre a qualidade de vida relacionada à 

saúde de portadores de câncer infantil. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico, diagnóstico da neoplasia de base e 

terapêutica dos pacientes atendidos no setor de pediatria de um Hospital de Referência em 

diagnóstico e tratamento do câncer na Paraíba; 

 

b) Avaliar as condições de saúde bucal dos pacientes no que se refere à cárie e aos efeitos 

adversos da terapia oncológica. 

 

c) Levantar informações sobre utilização dos serviços odontológicos, morbidade bucal 

referida, auto percepção e impactos em saúde bucal;  

 

d) Propor modelos de regressão logística que auxiliem no processo de tomada de decisão e 

sugerir estratégias que impactem positivamente na qualidade de vida relacionada à saúde de 

portadores de câncer infantil; 

 

e) Avaliar a taxa de acerto dos modelos de decisão propostos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão abordados aspectos relacionados ao câncer, particularmente o 

câncer infantil, como é realizado o tratamento e quais efeitos adversos decorrentes, 

principalmente no que diz respeito ao acometimento da cavidade bucal, que podem afetar a 

QV dos portadores. Após, descreve-se o contexto atual do tema QVRS, associando qualidade 

de vida, saúde bucal e câncer. 

 

3.1 CÂNCER: ASPECTOS GERAIS 

 

O câncer é uma doença crônico-degenerativa e consiste atualmente em um problema 

de saúde pública. O combate a essa enfermidade diz respeito ao diagnóstico precoce, 

reabilitação física, social e psicológica dos portadores (ALVES et al., 2012). 

Na população de zero a dezoito anos há prevalências variadas em relação à ocorrência 

de muitas doenças crônicas, de acordo com peculiaridades presentes nas faixas etárias e 

região geográfica. No contexto das doenças crônicas infantis, o câncer se destaca pela sua alta 

incidência e repercussões na vida do portador e sua família (NASCIMENTO et al., 2005), 

sendo considerado raro se comparado com os tumores do adulto, pois, representa de 2 a 3% 

de todos os tumores malignos. No entanto, o câncer infantil é o principal responsável pelas 

mortes por doenças na faixa etária de 1 a 19 anos. Quando consideradas todas as causas, fica 

em segundo lugar, pois as causas externas, como acidentes e violência, são as que mais 

causam mortes nessa faixa etária. A estimativa do câncer infantil para 2014 é de 11.840 casos 

novos, sendo 2.790 esperados na região Nordeste (INCA; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

O câncer pediátrico apresenta características histopatológicas próprias, devendo ser 

estudado separadamente daqueles que acometem os adultos, principalmente no que diz 

respeito ao comportamento clínico. São mais agressivos, crescem rapidamente, porém 

respondem melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico (INCA; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Quanto à mortalidade, no estudo de Marchi et al. (2013) foram encontradas como 

principais causas de óbito em crianças e adolescentes com câncer, as leucemias, as neoplasias 

do sistema nervoso central e os linfomas, mais incidentes no sexo feminino e na cor branca. 

Os adolescentes apresentaram risco aproximadamente três vezes maior de óbito em 

comparação com as crianças.  
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O número de mortes no Brasil por câncer infantil no ano de 2010 foi de 2.740 (INCA; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Com o avanço na terapia do câncer nos últimos 40 anos, 

principalmente no que diz respeito à leucemia infantil, observou-se um declínio na taxa de 

mortalidade por essa doença em indivíduos com até 20 anos. Porém, há divergência entre as 

regiões geográficas, onde no Norte e Nordeste houve aumento da taxa de mortalidade, 

enquanto nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste houve tendência ao declínio, indicando que 

há uma possível diferença no acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer infantil entre as 

regiões geográficas brasileiras. O tipo que mais predomina é a leucemia, que durante o 

período de 1996 a 2008 variou de 30 a 33%, seguido pelas neoplasias do sistema nervoso 

central, com 17 a 21%, e dos linfomas não-Hodgkin que variaram de 6,9 a 5,7%. O câncer na 

infância é hoje um importante problema de saúde publica (SILVA; MATTOS; TEIXEIRA, 

2014). 

 

3.2 TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

Os vários tratamentos oncológicos podem ser divididos em cirúrgico, radioterapia e 

tratamento clínico que consiste em quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e uso de 

bloqueadores enzimáticos (ANDRADE; SILVA, 2007). Os principais consistem na cirurgia, 

quimioterapia, e a radioterapia, também podem ser utilizadas combinações de terapêuticas. 

Além desses há o transplante de medula óssea utilizado em pacientes com leucemia e está 

associado à quimioterapia e à radioterapia (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 2004). 

A quimioterapia é feita à base de drogas quimioterápicas, as quais destroem células de 

divisão celular rápida, por esse motivo, tecidos como cabelos, pele, membranas mucosas e o 

sistema hematopoiético são afetados por essa modalidade de tratamento (CAMARGO; 

BATISTELLA; FERREIRA, 2004). Pode ser Curativa, usada para controlar completamente o 

tumor; Adjuvante, que objetiva evitar metástases à distância, após a cirurgia curativa, pois 

esteriliza células residuais locais ou circulantes; Neoadjuvante ou Prévia que objetiva a 

redução parcial do tumor, como complementação terapêutica da cirurgia e/ou radioterapia; 

Paliativa, melhora a qualidade da sobrevida do paciente. Os agentes antineoplásicos mais 

utilizados são: os alquilantes polifuncionais; os antimetabólitos; os antibióticos antitumorais; 

os inibidores mitóticos e outros. Existem também drogas que não são agrupadas 

farmacologicamente: dacarbazina, procarbazina, L-asparaginase (INCA, 2014). 

A cirurgia é indicada para tratamento do câncer em sua fase inicial para controle e/ou 

cura. Alterações fisiológicas e/ou mutilações podem ocorrer. A cirurgia também pode ter 
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finalidade paliativa reduzindo a população das células do tumor, diminuir sintomas que 

comprometem a qualidade da sobrevivência (INCA, 2014). 

A radioterapia é um tratamento local e/ou regional que destrói células tumorais através 

de feixe de radiações ionizantes. O objetivo é erradicar células tumorais, com o mínimo efeito 

sobre as células saudáveis ao redor, as quais regenerarão a área irradiada. Pode ser Radical ou 

Curativa, visa à cura do tumor; Remissiva, busca apenas a redução tumoral; Profilática, na 

fase subclínica, onde há volume tumoral, mas há a possibilidade de células neoplásicas 

dispersas; Paliativa, para reduzir sintomas; Ablativa, com o objetivo de suprimir a função de 

um órgão (INCA, 2014). A radioterapia pode apresentar resultados excelentes no tratamento 

do câncer, desde que respeitada a correta indicação, aspectos individuais do paciente, 

resultados funcionais, estadiamento e onde está localizado o tumor (VIDAL; REVOREDO, 

2010). 

Segundo Pui et al. (2011), os grandes avanços no tratamento do câncer infantil se 

concentraram nas seguintes patologias: Leucemia Linfóide Aguda, Linfoma não Hodgkin, 

tumores do Sistema nervoso central de células não germinativas. É possível que em dez anos, 

90% das crianças com os diagnósticos citados serão livres da doença pelo período de cinco 

anos, a mesma porcentagem de sobreviventes com linfoma de Hodgkin e tumores de Wilms. 

Porém, nos últimos vinte anos, a evolução nos tratamentos de Rabdomiossarcoma, 

Osteossarcoma, Sarcoma de Ewing, Glioma do tronco cerebral foi pouca, ou talvez nenhuma, 

esse fato deve-se a resistência aos medicamentos e poucos ensaios clínicos sendo realizados 

para esses tipos de tumores. O mesmo autor sugere que a maior dificuldade pode ser a de 

realizar ensaios clínicos em grupos cada vez menores de casos resistentes aos agentes, que 

possuem alterações genéticas específicas. 

O número de agentes antineoplásicos possivelmente eficazes é crescente, por isso, há a 

necessidade de estudos no mundo que busquem testar e definir as terapias para as neoplasias 

malignas. Vem se tornando claro que as diferenças dos agentes antineoplásicos podem ser 

devido a fatores ambientais, a chamada farmacodinâmica, e a fatores hereditários, ou seja, 

diferenças genéticas, a farmacogenética, que altera a efetividade e os efeitos colaterais do 

tratamento. A solução é personalizar a terapia baseada em farmacodinâmica e 

farmacogenética para evitar o excesso de tratamento. Vale ressaltar que mesmo diante de um 

tratamento já comprovado, esse também pode falhar, por isso, é interessante priorizar os 

cuidados paliativos na busca de aliviar o sofrimento e melhorar a QV do paciente e sua 

família (PUI et al., 2011). 
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3.3 EFEITOS ADVERSOS DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

O tratamento de tumores malignos sólidos e de leucemias feito por intermédio da 

quimioterapia ou radioterapia, ou ambos, está cada vez mais alcançando sucesso, mas não 

deixa de expor o paciente a complicações que são quase inevitáveis (HESPANHOL et al., 

2010).  

A combinação de radioterapia e quimioterapia parece predispor a efeitos adversos na 

cavidade bucal (VIEIRA et al., 2012). As complicações bucais mais frequentemente 

observadas no tratamento oncológico são a mucosite (eritema ou ulceração ou ambos), a 

xerostomia (sensação de boca seca) e a imunodepressão (diminuição da resposta 

imunológica), essa última abre espaço para infecções oportunistas e também infecções 

dentárias (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 2004; BRITO et al. 2014). Acontecem 

com maior frequência em crianças que não têm uma higiene adequada e nas que já têm 

problemas dentários prévios, como por exemplo, a cárie (BRITO et al. 2014). 

Os efeitos adversos são observados em graus diferentes, que dependem de alguns 

fatores tais como o tratamento instituído, a neoplasia e o próprio paciente (HESPANHOL et 

al. 2010). Em relação aos quimioterápicos, nem todos ocasionam tais efeitos adversos e 

afetam diferentemente de acordo com o tecido e depende também do tipo de droga utilizada, 

seus efeitos terapêuticos e também os indesejáveis dependem do tempo em que o paciente 

será exposto e da concentração plasmática da droga (VIDAL; REVOREDO, 2010).   

Quanto à radioterapia de cabeça e pescoço também podem ocorrer ainda além da 

xerostomia e mucosite, as cáries de irradiação (cárie decorrente da susceptibilidade 

ocasionada por alterações na estrutura dentária), e osteoradionecrose. Dessa forma é de 

extrema importância a participação do cirurgião-dentista, previamente às sessões de 

radioterapia de cabeça e pescoço, o objetivo é atenuar as repercussões e desconfortos bucais, 

sendo presente no acompanhamento e assistência pós-tratamento radioterápico, e também 

diagnosticando precocemente lesões bucais, a combinação desses cuidados ajuda a diminuir 

as sequelas e mortalidade em casos de diagnóstico tardio do câncer de boca (VIDAL; 

REVOREDO, 2010). 

Os efeitos colaterais da radioterapia podem ser imediatos ou tardios. Os imediatos são 

observados nos tecidos que apresentam maior capacidade proliferativa, como as gônadas, a 

epiderme, as mucosas dos tratos digestivo, urinário e genital, e a medula óssea. Ocorrem nos 

tecidos que estiverem incluídos no campo de irradiação e podem ser potencializados na 

terapia combinada com quimioterápicos. Podem ocorrer anovulação ou azoospermia, 
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epitelites, mucosites e mielodepressão (leucopenia e plaquetopenia), geralmente são 

reversíveis. Raramente há efeitos tardios, como as atrofias e fibroses, que ocorrem quando as 

doses de tolerância são ultrapassadas (INCA, 2014). 

 

3.3.1 Mucosite 

 

A frequência da mucosite é em torno de 10% para os que são tratados com 

quimioterapia, e até 100% quando o tratamento é a radioterapia de cabeça e pescoço. A sua 

localização é dada com mais frequência nos lábios, assoalho da boca, mucosa do palato mole 

e bordas laterais e assoalho da língua. A mucosite, mostrada na figura 1, é decorrente dos 

efeitos citotóxicos dos quimioterápicos no tratamento da quimioterapia, e em se tratando de 

radioterapia, ela aparece ocasionada pelos efeitos locais da radiação na mucosa bucal. 

Clinicamente, apresenta-se como eritema e ulceração dolorosa. Inicialmente, trata-se de um 

ardor na cavidade bucal, apresentando uma mucosa cada vez mais eritematosa, dificultando a 

alimentação, principalmente de alimentos sólidos, com a evolução do quadro da lesão, pode 

haver dificuldade também com os alimentos líquidos. Uma das queixas relatadas pelo 

paciente é "sentir a língua felpuda", isso porque há uma inflamação na língua. Nos quadros 

mais graves, as lesões são muito dolorosas e analgésicos são necessários, em alguns casos 

pode ser utilizada a analgesia opióide (TEJADA DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 

2010). 

 

Figura 1 - Aspecto clínico de lesões de mucosite em lábio causada por quimioterapia 
 

 

Fonte: Arquivos do grupo de pesquisa. 
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A mucosite decorrente do tratamento radioterápico acarreta vários sintomas crônicos e 

agudos, os quais impactam negativamente a QV do portador de câncer. Dos sintomas 

podemos citar dor durante o tratamento, com possibilidade de durar até várias semanas após 

seu término. A sensibilidade na mucosa bucal e o desconforto podem persistir sem previsão 

de tempo após o tratamento, com ou sem a associação com a quimioterapia 

(ALBUQUERQUE; CAMARGO, 2007). 

Nos pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço, submetidos à radioteapia, a 

dor, infecção, e mucosite oral quando ocorrem, são casos agudos, a maioria resolve-se entre 

de 2 a 6 meses após a finalização do tratamento, porém os resultados delas como a perda de 

peso, muitas vezes persistem mais de 6 meses. A perda de peso é ocasionada pela alteração no 

paladar que ocorre após a quimioterapia e radioterapia local, a falta de apetite resultante dessa 

alteração faz com que haja mudanças nutricionais, deficiência de proteínas. Outros efeitos 

como a xerostomia, disgeusia (perda do paladar), disfagia (dificuldade na deglutição) e 

osteorradionecrose (necrose óssea por falta de suprimento sanguíneo), mesmo que sejam mais 

graves, muitas vezes se tornam problemas crônicos. O tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço pode estar associado a efeitos colaterais graves que envolvem em seus cuidados, 

profissionais como: cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e 

assistentes sociais (ELTING et al., 2008). 

Dependendo da gravidade, a mucosite pode levar a necessidade de interrupções do 

tratamento, dificultando a remissão do tumor (SANDOVAL et al., 2003; TEJADA 

DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010; VIEIRA et al., 2012). 

 

3.3.2 Alterações salivares 

 

Com já mencionado anteriormente, a xerostomia é também um efeito indesejável da 

terapia oncológica, adicionalmente podem ocorrer danos ao paladar, e alteração na 

consistência salivar, deixando o paciente mais susceptível à cárie dentária durante o 

tratamento (HUTTON et al., 2010). 

Embora seja esperado que um paciente com menor fluxo salivar seja mais propenso a 

desenvolver lesões de cárie dentária, no estudo de Hsieh et al. (2011) não houve associação 

significativa entre baixo fluxo salivar e maiores valores no CPO-D (índice que expressa a 

experiência de cárie contabilizando os elementos dentários cariados, perdidos e obturados).  

Na xerostomia, os pacientes relatam desconforto pela sensação de boca seca, 

consequente ou não da diminuição/interrupção da função das glândulas salivares 
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(hipossalivação), com alterações na quantidade e/ou na qualidade da saliva. Tem implicações 

não só físicas como, também, psicológicas e sociais (TEJADA DOMÍNGUEZ; RUIZ 

DOMÍNGUEZ, 2010). A hipossalivação (ver Figura 2) resulta da concentração de agentes 

quimioterápicos na saliva do paciente que são tóxicos à mucosa da cavidade bucal (EPSTEIN 

et al., 2002). 

 

Figura 2 - Aspecto clínico da língua em paciente com xerostomia 
 

 

Fonte: http://patobucaluel.blogspot.com.br/2012/05/xerostomia.html 

 

Partindo do pressuposto de que o efeito da quimioterapia oncológica sobre o fluxo 

salivar após a interrupção da mesma não é bem conhecido, Hsieh et al. (2011) avaliaram em 

100 pacientes o efeito da ciclofosfamida, um agente quimioterápico, em doses de 7.500 

mg/m
2
 ou mais, na função das glândulas salivares.  Foi observado que nas crianças e 

adolescentes que receberam esse medicamento na infância, em doses mais altas, apresentaram 

maior risco de terem fluxo de saliva muito baixo. Ainda no mesmo estudo, na análise de 

regressão logística, os participantes que receberam ciclofosfamida tiveram 12,4 vezes mais 

chances de ter o fluxo salivar muito baixo (0,07 ml/min) após cinco anos ou mais da 

conclusão do tratamento quando comparados com indivíduos que não tomaram o 

medicamento. Já no estudo de Maciel et al. (2009) as mudanças ocorridas nas glândulas 

salivares durante o tratamento oncológico afetaram o fluxo salivar apenas temporariamente. 

Guerra et al. (2012) avaliaram o estado bioquímico e imunológico salivar de pacientes 

pediátricos com câncer antes e após o tratamento oncológico, em comparação com pacientes 

saudáveis, buscando alternativas para um monitoramento menos invasivo e menos doloroso 

desses indivíduos. Eles observaram que a doença câncer e seu tratamento afetam parâmetros 

bioquímicos e imunológicos na saliva dos pacientes, uma vez que o tratamento aumentou o 
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nível de glicose e diminuiu a concentração de insulina, e a concentração salivar de IgA total 

foi menor nas crianças com câncer mesmo antes do tratamento, sendo esse fato atribuído às 

perturbações metabólicas e imunológicas vistas nos portadores de câncer, que foi 

independente da idade e do tratamento. 

 

3.3.3 Agravamento das condições bucais 

 

Os pacientes oncológicos também podem apresentar perda de funções com maior 

dificuldade na deglutição e articulação das palavras, assim como maior número de infecções 

na mucosa bucal, cáries dentárias e doença periodontal (LIMA et al., 2004; FEIO; SAPETA, 

2005). Concordando com esses autores, o estudo de Maciel et al. (2009) realizado com 

crianças em tratamento oncológico, o índice de sangramento gengival e índice de placa visível 

foram elevados em comparação com o grupo controle. 

Outra pesquisa realizada com os pacientes atendidos no serviço de oncologia de um 

hospital de referência na Paraíba avaliou a condição de saúde bucal de pacientes de 3 a 24 

anos. Nos 72 pacientes examinados, o CPO-D variou de 0 a 17, sendo a média de 2,96, 

enquanto que o ceo-d variou de 0 a 10, com uma média de 3,56. Sangramento a sondagem 

esteve presente em 58,10% dos pacientes, e presença de cálculo em 48,8% deles (MOURA et 

al., 2013). 

A alimentação dos pacientes oncológicos pediátricos deve ser levada em consideração 

como um agravante na piora das condições de saúde bucal, por ser necessariamente mais 

calórica, pois às vezes é difícil alcançar níveis adequados de nutrição. Por esse motivo, a dieta 

dos pacientes passa a ser com alimentos de alto valor calórico, que essencialmente costumam 

ser mais cariogênicos.  Associado a todo esse contexto, há o fato de ser um grupo de 

indivíduos que passa por muitos procedimentos médicos, e os doces são uma forma de 

recompensa, contribuindo ainda mais para uma dieta favorável ao desenvolvimento de cárie 

dentária (HUTTON et al., 2010). 

Ainda sobre os fatores que afetam a saúde bucal dos pacientes portadores de câncer, as 

condições de saúde em que se encontram, como a baixa no número de plaquetas, podem 

ocasionar sangramentos gengivais. Em outras palavras, o tratamento oncológico causa uma 

baixa na imunidade do paciente, somando-se com a dificuldade em fazer uma boa higiene 

bucal, sendo assim comum nesses casos a exacerbação de uma gengivite preexistente 

(CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 2004). 
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Os efeitos adversos na cavidade bucal podem levar a infecções e complicações que 

colocam em risco a vida do paciente (TEJADA DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010). 

A Candidíase é uma das infecções que pode ocorrer. No estudo de Simões, Castro e Cazal 

(2011) foi encontrada uma correlação positiva entre mucosite oral e a candidíase. Os autores 

concluíram que a infecção é um fator agravante para a mucosite em todos os graus. A 

colonização fúngica por Candida esteve presente nos pacientes que apresentavam graus mais 

elevados de mucosite. O estudo mostrou ainda que a associação de radioterapia e 

quimioterapia ocasionou graus mais graves de mucosite, mesmo com doses mais baixas de 

radiação quando comparados aos pacientes expostos apenas à radioterapia. Os autores 

afirmam que um exame de citologia esfoliativa, indicará o tratamento mais adequado, 

atenuando lesões de mucosite resistente, melhorando a QV dos pacientes afetados, alcançando 

melhor prognóstico. A figura 3 mostra o aspecto clínico da candidíase. 

 

Figura 3 - Candidíase em palato de paciente oncológico 

 

 
Fonte: Arquivos do grupo de pesquisa. 

 

3.3.4 Alterações na formação dos germes dentários 

 

Os distúrbios na formação dos germes dentários podem ocorrer se o tratamento da 

quimioterapia for realizado na fase de odontogênese (FONSECA, 1998). Crianças que 

recebem tratamento quimioterápico até a idade de 3,5 anos parecem mais propensas a ter um 

ou mais dentes que apresentam microdontia na dentição permanente, quando comparadas com 

aquelas que receberam a quimioterapia com mais idade (HUTTON et al., 2010). 
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Nessa perspectiva, Maciel et al. (2009) realizaram uma investigação completa das 

anomalias dentárias causadas pelo tratamento da Leucemia Linfóide Aguda. Várias anomalias 

dentárias foram observadas nos pacientes: hipoplasia, agenesia, dentes supranumerários, 

taurodontismo, microdontia, raízes curtas, raízes afiladas e câmaras pulpares dilatadas. Os 

pesquisadores constataram que 80,40% dos participantes apresentaram pelo menos uma 

anomalia dentária. Pacientes menores de cinco anos (no início do tratamento) foram os mais 

afetados. Portanto o tratamento da Leucemia Linfóide Aguda associou-se a um aumento 

significativo no número de anomalias dentárias.  

Hsieh et al. (2011) observaram associação estatisticamente significante entre o 

aumento das anomalias dentárias e: idade mais jovem no início do tratamento da 

quimioterapia, transplante de células tronco hematopoéticas, radioterapia de cabeça e pescoço 

e em outros locais. 

 

3.3.5 Efeitos gerais 

 

Ainda temos na quimioterapia, a mielodepressão (depressão da medula óssea), a 

alopecia (queda de cabelo), e as alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarréia) 

(INCA 2014). Os efeitos gastrointestinais são frequentes e temidos pelos pacientes, 

dependendo principalmente do tipo e da dose de quimioterapia ou local e dose de radioterapia 

(QUECHO et al., 2012). No estudo de Andrade, Sawada e Barichello (2013) os sintomas de 

náuseas e vômitos estiveram mais presentes nos pacientes que se encontravam no início do 

tratamento quimioterápico. 

Pode ocorrer uma neutropenia (número de neutrófilos absolutos, abaixo de 

1.500/mm
3
), o que favorece o desenvolvimento de infecções que podem ser letais, quanto 

menos neutrófilos, mais grave é a infecção. Ainda pode ser observada a anemia, como efeito 

colateral do tratamento oncológico de quimioterapia e radioterapia (QUECHO et al., 2012).  

Dos diagnósticos dados pela equipe de enfermagem que estão relacionados com os 

efeitos tóxicos causados pelo tratamento oncológico, um estudo encontrou que os mais 

prevalentes foram: proteção ineficaz, risco de infecção, risco de lesão, náusea e distúrbios de 

imagem corporal (QUECHO et al., 2012). Essa última em decorrência principalmente da 

alopecia e perda de peso, pois sinaliza visualmente para outras pessoas algo diferente do 

normal. No decorrer da terapia, notam-se preocupações com as funções físicas, com a 

evolução e restabelecimento da saúde e com o prognóstico (CICOGNA; NASCIMENTO; 

LIMA, 2010). 
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Segundo Campos et al. (2011), outra situação que afeta negativamente a qualidade de 

vida nos portadores de câncer é a fadiga relacionada ao câncer, que é um dos sintomas mais 

prevalentes, relatado por 50% a 90% dos pacientes, diminuindo sua capacidade funcional no 

dia a dia. Pode ser consequência do câncer ou o tratamento pode proporcionar ou agravar a 

fadiga que já estava presente no decorrer da vida por outras razões, como outras patologias ou 

atividades desenvolvidas. A avaliação é individual, e através de uma escala de fadiga, 

anamnese e exame físico. As limitações de cada pessoa podem ser reavaliadas e discutidas 

para traçar o plano de tratamento. Ainda segundo os mesmos autores, a fadiga pode ser leve, 

moderada ou grave, no caso das duas últimas, o tratamento é feito de maneira farmacológica, 

com uso de psicoestimulantes, ou não farmacológica. A fadiga leve não influencia na QV e 

pode ser tratada sem medicamentos, com medidas como terapias cognitivo-comportamentais e 

prática de exercícios físicos. 

A fadiga está relacionada com funções cognitivas e emocionais que são alteradas pelos 

tratamentos do câncer, radioterapia e quimioterapia, e também com atividades do cotidiano. 

Em relação à quimioterapia, depende da neurotoxicidade, encefalopatia, efeito da droga sobre 

os hormônios, baixa de magnésio, entre outros. Uma queixa predominante também é quanto 

aos distúrbios do sono, como a insônia (ANDRADE; SAWADA; BARICHELLO, 2013). 

Os pacientes que passam por transplante de células-tronco hematopoiéticas alogênicas 

podem desenvolver a doença enxerto contra hospedeiro aguda (A-GVHD), síndrome 

sistêmica que acomete pacientes transplantados de medula óssea que recebem linfócitos 

imuno competentes. A doença enxerto contra hospedeiro aguda é composta por dermatite, 

hepatite e enterite (AZEVEDO, 2010). 

No estudo de Cicogna, Nascimento e Lima (2010) os efeitos colaterais e imediatos 

causaram impacto forte, medo, mas foram aceitos pelos participantes com duas visões 

diferentes: como sinal do sucesso do tratamento, servindo de incentivo a continuar, e também 

como desmotivador, diante de tanto sofrimento causado. Com o início do tratamento 

quimioterápico, os pacientes passam a entender melhor a importância do processo terapêutico 

para a cura almejada. Os períodos da administração das drogas e os primeiros dias após esse 

processo são marcados por indisposição. Os pacientes relataram um forte desejo de descansar, 

demonstrando a fadiga resultante da experiência do câncer, da quimioterapia ou da 

hospitalização. 

Em resumo, todas as complicações, as lesões bucais que podem ocorrer em 

consequência da terapia do câncer têm impacto negativo na qualidade de vida do paciente, 

também aumenta o custo do tratamento, as hospitalizações tornam-se mais prolongadas, pode 



36 

haver a necessidade de se adiar a terapia e podem ocorrer doenças oportunistas (CRIADO et 

al., 2010; TEJADA DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010). 

O conhecimento dos fatores do tratamento oncológico que interferem na QV pode 

ajudar o profissional de saúde a escolher intervenções tendo em vista o paciente de maneira 

integral, e não a abordagem apenas da doença e terapêutica, buscando sempre um tratamento 

completo e acima de tudo humanizado (MANSANO-SCHLOSSER; CEOLIM, 2012). 

Também é importante compreender as necessidades específicas de saúde bucal de cada grupo 

de pacientes com câncer e conhecer os resultados esperados em longo prazo de seu tratamento 

médico oncológico (HUTTON et al., 2010). 

 

3.4 TRATAMENTO DOS EFEITOS ADVERSOS ORAIS DA TERAPIA ONCOLÓGICA 

 

O tratamento das complicações que acometem a cavidade bucal na terapia do câncer é 

baseado em medidas preventivas e curativas, preferencialmente iniciadas tão logo o 

diagnóstico da patologia for dado (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 2004). A 

prevenção e controle são feitas por meio da utilização correta e adequada de diferentes meios, 

buscando a diminuição dos efeitos adversos, dando mais conforto e segurança ao paciente 

(TEJADA DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010). 

Um cuidado com a saúde bucal no tratamento de neoplasias é importante, pois reduz o 

impacto da microbiota bucal, evitando infecções oportunistas (TEJADA DOMÍNGUEZ; 

RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010).  

Em relação ao tratamento da mucosite, ainda não há um consenso de qual seria o mais 

efetivo, e tem se concentrado em terapias de suporte e paliativas. O cirurgião-dentista deve 

estar presente na equipe oncológica para a prevenção, tratamento, e controle dessa 

complicação, impedindo que o paciente tenha sua QV prejudicada.  (VIEIRA; LOPES, 2006). 

O laser de baixa potência (Figura 4) é utilizado para tratar e prevenir a mucosite oral 

(SANDOVAL et al., 2003). 
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Figura 4 - Aplicação de laser de baixa potência 
 

 

Fonte: Arquivos do grupo de pesquisa. 
 

Por ser uma técnica não invasiva, é bem aceito pelos pacientes, inclusive os mais 

novos (SANDOVAL et al., 2003). Embora sem apresentar eficácia comprovada, a literatura 

parece indicar múltiplos efeitos bioestimulantes promovidos mediante o uso do laser de baixa 

potência. Tais efeitos seriam celulares, onde, podemos citar a proliferação epitelial, endotelial 

e fibroblástica, elevada síntese colagênica, diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, 

movimentação celular dos leucócitos, fibroblastos, células epiteliais e aumento da atividade 

fagocitária dos macrófagos. Nos eventos vasculares temos a angiogênese e vasodilatação que 

estão muito relacionados com a aceleração do processo de reparo dos tecidos (LINS et al., 

2010). 

Figueiredo et al. (2013) realizaram uma revisão sistemática com metanálise tendo o 

objetivo de avaliar a eficácia da capacidade profilática da laserterapia na prevenção do 

surgimento de mucosite oral em um grau que se observe ulceração dolorosa exigindo o uso de 

analgésicos e impossibilitando a alimentação em pacientes submetidos a tratamentos 

oncológicos. Com os resultados obtidos pela análise estatística da metanálise, os autores 

afirmaram que a laserterapia aplicada em pacientes submetidos a tratamento para o câncer é 

eficaz no controle da mucosite oral dolorosa que cause restrição da alimentação e do 

tratamento por inflamação grave na mucosa, e concluíram que embora tenha sido realizada 

uma grande quantidade de estudos sobre a prevenção da mucosite oral no tratamento 

oncológico, as evidências científicas publicadas ainda são poucas, não sendo, portanto 

capazes de firmar o uso da laserterapia em larga escala na prática clínica. Ainda segundo os 

mesmos autores, para explicar os variados resultados entre os estudos e a heterogeneidade, 
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alguns fatores têm notável influência no resultado da prevenção, como o comprimento de 

onda, dose, duração da irradiação, potência do equipamento e o número de sessões. 

No estudo de Lopes, Mas e Zângaro (2006) a incidência de xerostomia foi 

significativamente menor quando se utilizou o laser nos pacientes que receberam radioterapia, 

também se observou a diminuição da gravidade da mucosite oral e a dor associada. Em casos 

onde o baixo fluxo salivar causa desconforto ao paciente, por exemplo, durante alimentação, 

na mastigação ou deglutição, os substitutos salivares (saliva artificial) também podem ser uma 

alternativa benéfica (HSIEH et al., 2011). 

Alguns agentes são recomendados para o tratamento da mucosite oral: bochechos, 

antibióticos e antifúngicos tópicos e sistêmicos, sucralfato três vezes ao dia, analgésicos, 

anestésicos e antiinflamatórios em soluções para bochecho e sistêmicos, suplementos 

vitamínicos (vitamina C, B, E, e betacaroteno), cloridrato de benzidamida, glutamina, 

amifostina. Além disso, também se deve ter um programa de cuidados e higiene bucal, com 

orientações de como efetuar a correta limpeza, e medidas de avaliação da mucosa bucal, 

orientações também na dieta para seleção adequada de alimentos. Os principais agentes ou 

medidas encontradas para prevenção foram o gluconato de clorexidina 0,12%, combinação de 

antifúngicos e antibióticos, higiene bucal, programa de cuidados bucais, glutamina, fator de 

estimulação de macrófagos (GM-CSF), bochechos, benzidamida, complexos vitamínicos, 

sucralfato e amifostina (ALBUQUERQUE; CAMARGO, 2007). 

Tejada Domínguez e Ruiz Domínguez (2010) elaboraram uma revisão sistemática 

buscando apresentar a melhor evidência disponível para a prevenção da mucosite oral advinda 

da quimioterapia e radioterapia em pacientes oncológicos, pois muitos métodos de prevenção 

são usados na prática clínica e não foram adequadamente avaliados. Uma variedade de 

intervenções, de frequência e métodos de utilização dos produtos foi encontrada nos estudos.  

Os autores observaram ainda que poucas publicações relataram avaliação e 

participação de um cirurgião-dentista, podendo esse fato comprometer a validade desses 

estudos, pois a aparência clínica da mucosite e candidíase pode ser semelhante num primeiro 

momento, se o examinador não foi treinado para diferenciá-las trazendo resultados confusos. 

Os métodos de prevenção da mucosite oral encontrados nas publicações utilizadas na revisão 

sistemática de Tejada Domínguez e Ruiz Domínguez (2010) estão sintetizados no quadro 1. 
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Quadro 1 - Métodos de prevenção da mucosite oral encontrados em um estudo da literatura 
 

Crioterapia oral 

Consiste na aplicação de frio, por exemplo, 

gelo, durante a administração de fármacos 

citotóxicos, há indícios de redução, 

prevenção, e duração da mucosite. A 

Crioterapia oral, aplicada por sessenta 

minutos consegue os mesmos efeitos 

terapêuticos quando aplicada por trinta 

minutos. Apresenta-se como um método 

eficaz e barato na prevenção da mucosite em 

pacientes que receberam um tipo de 

quimioterápico. 

Benzidamida 

É um citoprotector, apresenta atividades anti-

inflamatória, analgésica e antimicrobiana. As 

lavagens com benzidamida 15cc 0,15% 

durante dois minutos, com uma frequência de 

quatro a oito vezes por dia, antes e durante o 

tratamento de radioterapia podem atenuar a 

mucosite. 

Camomila 

Erva natural com propriedades antifúngica, 

anti-inflamatória, antibacteriana e 

espasmolítica. 

Bochechos com alguns anti-sépticos 

(clorexidina, povidona iodada, bicarbonato, 

peróxido de hidrogênio) 

A clorexidina é comumente utilizada para 

prevenção e tratamento da mucosite causada 

por radioterapia e quimioterapia. Nos 

estudos, quando comparada com outros 

produtos, como água estéril, soro fisiológico, 

bicarbonato e outros anti-sépticos não 

encontrou-se evidências de que a clorexidina 

seja mais ou menos eficaz, então seus efeitos 

colaterais como manchas dentárias, 

alterações no paladar, risco de resistência 

bacteriana, entre outros, devem ser 

considerados. 
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Mel 

Possui propriedades antibacterianas e 

epitelizantes na mucosa, apresentando-se 

como uma nova abordagem para a prevenção 

e tratamento da mucosite, mas pouco 

confiável. 

Aloe vera 

Foi encontrada em um estudo na prevenção e 

controle da mucosite advinda da radioterapia, 

mas não há comprovação sobre sua eficácia. 

Aluprinol 

É um inibidor da xantina oxidase, e na forma 

de colutórios utilizados entre quatro a seis 

vezes por dia parece agir no controle e 

prevenção da mucosite induzida por 

quimioterapia, mas pouco confiável. 

Sucralfato 

É um sal de alumínio que vem sendo 

utilizado de maneira eficaz na terapêutica de 

úlceras gástricas e duodenais. A hipótese 

seria a proteção da mucosa bucal. Não há 

definição de qual seria a dose e a frequência 

ideal, os resultados são ainda duvidosos. 

Amifostina 

Parece fornecer um pequeno benefício na 

prevenção e redução da gravidade da 

mucosite, mas nada comprovado. 

Fator estimulante de colônias de 

granulócitos-macrófagos (GM-CSF) e o fator 

estimulante de colônias de granulócitos (G-

CSF) 

São citocinas que estimulam a hematopoiese 

e modulam as funções de leucócitos também 

estão sendo estudados, ainda sem 

comprovação. 

Glutamina 

É um aminoácido não essencial, um 

precursor da síntese de proteínas envolvidas 

na replicação de células ativas, que também 

não há nada comprovado sobre sua eficácia 

na mucosite. 

 

Outras intervenções encontradas pelos autores são classificadas como fracas e pouco 

confiáveis como evidência de benefício, como o aciclovir, o controle-histamínico, 

predinisona, pastilhas com medicamentos (multivitamínico E, tobramicina e anfotericina), 

misonidazole, enzimas eletrólito, ácido folínico, β caroteno, fosfato de cálcio, sulfato de 
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zinco, medicina chinesa, Mucotrol® (gel poliherbario). A associação de bacitracina, 

clotrimazol, gentamicina, e outra proposta seria a goma de mascar, mas não foram relatadas 

nenhuma eficácia nessas técnicas (TEJADA DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010). 

Manter a cavidade bucal saudável durante o tratamento do câncer depende da adesão 

do paciente. O odontopediatra deve motivar os cuidadores e a criança sobre a importância da 

higiene bucal, com isso haverá mínimo desconforto e maiores chances de um tratamento bem-

sucedido. A cariogenicidade de alimentos não saudáveis, de medicamentos pediátricos, e 

suplementos nutricionais deve ser levada em consideração para manter-se vigilante em 

relação à higiene bucal, então, um programa de educação em saúde bucal deve ser iniciado e 

mantido durante o tratamento oncológico (XAVIER; HEGDE, 2010). 

Na literatura os protocolos de higiene bucal nos pacientes oncológicos têm sido 

desenvolvidos localmente. Incluem geralmente ação para eliminar a cárie dentária e doença 

periodontal antes do início do tratamento, manutenção da higiene, utilização de produtos que 

causam alívio da dor, anti-inflamatórios e tratamento de infecções bucais que vierem a 

ocorrer. São poucos os estudos objetivando testar a eficácia de protocolos de cuidados bucais 

individuais. A higiene bucal eficaz é essencial para os portadores de câncer, e o método 

mecânico de controle do biofilme dental mediante escovação é eficaz e barato (TEJADA 

DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ 2010). Manter a saúde bucal e higiene, com escovação 

e uso de bochechos antimicrobianos torna-se essencial nas crianças em tratamento oncológico 

(QUTOB et al., 2013) 

Em crianças mais novas que estejam sendo submetidas a tratamento oncológico, os 

pais devem cuidar da sua higiene bucal, escovando os dentes de maneira eficaz, para que os 

dentes decíduos não venham a desenvolver lesões cariosas, pois nesse grupo de pacientes a 

higiene bucal costuma ser deficiente, principalmente quando há outro fator que dificulta, que 

é a mucosite oral.  As necessidades de tratamento dentário dos vários grupos de pacientes 

oncológicos de tumores sólidos diferem de acordo com o tipo de tumor e o regime de 

tratamento. Pacientes que possuem tumores tais como Neuroblastoma, Rabdomiossarcoma e 

aqueles pacientes que recebem altas doses de quimioterapia necessitam de procedimentos 

preventivos, a exemplo do selamento de fissuras, e o monitoramento de anomalias dentárias 

prováveis (HUTTON et al., 2010). Os selantes são resinas aplicadas sobre cicatrículas e 

fissuras dos elementos dentários (área de maior retenção de alimentos), agindo como uma 

barreira física isolando a superfície dental do meio bucal, com o objetivo de inibir a cárie 

dentária (DIETZ, 1988).  
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Uma observação importante é que o odontopediatra deve ter o conhecimento da 

contagem de células sanguíneas, para orientar como deve ser a higiene bucal e se podem ser 

realizadas as exodontias que sejam necessárias. (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 

2004). Em relação à orientação da higiene bucal levando-se em consideração os exames 

hematológicos, o objetivo é evitar sangramento gengival pelo ato da escovação, que deve ser 

suspenso se o paciente apresentar menos que 30.000 plaquetas. Em pacientes que apresentam 

suspeita de lesões herpéticas, com linfócitos abaixo de 600 e febre, deve ser iniciada a terapia 

antiviral. Toda lesão encontrada deve ser tratada o mais rápido. A candidíase em pacientes 

internos pode ser prevenida com o uso da clorexidina a 0,12% três vezes ao dia tanto líquida 

ou gel, como for melhor para o paciente. Em casos de neutropenia, quando a contagem de 

neutrófilos for menor que 500, é aconselhável a terapia antifúngica, mesmo sem sinais 

clínicos da doença presentes (CRIADO et al., 2010). 

Barbosa, Ribeiro e Caldo-Teixeira (2010) e Vieira et al. (2012) reforçaram a 

participação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional no tratamento de pacientes com 

câncer, pois segundo Vieira et al. (2012), o tratamento odontológico tem um importante papel 

na saúde geral e pode impactar positivamente na QV, uma vez que a saúde bucal diminui o 

risco de complicações na terapia do câncer. 

O acompanhamento dos pacientes com câncer infantil por um cirurgião-dentista é 

necessário, pois o tratamento envolve uma equipe multidisciplinar. Ao profissional cabe 

orientar os pacientes, quando indicado, fazer prescrição de medicações profiláticas que 

diminuam os efeitos adversos da terapia, pois objetivo do odontopediatra na equipe da terapia 

do câncer infantil é prevenir, tratar e amenizar os efeitos adversos bucais decorrentes do 

tratamento instituído. Seguindo todos os cuidados necessários, o resultado final será uma 

melhor QV dos pacientes (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 2004). 

No estudo de Barbosa, Ribeiro e Caldo-Teixeira (2010) todos os participantes 

responderam considerar importante a contribuição do cirurgião-dentista no ambiente 

hospitalar buscando priorizar a promoção de saúde. Os pesquisadores observaram que muitos 

dos cuidadores não sabiam da existência de um cirurgião-dentista na equipe médica. E 

sugerem medidas para informar as pessoas, com esclarecimentos durante a entrada no hospital 

ou por folhetos informativos distribuídos no setor de oncologia. Ainda segundo os autores, 

por meio do exame clínico, antes do início da terapia oncológica, o cirurgião-dentista deve 

avaliar a necessidade de endodontia, restaurações e exodontias, além disso, a prevenção 

através de orientação de higiene bucal é uma importante aliada para manter a saúde. 
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É importante avaliar a mucosa bucal diariamente em pacientes oncológicos. A 

avaliação de rotina deve ser feita a partir do diagnóstico da patologia de base, de como se 

encontra a saúde geral do indivíduo, imunidade, quais medicamentos utilizados na terapêutica 

para o conhecimento de quais complicações são esperadas. A fim de se obter um diagnóstico 

precoce de lesões bucais, como candidíase e mucosite, deve se observar bem após cinco e até 

doze dias da quimioterapia, ou em períodos de neutropenia. A presença de halitose pode ser 

um indício de úlceras ou gengivite (CRIADO et al., 2010). 

Tejada Domínguez e Ruiz Domínguez (2010) afirmaram que nas avaliações da 

mucosa podem ser usadas escalas de graus de mucosite, e que não há evidências de uma que 

seja mais indicada, mas Gibson et al. (2010) realizaram uma revisão sistemática da literatura 

nas bases de dados: Biblioteca Cochrane, MEDLINE, EMBASE, e CINAHL com o objetivo 

de fazer um levantamento sobre a gama de instrumentos utilizados na avaliação da mucosite 

oral, para recomendar em diretrizes baseadas em evidências o instrumento mais indicado no 

uso em crianças e jovens em tratamento oncológico. As publicações foram selecionadas de 

acordo com critérios anteriormente definidos e revisados por três pares de membros do grupo. 

Os pesquisadores encontraram cinquenta e quatro instrumentos de avaliação oral, mas apenas 

quinze relatando evidências de confiabilidade e validade de testes. Apenas três estudos com 

avaliação bucal exclusivamente na população de crianças e jovens. Os autores concluíram que 

o Guia de Avaliação Oral (ou adaptações deste instrumento) é o mais adequado para 

utilização na prática clínica em adultos e crianças em tratamento oncológico, sendo uma 

ferramenta útil em pesquisas científicas, tendo ainda como vantagem a facilidade na sua 

aplicação. 

Com a avaliação periódica de sintomas agudos e monitoramento do bem-estar 

psicossocial e da qualidade de vida é possível identificar problemas mais cedo e as 

intervenções serem mais eficazes (ELTING et al., 2008). 

Qutob et al. (2013) adotaram em um hospital o uso de uma escala de mucosite oral 

estabelecida para registrar diariamente informações de pacientes oncológicos pediátricos 

internos, o que ajudou no conhecimento confiável da incidência de mucosite nos pacientes do 

estudo, e que trouxe como benefício a identificação de crianças afetadas em um estágio inicial 

o que levou a uma melhora da dor e desconforto durante casos de mucosite. O uso da escala 

também é um registro para investigações futuras que se concentrem na compreensão, 

prevenção e tratamento dessa lesão em crianças. 

Qutob et al. (2013) ressaltaram a importância do trabalho em conjunto da equipe 

médica, de enfermagem e a equipe odontológica. No estudo realizado pelos autores, a equipe 
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multiprofissional foi capaz de transmitir a mesma mensagem de saúde bucal, esse trabalho em 

conjunto levou à adoção de um protocolo de higiene bucal no hospital, fácil de seguir para 

pacientes e pais, e que levou à prevenção da mucosite oral, da cárie, e outras doenças bucais. 

As visitas iniciais e de rotina ajudaram na manutenção da boa higiene bucal, na prevenção de 

doenças dentárias, e prestação de cuidados odontológicos tão logo o aparecimento de algum 

problema. Também por meio dessas visitas foi feita a motivação dos pacientes e pais a 

seguirem com a higiene bucal adequada. Todos esses fatores minimizam a necessidade de 

intervenções odontológicas ao mesmo tempo em que reduz o risco de desenvolvimento da 

mucosite oral. 

Diante do que foi exposto neste capítulo em relação às complicações orais decorrentes 

da terapia do câncer infantil, destaca-se a importância do odontopediatra, profissional capaz 

de identificar, acompanhar e tratar de tais efeitos, para que os pacientes tenham uma melhor 

QV, e sejam evitados desconfortos e sofrimentos desnecessários (CAMARGO; 

BATISTELLA; FERREIRA, 2004). Ainda ressalta-se que toda a equipe multiprofissional 

oncológica de saúde deve conhecer dimensões biológicas e fisiológicas da doença, bem como 

os tipos de tratamento e o impacto que cada um trará na vida dos pacientes e familiares. Os 

profissionais da área da saúde devem ser capazes de identificar os vários efeitos tóxicos do 

tratamento oncológico e oferecer opções terapêuticas buscando melhorar a QV dos portadores 

de câncer. 

 

3.5 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE 

 

A primeira vez em que foi utilizado o termo “qualidade de vida” data do ano de 1920, 

no livro de Pigou, no qual era abordado o tema economia e bem-estar (WOOD-DAUPHINEE, 

1999). Para Kluthcovsky e Takayanagui (2007), os estudos passados sobre QV possibilitaram 

que quando da sua avaliação sejam considerados aspectos subjetivos e objetivos juntos ou 

separadamente. 

O termo “qualidade de vida” faz parte do Index Medicus há menos de três décadas 

(PAGANI; PAGANI JÚNIOR, 2006). É um dos mais comentados e discutidos atualmente, 

em diferentes contextos. Assunto presente na impressa, em marketing de produtos que tem a 

promessa de melhoria da QV. Também é discutida no contexto das publicações científicas 

com enfoque na avaliação da QV (MONTEIRO et al., 2010). O interesse e o debate sobre QV 

são recentes, o crescimento do número de estudos com essa temática aconteceu nos últimos 

20 anos, mas ainda observa-se muito a ser estudado (GORDIAL et al., 2011).  
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O momento histórico influencia no significado do termo “qualidade de vida”, uma vez 

que o desenvolvimento econômico, social e tecnológico repercute em padrões distintos de 

conceituar QV. A cultura também é outro fator a ser considerado, pois as crenças, costumes e 

tradições constroem valores. Por último, esse conceito varia entre as classes sociais, já que 

concepções de bem-estar variam entre os mais e menos favorecidos economicamente. Pelo 

menos esses três fatores citados influenciam e contribuem para a abrangência dos significados 

da QV (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

A definição de saúde dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS): “completo 

estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade” (THE WHOQOL GROUP, 1995) trouxe a importância de outros diversos 

fatores que poderiam influenciar a saúde de uma pessoa, por exemplo, as repercussões na vida 

diária dos indivíduos com algum problema de saúde, não sendo apenas a ausência de doença o 

critério para ser saudável, para isso, precisa-se também viver com qualidade. 

Nesta perspectiva, a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990), aponta que a “saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País”.  

A QV tem característica multidimensional, pois diz respeito a conceitos individuais, 

subjetivos, multidisciplinar e inter setorial. Dai apresentar-se como um construto tão 

complexo (PAGANI; PAGANI JÚNIOR, 2006; GORDIA et al., 2011; ALVES et al., 2012) e 

de difícil conceituação (GORDIA et. al., 2011; ALVES et al., 2012) e avaliação. Por esse 

motivo ainda não há na literatura um conceito definido sobre QV (GORDIA et al., 2011). 

Pagani e Pagani Júnior (2006) definiram QV como “a satisfação individual ou a 

felicidade com a vida nos domínios em que o indivíduo acha importante”. E citaram alguns de 

muitos fatores que podem interferir no bem-estar das pessoas: emprego, moradia, situação 

financeira, saúde. 

Existem mudanças dos enfoques no tema da QV, considerando tanto aspectos 

objetivos como aspectos subjetivos. Com o passar do tempo, com melhor entendimento 

passou-se a considerar quando da avaliação, os dois aspectos em conjunto ou separadamente. 

De fato não há consenso sobre o conceito de QV, porém, os aspectos de subjetividade e 

multidimensionalidade são geralmente aceitos no meio científico (ALVES et al., 2012). 

A relação entre saúde e QV existe desde o nascimento da medicina social, que surgiu 

nos séculos XVIII e XIX, na busca de subsídios para políticas públicas e movimentos sociais 
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que ocorreram principalmente com o avanço da revolução industrial (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000). QV é um tema atual e relevante que vem cada vez mais ganhando espaço em 

pesquisas no mundo e no Brasil, principalmente quando relacionadas à saúde 

(KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007; ALVES et al., 2012). 

Diante do aumento da incidência de câncer no Brasil e a influência dessa doença na 

rotina diária do paciente é importante se avaliar a QV na quimioterapia (MANSANO-

SCHLOSSER e CEOLIM, 2012). Com tratamentos quimioterápicos cada vez mais 

sofisticados aumentaram-se significativamente as taxas de sobrevivência. Mas ainda há os 

efeitos colaterais do tratamento e os sintomas associados ao câncer que trazem à tona a 

temática da QV dos pacientes. Nos últimos anos, pesquisadores estão voltando o olhar para a 

QVRS e câncer, e são estudos imprescindíveis, visto que à medida que se prolonga a 

sobrevida do paciente há a necessidade de que sua QV seja preservada (ANDRADE; 

SAWADA; BARICHELLO, 2013).  

Os impactos antes da confirmação do diagnóstico da neoplasia e no tratamento 

interferem diretamente na QV do indivíduo (ALVES et al., 2012). A presença de câncer tem 

um impacto psicológico profundo sobre a QV de pacientes e suas famílias que se inicia no 

momento do diagnóstico e agravam-se no decorrer da terapia (ELTING et al., 2008). No 

estudo de Alves et al. (2012) os pacientes relacionaram câncer à morte, revelando o que as 

pessoas sentem no momento do diagnóstico, muita tristeza e profundo abalo emocional. 

Um dos fatores que afetam negativamente o pscicossocial dos portadores são as 

complicações que afetam a cavidade bucal, decorrentes do câncer e seu tratamento. O 

cirurgião-dentista pode fazer muito para minimizar os efeitos indesejáveis que são 

frequentemente descritos na literatura como características clínicas distintas, mas estão inter-

relacionadas (ver Figura 5), e apresentam iguais resultados clínicos, funcionais e psicossociais 

(ELTING et al., 2008).  
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Figura 5 – Inter-relacionamento das complicações orais nos pacientes oncológicos 
 

 

Fonte: Elting et al., 2008. 

 

No estudo de Andrade, Sawada e Barichello (2013), além das comorbidades que os 

pacientes com câncer apresentaram, como náuseas e vômito, insônia, fraqueza dor ou 

desconforto, houve alterações na função cognitiva e emocional. 

Os resultados de uma pesquisa sugerem uma diminuição significativa da QV em 

pacientes oncológicos, independentemente da idade e do diagnóstico da neoplasia maligna, 

em comparação com os controles, que eram indivíduos selecionados para cada paciente 

oncológico, sendo do mesmo sexo e idade, e não portador de neoplasia maligna 

(BORTOLUZZI; LUTZ; PRESTA, 2011). 

Mansano-Schlosser e Ceolim (2012) avaliaram a QV de 80 pacientes em 

quimioterapia ambulatorial, observaram que os domínios mais comprometidos foram o social 

e físico, e o menos afetado o domínio meio ambiente, sugerindo que os profissionais de saúde 

devem dar atenção a aspectos que venham a influenciar os domínios físico e psicológico. 

Na pesquisa de Lemos et al. (2013) as crianças com câncer em comparação com as 

saudáveis apresentaram deficiência no equilíbrio e no domínio capacidade física do módulo 

genérico do Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™ 4.0), um questionário para 

medição de QVRS pediátrica.  

A QV entre crianças que estão em tratamento e as que já terminaram são muito 

diferentes. As que estão passando pela terapia são afetadas por aspectos como efeitos 
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colaterais e mudanças na vida diária em toda a família. Nos sobreviventes, os fatores que 

podem afetar a QV são principalmente as sequelas do tratamento. Em ambos os casos a 

melhora na QV deve ser buscada (SUNG et al., 2009). 

A família e a criança portadora de câncer enfrentam situações tais como longos 

períodos de hospitalização, muitas reinternações, tratamento agressivo que traz efeitos 

tóxicos. Há uma mudança na rotina diária, distanciamento dos familiares durante internações, 

limitações na compreensão do diagnóstico, abalo financeiro, angústia, dor, sofrimento e o 

medo da morte. São diversas fases em que essas situações acontecem: no período pré-

diagnóstico, no diagnóstico propriamente dito, na reorganização e reestruturação da família, 

também quando há exacerbação de sintomas da doença, nos períodos de hospitalização 

(NASCIMENTO et al., 2005). 

Cicogna, Nascimento e Lima (2010) constataram que crianças e adolescentes em 

tratamento quimioterápico passaram por alterações em suas vidas cotidianas, pela passagem 

por situações desconhecidas, a maioria dolorosas, mudança de hábitos, restrições a serem 

seguidas, afastamento da família e amigos, mudanças inesperadas na rotina da família. A 

frequência à escola diminuiu consideravelmente, dependendo do estágio do tratamento e as 

condições de saúde de cada uma das crianças e adolescentes. 

Crianças com câncer são submetidas a muitos procedimentos que são temidos por 

algumas delas. Nessa perspectiva, Hedén et al. (2009) realizaram um estudo buscando 

resultados que podem provavelmente ser generalizados para procedimentos que costumam 

causar medo, angústia ou dor, em crianças com câncer, a exemplo da inserção de agulhas. Foi 

um estudo triplo cego randomizado controlado com pacientes tratados em ambiente de 

oncologia e hematologia pediátrica, com idades entre um e dezoito anos, e concluíram que 

baixas dosagens de midazolam, doses de 0,3 mg/kg de peso corporal, com uma dose máxima 

de 10 mg por via oral foi eficaz na redução do medo e angústia de inserção de agulha nos 

pacientes oncológicos pediátricos, especialmente nos mais jovens, com menos de sete anos, 

quando comparados com o placebo.  

Não houve relatos de efeitos secundários graves com o uso do midazolam, foram 

relatados, por exemplo: tonturas, diplopia, amnésia, e soluços. Observou-se também no 

período de dois a sete dias e efeitos tardios não aconteceram. Essa medida farmacológica 

complementar pode ser utilizada em casos em que outras medidas sejam insuficientes, e que 

em geral as crianças não vão precisar de sedação para procedimentos temidos por elas, mas 

que essa é uma alternativa que ajudará um grupo que sinta mais medo e angústia (Hedén et 

al., 2009). 
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É interessante que os profissionais da equipe oncológica tenham conhecimento sobre 

os desafios psicossociais enfrentados pelos pacientes e suas famílias, mantendo uma 

comunicação aberta e honesta sobre o assunto (ELTING et al., 2008). 

Verifica-se a necessidade e relevância da busca por indicadores na tentativa de 

mensurar QVRS (CASTRO; PORTETLA; LEÃO, 2007). Ao se conhecer os domínios de 

QVRS que são frequentemente alterados na terapia oncológica, pode-se facilitar o tratamento 

de sinais e sintomas o que trará uma melhora funcional, e melhor aceitação da quimioterapia 

(ANDRADE; SAWADA; BARICHELLO, 2013). 

Em relação à saúde bucal, ainda não está claro quais fatores influenciam realmente na 

QV das pessoas, por exemplo, não se sabe como a experiência de outras doenças sistêmicas, 

estado de saúde em que se encontram, experiências de tratamentos odontológicos anteriores 

influenciam a percepção sobre a saúde bucal delas.  Outra questão é se o relato de outras 

pessoas como os pais ou outro cuidador é válido e confiável. É necessário que na clínica e na 

pesquisa sejam feitas a avaliação da QV associada à saúde bucal, a fim de conhecer desfechos 

importantes para a vida das crianças e de seus familiares (TESCH; OLIVEIRA; LEÃO, 

2007). 

Um estudo de Carneiro et al. (2010) realizado em João Pessoa/PB, teve o objetivo de 

avaliar os indicadores da QV de crianças e adolescentes com câncer. O instrumento 

empregado foi o Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQUEI) modificado, uma 

vez que dicionaram-se questões referentes à saúde bucal, não se utilizando assim exame 

clínico para análise desse domínio, no qual, nos resultados, os portadores de neoplasia 

maligna apresentaram piores indicadores de QV quando comparado aos saudáveis, indicando 

o prejuízo das sequelas da terapia oncológica à saúde bucal. Em concordância, outra pesquisa 

que teve o objetivo de avaliar o impacto da saúde bucal na QV de crianças submetidas à 

terapia oncológica, na análise de regressão múltipla, a mucosite e a cárie dentária 

relacionaram-se com pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal QVRSB (WONG; 

CHU; CHAN, 2012).  

Embora em outra publicação que comparou a QVRSB de crianças sobreviventes ao 

câncer e crianças sem câncer, os participantes oncológicos classificaram sua QVRSB melhor 

ou igual àquelas saudáveis, portanto os autores concluíram que a neoplasia maligna e seu 

tratamento durante a infância não foram associados a uma diminuição da QVRSB 

(WOGELIUS et al., 2011). 

A cárie dentária tem o potencial efeito doloroso e mutilador, ocasionando efeitos 

biopsicossociais que podem interferir negativamente na QV dos indivíduos. Uma melhor QV 
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foi observada nas pessoas com ausência de lesões cariosas e naquelas com menor gravidade 

da doença. Portanto deve-se buscar entender a relação da cárie dentária com a menor QV, e é 

relevante se considerar aspectos sociais e psicossociais nos levantamentos de saúde bucal, 

pois esse conhecimento com várias interfaces pode contribuir para nortear ações mais eficazes 

nas políticas de saúde bucal (COSTA; VASCONSELOS; ABREU, 2013). 

A partir da apreensão dos fatores mencionados neste capítulo, como as experiências de 

crianças e adolescentes que passam pelo tratamento do câncer, conhecendo suas demandas e 

sentimentos, é possível sugerir intervenções direcionadas que uma vez incorporadas no plano 

de cuidados melhorará a QV dos pacientes (CICOGNA; NASCIMENTO; LIMA, 2010). 

 

3.6 MEDIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE 

 

A expectativa de vida aumentou e com ela veio o surgimento das doenças crônicas e a 

necessidade do desenvolvimento de instrumentos que possam medir a QV das pessoas. 

Avalia-se QVRS quando se quer um monitoramento da saúde de um grupo, diagnosticar a 

natureza, gravidade e prognóstico da doença, além de avaliar os efeitos do tratamento. 

(PAGANI; PAGANI JÚNIOR, 2006). 

A mensuração da QV do paciente portador de câncer é um importante recurso para 

avaliar os resultados do tratamento na perspectiva do paciente. O acompanhamento dos 

sintomas da doença e dos efeitos adversos do tratamento são fatores que influenciam 

diretamente a QV dos pacientes oncológicos (ALVES et al., 2012). 

Avaliar a QVRS de pacientes com câncer é complexo pela sua subjetividade e 

multidimensionalidade, além de não existir um padrão-ouro. Por isso é tão importante que o 

instrumento utilizado seja validado e confiável (ANDRADE; SAWADA; BARICHELLO, 

2013). É uma tarefa difícil, mas os instrumentos que estão sendo desenvolvidos, traduzidos e 

validados para vários países têm apresentado boa capacidade psicométrica e indicados por 

pesquisadores da área (GORDIA et al., 2011).  

As medidas de impacto de saúde bucal na QV de crianças é um campo a ser 

explorado, apesar dos avanços existentes (TESCH; OLIVEIRA; LEÃO, 2007). A escolha do 

instrumento de QV deverá ser feita de maneira cuidadosa, buscando instrumentos sensíveis 

para avaliar a QVRS (ANDRADE; SAWADA; BARICHELLO, 2013). 

As medidas de avaliação da QV podem ser classificadas como genéricas ou 

específicas. As medidas genéricas não avaliam impactos de patologia específica, são mais 

adequadas a estudos epidemiológicos que objetivam o planejamento e avaliação do sistema de 
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saúde. As específicas podem ser utilizadas em estudos com pessoas com experiência de 

doenças (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; CASTRO; PORTELA; LEÃO, 2007), agravos ou 

intervenções médicas, como doenças crônicas, a exemplo do câncer, diabetes, hepatites, 

artrites crônicas, asma brônquica dentre outras, e suas possíveis sequelas do tratamento, ou 

ambos, ainda doenças ou agravos agudos, como problemas neurológicos pós-traumáticos, 

transplantes, medicamentos de uso prolongado (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Podem 

avaliar também os impactos de doenças na cavidade bucal (CASTRO; PORTELA; LEÃO, 

2007).  

Entre os instrumentos genéricos e específicos, cada um apresenta suas vantagens e 

também desvantagens, por exemplo, geralmente os específicos são clinicamente mais 

sensíveis para detecção de alterações, pois são desenvolvidos para avaliar a QV cotidiana dos 

indivíduos em doenças e procedimentos médicos. Muitos apresentam indicadores para 

aspectos subjetivos no tocante à doença (MONTEIRO et al., 2010). 

Primeiramente foram elaborados os questionários genéricos buscando quantificar 

distúrbios da saúde na visão do paciente. Podem ser aplicados em casos de vários tipos de 

doença, tipos de tratamentos ou intervenções médicas, culturas e lugares diferentes. Os 

questionários genéricos são melhores em abranger a condição de saúde no geral, porém, não 

apreendem as condições clínicas específicas de determinada doença. Já os questionários 

específicos, avaliam uma patologia específica e podem quantificar ganhos de saúde após o 

tratamento. Sua grande vantagem é detectar mudanças no desenvolvimento da doença, e eles 

são de fácil compreensão e aplicação. Ao se determinar qual doença se quer avaliar, 

destacam-se os seus sintomas mais relevantes e níveis de gravidade, quanto impactam na vida 

do paciente. Frequentemente são divididos em domínios que dizem respeito à sensação 

somática, função física, emocional e social (PAGANI; PAGANI JÚNIOR, 2006). 

Existem atualmente vários medidas de avaliação da QV, a maior parte delas é 

específica, em outras palavras, avaliam a variável em função de uma condição particular 

(PEDROSO et al., 2013). O número de instrumentos que avaliam QV vem crescendo 

(BUCZYNSKI; CASTRO; SOUZA, 2008; MONTEIRO et al., 2010), são em sua maioria 

desenvolvidos nos Estados Unidos, enquanto isso, em outros países há pesquisas com o 

objetivo de traduzi-los para aplicar em diversos lugares. Contudo, a tradução deles não é 

suficiente, deve-se adequá-los a outros idiomas e culturas (MONTEIRO et al., 2010). 

A adaptação cultural de um instrumento permite que o pesquisador tenha menos gastos 

financeiros e de tempo, além de ter a vantagem de como medida comum para QVRS 

proporciona comparações de grupos culturais diferentes. Mas para serem utilizados 
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confiavelmente eles devem passar por etapas que testam a sua fidedignidade. Geralmente 

estes questionários são auto administráveis, mas existem os que podem ser aplicados pelo 

entrevistador, que tem como vantagem que poucos itens não são respondidos e são bem 

compreendidos pelo entrevistado. Nesses casos são necessários treinamentos da equipe de 

pesquisadores que irá realizar as entrevistas para que seja padronizada a abordagem ao 

entrevistado. Por outro lado, quando o questionário é auto administrado, as vantagens vêm da 

maior chance do entrevistado emitir opinião verdadeira, porque não há contato direto com o 

entrevistador. Mas as chances de não resposta de alguns itens ou incompreensão em algumas 

questões são aumentadas (PAGANI; PAGANI JÚNIOR, 2006). 

Diversos questionários específicos que avaliam QV nos efeitos em longo prazo e 

imediatos do tratamento de crianças com câncer estão disponíveis (KLASSEN et al., 2010) e 

esse número vem crescendo (KLASSEN et al., 2010; GORDIA, 2011). Foram desenvolvidos 

uma variedade de ferramentas que utilizam o auto relato para acessar o próprio desempenho 

funcional, estado de saúde e de QVRS (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). A 

idade deve ser considerada, observando vocabulário, instruções, estrutura das frases, conteúdo 

e opções de resposta adequadas às faixas etárias (BUCZYNSKI; CASTRO; SOUZA, 2008). 

Chang e Yeh (2005) observaram que, em se tratando de crianças com câncer, por 

estarem sujeitas a apresentar limitações de desenvolvimento, ou mesmo pela gravidade da 

doença, os pais podem fornecer informações válidas sobre sua QV. Já para adolescentes com 

câncer, o relato do pai sobre a QV do filho variou significativamente do auto relato.  

Em uma busca na literatura foram encontrados vinte e seis artigos publicados nos 

últimos dez anos (período de 2004 a 2014), nos quais onze questionários diferentes para 

avaliar QV em crianças e adolescentes com câncer foram identificados, são eles: PedsQL
TM 

(Pediatric Quality of Life™), TACQOL, QOLCC, DCGM, MSAS, CHQ, KPS, HUI, 

EORTC, QLQ, ICF-CY. O mais utilizado foi o PedsQL
TM

, pois dezesseis estudos fizeram uso 

dele, em segundo lugar em utilização ficaram o TACQOL e o QOLCC utilizados por dois 

estudos.  

A versão brasileira do Cancer Module 3.0 PedsQL ™ pode ser utilizada para avaliar 

QV de crianças e adolescentes com câncer uma vez que  apresenta reprodutibilidade adequada 

e boa validade da escala (SCARPELLI et al., 2008b), é portanto um dos questionários 

recomendados para uso (KLASSEN et al., 2010). 

O quadro 2 apresenta uma síntese das informações de cada estudo encontrado. 
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Quadro 2 - Síntese dos artigos pesquisados em bases nacionais e internacionais, João Pessoa, 2014 
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Aarsen et al., 

2006 
Holanda Transversal 

Pais e 

pacientes 
1-14 Não TACQOL Específico 

Ramchandren 

et al., 2009 

Estados 

Unidos 
Transversal Pacientes 8-18 Não PedsQL Genérico 

Chang e Yeh, 

2005 
Taiwan Transversal 

Pais e 

pacientes 
7-18 Não QOLCC Específico 

af Sandeberg, 

2010 
Suécia Longitudinal Pacientes 7-16 Não DCGM-37 Genérico 

Baggott et al., 

2009 

Estados 

Unidos 
Longitudinal Pacientes 10-18 Não 

MSAS, 

PedsQL, e 

KPS 

Ambos 

Phipps et al., 

2007 

Estados 

Unidos 
Transversal Pacientes 7-18 Não CHQ Genérico 

Parsons et al., 

2012 

Estados 

Unidos 
Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
13-18 Não PedsQL Ambos 

Madden et 

al., 2010 

Estados 

Unidos 
Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
2-18 Não PedsQL Ambos 

Sato et al., 

2010 
Japão Transversal 

Pais e 

pacientes 
2-18 Não PedsQL Ambos 

Klassen et al., 

2009 
Canadá Transversal Pais 0-18 Não PedsQL Genérico 

Zareifar et 

al., 2012 
Irã Transversal 

Pais e 

pacientes 
6-18 Não 

EORTC, 

QLQ-C30 
Genérico 

Gohar et al., 

2011 

Estados 

Unidos 
Transversal 

Pais e 

pacientes 
2-18 Não PedsQL Genérico 

Geyer et al., 

2011 

Estados 

Unidos 
Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
6-19 Não PedsQL Genérico 

Furlong et al., 

2012 

Estados 

Unidos 
Longitudinal Pacientes 5-19 Não HUI Genérico 

Cheng et al., 

2011 
Canadá Transversal 

Pais e 

pacientes 
0-18 Não HUI Genérico 

Landolt et al., 

2006 
Suíça Transversal Pacientes 6-15 Não TACQOL Específico 

Hansson et 

al., 2013 
Dinamarca Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
0-18 Não PedsQL Ambos 

Bensink et 

al., 2007 
Austrália Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
2-18 Não 

PedsQL e 

HUI 
Genérico 

Scarpelli et 

al., 2008b 
Brasil Transversal 

Pais e 

pacientes 
2-18 Não PedsQL Ambos 

Ji et al., 2011 China Transversal 
Pais e 

pacientes 
2-18 Sim PedsQL Ambos 

Oren et al., 

2012 
Canadá Transversal 

Pais e 

pacientes 
10-18 Sim PedsQL Genérico 

Palmer et al., 

2007 

Estados 

Unidos 
Transversal 

Pais e 

pacientes 
2-18 Sim PedsQL Ambos 

Yeh, Hung e 

Chao, 2005 
Taiwan Transversal 

Pais e 

pacientes 
7-18 Não QOLCC Específico 

Ajovalasit et 

al., 2009 
Itália Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
0-18 Não ICF-CY Específico 

Lau et al., 

2010 
Hong Kong Longitudinal 

Pais e 

pacientes 
0-18 Não PedsQL Ambos 

Tsuji et al., 

2011 
Japão Transversal 

Pais e 

pacientes 
0-18 Não PedsQL 

Ambos 
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Existem poucos estudos na literatura internacional e nacional abordando a relação QV, 

saúde bucal e câncer infantil. Percebe-se ainda que, no Brasil, estudos que avaliam QVRS de 

crianças e adolescentes atualmente são escassos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este estudo obteve o consentimento da instituição onde foi realizada a coleta de dados 

(Anexo IV) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS nº 0411/13, em 

22 de julho de 2013 (Anexo V). Foram levados em consideração todos os aspectos éticos e 

legais, segundo a Resolução 466/2012, que diz respeito a pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa é parte de um estudo maior que é realizado no Hospital Napoleão 

Laureano desde 2011. O estudo foi realizado na ala pediátrica do referido Hospital, que é a 

unidade principal da Fundação Napoleão Laureano, entidade filantrópica e de utilidade 

pública Federal, Estadual e Municipal, por ela é mantido, dirigido, administrado e tem por 

finalidade: Tratar de pessoas portadoras de enfermidades neoplásicas; Servir de campo de 

aprendizado nas atividades relacionadas à assistência médica hospitalar; Contribuir para a 

educação sanitária da comunidade; Colaborar no aperfeiçoamento de profissionais 

relacionados à assistência à saúde e estudo científico. O Hospital possui 50 anos de existência 

e cresceu muito nos últimos anos (HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, 2014). O citado 

Hospital é referência em diagnóstico e tratamento do câncer em todo o estado da Paraíba. O 

setor de Pediatria dessa instituição fica localizado em um anexo do Hospital, é composto por 

um ambulatório, onde são feitas consultas e exames, três consultórios médicos, um 

consultório odontológico e uma ala com 12 quartos que suportam 19 leitos de internação, 

conta também com um espaço de recreação, a brinquedoteca. Existem duas casas de apoio às 

crianças e seus acompanhantes, principalmente para os que vêm do interior do Estado, a fim 

de oferecer mais conforto aos pacientes durante o período de tratamento. 
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4.3 TIPOLOGIA DA PESQUISA  

 

Trata-se de um levantamento epidemiológico observacional, uma vez que foi feita 

apenas a observação sem intervir em qualquer aspecto, e transversal, pois a coleta foi 

realizada em um único momento. Estudo analítico de natureza descritiva e inferencial com 

abordagem quantitativa, caracterizada pela quantificação dos dados coletados. Como foram 

levantados dados a partir de prontuários dos pacientes, é também uma pesquisa documental, 

onde se coletou dados a partir de documentos (LAKATOS; MARCONI, 2007).    

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi constituída por todos os pacientes oncológicos em 

atendimento na ala pediátrica do Hospital Napoleão Laureano e seus cuidadores, no período 

da coleta dos dados (setembro de 2013 a setembro de 2014).  

A amostra foi selecionada por conveniência, ou seja, a pesquisa foi feita apenas com 

os indivíduos elegíveis que se encontravam no local do estudo, no exato momento em que 

estava acontecendo a coleta dos dados. Para seleção da amostra, foram adotados os critérios 

de inclusão e exclusão citados na próxima seção. 

 

4.4.1 Critérios de Inclusão 

 

Crianças e adolescentes em atendimento no Hospital Napoleão Laureano, de ambos os 

sexos, na faixa etária de 2 a 18 anos, acometidos por neoplasias malignas, sob tratamento 

oncológico em suas variadas fases, ou os pacientes que estavam em fase de controle da 

doença, ou seja, pelo menos um mês após o tratamento, no período da coleta dos dados, bem 

como seus responsáveis. 

 

4.4.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas as crianças e adolescentes que não atenderam aos critérios de 

inclusão citados anteriormente, também foram excluídos os que eram portadores de outras 

doenças crônicas além do câncer. Para os pacientes que apresentaram grande 

comprometimento neurológico, não conseguindo responder ao questionário, o instrumento foi 

respondido apenas pelo cuidador. Foram excluídos também os pacientes que, em qualquer 



57 

idade, não permitiram a realização do exame e/ou entrevista, e também aqueles que com 

idades entre 12 e 18 anos não assinaram o Termo de Assentimento, bem como os pacientes 

cujos responsáveis não concordaram em participar da pesquisa, não assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação do paciente menor de 18 anos 

e/ou para a própria participação. 

 

4.5 INSTRUMENTOS 

 

Os questionários utilizados para avaliação da QV dos pacientes foram o “Pediatric 

Quality of Life™ Cancer Module”, ou seja, o PedsQL
TM

 versão 3.0, desenvolvido por Varni 

et al. (1998), validado para o Brasil por Scarpelli et al. (2008a) e também o “Pediatric Quality 

of Life Inventory
TM 

Generic Core Scales
”
,
 
ou seja,

 
o PedsQL

TM
 versão 4.0, desenvolvido por 

Varni, Seid e Rode (1999), validado para o Brasil por Klatchoian et al. (2008) (Anexo 1).  O 

PedsQL
TM

 4.0 é um instrumento genérico contendo 23 itens divididos em quatro escalas ou 

domínios: função física (8 itens), função emocional (5 itens), função social (5 itens), e por 

último a função escola (5 itens). O PedsQL
TM

 3.0 é o módulo específico para Câncer, e possui 

27 itens divididos em 8 escalas: dor e ferimentos (2 itens), náuseas (5 itens), ansiedade nos 

procedimentos (3 itens),  ansiedade no tratamento (3 itens) , preocupação (3 itens), problemas 

cognitivos (5 itens), aparência física percebida (3 itens), e a comunicação (3 itens) (VARNI et 

al., 2002). Os questionários são destinados às faixas etárias de 2-4 anos, 5-7 anos, 8-12 e 13-

18 anos, o paciente responde a um questionário e seu cuidador a outro com as mesmas 

questões mudando apenas a abordagem na primeira ou terceira pessoa. Pacientes na faixa 

etária de 2-4 anos não respondem, leva-se em consideração apenas o relato do cuidador. 

Para ambos os questionários a escala de resposta é do tipo “Likert”, o método de 

pontuação é igual para os dois módulos. As respostas variam entre 0 (nunca tem dificuldade); 

1 (quase nunca tem dificuldade); 2 (algumas vezes tem dificuldade); 3 (frequentemente tem 

dificuldade); 4 (quase sempre tem dificuldade), e são transformados em escores (0 = 100, 1 = 

75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0).  Para as versões adaptadas às crianças de 5 a 7 anos, existem apenas 

3 opções de resposta: “nunca”, “algumas vezes”, “quase sempre” (100, 50, 0) e é utilizada 

uma Escala de Faces. Escores mais altos indicam melhor QVRS. Após a soma dos escores, 

pode-se dividir pelo número de itens respondidos. Existem duas maneiras de analisar os dados 

da escala genérica, analisando cada função: física, emocional, social, escola. Ou ainda por 

saúde física, correspondente à função física, e saúde psicossocial que seria a média das 

funções emocional, social e escolar (VARNI et al., 2002). 
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Dados referentes à caracterização socioeconômica, utilização dos serviços 

odontológicos, morbidade bucal referida, auto percepção e impactos em saúde bucal também 

foram coletados utilizando a mesma ficha utilizada para a coleta dessas informações no 

projeto SB BRASIL 2010 (BRASIL, 2009a) (Anexo III).  

O instrumento empregado para exame bucal também foi o mesmo utilizado no 

levantamento epidemiológico nacional (BRASIL, 2009a) (Anexo I), adotando-se os mesmos 

códigos e critérios, sendo obtidas informações quanto à cárie dentária e necessidade de 

tratamento, condição periodontal, condição oclusal, traumatismo dentário, fluorose e uso e 

necessidade de prótese. Ainda foi utilizado no exame bucal o Guia de Avaliação Oral (OAG) 

desenvolvido por Eilers et al. (1998) e modificado por Cheng, Chang e Yuen (2004) (Anexo 

II), é uma avaliação da mucosa bucal que consta de questões indicativas de efeitos adversos 

do tratamento oncológico. 

Excetuando-se os dados referentes à QVRS, as variáveis coletadas mediante 

entrevistas foram respondidas diretamente pelos pacientes quando esses eram maiores de 12 

anos, no caso dos menores, as perguntas eram direcionadas ao cuidador. 

 

4.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

4.6.1 Variável Dependente 

 

 No presente estudo, consideramos a variável “Qualidade de vida” obtida a partir das 

médias das pontuações dos escores do questionário PedsQL
TM

 versão 3.0. É uma variável 

originalmente contínua que para transformá-la em dicotômica, neste estudo, foi adotado o 

seguinte critério: 

-Os pacientes que obtiverem médias de escores iguais ou menores a 50 foram 

considerados com prejuízo na sua qualidade de vida, recebendo valor 1. 

-Os pacientes que obtiveram média de escores acima de 50 foram considerados sem 

prejuízo na qualidade de vida, recebendo valor 0.  

Este critério foi adotado pela pesquisadora do presente estudo, levando em 

consideração que o paciente que recebeu pontuação média de 50 está apenas com 50% da 

média máxima, portando teve como resposta para todas as perguntas a expressão “algumas 

vezes” indicando que tem algum grau de dificuldade em todas as questões, ou respondeu ter 
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muita dificuldade em algumas perguntas mesmo que em outras não tenha nenhuma 

dificuldade. 

 

4.6.2 Variáveis Independentes 

 

As variáveis foram coletadas a partir de exame clínico da cavidade bucal, de 

entrevista, e de informações do prontuário. No Quadro 3 estão as classificações de cada 

variável, bem como sua categorização. 

 

Quadro 3 - Categorização das variáveis independentes 
 

Variável Classificação Categorização 

-Bens na residência Numérica - 

-Pessoas que moram na mesma casa Numérica - 

-Cômodos para dormitório na casa Numérica - 

-CPO-D (soma dos elementos dentários permanentes 

cariados, perdidos ou obturados) 

-ceo-d (soma dos elementos dentários decíduos 

cariados, com indicação de extração/perdidos 

precocemente ou obturados) 

Numérica - 

-Elementos dentários cariados permanentes 

-Elementos dentários cariados decíduos 
Numérica - 

-Elementos dentários permanentes perdidos 

-Elementos dentários decíduos com indicação de 

extração/perdidos precocemente 

Numérica - 

-Elementos dentários permanentes obturados 

-Elementos dentários decíduos obturados 
Numérica - 

Incisivos, caninos ou pré-molares permanentes 

perdidos: 

-arco superior 

-arco inferior 

Numérica - 

-Diastema em milímetros (Para 12 e 15 a 19 anos) Numérica - 

-Mordida aberta vertical em milímetros (Para 12 e 15 a 

19 anos) 

Numérica - 

Desalinhamento anterior em milímetros: 

-maxilar 

-mandibular 

(Para 12 e 15 a 19 anos) 

Numérica - 

 

Continua 
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Continuação 

Variável Classificação Categorização 

Overjet anterior em milímetros: 

-maxilar 

-mandibular 

(Para 12 e 15 a 19 anos) 

Numérica - 

-Soma dos escores da avaliação do OAG modificado Numérica - 

-Média total da pontuação do instrumento específico 

de qualidade de vida no relato do paciente. 
Numérica - 

-Média total da pontuação do instrumento específico 

de qualidade de vida no relato do cuidador 
Numérica - 

-Média total da pontuação do instrumento genérico da 

qualidade de vida no relato do paciente 
Numérica - 

-Média total da pontuação do instrumento genérico da 

qualidade de vida no relato do cuidador 
Numérica - 

Médias das pontuações do instrumento genérico no 

relato do paciente nos domínios: 

-físico 

-social 

-emocional 

-escolar 

-saúde física (função física) 

-saúde psicossocial (média das funções: social, 

emocional e escolar) 

Numérica - 

Médias das pontuações do instrumento genérico no 

relato do cuidador nos domínios: 

-físico 

-social 

-emocional 

-escolar 

-saúde física (função física) 

-saúde psicossocial (média das funções: social, 

emocional e escolar) 

Numérica - 

-Diagnóstico da Patologia de base Nominal 

1- Leucemia ou Linfoma 

2-Tumor sólido 

3-Tumor cerebral 

-Sexo Nominal 
1- Masculino 

2- Feminino 

-Cor Nominal 

1- Branca 

2- Preta 

3- Amarela 

4- Parda 

5- Indígena 

-Cuidador Nominal 

1- Mãe 

2- Pai 

3- Outro 

-Fase Nominal 1- Em tratamento 

2- Tratamento finalizado 

-Cidade onde reside Nominal 1- Grande João Pessoa-PB 

2- Outras cidades 

Continua 
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Continuação 

Variável Classificação Categorização 

-Tratamento instituído Nominal 

1- Quimioterapia 

2- Radioterapia 

3- Cirurgia 

4- Quimioterapia e 

Radioterapia 

5- Quimioterapia e Cirurgia 

6- Radioterapia e Cirurgia 

7- Quimioterapia, 

Radioterapia e Cirurgia 

-Condição da coroa de cada elemento dentário para 

contabilização do CPO-D e ceo-d 

 

Nominal 

0 ou A- Coroa hígida 

1 ou  B- Coroa Cariada 

2 ou C- Coroa Restaurada 

mas cariada 

3 ou D- Coroa Restaurada e 

sem cárie 

4 ou E- Dente perdido 

devido à càrie 

5 ou F- Dente perdido por 

outra razão 

6 ou G- Selante 

7 ou H- Apoio de ponte ou 

coroa 

8 ou K- Coroa não 

erupcionada 

T- Trauma ou fratura 

(decíduo ou permanente) 

9 ou L- Dente excluído 

Obs.: Números para 

elementos dentários 

permanentes e letras para 

elementos dentários 

decíduos 

-Necessidade de tratamento odontológico de cada 

elemento 
Nominal 

0- Nenhum tratamento 

1- Restauração de uma 

superfície dentária 

2- Restauração de duas ou 

mais superfícies dentárias 

3- Coroa por qualquer razão 

4- Faceta estética 

5- Tratamento pulpar e 

restauração 

6- Extração 

7- Remineralização de 

mancha branca 

8- Selante 

9- Sem informação 

(elemento não erupcionado) 

-Sobressaliêcia 

(Para 5 anos) 
Nominal 

0- Normal 

1- Aumentada 

2- Topo a topo 

3- Cruzada anterior 

9- Não se aplica 

-Sobremordida 

(Para 5 anos) 

Nominal 0- Normal 

1- Reduzida 

2- Aberta 

3- Profunda 

9- Não se aplica 

-Presença de mordida cruzada posterior (Para 5 anos) Nominal 0- Presença 

1- Ausência 

9- Não examinado 

Continua 
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Continuação 

Variável Classificação Categorização 

-Dor de dente nos últimos 6 meses Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Necessidade de tratamento odontológico na opinião 

do entrevistado 
Nominal 

0- Não 

1- Sim 

9- Não sabe 

-Dificuldade para comer ocasionada pelos dentes Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Incômodo no ato da escovação dentária Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Nervoso ou irritado por causa dos dentes Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Deixou de sair por causa dos dentes Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Deixou de praticar esportes por causa dos dentes Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Dificuldade para falar ocasionada pelos dentes Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Vergonha de sorrir Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Dificuldades para estudar por causa dos dentes Nominal 
0- Não 

1- Sim 

-Dificuldade para dormir ou dormiu mal por causa dos 

dentes 
Nominal 

0- Não 

1- Sim 

-Motivo do uso dos serviços de saúde bucal Nominal 

1- Revisão, prevenção ou 

check-up 

2- Dor 

3- Extração 

4- Tratamento 

5- Outros 

8- Não se aplica (nunca foi) 

-Local da última consulta odontológica Nominal 

1- Serviço público 

2- Particular 

3- Hospital Napoleão 

Laureano 

4- Outros 

8- Não se aplica (nunca foi) 

-Faixa etária em anos Ordinal 

1- 2-4 

2- 5-7 

3- 8-12 

4- 13-18 

-Faixa de renda em reais Ordinal 1- Até 250 

2- 251-500 

3- 501- 1500 

4- 1501-2500 

5-2501-4500 

6-4501-9500 

7- Mais de 9500 

8-Não sabe ou não 

respondeu 

Continua 
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Continuação 

Variável Classificação Categorização 

-Grau de escolaridade do cuidador Ordinal 

1- Não estudou na escola 

2- Fez curso de 

alfabetização de adultos 

3- Até o quinto ano do 

ensino fundamental 

4- Até o nono ano do ensino 

fundamental 

5- Ensino médio completo 

6- Ensino superior completo 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Voz Ordinal 

1- Normal 

2- Rouca; 

3- dificuldade ou dor ao 

falar 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Deglutição Ordinal 

1- Normal 

2- Dor 

3- Incapacidade 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Lábios Ordinal 

1- Normal 

2- Seco ou rachado 

3- Ulcerado sangrante 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Língua Ordinal 

1- Normal 

2- Perda de papilas com 

aparência brilhante, com ou 

sem vermelhidão 

3- Empolada ou rachada 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Saliva Ordinal 

1- Normal 

2- Espesso ou viscoso 

3- Ausente 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Mucosa 

jugal e palatina 
Ordinal 

1- Normal 

2- Avermelhada ou 

esbranquiçada sem 

ulceração 

3- Ulceração com ou sem 

sangramento 

-Escores da avaliação do OAG modificado: Mucosa 

interna do lábio 
Ordinal 

1- Normal 

2- Avermelhada ou 

esbranquiçada sem 

ulceração 

3- Ulceração com ou sem 

sangramento 

-Escores da avaliação do OAG modificado: gengiva Ordinal 

1- Normal 

2- Presença de edema com 

ou sem vermelhidão 

3- sangramento espontâneo 

ou à pressão. 

-Grau de fluorose (Para 12 anos) Ordinal 0- Normal 

1- Questionável 

2- Muito leve 

3- Leve 

4- Moderada 

5- Grave 

9- Não se aplica 

Continua 
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Continuação 

Variável Classificação Categorização 

-Traumatismo nos elementos 12, 11, 21, 22, 42, 41, 31, 

32 (Para 12 anos) 
Ordinal 

0- Nenhum traumatismo  

1- Fratura de esmalte 

2- Fratura de esmalte e 

dentina 

3- Fratura de esmalte e 

dentina com exposição 

pulpar 

4- Ausência do dente 

devido ao traumatismo  

9- Não se aplica 

-Bolsa periodontal (Para 12 e 15 a 18 anos) Ordinal 

0- Ausência 

1- Presença de bolsa rasa 

(entre 4 e 5mm) 

2- Bolsa profunda (pelo 

menos 6mm) 

X- Sextante excluído 

9- Não examinado 

Uso de prótese dentária 

-superior 

-inferior 

(Para 15 a 18 anos) 

Ordinal 

0- Não usa 

1- Usa ponte fixa 

2- Usa mais de uma ponte 

fixa 

3- Usa prótese parcial 

removível 

4- Usa uma ou mais pontes 

fixas ou próteses parciais 

removíveis 

5- Prótese total 

9- Não se aplica.  

(Para cada arcada: superior 

e inferior) 

-Necessidade de prótese dentária 

-superior 

- inferior 

(Para 15 a 18 anos) 

Ordinal 

0- Sem necessidade 

1- Necessidade de uma 

prótese fixa ou removível 

para substituir um elemento 

2- Necessidade de uma 

prótese fixa ou removível 

para substituição de mais de 

um elemento 

3- Necessita de uma 

combinação de próteses 

(fixa ou removível), para 

substituir mais de um 

elemento 

4- Necessita de prótese total 

9- Não se aplica 

-Relação molar ântero-posterior (Para 12 e 15 a 18 

anos) 
Ordinal 

0- Normal 

1- Meia cúspide 

2- Cúspide inteira 

X- Não foi possível avaliar 

(falta do elemento) 

-Presença de apinhamento na região de incisivos (Para 

12 e 15 a 18 anos) 

Ordinal 0- Sem apinhamento 

1- Apinhamento em um 

seguimento 

2- Apinhamento nos dois 

seguimentos 

X- Não avaliado 

Continua 
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Continuação 

Variável Classificação Categorização 

-Presença de espaçamento na região de incisivos (Para 

12 e 15 a 18 anos) 
Ordinal 

0- Sem espaçamento 

1- Espaçamento em um 

segmento 

2- Espaçamento nos dois 

seguimentos 

X- Não avaliado 

-Chave de caninos (Para 5 anos) Ordinal 

0- Classe I 

1- Classe II 

2- Classe III 

9- Não avaliado 

-Classificação da intensidade da dor de dente Ordinal 

Entre 1 e 10 

1- Pouca dor 

10- Dor muito forte 

-Período da última visita ao cirurgião-dentista Ordinal 

1- Menos de um ano 

2- Um a dois anos 

3- Três anos ou mais 

8- Não se aplica 

-Avaliação da qualidade do atendimento da última 

visita odontológica 
Ordinal 

1- Muito boa 

2- Boa 

3- Regular 

4- Ruim 

5- Muito ruim 

8- Não se aplica 

-Grau de satisfação com os dentes Ordinal 

1- Muito satisfeito 

2- Satisfeito 

3- Nem satisfeito nem 

insatisfeito 

4- Insatisfeito 

5- Muito insatisfeito 

 

 

4.7 COLETA DOS DADOS 

 

4.7.1 Procedimentos 

 

Utilizou-se a técnica da observação direta intensiva com uso de questionário 

estruturado para registro dos exames clínicos e entrevistas (LAKATOS; MARCONI, 2007). 

Optou-se pela aplicação do instrumento de coleta na forma de entrevista para melhor 

entendimento das questões pelos participantes. Informações como diagnóstico e último dia de 

terapia oncológica foram coletadas nos prontuários. A abordagem foi efetuada durante a 

espera de consultas ao médico, consistindo em dois momentos que serão detalhados a seguir. 
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4.7.2 Entrevista 

 

Foi solicitada a permissão para a realização da entrevista em um ambiente reservado, 

para que as respostas não fossem ouvidas por outras pessoas, dando maior privacidade aos 

participantes. Esta etapa durou em média de 10 a 20 minutos para os cuidadores e de 20 a 45 

minutos para os pacientes. As entrevistas foram todas realizadas por uma única pesquisadora, 

as questões foram lidas pela mesma, sem limite de tempo para as respostas dos entrevistados. 

Neste momento, os instrumentos empregados foram os questionários “PedsQL™ Cancer 

Module 3.0” e “PedsQL
TM

 Generic Core Scale 4.0” e a ficha do SB BRASIL 2010 (BRASIL, 

2009a) para coleta dos dados socioeconômicos, cidade de origem, utilização de serviços 

odontológicos, morbidade bucal referida, auto percepção e impactos em saúde bucal. 

 

4.7.3 Levantamento das Condições de Saúde bucal 

 

Os exames foram efetuados no consultório odontológico da ala pediátrica do Hospital 

Napoleão Laureano. Neste momento foi utilizada a ficha de exame bucal do SB Brasil 2010 

(BRASIL, 2009a), registrando-se o tempo médio de 5 minutos para sua realização. 

Os pacientes foram submetidos ao exame clínico para avaliação de sua condição de 

saúde bucal, utilizando-se jogos clínicos padronizados pela Organização Mundial da Saúde, 

que constam de um espelho bucal e sonda da OMS (CPI) devidamente esterilizados, conforme 

as normas de biossegurança do Ministério da Saúde. 

A equipe de trabalho para realização dos exames clínicos foi formada por duas 

examinadoras devidamente treinadas e calibradas a partir dos critérios estabelecidos pelo SB 

Brasil 2010 (BRASIL, 2009a). O processo de calibração deu-se mediante a avaliação clínica 

da saúde bucal de escolares de João Pessoa/PB nas faixas etárias de 5-12 anos e 15-19 anos, 

sendo um total de 15 indivíduos avaliados para cada faixa etária. Os exames foram realizados 

em uma sala da escola com iluminação natural adequada, utilizando para isso os mesmos 

instrumentos utilizados na coleta de dados e os resultados. A figura 6 ilustra a etapa 

calibração das examinadoras, a qual foi precedida por uma discussão teórica. 
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Figura 6 - Calibração das examinadoras 
 

 

Fonte: Arquivos do grupo de pesquisa. 

 

O índice kappa (k) inter examinador obtido foi acima do valor recomendado (k>0,65), 

como podemos observar no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Valor kappa do exame dentário 
 

Examinadora 1 Má oclusão 
DAI (condição da 

oclusão dentária) 

Cárie nos 

elementos 

permanentes 

Cárie nos 

elementos 

decíduos 

Coef. Kappa 0,890 0,787 0,803 0,776 

Examinadora 2 Má oclusão 
DAI (condição da 

oclusão dentária) 

Cárie nos 

elementos 

permanentes 

Cárie nos 

elementos 

decíduos 

Coef. Kappa 0,890 0,728 0,818 0,860 

 

Também foi realizada nas crianças e adolescentes em tratamento, a avaliação da 

mucosa bucal, mediante aplicação do (OAG) modificado, com prévia calibração das 

examinadoras. A calibração para mucosite foi feita no ambiente do consultório odontológico 

onde ocorreu a coleta de dados da pesquisa, foram avaliadas 20 crianças. O índice kappa (k) 

inter examinador também foi acima do valor recomendado (k>0,65), como mostra o quadro 5. 
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Quadro 5 - Valor kappa exame mucosa bucal 
 

Examinadora 1 Examinadora 2 

0,844 0,874 

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados oriundos da coleta foram organizados em uma planilha eletrônica do 

Microsoft Office Excel 2010, para posterior análise por meio do software R, versão 3.1.1. A 

análise dos dados foi realizada mediante métodos de estatística descritiva e inferencial. 

Quanto à estatística descritiva, para as variáveis numéricas foram utilizadas medidas 

de tendência central e dispersão. Com o objetivo de sintetizar e descrever os resultados, foram 

utilizados tabelas, quadros e textos, resultando em uma maior compreensão dos resultados. 

Na estatística inferencial, a regressão logística foi utilizada como modelo de decisão 

para identificar o conjunto de variáveis que possuem maior impacto na QV dos pacientes do 

estudo e com isso auxiliar na decisão de procedimentos que melhorem a QV dos portadores 

de câncer infantil. É importante citar que foi adotado um nível de significância estatística de 

30% no teste qui-quadrado feito para seleção inicial das variáveis que entraram no modelo de 

regressão logística final ajustado, onde o nível de significância adotado foi de 5%. 

Nesta seção, após considerações sobre a tomada de decisão, será apresentado um breve 

comentário sobre o uso da regressão logística binária, e em seções subsequentes serão 

abordadas as características desse modelo e técnicas para verificação da qualidade do modelo 

ajustado. 

 

4.9 TOMADA DE DECISÃO 

 

Na vida estamos constantemente tomando decisões, levando em consideração um 

grande número de fatores. É natural que as pessoas não pensem da mesma maneira na hora de 

decidir. A escolha por meio da intuição não nos permite identificar quais fatores ou variáveis 

foram responsáveis por aquela decisão. A ciência tem o papel de controlar, manipular e medir 

as variáveis que são consideradas relevantes ao entendimento do fenômeno em questão, etapa 

essencial para se conhecer as relações, encontrar ou propor leis que expliquem o fenômeno 

estudado. Embora sejam muitas as dificuldades em gerar informações a partir do 

conhecimento, principalmente quando se trata da avaliação estatística das informações 

(VICINI, 2005). 
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A tomada de decisão está presente no dia-a-dia de trabalho de qualquer pessoa. Em 

especial, no caso dos gestores, ela é parte da função, ou seja, é tão importante quanto qualquer 

outra atividade do cargo. As organizações cada vez mais necessitam tomar decisões acertadas 

em um espaço de tempo mais reduzido. Cresce a busca em investigar e construir modelos, 

com o objetivo de uma aplicação melhor dos métodos e técnicas no processo de tomada de 

decisão organizacional com base na informação. A organização que não tem informações para 

subsidiar suas decisões estará em desvantagem em relação às outras. As informações servem 

para analisar em menor tempo as alternativas para uma situação, dando condições de 

reproduzir eficazmente o resultado decorrente da decisão tomada (LOUSADA; VALENTIM, 

2013). 

 

4.10 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

Os modelos de regressão são utilizados nas diversas áreas do conhecimento, como por 

exemplo, na economia, contabilidade, medicina, finanças, entre outras. Ademais, é difícil 

supor que uma variável independente em um estudo seja influenciada tão somente por meio 

da relação linear de variáveis explicativas (HOSMER; LEMESHOW, 2000; FÁVERO et al., 

2009), de modo que relações não-lineares podem ajudar na compreensão dos mais diversos 

fenômenos (FÁVERO et al., 2009). 

O modelo de regressão logística teve sua origem, na área da saúde, em meados de 

1960, mas somente começou a ser difundida a partir do desenvolvimento de pacotes 

estatísticos e da elevada capacidade de processamento dos computadores. A aplicação da 

regressão logística não ficou restrita apenas a área da saúde, expandiu-se rapidamente por 

outras áreas, como na economia, mineração, transportes sensoriamento remoto, e nas ciências 

sociais, para modelar relações que envolvessem uma variável dependente dicotômica 

associada a um conjunto de variáveis preditoras (CORRAR, PAULOS, DIAS FILHO, 2007).  

No modelo de regressão logística, o objetivo é descrever a relação entre a variável 

dependente Y, dicotômica, e um conjunto de variáveis independentes X1, X2, ..., Xp 

(CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2000; PAULA, 2010), que podem ser contínuas, 

discretas (KIM; DAILEY, 2008) ou categóricas (PAGANO et al., 2004). A regressão 

logística é um dos métodos mais utilizados para análise de dados na área da saúde. 
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4.10.1 Modelo de Regressão Logística 

 

Como já mencionado anteriormente, neste estudo, a QV é uma variável contínua, 

obtida a partir da média dos escores do instrumento utilizado, que foi transformada em 

variável dicotômica: “0” para os pacientes que obtiverem média de escores acima de 50 (sem 

prejuízo na qualidade de vida), e “1” para pacientes que obtiverem médias de escores iguais 

ou menores a 50 (prejuízo na qualidade de vida). Alguns pesquisadores utilizam a 

dicotomização da variável do estudo, mesmo quando ela não é originalmente binária 

(PAULA, 2010). 

Uma variável dicotômica (ou binária) apresenta apenas duas categorias, rotuladas 

como “1” ou “0” ou classificadas como sucesso ou fracasso, respectivamente, podendo assim 

ser caracterizadas como uma distribuição de Bernoulli (PAULA, 2010). O valor esperado da 

variável resposta é uma probabilidade com valor restrito ao intervalo [0,1]. 

Considerando a situação descrita acima, na qual a variável resposta poderá assumir apenas 

duas possibilidades de valores, “0” ou “1” e supondo-se que o modelo tem a seguinte forma: 

 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖  
𝑇𝛽 + 𝜀𝑖  , 

 

onde: 

 

𝑥𝑖    
𝑇 =  1, 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 ,… , 𝑥𝑖𝑘    representa um vetor contendo os valores das k variáveis 

independentes para o indivíduo i; 

𝛽𝑇 = [𝛽0 ,𝛽1 ,𝛽2 ,… ,𝛽𝑘] representa o vetor de parâmetros a ser estimado e 𝜀𝑖  representa o 

erro para o i-ésimo indivíduo. 
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Além disso, a variável resposta 𝑦𝑖   assume os valores 0 ou 1. Assumindo que a variável 

resposta 𝑦𝑖  é uma variável aleatória de Bernoulli, temos que a probabilidade de 𝑦𝑖  assumir o 

valor 1 é 𝜋𝑖  e o valor 0 tem probabilidade (1 - 𝜋𝑖  ), em que 0 < 𝜋𝑖 < 1. 

_______________________________ 

𝑦𝑖                                                  P (Yi  = yi) 

_______________________________ 

1                                  P (𝑦𝑖  = 1) = πi 

_______________________________ 

0                                  P (𝑦𝑖  = 0) = 1 - πi 

 

Desde que 𝐸(ɛ𝑖) = 0 , o valor esperado da variável resposta é: 

 

𝐸(𝑦𝑖 ) = 1(𝜋𝑖 ) + 0(1 − 𝜋𝑖 ) = 𝜋𝑖 . 

 

Isto implica que: 

 

𝐸(𝑦𝑖 ) = 𝑥𝑖 
𝑇´𝛽 = 𝜋𝑖 . 

 

Então, a resposta esperada dada pela função resposta 𝐸(𝑦𝑖 )  = 𝑥𝑖  
𝑇´𝛽 é a probabilidade 

da variável resposta assumir o valor 1 (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2001). 

Entretanto, no modelo de regressão descrito por: 𝑦𝑖  = 𝑥𝑖
𝑇𝛽 + 𝜀𝑖  existem alguns 

problemas, pois a resposta é binária e o erro ɛi poderá assumir apenas dois valores: 

 

𝜀𝑖 = 1 − 𝑥𝑖
𝑇𝛽 , quando 𝑦𝑖 = 1, 

 

 𝜀𝑖 = −𝑥𝑖
𝑇𝛽 , quando 𝑦𝑖 = 0. 
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Com isso, os erros neste modelo não serão normais e a variância deles não será constante, 

pois: 

 

𝜎2 = 𝐸{𝑦𝑖 − 𝐸(𝑦𝑖)}2 

= (1 − 𝜋𝑖)
2𝜋𝑖 + (0 − 𝜋𝑖)

2(1 − 𝜋𝑖) 

= 𝜋𝑖 1 − 𝜋𝑖 . 

 

Finalmente, há uma restrição da função resposta, pois: 

 

0 ≤ 𝐸(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖 ≤ 1. 

 

Esta restrição pode acarretar problemas na escolha de um modelo linear, visto que, 

neste caso, o modelo poderia ser ajustado com valores preditivos para função resposta fora do 

intervalo entre 0 e 1. 

Geralmente, quando a variável resposta é binária, há evidências empíricas de que a 

forma da função resposta é não linear. Neste caso emprega-se uma transformação na 

expressão, que passa a se chamar função resposta logística (MONTGOMERY; PECK; 

VINING, 2001). 

Para tanto, uma transformação na expressão é necessária, passando a ser chamada de 

função resposta logística, assim expressa: 

 

                                                 𝐸 𝑦 =
𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑇𝛽) 

1+𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑇𝛽)
  ,  

 

ou analogamente: 

 

𝐸(𝑦) =
1

1+𝑒𝑥𝑝 (−𝑥𝑇𝛽)
. 

 

Hosmer e Lemeshow (2000) definem o modelo de regressão logística como mostrado a 

seguir: 

 

log 𝑖𝑡(𝜋𝑖) = 𝑙𝑛  
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
  =  𝛽0 +  𝛽1 𝑥𝑖1 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 = 

𝑖
+ 𝑖 , 
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em que: 

 

 𝑥𝑖𝑗  : representam as variáveis independentes, 𝑗 = 1,… ,𝑘, 

𝑖  : representa o erro aleatório, 

log 𝑖𝑡  𝜋𝑖  : representa o logaritmo da razão de chances entre 𝑃(𝑦 = 1) e 𝑃(𝑦 = 0), 

𝜋𝑖 = 𝑝(𝑦𝑖 = 1), 

𝛽0 e 𝛽𝑗  : são os parâmetros a serem estimados. 

 

4.10.2 Estimativas dos Parâmetros 

 

No modelo de regressão logística, o Método da Máxima Verossimilhança é utilizado 

para obter as estimativas dos parâmetros, produzindo valores para os parâmetros 

desconhecidos que maximizam a probabilidade de obtenção dos mesmos no conjunto de 

dados observados (HOSMER; LEMESHOW 2000). 

Ferreira (2013) afirma que como a variável resposta Y apresenta uma distribuição de 

Bernoulli, temos sua função distribuição de probabilidade definida por: 

 

𝑓 𝑦𝑖 ,𝜋𝑖 = 𝑃 𝑌 = 𝑦𝑗  = 𝜋𝑖
𝑦𝑖

(1 − 𝜋𝑖)
1−𝑦𝑖 . 

 

Como as observações são independentes, a função distribuição de probabilidade conjunta 

de 𝑦1,𝑦2,… , 𝑦𝑛 , será: 

 

 𝑓(𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 ,𝜋𝑖) =  𝜋𝑖

𝑦𝑖𝑛
𝑖=1 (1 − 𝜋1)1−𝑦𝑖  , em que yi = 0 ou 1. 

 

A função de verossimilhança será dada por: 

 

𝐿 𝛽 =  𝜋𝑖
𝑦𝑖

(1 − 𝜋𝑖)
1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1
 . 
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O princípio da máxima verosimilhança consiste em estimar o valor de β que maximiza a 

função de verosimilhança. Para facilitar o processo de manipulação algébrica, aplica-se o 

logaritmo natural: 

 

𝑙 𝛽 = 𝑙 𝑛 𝐿 𝛽  = 𝑙𝑛   𝜋𝑖
𝑦𝑖

(1 − 𝜋𝑖)
1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

.   

 

Então obtem-se: 

 

𝑙(𝛽) =   [𝑦𝑖 (𝛽0 
𝑛
𝑖=0 + 𝛽1 𝑥𝑖1  + ⋯+ 𝛽𝑘  𝑥𝑖𝑘  + Ɛ𝑖 = ƞ𝑖 + Ɛ𝑖) − 𝑙𝑛(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1  +

⋯+ 𝛽𝑘  𝑥𝑖𝑘  + Ɛ𝑖  = ƞ𝑖 + Ɛ𝑖))]. 

 

O valor de β que maximiza 𝑙(𝛽) é encontrado após derivar-se em relação aos 

parâmetros (𝛽0,… ,𝛽𝑘). Igualando as equações das funções derivadas, em relação aos 

parâmetros, a zero obtemos: 

 

  𝑛
𝑖=1  𝑦𝑖 − 𝜋𝑖  = 0 e  𝑥𝑖(

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝜋𝑖) = 0. 

 

Entretanto, a solução do sistema de equações resultante requer o emprego de um 

processo interativo visto que as mesmas não são lineares (FERREIRA, 2013). 

 

4.10.3 Teste t e Deviance 

 

Após o modelo definido, é necessário testar a sua validade, com isso, consegue-se 

identificar as variáveis que não se ajustam bem, ou que têm forte influência sobre a estimação 

dos parâmetros (PENHA, 2002).  

O teste t é um teste estatístico utilizado para selecionar as variáveis que foram 

significantes para o modelo.  Os testes utilizados para validar o ajuste dos modelos são os 

testes de Hosmer-Lemeshow, Pearson e o teste de Deviance (DAVID, 1996). 

O teste de Hosmer-Lemeshow é um teste que avalia o modelo ajustado comparando as 

frequências observadas e as esperadas. O teste associa os dados às suas probabilidades 

estimadas da mais baixa à mais alta, então se utiliza o teste qui-quadrado para determinar se 

as frequências observadas estão próximas das frequências esperadas (DAVID, 1996). 
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O teste de Pearson é utilizado nos modelos logísticos para fazer a análise dos resíduos. 

É uma medida útil para avaliar o quão bem o modelo selecionado ajustou-se aos dados 

(DAVID, 1996). 

O teste de Deviance é a principal medida para avaliar a qualidade do ajuste do modelo 

de regressão logística, e se baseia nas funções de log-verossimilhanças maximizadas para 

verificar se um subconjunto das variáveis dependentes pode ser retirado do modelo de 

regressão logística, testando se os coeficientes de regressão são iguais à zero (DAVID, 1996).  

 

4.10.4 Interpretação dos Parâmetros em um Modelo de Regressão Logística 

 

Uma vez que a regressão logística binária apresenta uma escolha entre duas 

possibilidades, há interpretação rápida dos resultados obtidos pela probabilidade de ocorrência 

de um determinado evento. Nessa perspectiva, a regressão logística oferece um resultado 

chamado odds ratio ou razão de chances, que é a análise, baseada nas variáveis 

independentes, do evento como um todo. A razão de chances representa a comparação das 

probabilidades de sucesso e fracasso (BATISTA, 2010). 

É uma medida de efeito que tem o objetivo de comparar a probabilidade de 

determinada condição ocorrer entre grupos que diferem pela presença/ausência de uma 

determinada característica, ou indivíduos expostos ou não expostos a um determinado fator. 

Compara a ocorrência da característica com a razão das probabilidades dos indivíduos 

expostos ou não expostos a essa condição (fator de risco) (FERREIRA, 2013). 

Considerando um caso onde o preditor linear possui apenas um único regressor então, 

o valor do modelo ajustado para um determinado valor de x, digamos 𝑥𝑖 , é: 

 

 (𝑥𝑖) = 𝛽 0 +𝛽 1𝑥𝑖. 

 

O valor preditivo para xi + 1 é: 

 

 (𝑥𝑖 + 1) = 𝛽 0 + 𝛽 1(𝑥𝑖  + 1). 

 

A diferença entre os dois valores preditivos é: 

 

 (𝑥𝑖 + 1) −  (𝑥𝑖) = 𝛽 1. 
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Agora  (𝑥𝑖) é apenas o log-odds quando a variável regressora é igual a 𝑥𝑖 , e ƞ  𝑥𝑖 +

1  é apenas a log-odds quando o regressor é igual a 𝑥𝑖  + 1. Então, a diferença entre dois 

valores preditivos é: 

 

  𝑥𝑖 + 1 −   𝑥𝑖 = ln 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑥𝑖+1 − ln 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑥𝑖 = 𝑙𝑛   
𝑜𝑑𝑑𝑠𝑥𝑖+1

𝑜𝑑𝑑𝑠𝑥𝑖
  = 𝛽 1 

 

Aplicando a função antilogs será obtida a odds ratio (OR):  

 

𝑂𝑅 =
𝑜𝑑𝑑𝑠𝑥𝑖+1

𝑜𝑑𝑑𝑠𝑥𝑖
= 𝑒𝛽𝑗 . 

 

A Odds Ratio pode ser interpretada como o aumento/decréscimo esperado na 

probabilidade de sucesso devido a uma mudança de uma unidade no valor da variável 

preditora.  A interpretação dos coeficientes de regressão para o modelo de regressão logística 

múltiplo é semelhante ao caso do modelo com apenas um regressor. Nestes casos, a 

quantidade exp(𝛽 j) é a odds ratio por regressor 𝑥𝑗 , assumindo que todas as outras variáveis 

preditivas são constantes (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2001). 

 

4.10.5 Curva ROC 

 

É comum nas pesquisas da área da Saúde a busca de uma maneira de descrever como e 

quanto uma variável contínua ou categórica ordinal é capaz de classificar indivíduos em 

grupos específicos. A curva ROC (receiver operating characteristic) é uma importante 

ferramenta utilizada com esse propósito (MARTINEZ; LOUZADA-NETO, PEREIRA, 

2003). 

Na década de 60, as curvas ROC foram utilizadas em psicologia experimental e, nos 

anos 70, passaram para vários ramos da pesquisa biomédica, onde foram usadas para auxiliar 

a classificação de indivíduos doentes ou não doentes. Neste capítulo será utilizado o exemplo 

típico que são os testes laboratoriais, os quais buscam verificar o desempenho de um teste 

diagnóstico em classificar sujeitos como doentes ou não doentes (MARTINEZ; LOUZADA-

NETO; PEREIRA, 2003). 

A curva ROC é uma representação direta da habilidade do modelo em classificar 

indivíduos em grupos e oferece ao pesquisador um conjunto de diferentes regras de 
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classificação, segundo os pontos de corte empíricos que compõem a curva. Visualizar em um 

único gráfico o desempenho de várias maneiras de classificar as pessoas nos grupos, de 

acordo com diferentes pontos de corte escolhidos, é uma vantagem da curva ROC. Deve-se 

ter o cuidado na busca pelo ponto ótimo (desconhecido), pois existe uma chance deste não ser 

observado na amostra, principalmente em amostras relativamente pequenas (MARGOTTO, 

2010).  

Nas próximas seções, depois de esclarecidos os conceitos de sensibilidade e 

especificidade (essenciais para o entendimento do tema), serão apresentados mais detalhes 

sobre o ponto de corte, e feito um comentário sobre a área sob a curva ROC. 

4.10.5.1 Sensibilidade e Especificidade 

As Curvas ROC foram desenvolvidas no campo das comunicações para demonstrar as 

relações entre sinal-ruído. A partir de sua introdução no campo da Saúde, nos permite 

comparar dois ou mais exames diagnósticos (MARGOTTO, 2010). A sensibilidade (SE) é 

definida como a probabilidade do modelo fornecer um resultado positivo, dado que o 

indivíduo é realmente doente, e a especificidade (Es) é definida como a probabilidade do 

modelo fornecer um resultado negativo, dado que o indivíduo não é doente (MARTINEZ; 

LOUZADA-NETO; PEREIRA, 2003). Expressões matemáticas para (SE) e (Es) são 

apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Representação geral de um modelo diagnóstico perante o padrão ouro 
 

Resultado do modelo 

sob investigação 

Padrão ouro 

Positivos (doentes) Negativos (não doentes) 

Positivo 

Negativo 

Total 

Verdadeiros positivos (VP) 

Falsos negativos (FN) 

Total de positivos (VP+FN) 

Falsos positivos (FP) 

Verdadeiros Negativos (VN) 

Total de negativos (FP+VN) 

Desempenho sensibilidade = SE = 
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝑉𝑁
 Especificidade = ES = 

𝑉𝑁

𝐹𝑃+𝑉𝑁
 

Fonte: Martinez; Louzada-Neto; Pereira, 2003. 

 

A curva ROC é um gráfico que tem o objetivo de mostrar onde o modelo fornece uma 

saída (resposta), não apenas para o positivo ou negativo e sim por um resultado que pode ser 

expresso por uma variável qualitativa ordinal ou por uma variável contínua (QUEIJO, 2010). 

Segundo Margotto (2010), a Curva ROC é um gráfico de sensibilidade (ou taxa de 

verdadeiros positivos) versus taxa de falsos positivos. No exemplo abaixo (Figura 7), o 

Modelo A tem melhor acurácia que o Modelo B. O ponto 1 confere maior valor de 
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sensibilidade e especificidade; o ponto 2 confere maior sensibilidade, mas uma menor 

especificidade e já o ponto 3, maior especificidade, porém, menor sensibilidade: 

 

Figura 7 - Curva ROC 
 

 

Fonte: Adaptado de Margotto, 2010. 

 

Resumindo, a curva ROC é a representação gráfica da sensibilidade (ordenadas) e 

especificidade (abcissas) resultantes da variação do valor de corte ao longo de um eixo de 

decisão (QUEIJO, 2010). 

 

4.10.5.2 Ponto de Corte 

 

A Curva ROC está entre dois estados, cada ponto da curva representa um valor 

diferente de sensibilidade e especificidade que pode ser definido pela adoção de um diferente 

valor do ponto de corte. A curva ROC é eficiente na demonstração da relação normalmente 

antagônica entre a sensibilidade e a especificidade, sendo uma ferramenta poderosa que nos 

permite estudar a variação da sensibilidade e especificidade para diferentes valores de corte 

(MARGOTTO, 2010).  

Assim podemos ter variações nos resultados, por exemplo, com um critério restrito é 

aquele que nos dá uma pequena fração de falsos positivos e também uma pequena fração de 

verdadeiros positivos (canto inferior esquerdo da curva). Por outro lado, critérios menos 
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restritos, nos trazem maiores frações de ambos os tipos (pontos colocados no canto direito da 

curva) (Figura 8) (MARGOTTO, 2010). 

 

Figura 8 - Curva ROC para uma dada capacidade de discriminação, com a variação do ponto de corte 

(critério de decisão) 
 

 

Fonte: Margotto, 2010. 

 

O valor do ponto de corte é um valor que pode ser selecionado arbitrariamente pelo 

pesquisador, será norteada pela necessidade de aumentar a sensibilidade ou a especificidade 

(MARTINEZ; LOUZADA-NETO; PEREIRA, 2003; MARGOTTO, 2010). O pesquisador 

deve selecionar o melhor limiar de corte para obter o melhor desempenho possível.  A 

interpretação é que diante dos valores possíveis para a variável de decisão, acima do ponto de 

corte o paciente é classificado como positivo (teste positivo, paciente com a doença) e abaixo 

deste é classificado como negativo (teste negativo, ausência de doença). Cada ponto de corte 

apresenta um valor de sensibilidade e especificidade (MARGOTTO, 2010).  

Portanto, cada ponto de corte traz valores diferentes na relação (SE: 1 - ES). Podemos 

dizer que geralmente, quanto menor for o ponto de corte o teste será mais sensível, ou seja, 

habilidade em classificar os doentes como positivos, quer dizer também que maior será a SE. 

Mas ainda assim é inevitável que alguns indivíduos sadios sejam classificados como 

positivos, isso quer dizer que apresenta uma menor ES. A escolha do melhor ponto de corte 

muitas vezes é representada pelo ponto onde a SE e ES são simultaneamente maiores, mas vale 

ressaltar que isso nem sempre é adequado. Por exemplo, nas situações em que não se pode 
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correr o risco de não diagnosticar, é melhor privilegiar a SE, essa situação acontece quando do 

rastreamento do câncer, pois é indesejável que alguns indivíduos doentes deixem de ser 

detectados, e consequentemente terem seu diagnóstico e tratamento precoce. Em casos de o 

diagnóstico poder trazer prejuízos aos indivíduos, é melhor privilegiar ES (MARTINEZ; 

LOUZADA-NETO; PEREIRA, 2003). 

Segundo Hosmer e Lemeshow (2000), existe outra maneira de determinar o ponto de 

corte, calculando a distância d entre o ponto desejado e o ponto (0,1), observando-se o ponto 

onde a distância d é mínima. A distância d entre o ponto (0,1) e qualquer ponto na Curva 

ROC é dada por: 

 

𝑑 =  [ 1 − 𝑆𝑒 2 + (1 − 𝐸𝑠)2]. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, outro critério utilizado para maximizar a taxa de 

classificação do modelo é o índice de Youden, que maximiza a distância vertical da linha de 

igualdade para o ponto [x, y], onde “x” representa (1-especificidade) e “y” representa a 

sensibilidade, o ponto encontrado é o mais distante da linha da igualdade (diagonal) 

(HOSMER; LEMESHOW, 2000). 

 

4.10.5.3 Área sob a curva ROC 

 

A área sob a curva ROC é utilizada para a determinação da acurácia do modelo 

(MARGOTTO, 2010). É um do índice utilizado para resumir a qualidade da curva, sendo uma 

medida do desempenho do modelo. Essa área nos permite quantificar a exatidão de um 

modelo diagnóstico, além de possibilitar a comparação entre modelos (MARTINEZ; 

LOUZADA-NETO; PEREIRA, 2003). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados socioeconômicos, demográficos, condições 

de saúde bucal, utilização dos serviços odontológicos, morbidade bucal referida, auto 

percepção e impactos em saúde bucal, patologia de base, tratamento oncológico e qualidade 

de vida relacionada à saúde dos pacientes oncológicos pediátricos atendidos no Hospital 

Napoleão Laureano, localizado no município de João Pessoa/PB. Primeiramente será exposta 

a análise descritiva ou exploratória, buscando conhecer melhor os dados para posterior análise 

inferencial, também apresentada neste capítulo, e que tem finalidade de guiar a tomada de 

decisão. 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Entre os meses de setembro de 2013 a setembro de 2014, 119 cuidadores foram 

convidados a participar do estudo, desses, 100 cuidadores e 71 pacientes foram entrevistados, 

pois 19 cuidadores não aceitaram ser incluídos no estudo. Dentre os 29 pacientes não 

respondentes, 24 estavam na faixa etária de 2 a 4 anos (não respondentes), enquanto que 4 

pacientes da faixa etária de 5 a 7 anos e 1 da faixa etária de 8 a 12 anos, provavelmente 

devido à terapia oncológica agressiva, não estavam em condições de responder aos 

questionários. 

 

5.1.1 Caracterização da Amostra 

 

Em relação ao parentesco do cuidador do paciente, a maioria, 84 (84%) eram mães, 6 

(6%) pais, e 10 (10%) se tratavam de outras pessoas, como irmãos ou avós. Quanto a fase da 

terapia oncológica, 60 pacientes (60%) encontrava-se em tratamento, e 40 pacientes (40%) 

com tratamento finalizado.  

 

Verificou-se que a maioria (48%) dos pacientes recebeu como tratamento oncológico a 

quimioterapia, seguido por 31% que foram tratados com associação quimioterapia/cirurgia. A 

tabela 2 apresenta todas as modalidades de tratamentos instituídos na terapia contra o câncer 

para os pacientes da amostra. 
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Tabela 2 - Distribuição de frequência do tratamento instituído nos pacientes pediátricos atendidos no 

Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Terapia antineoplásica Frequência absoluta e percentual 

Quimioterapia 48 (48%) 

Quimioterapia e cirurgia 31 (31%) 

Quimioterapia, radioterapia e cirurgia 13 (13%) 

Quimioterapia e radioterapia 5 (5%) 

Cirurgia 2 (2%) 

Cirurgia e radioterapia de cabeça e pescoço 1 (1%) 

 

A idade dos participantes oscilou entre 2 e 18 anos, tendo uma média de 9,06 (±4,88) 

anos. A tabela 3 mostra os dados sociodemográficos, onde a idade foi categorizada por faixa 

etária, pois para cada uma destas faixas etárias existe um questionário de qualidade de vida 

correspondente. 

 
Tabela 3 - Distribuição de frequência dos dados sociodemográficos dos pacientes pediátricos 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Faixa etária em anos 

n (%) 
Sexo n (%) Município n (%) Cor n (%) 

0-4       24 (24%) Masculino: 49 (49%) Grande João Pessoa/PB: 

54 (54%) 

Parda: 46 (46%) 

5-7       21 (21%) Feminino: 51 (51%) Outras cidades da Paraíba 

45 (45%) 

Branca: 46 (46%) 

8-12        (24%) --- Outros Estados-Ceará 

1 (1%) 

Negro: 8 (8%) 

13-18       (31%)  --- ---  

 

A neoplasia de base mais prevalente foi a Leucemia (40%), sendo 36% referente 

apenas ao tipo Linfóide Aguda e 6% à Leucemia Mielóide Aguda. A porcentagem do 

Linfoma foi de 8% e contabilizou-se juntamente com as Leucemias. Os tumores sólidos 

somaram 52%, sendo 13% tumores sólidos cerebrais, os demais tumores sólidos somaram um 

percentual de 39%. As patologias foram, portanto classificadas em três grupos, como 

mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição de frequência da Neoplasia de base dos pacientes pediátricos atendidos no 

Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa, 2014 
 

Diagnóstico Frequência absoluta Frequência percentual 

Leucemia ou Linfoma 48 48% 

Tumores cerebrais 13 13% 

Outros tumores sólidos 39 39% 
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5.1.2 Exame Clínico bucal 

 

É importante lembrar que nesta seção, cada condição dentária foi avaliada nas faixas 

etárias preconizadas pelo levantamento epidemiológico nacional SB Brasil 2010 (BRASIL, 

2009a), também se utilizou o OAG modificado nos pacientes em tratamento. 

Cárie não tratada em dentes permanentes ou decíduos no momento da coleta dos dados 

foi encontrada em 56% da amostra. As tabelas 5 e 6 apresentam os demais resultados 

referentes ao ceo-d, índice odontológico que diz respeito à experiência de cárie na dentição 

decídua, contabilizando o número de elementos dentários acometidos por cárie, elementos 

com extração indicada devido a cárie e os elementos restaurados, e os dados referentes ao 

CPO-D, outro índice odontológico que contabiliza o número de elementos dentários 

permanentes acometidos por cárie, perdidos, e os obturados. 

 

Tabela 5 - Distribuição da frequência dos dados dos índices ceo-d e CPO-D dos pacientes pediátricos 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa-PB, 2014 
 

Índice 
Pacientes 
avaliados 

n (%) 

Pacientes sem 
experiência de 

cárie n (%) 

Média e desvio-
padrão 

ceo-d 62 (62%) 36 (58%) 1,8  3,4 

CPO-D 

 
71 (71%) 29 (41%) 3,3  4,2 

 

 

Tabela 6 - Distribuição de frequência da divisão dos componentes dos índices ceo-d e CPO-D dos 

pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Componente 
ceo-d (número de elementos) 

n (%) 

CPO-D (número de elementos) 

n (%) 

Cariado 96 (85%) 147 (63%) 

Perdido 10 (9%) 18 (8%) 

Obturado 7 (6%) 68 (29%) 

 

Registrou-se um ceo-d e CPO-D médio de 1,8±3,4 e 3,3±4,2, respectivamente, e 

observou-se que o número de dentes cariados nos dois índices foi o de maior peso, 85% para 

elementos decíduos e 63% para permanentes. Sobre os elementos dentários permanentes 

perdidos devido à cárie, obteve-se um percentual de 8%, e os elementos decíduos perdidos 
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precocemente ou com extração indicada devido à cárie corresponderam a 9%. Pacientes sem 

experiência de cárie na dentadura decídua e permanente foram 58% e 41%, respectivamente.  

Apenas 13 pacientes (13%) estavam na faixa etária prevista para se avaliar o uso e a 

necessidade de prótese dentária, em nenhum deles se observou o uso. A necessidade de 

prótese para substituição de um elemento dentário foi observada em 1 paciente (1%) para 

arcada superior e em 1 (1%) para a inferior, ainda, 1 (1%) com necessidade de prótese para 

substituição de mais de um elemento na arcada inferior. O Índice de Estética Dentária (DAI) 

foi avaliado nesses pacientes e nenhum apresentou perda de dentes incisivos, caninos ou pré-

molares, também não foram observadas mordidas aberta e cruzada. Os demais achados do 

DAI estão descritos abaixo na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Distribuição de frequência do Índice de estética dentária (DAI) dos pacientes pediátricos 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Frequências n (%) 

Apinhamento Não 8 (50%) 

Sim, em um segmento 5 (31,2%) 

Sim, em dois segmentos 3 (18,8%) 

Espaçamento Não 13 (81,3%) 

Sim, em um segmento 2 (12%) 

Sim, em dois segmentos 1 (6,7%) 

Diastema Não 12 (75%) 

Sim, de dois milímetros 3 (18,8%) 

Sim, de um milímetro 1 (6,2%) 

Desalinhamento maxilar Não 11 (68,8%) 

Sim, de dois milímetros 2 (12,5%) 

Sim, de um milímetro 3 (18,7%) 

Desalinhamento mandibular Não 11 (68,8%) 

Sim, de dois milímetros 2 (12,5%) 

Sim, de um milímetro 3 (18,7%) 

Overjet maxilar De um milímetro 4 (25%) 

De dois milímetros 9 (56,3%) 

De três milímetros 2 (12,5%) 

De quatro milímetros 1 (6,2%) 

Relação molar Classe I 9 (56,2%) 

Meia cúspide 5 (31,3%) 

Cúspide inteira 2 (12,5%) 
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De acordo com a tabela 8, em 8 pacientes (8%) pôde-se avaliar a má oclusão para 5 

anos. 

 

Tabela 8 - Distribuição de frequência de má oclusão em crianças de 5 anos atendidas no Hospital 

Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Frequências n (%) 

Chave de canino Classe I 4 (50%) 

Classe II 4 (50%) 

Classe III 0 (0%) 

Sobressaliência Normal 4 (50%) 

Aumentada 4 (50%) 

Sobremordida 

 

Normal 3 (37,5%) 

Aberta 1 (12,5%) 

Reduzida 2 (25%) 

Profunda 2 (25%) 

Mordida cruzada posterior Presença 1 (25%) 

Ausência 7 (75%) 

 

Em 4 pacientes (4%) foram avaliados o traumatismo dentário e fluorose, esta última 

não esteve presente na faixa etária dos 12 anos, e foi encontrada fratura de esmalte em apenas 

1 deles (25%). 

Da amostra total de 100 pacientes, 16 (16%) estavam na faixa etária de se avaliar o 

Índice Periodontal Comunitário (CPI), mas 1 (1%) deles não apresentava condições 

imunológicas para passar pelo procedimento de sondagem, a tabela 9 apresenta os resultados 

do CPI. 

 
Tabela 9 - Distribuição de frequência dos dados do Índice periodontal comunitário (CPI) dos 

pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Sim  

n (%) 

Não 

n (%) 

Sangramento gengival 4 (26,7%) 11 (73,3%) 

Cálculo dentário 5 (33,3%) 10 (66,7%) 

Bolsa periodontal 1 (6,7%) 14 (93,3%) 

 

O OAG modificado foi utilizado para avaliar alterações bucais decorrentes da terapia 

oncológica nos pacientes que se encontravam em tratamento (60%). Alterações foram 

observadas em 33 deles (55% dos avaliados). Em 39,4% dos pacientes foi observado algum 

grau de mucosite nos diversos sítios bucais, ou seja, alteração apenas na saliva ocorreu em 

15,6% dos pacientes que apresentaram alterações, pois a saliva espessa ou viscosa foi 

observada em todos que apresentaram algum efeito indesejável (55%). A tabela 10 mostra os 

percentuais dos pacientes que apresentaram saliva espessa ou viscosa e os percentuais das 
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alterações indicativas de mucosite oral nos seguintes sítios: lábio (16,7%), língua (6,7%), 

gengiva (6,7%), mucosa jugal e/ou palato (3,3%), mucosa labial (3,3%), problema na 

deglutição (3,3%), alteração na voz (1,7%).  

 

Tabela 10 - Distribuição de frequência das alterações bucais decorrentes do tratamento oncológico 

nos pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Alteração Número de pacientes em cada 

grau da alteração 

Total 

n (%) 

Saliva Espessa ou viscosa: 33 33 (55%) 

Lábio Sangrante: 1 

Seco ou rachado: 9 

10 (16,7%) 

Língua Brilhante: 2 

Empolada: 2 

4 (6,7%) 

Gengiva Edemaciada: 3 

Sangramento espontâneo: 1 

4 (6,7%) 

Deglutição Dificuldade: 1 

Incapacidade: 1 

2 (3,3%) 

Mucosa jugal-palato Vermelho: 1 

Ulcerado: 1 

2 (3,3%) 

Mucosa labial Vermelho: 1 

Ulcerado: 1 

2 (3,3%) 

Voz Rouca: 1 1 (1,7%) 

 

 

5.1.3 Entrevistas 

 

Para realização das entrevistas foram utilizados os questionários de QV e a ficha do 

SB BRASIL 2010, contendo questões referentes ao perfil socioeconômico, utilização de 

serviços odontológicos, morbidade bucal referida, auto percepção e impactos em saúde bucal. 

Com relação ao nível de escolaridade, a maior parcela dos cuidadores tem ensino fundamental 

completo (38%). A renda mensal familiar dos participantes é em sua maioria (58%) entre R$ 

501 a R$ 1500 reais. A média de pessoas que moram nos domicílios das famílias estudadas é 

de 4,3 pessoas, e média de 2,4 cômodos para dormitório, com número médio de bens de 5,2 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 - Distribuição de frequência dos dados Socioeconômicos dos pacientes pediátricos 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Frequências n (%) 

Número de pessoas que residem na casa do paciente Média 4,3 

Máximo 12 

Mínimo 2 

Faixa de renda em reais Até 250 11 (11%) 

251-500  13 (13%) 

501-1500 58 (58%) 

1501-2500 9 (9%) 

2501-4500 3 (3%) 

4501-9500 1 (1%) 

Não sabe 2 (2%) 

Não quis informar 3 (3%) 

Número de cômodos para dormitório na casa Média 2,4 

Máximo 4 

Mínimo 1 

Número de bens na residência Média 5,2 

Máximo 10 

Mínimo 3 

Grau de escolaridade do cuidador Sem escolaridade 7 (7%) 

Alfabetização para 

adultos 

4 (4%) 

Até a quarta série do 

ensino fundamental 

24 (24%) 

Ensino fundamental 

completo 

38 (38%) 

Ensino médio completo 22 (22%) 

Superior completo 5 (5%) 

 

 

Quando perguntado se a criança já havia visitado um cirurgião-dentista alguma vez na 

vida, 71 responderam que sim (71%). Para os que responderam positivamente também se 

questionou sobre a utilização dos serviços odontológicos, e constatou-se que a maioria 
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(50,7%) é usuária dos serviços públicos. A última consulta odontológica teve 

predominantemente avaliação boa (62%). Sobre o motivo das consultas com o cirurgião-

dentista, 40,8% relataram ser para revisão, o segundo motivo mais citado (35%) foi outro tipo 

de tratamento que não extração. A maioria (62%) teve sua última consulta odontológica em 

menos de um ano (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Distribuição de frequência da utilização dos serviços odontológicos pelos pacientes 

pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Frequências  

n (%) 

Motivo do último atendimento Revisão, prevenção ou 

check-up 

29 (40,8%) 

Dor 8 (11,3%) 

Extração 9 (12,9%) 

Outro 25 (35%) 

Tempo decorrido do último atendimento Menos de 1 ano 44 (62%) 

Entre 1 e 2 anos 17 (24%) 

Há mais de 3 anos 9 (12,7%) 

Não sabe 1 (1,3%) 

Local do último atendimento Serviço particular 23 (32,4%) 

Serviço público 36 (50,7%) 

Hospital Napoleão 

Laureano 

12 (16,9%) 

Qualidade do último atendimento odontológico Muito ruim 2 (2,8%) 

Ruim 2 (2,8%) 

Regular 8 (11,3%) 

Bom 44 (62%) 

Muito bom 14 (19,7%) 

 

 

Sobre as questões de morbidade bucal referida, todos os pacientes da amostra foram 

entrevistados. Sendo que, em se tratando de crianças menores de 12 anos, os cuidadores eram 
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os respondentes, para as maiores de 12 anos, a própria criança respondia. Quanto à satisfação 

com os dentes, a maioria (34%) estava satisfeita ou muito satisfeita (26%). O maior 

percentual de pacientes (58%) relatou achar que necessita de tratamento dentário no momento 

da entrevista. Dor de dente nos últimos seis meses foi relatada por 20% dos participantes. 

Esses dados juntamente com os demais percentuais estão na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Distribuição de frequência da morbidade bucal referida pelos pacientes pediátricos 

atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Frequências 

n (%) 

Satisfação com os dentes Muito insatisfeito 11 (11%) 

Insatisfeito 13 (13%) 

Nem satisfeito nem 

insatisfeito 

16 (16%) 

Satisfeito 34 (34%) 

Muito satisfeito 26 (26%) 

Percepção de necessidade de tratamento Sim 58 (58%) 

Não 38 (38%) 

Não sabem 4 (4%) 

Dor de dente Sim 20 (20%) 

Não 80 (80%) 

 

A tabela 14 mostra cada uma das variáveis da auto percepção e impactos em saúde 

bucal na vida diária juntamente com as frequências absolutas e percentuais dos pacientes que 

responderam afirmativamente. O impacto da saúde bucal na vida diária que obteve maior 

percentual de respostas foi a dificuldade para comer, que foi relatada por 20 (20%) pacientes, 

seguida pelo sentimento de nervosismo citado por 12 (12%), e 11 (11%) tiveram dificuldade 

para dormir. O mesmo número de pacientes, 9 (9%), relataram incômodo na escovação, 

deixar de praticar esportes, e vergonha de sorrir. Deixar de sair e ter dificuldades para estudar 

com percentual de 8 (8%) das respostas afirmativas. 4 (4%) citaram a dificuldade para falar. 
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Tabela 14 - Distribuição de frequência dos dados da auto percepção e impactos em saúde bucal na 

vida diária de pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa/PB, 2014 
 

Variável Frequências de respostas afirmativas n (%) 

Dificuldades para comer 20 (20%) 

Nervoso 12 (12%) 

Dificuldade para dormir 11 (11%) 

Deixar de praticar esportes 9 (9%) 

Vergonha de sorrir 9 (9%) 

Incômodo na escovação 9 (9%) 

Deixar de sair 8 (8%) 

Dificuldade para estudar 8 (8%) 

Dificuldade para falar 4 (4%) 

 

As tabelas 15, 16 e 17 apresentam as médias de QVRS, lembrando que maiores 

médias indicam melhor QV. A média total da QV segundo o relato dos pacientes de 7 a 18 

anos medida com o instrumento específico para o câncer foi de 76,9, enquanto que a média 

dos relatos dos 100 cuidadores dos pacientes de 2 a 18 anos foi de 69,7. No instrumento 

genérico essas médias foram de 93,5 e 84,4 respectivamente, assim como mostrado na Tabela 

15. 

 
Tabela 15 - Distribuição das médias totais dos escores de qualidade de vida no questionário câncer, no 

relato e relato dos cuidadores e dos pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, 

João Pessoa/PB, 2014 
 

Pacientes Cuidadores 

Média total e desvio-padrão dos escores no 

instrumento câncer 

Média total e desvio-padrão dos escores no 

instrumento câncer 

76,9  16,9 69,7  15,2 

Média total e desvio-padrão dos escores no 

instrumento genérico 

Média total e desvio-padrão dos escores no 

instrumento genérico 

93,5  10,3 84,4  14,2 
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Em relação às médias em cada domínio do questionário câncer, o domínio dores e 

ferimentos obteve médias iguais nos dois relatos (86,3). A maior média no relato do paciente 

foi no domínio comunicação (86,8), enquanto que no relato do cuidador a maior foi no 

domínio das dificuldades cognitivas (86,6). A menor média no relato dos pacientes foi no 

domínio preocupação (58,2), na visão dos cuidadores, a menor média foi na ansiedade frente 

aos procedimentos (43,2). As médias de todos os domínios nos dois relatos estão organizadas 

na tabela 16. 

 

Tabela 16 - Distribuição das médias dos escores da qualidade de vida em cada domínio do módulo 

câncer, no relato dos cuidadores e dos pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, 

João Pessoa/PB, 2014 
 

Domínios do módulo câncer Média e desvio-padrão dos 

escores da qualidade de vida no 

relato dos pacientes 

Média e desvio-padrão dos 

escores da qualidade de vida no 

relato dos cuidadores 

Dores e ferimentos 86,3  24,7 86,3  24,2  

Náusea 73,4  24,3 74,3  26,0 

Ansiedade frente aos 

procedimentos 
66,0  43,2 43,2  47,7 

Ansiedade frente ao tratamento 80,4  36,2 56,0  45,8 

Preocupação 58,2  38,3 69,3  41,1 

Dificuldades cognitivas 82,5  25,4 86,6  22,7 

Aparência 82,3  25,4 84,6  29,6 

Comunicação 86,8  30,0 63,6  44,8 

 

 

Quanto aos domínios do questionário genérico, observou-se que os mais afetados nos 

dois relatos foram o emocional (média de 74,0 no auto relato e 70,6 no relato do cuidador) e o 

escolar (média de 74,7 no auto relato e 71,0 no relato do cuidador). A tabela 17 refere-se às 

médias de todos os domínios. 
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Tabela 17 - Distribuição das médias dos escores de qualidade de vida em cada domínio do módulo 

genérico, no relato dos cuidadores e pacientes pediátricos atendidos no Hospital Napoleão Laureano, 

João Pessoa/PB, 2014 
 

Domínios do módulo genérico 

Média dos escores e desvio-

padrão da qualidade de vida no 

relato dos pacientes 

Média dos escores e desvio-

padrão da qualidade de vida no 

relato dos cuidadores 

Físico (Saúde física) 86,7  24,0 91,5  21,8 

Emocional 74,0  20,7 70,6  19,5 

Social 86,5  17,2 87,4  18,9 

Escolar 74,7  17,7 71,0  19,9 

Saúde Psicossocial 80,0  16,3 78,8  14,9 

 

 

De acordo com o critério estabelecido na metodologia, entre os pacientes em 

tratamento, 15% possuíam prejuízo na QV, enquanto que naqueles que se encontravam com 

tratamento finalizado, o percentual foi de 7,5%. No auto relato, verificou-se que 9,9% dos 

pacientes possuíam prejuízo na QV, elevando-se este percentual para 12,7% no relato do 

cuidador. Ver tabelas 18 e 19. 

 

Tabela 18 - Distribuição de frequência dos pacientes pediátricos do Hospital Napoleão Laureano, em 

tratamento e com tratamento finalizado, que apresentaram prejuízo na qualidade de vida, João 

Pessoa/PB, 2014 
 

 Em tratamento (n=60) Tratamento finalizado (n=40) 

Prejuízo na qualidade de 

vida 

15% (n=9) 7,5% (n=3) 

 

Tabela 19 - Distribuição de frequência dos pacientes pediátricos do Hospital Napoleão Laureano, em 

tratamento e com tratamento finalizado, que apresentaram prejuízo na qualidade de vida, João 

Pessoa/PB, 2014 
 

 Relato dos pacientes (n=71) Relato dos cuidadores (n=71) 

Prejuízo na qualidade de vida 9,9% (n=7) 12,7% (n=9) 

 

5.2 ANÁLISE INFERENCIAL: MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA DA 

QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO E COM TRATAMENTO 

FINALIZADO 

 

Nesta seção serão apresentados os modelos de regressão logística binária para a 

variável dependente ou desfecho “qualidade de vida”, coletada mediante entrevista com os 
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cuidadores utilizando o questionário específico para o câncer. Para efeito desta análise, a 

amostra foi divida em dois grupos, o de pacientes em tratamento (n=60), e o de pacientes com 

tratamento finalizado (n=40). A divisão foi feita buscando homogeneizar a amostra, pois 

variáveis que podem ser importantes para explicar a qualidade de vida num paciente em 

tratamento podem ser diferentes das variáveis que explicam a qualidade de vida quando o 

paciente já não se encontra em tratamento. 

 

5.2.1 Seleção das variáveis 

 

Após análise exploratória dos dados, foram excluídas as variáveis que não foram 

coletadas para todos os pacientes. A partir dos índices CPO-D e ceo-d foram criadas três 

variáveis sem distinção de elementos decíduos e permanentes: número de dentes perdidos por 

cárie, cariados e obturados. Em seguida, buscando-se escolher as variáveis para compor os 

modelos de regressão logística, foi aplicado um teste qui-quadrado, e as que se mostraram 

associadas com o desfecho estudado, ao nível de significância () de 30% foram 

selecionadas. Tais variáveis estão listadas no Quadro 6, para o grupo em tratamento e no 

quadro 7 para o grupo com tratamento finalizado. 

 

Quadro 6 - Variáveis associadas à qualidade de vida no grupo em tratamento 
 

Qualidade de vida 

Domínios do questionário qualidade de vida (p-valor):  

- Dores e machucados (0,18);  

- Náusea (1x10
-5

 ); 

- Ansiedade frente ao tratamento (0,04);  

- Preocupações (1x10
-5

 ); 

- Dificuldades cognitivas (0,02);  

- Percepção da aparência física (0,04). 

Demais variáveis: 

- Número de pessoas que residem com o paciente (0,07);  

- Grau de satisfação com os dentes (0,22); 

- Número de elementos dentários perdidos por cárie (1,62); 

- Número de bens na residência do paciente (0,16);  

- Motivo da última consulta odontológica (0,08);  

- Qualidade do último atendimento odontológico (0,01);  

- Ficar nervoso por causa dos dentes (0,02);  

- Deixar de sair por causa dos dentes (0,05);  

- Deixar de praticar esportes por causa dos dentes (0,10);  

- Dificuldade de falar por causa dos dentes (0,02);  

- Vergonha de sorrir (0,15); 

- Dificuldade para estudar por causa dos dentes (0,02);  

- Dificuldade para dormir por causa dos dentes (0,15).   
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Quadro 7 - Variáveis associadas à qualidade de vida no grupo com tratamento finalizado 
 

Qualidade de vida 

Domínios do questionário qualidade de vida:  

- Ansiedade frente aos procedimentos (0,01); 

 - Dificuldades Cognitivas (0,01);  

- Percepção da aparência física (0,01). 

Demais variáveis: 

- Patologia de base (0,04);  

- Sexo (0,09);  

- Cor (0,26);  

- Número de elementos obturados (0,14);  

- Número de elementos perdidos por cárie (0,12);  

- Número de elementos cariados (0,06);  

- Número de pessoas que residem com o paciente (0,24);  

- Grau de escolaridade do cuidador (0,27);  

- Faixa de renda familiar (1x10
-5

 ); 

 - Dificuldade para estudar por causa dos dentes (0,27);  

- Qualidade do último atendimento odontológico (0,15);  

- Grau de satisfação com os dentes (1,13);  

- Vergonha de sorrir (0,27) 

 

 

Optou-se por construir quatro modelos, sendo dois para cada grupo de pacientes, dois 

modelos apenas com as variáveis referentes às médias dos domínios do questionário de 

qualidade de vida: modelos (A) e (C), outros dois com as demais variáveis: modelos (B) e 

(D). Dessa forma, foram obtidos modelos melhores quando comparado à análise conjunta de 

todas as variáveis em um único. Os quatro modelos serão detalhados nas subseções seguintes. 

 

5.2.2 Modelo (A) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes em 

tratamento 

 

Os domínios do questionário de qualidade de vida que se mostraram estatisticamente 

significantes (p-valor ≤ 0,05) para explicar o desfecho qualidade de vida dos pacientes em 

tratamento estão apresentados no quadro 8, juntamente com a estimativa coeficiente do 

modelo, seu erro-padrão, p-valor, razão de chances (OR) e intervalo de confiança (IC) para 

OR. Nesta etapa foi adotado um nível de significância mais rigoroso ( = 0,05). 
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Quadro 8 - Ajuste do modelo (A) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes em 

tratamento 
 

Variáveis Coeficiente Erro padrão p-valor OR 
IC para OR 

(95%) 

Dores e 

machucados (𝑥1) 
-0,0427 0,0192 0,0260 0,9582          [0,995; 0,923] 

Ansiedade frente 

ao tratamento 

(𝑥2) 

-0,0385 0,0159 0,0161 0,9623          [0,933; 0,993] 

Náusea (𝑥3) -0,0602 0,0226 0,0076 0,9415 [0,900; 0,984] 

 

A equação do modelo de regressão logística (A) da qualidade de vida do grupo de 

pacientes em tratamento é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖 =  
𝑒𝑥𝑝   6,9069 − 0,0427 (𝑥1 − 0,0385 (𝑥2) − 0,0602 (𝑥3)  

1 + 𝑒𝑥𝑝 (6,9069 − 0,0427  𝑥1 −  0,0385  𝑥2 − 0,0602 (𝑥3)
 

 

A função desvio apresentou um valor de 26,797 (Residual deviance), sendo menor que 

o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 56) = 74,468), portanto, os resultados 

mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (A) observa-se que os domínios dores e machucados, ansiedade frente ao 

tratamento e náusea são fatores de proteção para prejuízo na qualidade de vida. Sendo assim, 

o aumento de 1 unidade na média do domínio dores e machucados, que representa em uma 

melhor condição neste domínio, tendo o paciente uma redução na chance de ter prejuízo na 

qualidade de vida em torno de 4,17% (OR=0,96). Para o domínio ansiedade no tratamento, a 

diminuição da chance também é de 4, 17% (OR= 0,96). No domínio náusea, a diminuição é 

de 6,40% (OR=0,94). 

Portanto, para o modelo (A), se um paciente apresenta média 70,0 no domínio dores e 

machucados, 80,0 no domínio ansiedade frente ao tratamento e 90,0 no domínio náusea, 

apresentará uma probabilidade de ter prejuízo na qualidade de vida de 0,01. Já um indivíduo 

com média de 30,0 em cada um dos domínios citados apresentará uma probabilidade de 0,93 

de apresentar o desfecho. 

A figura 9 é referente à curva ROC do modelo logístico (A) do grupo de pacientes em 

tratamento, que teve como área 0,91. 
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Figura 9 - Curva ROC do modelo (A) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes em 

tratamento 

 

 

A matriz de contingência, que estabelece as taxas de acerto e erro do modelo, está 

demonstrada na tabela 20. Para construção das matrizes de confusão dos modelos de 

qualidade de vida, foi determinado inicialmente o valor do “ponto de corte” (). Dessa forma, 

no caso de 𝑃 𝑌 = 1  = 𝜋 > 𝜆, atribui-se que o indivíduo deve apresentar prejuízo na 

qualidade de vida. Caso contrário, foi atribuído que o indivíduo não possui prejuízo na 

qualidade de vida (Y=0). Em relação aos pontos de corte, para o modelo (A) do grupo em 

tratamento foi utilizado  = 0,55, que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 77,78% 

e falso positivo de 29,41%. 

 

Tabela 20 - Teste de adequação do modelo (A) de regressão logística da qualidade de vida dos 

pacientes em tratamento 
 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 36 15 

Y = 1 2 7 
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5.2.3 Modelo (B) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes em 

tratamento 

 

As demais variáveis que se mostraram estatisticamente significantes (p-valor ≤ 0,05) 

para explicar o desfecho qualidade de vida dos pacientes em tratamento estão apresentadas no 

quadro 9, juntamente com a estimativa do coeficiente, seu erro-padrão, p-valor, razão de 

chances (OR) e intervalo de confiança (IC) para OR.  

 

Quadro 9 - Ajuste do modelo (B) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes em 

tratamento 
 

Variáveis Coeficiente Erro padrão p-valor OR 
IC para OR 

(95%) 

Número de pessoas que 

residem com o paciente (𝑥1) 
0,5663 0,2744 0,0390 1,7618 [1,033; 3,017] 

Muita insatisfação com os 

dentes (𝑥2) 
2,3448 1,1359 0,03900 10,4309 [1,126; 96,656] 

 

A equação do modelo (B) de regressão logística da qualidade de vida do grupo de 

pacientes em tratamento é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖 =
𝑒𝑥𝑝   −4,6100 +  0,5663 (𝑥1 + 2,3448 (𝑥2))  

1 + 𝑒𝑥𝑝  −4,6100 + 0,5663 (𝑥1 + 2,3448  𝑥2 )
 

 

A função desvio apresentou um valor de 41,758 (Residual deviance), sendo menor que 

o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 57) = 75,623), portanto, os resultados 

mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (B), observa-se que o número de pessoas que moram na residência com o 

paciente e o sentimento de muita insatisfação com os dentes são fatores de risco para um 

prejuízo na qualidade de vida. Sendo assim, com o aumento de 1 pessoa na residência do 

paciente, o mesmo apresenta um aumento de chance de ter prejuízo na qualidade de vida em 

torno de 76,00% (OR=1,76). Em relação à satisfação com dentes, os pacientes que se dizem 

muito insatisfeitos apresentam aumento de 10,43 vezes (OR=10,43) na chance de ter prejuízo 

na qualidade de vida quando comparados aos pacientes que estão muito satisfeitos, satisfeitos, 

nem satisfeitos nem insatisfeitos ou insatisfeitos. 
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Neste modelo, podemos afirmar, por exemplo, que se um paciente muito insatisfeito 

com seus dentes reside em uma casa que apresente um total de 12 moradores, irá apresentar 

probabilidade de 0,89 de ter prejuízo na qualidade de vida. 

Por outro lado, um indivíduo que se diz satisfeito com seus dentes, e que em sua casa 

residem 3 pessoas, apresentará probabilidade de 0,05 de ter prejuízo na qualidade de vida. 

A figura 10 é referente à curva ROC do modelo logístico (B) do grupo de pacientes em 

tratamento, que teve como área 0,76. 

 

 

Figura 10 - Curva ROC do modelo (B) de regressão logística da qualidade de vida 

dos pacientes em tratamento 

 

 

A matriz de contingência do modelo (2) para os pacientes em tratamento está 

demonstrada na tabela 21. Para construção da matriz de confusão, foi determinado  = 0,23, 

que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 66,67% e de falso positivo de 31,37%. 
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Tabela 21 - Teste de adequação do modelo (B) de regressão logística da qualidade de vida dos 

pacientes em tratamento 
 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 35 16 

Y = 1 3 6 

 

 

5.2.4 Modelo (C) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes com 

tratamento finalizado 

 

Dentre as variáveis que são referentes aos domínios do questionário de qualidade de 

vida, apenas uma se mostrou estatisticamente significante (p-valor ≤ 0,10) para explicar o 

desfecho nos pacientes com tratamento finalizado. O quadro 10 apresenta tal variável, 

juntamente com sua estimativa para o coeficiente do modelo, p-valor, razão de chances ou OR 

e intervalo de confiança para OR. 

 

Quadro 10 - Ajuste do modelo (C) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes com 

tratamento finalizado 
 

Variável Coeficiente Erro padrão p-valor OR 
IC para OR 

(90%) 

Percepção da aparência 

física (𝑥1) 
-0,0393 0,0204 0,0540 0,9614 [0,482; 0,994] 

 

A equação para o modelo logístico (1) da qualidade de vida do grupo com tratamento 

finalizado é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖 =  
𝑒𝑥𝑝 ( −0,2222 − 0,0393 𝑥1 )

1 + 𝑒𝑥𝑝 (−0,2222 − 0,0393(𝑥1))
 

 

A função desvio apresentou um valor de 16,750 (Residual deviance), sendo menor que 

o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 38) = 74,468), portanto, os resultados 

mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (C), observamos que o domínio da percepção da aparência física é fator de 

proteção para o prejuízo na qualidade de vida. Sendo assim, com o aumento de 1 unidade na 
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média do domínio, que representa uma melhor condição neste, o paciente terá uma redução na 

chance de ter prejuízo na qualidade de vida em torno de 4,17% (OR=0,96). 

De acordo com o modelo (C), por exemplo, se um paciente apresenta média de 95,0 no 

domínio percepção da aparência física, apresentará uma probabilidade 0,015 de ter prejuízo 

na qualidade de vida. 

A figura 11 é referente à curva ROC do modelo (C) de regressão logística do grupo de 

pacientes com tratamento finalizado, que teve como área 0,84. 

 

Figura 11 - Curva ROC do modelo (C) de regressão logística da qualidade 

de vida dos pacientes com tratamento finalizado 

 

 

A matriz de contingência do modelo (C) dos pacientes com tratamento finalizado está 

demonstrada na tabela 22. Para construção da matriz de confusão, foi determinado  = 0,13, 

que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 66,67% e de falso positivo de 13,51%. 
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Tabela 22 - Teste de adequação do modelo (C) de regressão logística da qualidade de vida dos 

pacientes com tratamento finalizado 
 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 32 5 

Y = 1 1 2 

 

5.2.5 Modelo (D) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes com 

tratamento finalizado 

 

As demais variáveis que se mostraram estatisticamente significantes (p-valor ≤ 0,10) 

para explicar o desfecho qualidade de vida dos pacientes com tratamento finalizado estão 

apresentadas no quadro 11, juntamente com sua estimativa para o coeficiente do modelo, erro-

padrão, p-valor, razão de chances (OR) e intervalo de confiança (IC) para OR.  

 

Quadro 11 - Ajuste do modelo de regressão logística (D) da qualidade de vida dos pacientes com 

tratamento finalizado 
 

Variável Coeficiente 
Erro 

padrão 
p-valor OR 

IC para OR 

(90%) 

Muita insatisfação com os dentes (𝑥1) 2,5490 1,3160 0,0527 12,8000 [-0,593; 15,99] 

 

A equação para o modelo (D) de regressão logística da qualidade de vida no grupo dos 

pacientes com tratamento finalizado é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖 =
𝑒𝑥𝑝 (−3,4660 + 2,5490 (𝑥1))

1 + 𝑒𝑥𝑝(−3,4660 + 2,5490  𝑥1 )
 

 

A função desvio apresentou um valor de 17,338 (Residual deviance), sendo menor que 

o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 38) = 53,383), portanto, os resultados 

mostram que o modelo é válido quando considerado o teste de adequação global. 

No modelo (D), observa-se que assim como no grupo dos pacientes em tratamento, 

para os pacientes com tratamento finalizado, o sentimento de muita insatisfação com os 

dentes é fator de risco para o prejuízo na qualidade de vida. Sendo assim, os pacientes que se 

dizem muito insatisfeitos com os seus dentes apresentam aumento de 12,80 (OR=12,80) vezes 
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na chance de ter prejuízo na qualidade de vida quando comparados aos pacientes que estão 

muito satisfeitos, satisfeitos, nem satisfeitos nem insatisfeitos ou insatisfeitos. 

Neste modelo (D), pode-se afirmar, por exemplo, que um paciente que está muito 

satisfeito com seus dentes irá apresentar uma probabilidade de 0,03 de ter prejuízo na 

qualidade de vida. 

A figura 12 é referente à curva ROC do modelo (D) de regressão logística do grupo de 

pacientes com tratamento finalizado, que teve como área 0,77. 

 

Figura 12 - Curva ROC do modelo (D) de regressão logística da qualidade de vida dos 

pacientes com tratamento finalizado 

 

 

A matriz de contingência do modelo (D) dos pacientes com tratamento finalizado está 

demonstrada na tabela 23. Para construção da matriz de confusão, foi determinado  = 0,28, 

que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 66,67% e de falso positivo de 13,51%. 

 

Tabela 23 - Teste de adequação do modelo (D) de regressão logística da qualidade de vida dos 

pacientes com tratamento finalizado 
 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 32 5 

Y = 1 1 2 
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5.3 ANÁLISE INFERENCIAL: MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA DA 

QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES NO RELATO DOS PACIENTES E 

CUIDADORES 

 

Nesta seção serão apresentados os modelos de regressão logística binária para a 

variável dependente ou desfecho “qualidade de vida”, coletada mediante entrevista com os 

pacientes e cuidadores utilizando o questionário específico para o câncer. Para efeito desta 

análise, foram considerados dois grupos, os pacientes que responderam o questionário (n=71) 

e, o outro grupo em que o questionário foi respondido pelos cuidadores dos pacientes 

respondentes (n=71). A divisão foi feita objetivando identificar variáveis que podem ser 

importantes para explicar a qualidade de vida na visão do paciente, mas que não são 

importantes para a qualidade de vida dos pacientes sob o olhar dos cuidadores, e vice-versa. 

 

5.3.1 Seleção das variáveis 

 

Como nos modelos anteriores, as variáveis foram submetidas ao teste qui-quadrado e 

as que se mostraram associadas com o desfecho estudado foram selecionadas. O quadro 12 

apresenta tais variáveis no grupo dos pacientes, o quadro 13, no grupo dos cuidadores. O nível 

de significância () adotado foi de 30%. 
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Quadro 12 - Variáveis associadas à qualidade de vida no relato dos pacientes 
 

Qualidade de vida 

Domínios do questionário qualidade de vida:  

- Dores e machucados (0,01);  

- Náusea (0,16);  

- Ansiedade frente aos procedimentos (0,18); 

- Ansiedade frente ao tratamento (0,04)  

- Preocupações (0,15);  

- Dificuldades cognitivas (1x10
-5

);  

- Percepção da aparência física (1x10
-5

); 

- Comunicação (0,02). 

Demais variáveis: 

- Município (0,05); 

- Idade (0,20); 

- Faixa etária (1x10
-5

); 

- Sexo (0,23); 

- Cor (1x10
-5

); 

- Número de elementos dentários perdidos por cárie (0,06); 

- Número de pessoas que residem com o paciente (0,04); 

- Faixa de renda (0,26); 

- Percepção de necessidade de tratamento odontológico (0,16); 

- Dor de dente nos últimos 6 meses (0,04);  

- Qualidade do último atendimento odontológico (0,08); 

- Dificuldade de comer por causa dos dentes (0,05); 

- Incômodo no ato da escovação dentária (0,03);  

- Deixar de sair por causa dos dentes (0,05); 

- Ficar nervoso por causa dos dentes (0,01); 

- Deixar de praticar esportes por causa dos dentes (0,03);  

- Dificuldade de falar por causa dos dentes (0,05);  

- Vergonha de sorrir (0,03); 

- Dificuldade para estudar por causa dos dentes (1x10
-5

); 

- Dificuldade para dormir por causa dos dentes (0,05). 

 

Quadro 13 - Variáveis associadas à qualidade de vida no relato dos cuidadores 
 

Qualidade de vida 

Domínios do questionário qualidade de vida:  
- Dores e machucados (0,19); 

- Náusea (0,07); 

- Ansiedade frente aos procedimentos (0,01); 

- Ansiedade frente ao tratamento (0,15); 

 - Dificuldades Cognitivas (0,01); 

- Percepção da aparência física (0,00). 

Demais variáveis: 

- Sexo (0,07);  

- Número de elementos dentários perdidos por cárie (0,14);  

- Número de elementos dentários cariados (0,14);  

- Número de pessoas que residem com o paciente (0,03); 

- Número de dormitórios onde reside (0,03);  

- Grau de escolaridade do cuidador (0,11);  

- Faixa de renda familiar (0,06); 

- Motivo do último atendimento odontológico (0,12); 

- Grau de satisfação com os dentes (0,29); 

- Incômodo no ato da escovação (0,27); 

- Ficar nervoso por causa dos dentes (0,04); 

- Deixar de sair por causa dos dentes (0,21); 

- Deixar de praticar esportes por causa dos dentes (0,27); 

- Dificuldades de falar por causa dos dentes (0,07); 

- Vergonha de sorrir (0,06); 

- Dificuldades para estudar por causa dos dentes (0,06); 

- Dificuldades de dormir por causa dos dentes (0,10). 
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Mais uma vez optou-se por construir quatro modelos, sendo dois para cada grupo de 

pacientes, dois modelos apenas com as variáveis referentes às médias dos domínios do 

questionário de qualidade de vida: modelos (E) e (G), outros dois com as demais variáveis: 

modelos (F) e (H). Dessa forma, foram obtidos modelos melhores quando comparado à 

análise conjunta de todas as variáveis em um único. Os quatro modelos serão detalhados nas 

subseções seguintes. 

 

5.3.2 Modelo (E) de regressão logística da qualidade de vida no relato dos pacientes 

 

Os domínios do questionário de qualidade de vida que se mostraram estatisticamente 

significantes para explicar o desfecho segundo o relato dos pacientes estão apresentados no 

quadro 14, juntamente com a estimativa para o coeficiente, seu erro-padrão, p-valor, razão de 

chances (OR) e intervalo de confiança (IC) para OR. Nesta etapa foi adotado um nível de 

significância mais rigoroso ( = 0,05). 

 

Quadro 14 - Ajuste do modelo de regressão logística (E) da qualidade de vida no relato dos pacientes 
 

Variáveis Coeficiente 
Erro 

padrão 
p-valor OR 

IC para OR 

(95%) 

Percepção da 

aparência 

física (𝑥1) 

-0,0570 0,0211 0,0068 0,9445          [0,906; 0,984] 

Dificuldades 

Cognitivas (𝑥2) 
-0,0611 0,0274 0,0257 0,9407          [0,891; 0,993] 

 

A equação do modelo (E) de regressão logística da qualidade de vida no relato do 

paciente é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖  =  
𝑒𝑥𝑝 5,6577 − 0,0570 (𝑥1 − 0,0611(𝑥2))  

1 + 𝑒𝑥𝑝 (5,6577 − 0,0570  𝑥1 −  0,0611  𝑥2 )
 

 

A função desvio apresentou um valor de 25,827 (Residual deviance), sendo menor que 

o valor da distribuição do qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 68) = 88,250), portanto, os 

resultados mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (E) observamos que os domínios percepção da aparência física e 

dificuldades cognitivas são fatores de proteção para o prejuízo na qualidade de vida. Sendo 
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assim, o aumento de 1unidade na média da percepção aparência física, que representa uma 

melhor condição neste domínio, o paciente terá uma redução na chance de ter prejuízo na 

qualidade de vida em torno de 6,38% (OR=0,94). Para o domínio das dificuldades cognitivas, 

a diminuição da chance também é de 6,38% (OR= 0,94). 

Portanto, para o modelo (E), se um paciente apresenta média de 75,0 no domínio 

percepção da aparência física e 75,0 no domínio cognitivo, apresentará uma probabilidade de 

ter prejuízo na qualidade de vida de 0,04. Já um indivíduo com média 12,5 no domínio da 

percepção da aparência física juntamente com média de 65,0 no domínio cognitivo, 

apresentará uma probabilidade de 0,73 de apresentar o desfecho. 

A figura 13 é referente à curva ROC do modelo logístico (E) da qualidade de vida dos 

pacientes segundo o auto relato, que teve como área 0,92. 

 

Figura 13 - Curva ROC para o modelo (E) de regressão logística da qualidade de vida 

no relato dos pacientes 

 

 

 

A matriz de contingência do modelo (E) do grupo dos pacientes está demonstrada na 

Tabela 24. Para construção da matriz de confusão, foi determinado  = 0,21, que resultou em 

uma taxa de verdadeiro positivo de 85,94% e de falso positivo de 7,81%. 
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Tabela 24 - Teste de adequação do modelo (E) de regressão logística da qualidade de vida no relato 

dos pacientes 
Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 55 9 

Y = 1 1 6 

 

 

5.3.3 Modelo (F) de regressão logística da qualidade de vida no relato dos pacientes 

 

As demais variáveis que se mostraram estatisticamente significantes (p-valor ≤ 0,05) 

para explicar o desfecho estão apresentadas no Quadro 15, juntamente com a estimativa para 

o coeficiente do modelo, seu erro-padrão, p-valor, razão de chances (OR) e intervalo de 

confiança (IC) para OR. 

 

Quadro 15 - Ajuste do modelo (F) de regressão logística da qualidade de vida no relato dos pacientes 

Variáveis Coeficiente 
Erro 

padrão 
p-valor OR 

IC para OR 

(95%) 

Vergonha de 

sorrir (𝑥1) 
2,4480 1,0160 0,0159 11,5648 [1,579; 84,720] 

Dor de dente 

(𝑥2) 
1,9980 0,9380 0,0332 7,3718 [0,159; 7,718] 

 

A equação para o modelo (F) de regressão logística da qualidade de vida no relato dos 

pacientes é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖 =
𝑒𝑥𝑝   −3,4960 +  2,4480 (𝑥1 + 1,9980(𝑥2))  

1 + 𝑒𝑥𝑝  −3,4960 + 2,4480 (𝑥1 + 1,9980  𝑥2 )
 

 
A função desvio apresentou um valor de 35,564 (Residual deviance), sendo menor que 

o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 68) = 88,250), portanto, os resultados 

mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (F), observa-se que o fato do paciente ter tido vergonha de sorrir e dor de 

dente, ambos referentes aos últimos 6 meses, são fatores de risco para o prejuízo na qualidade 

de vida. Sendo assim, os pacientes que afirmam ter tido vergonha de sorrir apresentam um 

aumento de 11,56 vezes (OR=11,56) na chance de ter prejuízo na qualidade de vida quando 

comparados aos que não relatam vergonha de sorrir. Em relação a ter tido dor de dente, os 
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pacientes que responderam positivamente a essa pergunta apresentam uma chance maior em 

torno de 7,37 vezes (OR=7,37) de ter prejuízo na qualidade de vida quando comparados aos 

pacientes que não relatam ter tido dor de dente. 

Neste modelo (F), podemos afirmar, por exemplo, que um paciente que relata ter 

vergonha de sorrir e ter sentido dor dentária nos últimos 6 meses, irá apresentar probabilidade 

de 0,72 de ter prejuízo na qualidade de vida. Por outro lado, um indivíduo que não tem 

vergonha de sorrir e não teve dor de dente nos últimos 6 meses, apresentará probabilidade de 

0,03 de apresentar o mesmo desfecho. 

A figura 14 é referente à curva ROC do modelo (F) de regressão logística da qualidade 

de vida no relato dos pacientes, que teve como área 0,83. 

 

Figura 14 - Curva ROC para o modelo (F) de regressão 

logística da qualidade de vida no relato dos pacientes. 
 

 

 

A matriz de contingência do modelo (F) da qualidade de vida segundo o auto relato 

está demonstrada na Tabela 25. Para construção da matriz de confusão para o modelo, foi 

determinado  = 0,18, que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 85,71% e de falso 

positivo de 25,00% de falso positivo. 
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Tabela 25 - Teste de adequação do modelo (F) de regressão logística da qualidade de vida no relato  -

dos pacientes 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 48 16 

Y = 1 1 6 

 

 

5.3.4 Modelo (G) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes no relato dos 

cuidadores 

 

Os domínios do questionário de qualidade de vida que se mostraram estatisticamente 

significantes (p-valor ≤ 0,05) para explicar o desfecho da qualidade de vida dos pacientes 

segundo o reato do cuidador são apresentados no Quadro 16, juntamente com a estimativa do 

coeficiente do modelo, seu erro-padrão, p-valor, razão de chances (OR) e intervalos de 

confiança para OR. 

 

Quadro 16 - Ajuste do modelo (G) de regressão logística da qualidade de vida no relato dos 

cuidadores 
 

Variável Coeficiente 
Erro 

padrão 
p-valor OR 

IC para OR 

(95%) 

Dores e 

machucados 

(𝑥1) 

-0,0656 0,0312 0,0355 0,9365 [0,931; 0,995] 

Ansiedade 

frente aos 

procedimentos 

(𝑥2) 

-0,0699 0,0277 0,0114 0,9324 [0,883; 0,984] 

Dificuldades 

Cognitivas (𝑥3) 
-0,0819 0,0302 0,0067 0,9213 [0,868; 0,978] 

 

A equação para o modelo (G) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes 

segundo o relato dos cuidadores é mostrada a seguir: 

 

𝜋 𝑖 =
𝑒𝑥𝑝   11,4187 − 0,0656 (𝑥1 − 0,0699  𝑥2 − 0,0819 (𝑥3))  

1 + 𝑒𝑥𝑝  11,4187 − 0,0656 (𝑥1 − 0,0699  𝑥2 − 0,0819 (𝑥3))
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A função desvio apresentou um valor de 24,426 (Residual deviance), sendo menor 

que o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 67) = 87,108), portanto, os 

resultados mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (G), observou-se que os domínios dores e machucados, ansiedade frente 

aos procedimentos e dificuldades cognitivas são fatores de proteção para prejuízo na 

qualidade de vida. Sendo assim, o aumento de 1unidade na média do domínio dores e 

machucados, que representa uma melhor condição nesse domínio, o paciente terá uma 

redução na chance de ter prejuízo na qualidade de vida em torno de 6,34% (OR=0,94). Para o 

domínio ansiedade frente aos procedimentos, a diminuição da chance é de 7,53% (OR= 0,93). 

Enquanto que para o domínio das dificuldades cognitivas, a diminuição da chance é em torno 

de 8,70% (OR=0,92). 

Portanto, para o modelo (G), se um paciente apresenta média de 70,0 no domínio 

dores e machucados, 70,0 no domínio ansiedade frente aos procedimentos e 70,0 no domínio 

dificuldades cognitivas, apresentará uma probabilidade de ter prejuízo na qualidade de vida de 

0,02. Já um indivíduo com média 30,0 em cada um dos domínios citados, apresentará uma 

probabilidade de 0,96 de apresentar o desfecho. 

A figura 15 é referente à curva ROC do modelo (G) de regressão logística da 

qualidade de vida dos pacientes segundo o relato do cuidador, que teve como área 0,96. 

 

Figura 15 - Curva ROC do modelo (G) de regressão 

logística da qualidade de vida no relato dos cuidadores 
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A matriz de contingência do modelo (G) da qualidade de vida segundo o relato do 

cuidador está demonstrada na Tabela 26. Para construção da matriz de confusão para o 

modelo, foi determinado  = 0,15, que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 

100,00% e de falso positivo de 11,29% de falso positivo. 

 

Tabela 26 - Teste de adequação do modelo (G) de regressão logística da qualidade de vida no relato 

dos cuidadores 
 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 55 7 

Y = 1 0 9 

 

5.3.5 Modelo (H) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes no relato dos 

cuidadores 

 

As demais variáveis que se mostraram estatisticamente significantes (p-valor ≤ 0,05) 

para explicar o desfecho da qualidade de vida nos pacientes segundo o relato do cuidador 

estão no Quadro 17, juntamente com a estimativa do coeficiente do modelo, seu erro-padrão, 

p-valor, razão de chances ou OR e intervalo de confiança para OR. 

 

Quadro 17 - Ajuste do modelo (H) de regressão logística da qualidade de vida no relato dos 

cuidadores 
 

Variável Coeficiente 
Erro 

padrão 
p-valor OR 

IC para OR 

(95%) 

Sexo feminino 

(𝑥1) 
2,2503 1,1122 0,0430 9,4909 [1,073; 83,949] 

Número de 

pessoas que 

residem com o 

paciente (𝑥2) 

0,6635 0,2511 0,0082 1,94164 [1,187; 3,176] 

Vergonha de 

sorrir (𝑥3) 
2,6264 1,1492 0,0222 13,8239 [2,718;131,477 

 

A equação do modelo (H) de regressão logística da qualidade de vida dos pacientes 

segundo o relato dos cuidadores é mostrada a seguir: 
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𝜋 𝑖 =
𝑒𝑥𝑝   −7,1061 +  2,2503 (𝑥1 + 0,6635  𝑥2 + 2,6264 (𝑥3))  

1 + 𝑒𝑥𝑝  −7,1061 + 2,2503 (𝑥1 + 0,6635  𝑥2 + 2,6264 (𝑥3))
 

 

A função desvio apresentou um valor de 37,697 (Residual deviance), sendo menor 

que o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 67) = 87,108), portanto, os 

resultados mostram que o modelo é válido quando consideramos o teste de adequação global. 

No modelo (H), observa-se que ser do sexo feminino, residir com muitas pessoas em 

casa e ter tido vergonha de sorrir nos últimos 6 meses são fatores de risco para o paciente ter 

prejuízo na qualidade de vida. Sendo assim, ser do sexo feminino, acarreta em um aumento na 

chance de ter prejuízo na qualidade de vida em torno de 9,49 vezes (OR=9,49) em relação ao 

sexo masculino. Quanto ao número de pessoas na casa, o aumento de 1 pessoa morando na 

residência, aumenta as chances em 1,94 vezes (OR=1,94) de se ter maior prejuízo na 

qualidade de vida. Pode-se dizer ainda que o paciente que relata ter tido vergonha de sorrir 

nos últimos 6 meses apresenta um aumento na chance em torno de 1,38 vezes (OR=1,38) de 

apresentar o desfecho. 

De acordo com o modelo (H), um paciente do sexo masculino, que reside em sua casa 

com 4 pessoas, e ele afirma não ter tido vergonha de sorrir nos últimos 6 meses, a 

probabilidade de que ele tenha prejuízo na qualidade de vida é em torno de 0,00.  

A figura 16 é referente à curva ROC do modelo (H) de regressão logística da 

qualidade de vida dos pacientes segundo o relato do cuidador, que teve como área 0,83. 
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Figura 16 - Curva ROC do modelo (H) de regressão logística da 

qualidade de vida no relato dos cuidadores 

 

 

A matriz de contingência do modelo (H) da qualidade de vida dos pacientes segundo o 

relato do cuidador está demonstrada na Tabela 27. Para construção da matriz de confusão para 

o modelo, foi determinado  = 0,09, que resultou em uma taxa de verdadeiro positivo de 

77,78% e de falso positivo de 40,32%. 

 

Tabela 27 - Teste de adequação do modelo (H) de regressão logística da qualidade de vida no relato 

dos cuidadores 
 

Valores observados Valores previstos 

 Y = 0 Y = 1 

Y = 0 37 25 

Y = 1 2 7 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A expressão Qualidade de Vida tem sido frequentemente utilizada, embora muitas 

vezes não seja empregada corretamente, pois a maioria das pessoas tem a ideia de que ter uma 

boa QV é possuir uma vida boa materialmente falando, com muitos bens, festas, muito lazer e 

pouco trabalho (SILVA, 2005). 

No mundo científico, a conceituação de qualidade de vida (QV) não é fácil e nem foi 

ainda consolidada. Para efeito do presente estudo faz-se necessário diferenciar a qualidade de 

vida geral da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). A QV geral diz respeito à QV de 

uma pessoa aparentemente saudável do ponto de vista físico e, portanto é relacionada ao seu 

estado de satisfação com a vida. Já a QVRS apresenta-se em dados mais objetivos e 

mensuráveis e é válida nas pessoas com alguma patologia, refere-se ao grau de limitação e 

desconforto que a doença e/ou sua terapêutica trazem para o paciente e sua vida (SILVA, 

2005). 

Esta pesquisa teve o propósito de Avaliar o impacto da saúde bucal, variáveis 

socioeconômicas, demográficas, tratamentos oncológicos e seus efeitos deletérios sobre a 

QVRS de crianças e adolescentes nas idades de 2 a 18 anos, portadores de câncer, e sugerir 

estratégias que impactem positivamente na QV desses indivíduos. Para tanto, realizou-se a 

avaliação da condição de saúde bucal dos portadores de câncer infantil e entrevistas, entre os 

meses de setembro de 2013 a setembro de 2014. 

Questionários genéricos e específicos para o câncer foram utilizados na coleta de 

dados, mas para efeitos da análise inferencial foram selecionadas as informações apenas dos 

questionários específicos, uma vez que se buscou medir a QVRS. Guyatt, Feeny e Patrick 

(1993) sugeriram que ambos os instrumentos - genérico e específico da doença - devem ser 

utilizados na avaliação da QVRS. A vantagem dos instrumentos genéricos é a possível 

comparação entre os estudos (SPIETH; HARRIS, 1996), mas Sung et al. (2003) alertaram 

para o fato de não apresentarem capacidade de resposta em subgrupos clínicos especializados, 

tais como crianças com câncer. 

No Brasil, em especial no estado da Paraíba, são escassas as informações sobre a 

condição de saúde bucal de pacientes oncológicos pediátricos. A partir dos dados coletados, 

foi possível identificar as características da população alvo deste estudo de acordo com as 

demandas em saúde bucal e de QVRS. Mediante um modelo de regressão logística, 

conseguiu-se descrever a relação entre a variável dependente ou desfecho “qualidade de vida” 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2747569/#bib23
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e um conjunto de variáveis tais como: domínios do questionário de QVRS, sexo, questões 

socioeconômicas, auto percepção e impactos em saúde bucal, na busca de conhecer quais 

fatores mais contribuem para ocorrência do desfecho nos portadores de câncer infantil. Os 

dados foram analisados sob duas perspectivas, comparando os grupos de pacientes em 

tratamento e com tratamento finalizado, e ainda, os fatores contribuintes para esse agravo 

segundo a visão dos pacientes e seus cuidadores.  

 

6.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS, LIMITAÇÕES DO ESTUDO E 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA 

 

Por ser uma pesquisa de campo, algumas dificuldades foram encontradas na coleta dos 

dados e estão listadas a seguir: 

- Como o convite para a participação da pesquisa era feito durante a espera das consultas 

médicas havia um constante medo de perder a vez na fila, caso se ausentasse da sala de espera 

para se deslocar até o consultório odontológico. 

- Por se tratarem de crianças que são submetidas a muitos procedimentos dolorosos, algumas 

delas hesitavam em serem examinadas em consulta odontológica, enquanto outras se 

apresentavam estressadas ou cansadas demais para participar das entrevistas. 

- A maioria das famílias não residia na capital paraibana, e por esta razão alguns cuidadores 

temiam perder o transporte que os levaria de volta às suas cidades, após a realização da 

consulta médica, não desejando permanecer por mais tempo no hospital. 

Ainda temos como possível limitação do presente estudo o tamanho da amostra, por 

incluir diagnósticos diversos e pacientes em diferentes fases do tratamento, bem como 

pacientes com tratamento finalizado. Este aspecto se configura como de difícil resolução, pois 

a população possui características específicas não muito comuns. Também há o fato de 

poucos pacientes terem apresentado o desfecho, pois o critério de categorização adotado para 

classificar os indivíduos como tendo prejuízo na QV foi rigoroso. 

Para classificar o paciente como em tratamento ou com tratamento finalizado adotou-

se o período de um mês livre de qualquer intervenção de tratamento (quimioterapia, 

radioterapia e cirurgia), assim como utilizado por Scarpelli et al. (2008a) e Sung et al. (2009). 

A adoção deste critério permitiu capturar, de forma resumida, os efeitos das diferentes fases 

de sintomas.  

Devido ao desenho transversal, não foram obtidas informações que possibilitassem 

comparações da QVRS nas diferentes fases do tratamento e relacionar com a saúde bucal, 
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nem tampouco fazer comparações entre manutenção ou agravamento das condições bucais 

durante o tratamento oncológico. São necessários mais estudos, por exemplo, estudos 

longitudinais e com amostras mais homogêneas quanto ao diagnóstico e fase da terapia para 

esses fins. Tais estudos explicarão melhor a contribuição de determinado tipo de câncer, 

protocolos de tratamento e efeitos colaterais na saúde bucal para o impacto negativo na 

QVRS. 

Há uma dificuldade em fazer comparações entre as médias dos índices ceo-d e CPO-D 

com achados da literatura, tendo em vista a faixa etária ampla da presente pesquisa, que foi de 

2 a 18 anos, e os estudos publicados sobre cárie dentária em crianças e adolescentes utilizam 

uma faixa etária específica, principalmente as idades de 5 e 12 anos, ou ainda a faixa etária de 

15 a19 anos, invalidando a comparação dos resultados desses índices. Assim como para cárie 

dentária, os demais dados coletados com as fichas do SB BRASIL 2010 não nos permitem 

compará-los com os do levantamento nacional pela mesma questão das idades e faixa etária 

índice. A divisão da amostra deste estudo de acordo com as faixas etárias do SB Brasil 2010 

iria acarretar em perdas dos pacientes nas idades não contempladas, como as crianças de 2 a 4 

anos, de 6 a 11 anos, 13 e 14 anos, e assim teríamos um número muito reduzido de pacientes 

em cada faixa etária preconizada pelo levantamento. 

Os questionários utilizados nesta pesquisa foram as versões brasileiras do Pediatric 

Quality of Life Inventory ™ (PedsQL ™) 3.0 módulo câncer e 4.0 módulo genérico. O 

módulo câncer contem oito domínos, tais como: dores e machucados, náusea, ansiedade frente 

aos procedimentos, ansiedade frente ao tratamento, preocupação, dificuldades cognitivas, 

percepção da aparência física, comunicação. O módulo genérico é composto por quatro 

domínios: físico, emocional, social, escolar. Quanto à interpretação da escala, escores mais 

altos indicam níveis mais baixos de dificuldades relacionadas à doença e/ou tratamento em 

ambos os módulos. 

Ambos os questionários foram validados para o Brasil, é fundamental que o 

instrumento seja adequado e validado para o idioma e cultura da população estudada 

(MONTEIRO et al., 2010). Os questionários utilizados apresentam confiabilidade e validade, 

podendo ser utilizados em ensaios clínicos pediátricos de câncer, pesquisa e prática clínica 

para avaliação da QVRS (VARNI et al., 2002). 

Optou-se por aplicar os instrumentos na forma de entrevista, pois este procedimento, 

quando comparado com o questionário preenchido pelo participante, apresenta vantagens 

como: não exigência de que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever; diminuição da taxa de 

não resposta e a possibilidade do entrevistador esclarecer o significado das perguntas. A 
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entrevista é possuidora também de algumas limitações, como: falta de motivação do 

entrevistado para responder às perguntas; a incompreensão delas; respostas falsas de maneira 

proposital ou não; inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para responder 

adequadamente; influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o 

entrevistado (GIL, 2008). 

Embora a metodologia desta pesquisa apresente limitações, podemos estabelecer 

conclusões válidas a partir dos resultados, e os dados obtidos servem de base para auxiliar no 

processo de tomada de decisão em questões relacionadas a melhorias na QV da população 

estudada e ainda permitem conhecer e registrar a condição de saúde bucal dos pacientes 

pediátricos do Hospital Napoleão Laureano. As informações contidas neste trabalho fornecem 

subsídios para planejar estratégias no atendimento odontológico dos pacientes portadores de 

câncer infantil. 

O presente estudo, ao incluir diversas variáveis abrangendo diferentes aspectos, por 

exemplo, socioeconômico, demográfico, e dados referentes à saúde bucal, se constitui no 

único estudo no Estado da Paraíba, e um dos poucos no Brasil e no mundo, que se propôs a 

avaliar o impacto da saúde bucal e fatores associados ao prejuízo da qualidade de vida de 

portadores de câncer infantil.  Ademais, o modelo utilizado foi capaz de explicar quais 

variáveis têm impacto significativo na QVRS da população estudada, sendo possível, por 

meio dele, identificar portadores de câncer infantil em risco de QVRS prejudicada levando em 

consideração também a saúde bucal. Além disso, a presente pesquisa é passível de 

reprodutibilidade em outros estudos, podendo ser aplicada a diferentes municípios e estados. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O sexo feminino (51%) apresentou uma diferença mínima superior à frequência do 

sexo masculino (Tabela 3). Embora alguns estudos da literatura apontem que o sexo 

masculino é o mais acometido nas amostras de pacientes portadores de câncer infantil (VRIES 

et al., 2008; LAU et al., 2010; BAGGOTT et al., 2011; TSUJI et al., 2011), a pequena 

diferença encontrada na presente pesquisa pode ser decorrente da frequência do sexo feminino 

na população paraibana (51,6%) ser maior do que a masculina (48,4%) (IBGE, 2010). 

Em relação aos acompanhantes dos pacientes, 84% eram mães e 6% pais, 10% são 

referentes a outras pessoas que não os pais, sendo esses achados concordantes com outros 

estudos que constaram serem as mães os principais acompanhantes das crianças e 

adolescentes com câncer. Na pesquisa de Tsuji et al. (2011), o percentual foi de 93,9% para as 
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mães, enquanto Ji et al. (2011) observaram que 82,7% eram mães e 17,3% pais. Scarpelli et 

al. (2008b) verificaram que 88,4% eram a mãe ou o pai, enquanto que  11,6% outras pessoas. 

Portanto, os estudos indicam que a mãe parece ser a pessoa que geralmente acompanha as 

crianças e adolescentes durante o tratamento do câncer. 

Um percentual de 54% dos pacientes reside na grande João Pessoa. Desmembrando 

esse percentual, tem-se que 24% moram em cidades próximas à capital e 30% propriamente 

na cidade de João Pessoa/PB, enquanto 44% residem distantes da capital paraibana. A média 

de idade foi de 9,06 anos, predominando a referência à cor parda (46%) ou branca (46%) 

(Tabela 3). 

Com relação ao nível de escolaridade, a maior parcela dos cuidadores tem ensino 

fundamental completo (38%), 24% possuem até o quinto ano do ensino fundamental, 4% fez 

alfabetização para adultos e 7% não têm escolaridade. 

A renda mensal familiar dos participantes é, em sua maioria (58%), entre R$501 a 

R$1500 reais, compatível com a média brasileira (R$1.202,00) e também com a da região 

Nordeste R$ 806,00 (IBGE, 2010). A média de pessoas que residem nos domicílios das 

famílias estudadas é de 4,3 pessoas, um pouco acima da média paraibana que é de 3 

moradores. Verificou-se média de 2,4 cômodos para dormitório, com número médio de bens 

de 5,2 (Tabela 11). No presente estudo, a densidade de moradores por dormitório foi em torno 

de 1,8, condizente com os dados do estado da Paraíba que, em sua maioria (51,2%), 

apresentou, em 2010, uma densidade de 1 a 2 moradores por dormitório (IBGE, 2010). 

Pacientes com tratamento finalizado corresponderam a 40%, os demais 60% ainda 

estavam em tratamento. Outro estudo brasileiro realizado em um hospital na cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, com pacientes oncológicos nas idades de 2 a 18 anos, encontrou um 

percentual menor de pacientes com tratamento finalizado (26,3%) (SCARPELLI et al., 

2008b). 

A neoplasia de base mais prevalente foi a Leucemia (40%), assim como em outros 

estudos (SUNG et al., 2003; JI et al., 2011; FIGUEIREDO; NOGUEIRA, 2013). Do 

percentual referente à Leucemia, 36% foi do tipo Linfóide Aguda e 6% de Leucemia Mielóide 

Aguda. Ainda tem-se o percentual de 8% de Linfoma, 39% de tumores sólidos e 13% de 

tumores sólidos cerebrais (Tabela 4). 

Ao se avaliar a terapia instituída no combate ao câncer verificou-se que a maioria 

(48%) dos pacientes recebeu quimioterapia, e 31% receberam como tratamento a associação 

quimio/radioterapia (Tabela 2). Dados semelhantes foram encontrados por Figueiredo e 

Nogueira (2013), onde essas duas modalidades de tratamento também foram as mais 
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utilizadas em pacientes oncológicos pediátricos. Segundo Cardoso et al. (2005), a 

quimioterapia é empregada em cerca de 70% dos protocolos de tratamento contra o câncer, de 

forma isolada, ou associada à radioterapia e/ou cirurgia
 
. No presente estudo ela foi o 

tratamento de forma isolada ou associada em 97% dos casos. 

 

6.3 CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

 

6.3.1 Cárie dentária 

 

Pacientes em tratamento para o câncer podem apresentar lesões de cárie dentária com 

maior frequência, visto que são indivíduos com risco de hipossalivação e alteração na 

consistência salivar (HUTTON et al., 2010), portanto são mais propensos a desenvolver a 

doença (LIMA et al., 2004; FEIO; SAPETA, 2005; HUTTON et al., 2010). 

O ceo-d e CPO-D médio foram de 1,8 e 3,3, respectivamente (Tabela 5), sendo 

interessante destacar que o número de dentes com cárie não tratada nos dois índices foi o de 

maior peso, 85% para elementos decíduos e 63% para permanentes (Tabela 6). No que 

concerne aos elementos dentários permanentes perdidos devido à cárie, obteve-se um 

percentual de 8%, e os elementos decíduos perdidos precocemente ou com extração indicada 

por motivo de lesões cariosas correspondeu a 9%. Cárie não tratada em dentes permanentes 

ou decíduos, no momento da coleta dos dados, foi encontrada em 56% da amostra. 

O percentual maior de dentes decíduos cariados em comparação aos dentes 

permanentes pode ter relação com o pensamento errôneo de que os dentes decíduos não 

necessitam de tratamento uma vez que são temporários. Há, portanto, a necessidade de 

programas educativos voltados para essa temática. Analisando os conhecimentos maternos 

sobre saúde bucal, Coelho et al. (2005) realizaram um estudo e constataram uma 

desvalorização marcante da dentadura decídua em relação à permanente, em torno de 85% das 

mães pesquisadas. Embora o desenvolvimento da cárie precoce na infância esteja associado a 

diversos fatores etiológicos, o perfil materno influencia a condição bucal da criança 

(GUIOTOKU; GUIOTOKU, 2010). 

Dos participantes em que se avaliou o ceo-d, 42% apresentaram experiência de cárie, 

para o CPO-D, esse percentual foi mais expressivo, 59% (Tabela 5). Todos esses dados 

mostram a necessidade de acesso a tratamento odontológico nos pacientes desta pesquisa já na 

dentadura decídua, onde o percentual de elementos não tratados é ainda mais preocupante. 
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Figueiredo e Nogueira (2013) verificaram que em ambos os grupos - crianças 

portadoras de câncer e crianças saudáveis- o número de dentes cariados obteve a maior 

porcentagem. Porém, os autores observaram que no grupo de pacientes oncológicos a média 

de dentes cariados aumentou no segundo exame realizado após 6 meses, verificando que a 

média dos índices de cárie no grupo de pacientes oncológicos se elevou, mostrando-se 

estatisticamente significante quando comparada com a do grupo controle. No estudo de Hsieh 

et al. (2011) não foi registrada associação significativa entre baixo fluxo salivar e maiores 

valores no CPO-D. 

Percebe-se que embora o hospital em que foi realizada a presente pesquisa possua em 

sua ala pediátrica um consultório odontológico, a necessidade de tratamento dentário desses 

pacientes é expressiva. Uma das possíveis razões para este quadro poderia ser a necessidade 

de urgência em dar início à terapia oncológica, permanecendo a atenção em saúde bucal em 

um plano secundário. É necessário reforçar aqui a importância do serviço de Odontologia no 

Hospital, tendo em vista as dificuldades de deslocamento dos pacientes e de seus cuidadores, 

pois a maioria deles não reside em João Pessoa. Uma vez que as crianças e adolescentes 

necessitam permanecer grande parte do tempo no hospital, seja para a realização de consultas, 

exames, ou internações, que podem se tornar mais prolongadas a depender do estado de saúde 

geral dos pacientes e das exigências dos protocolos quimioterápicos, é estratégico oportunizar 

que durante este período eles sejam assistidos quanto às suas demandas odontológicas. 

Sabe-se que a cárie dentária é uma doença multifatorial, e como sugeriu Peres et al. 

(2003b), além do enfoque às causas biológicas da doença, como dieta e higiene, o combate à 

cárie deve ser na melhoria das condições de vida da população, diminuir as desigualdades 

sociais, aumentar a renda familiar, maior escolaridade das mães, garantir escolas paras as 

crianças. Além da estratégia preventiva populacional, deve haver serviços de saúde voltados 

para o alívio da dor e sofrimento, o que melhora a QV das pessoas. Neste estudo o nível de 

escolaridade da maioria dos cuidadores (73%) está entre não alfabetizado e o nível de ensino 

fundamental completo, podendo ser um dos fatores para essa alta prevalência de cárie, 

principalmente a não tratada. Lisbôa e Abegg (2006), em um estudo que investigou os hábitos 

de higiene bucal, observaram que as pessoas com maior escolaridade praticam a escovação 

dentária mais frequentemente. 

O monitoramento contínuo da experiência de cárie possibilita o direcionamento de 

recursos adicionais para as áreas com maiores necessidades (ANTUNES, PERES, MELO, 

2006), verificando-se a importância da cárie ser prevenida e tratada, tendo em vista seu 
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potencial efeito doloroso e mutilador, podendo causar danos biopsicossociais que interferem 

negativamente na QV dos indivíduos (COSTA; VASCONSELOS; ABREU, 2013). 

 

6.3.2 Alterações na saliva e mucosa bucal 

 

Pacientes em tratamento quimioterápico estão sujeitos a apresentar xerostomia, 

sensação de boca seca, consequente ou não da diminuição/interrupção da função das 

glândulas salivares, com alterações na quantidade e/ou na qualidade da saliva (TEJADA 

DOMÍNGUEZ; RUIZ DOMÍNGUEZ, 2010). Morais et al. (2014) realizaram uma revisão 

sistemática e constataram que a condição de saúde bucal dos portadores de Leucemia 

Linfocítica Aguda varia de acordo com vários fatores, os resultados dos estudos pesquisados 

identificaram que grande parte dos pacientes com essa neoplasia apresentam alguma lesão na 

cavidade bucal durante ou após o início da quimioterapia. 

Nos pacientes em tratamento, foram avaliadas alterações salivares na mucosa, onde, 

em 55% deles a saliva se apresentou espessa ou viscosa, sendo também encontradas 

alterações indicativas de mucosite oral nos seguintes sítios: lábio (16,7%), língua (6,7%), 

gengiva (6,7%), mucosa jugal e/ou palato (3,3%), mucosa labial (3,3%), problema na 

deglutição (3,3%), alteração na voz (1,7%) (Tabela 10). Em 39,4% dos pacientes foi 

observado algum grau de mucosite nos diversos sítios bucais. Percentual semelhante foi 

registrado por Figliola (2006) que verificou uma frequência de 46% de mucosite em pacientes 

pediátricos portadores de Leucemia Linfóide Aguda em algum momento do tratamento 

quimioterápico. 

Em outra pesquisa, as manifestações bucais mais frequentes entre os pacientes em 

tratamento oncológico relatadas por seus cuidadores foram: mucosite (75%) e xerostomia 

(25%) (BARBOSA;
 
RIBEIRO, CALDO-TEIXEIRA, 2010). Neste estudo, a manifestação 

mais observada foi a alteração na qualidade da saliva (55,0%), seguida de mucosite (39,4%), 

ressaltando-se que ambas não foram relatadas, mas avaliadas mediante exame clínico. 

O hospital de tratamento do câncer possuindo um consultório odontológico com uma 

equipe atuante em odontologia, tanto na prevenção quanto na vigilância à saúde bucal dos 

pacientes, as chances de ocorrência de transtornos e complicações no tratamento por infecções 

odontogênicas ou por mucosite severas é reduzida significativamente
 
(HESPANHOL et al., 

2010).  

A mucosite oral grave devida à toxicidade das drogas usadas na quimioterapia requer 

maiores períodos de internações em razão da impossibilidade de alimentação por via oral e 
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ainda por causa do risco de infecções sistêmicas (FIGLIOLA, 2006). Dentre as alterações 

bucais decorrentes da terapêutica do câncer, a mucosite afeta negativamente a QV dos 

portadores, por dificultar a alimentação, a fala, a nutrição e a higienização
 
(CARVALHO; 

PEREIRA JÚNIOR; NEGREIROS, 2009).  

 

6.4 UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

 

Em relação ao uso dos serviços odontológicos, uma parcela de 29% dos pacientes 

nunca teve uma consulta com um cirurgião-dentista. Levando em consideração que o 

percentual deles residentes na grande João Pessoa/PB foi de 54%, e os outros 46% moram 

distantes da capital paraibana, esse percentual que é oriundo de alguma cidade do interior do 

estado pode ter maior dificuldade no acesso aos serviços odontológicos, o que foi verificado 

em outro estudo, no qual os pacientes oncológicos e seus familiares/cuidadores relataram 

necessidade de deslocamento das famílias residentes em áreas rurais para ter acesso aos 

serviços especializados, além de enfrentarem dificuldades adicionais relacionadas ao correto 

encaminhamento entre as unidades de saúde, fator esse responsável pelo atraso nos 

atendimentos (ROSSATO et al., 2013). 

Como mencionado anteriormente, a renda mensal das famílias é, em sua maioria 

(58%), entre R$501 a R$1500 reais, correspondente a faixa de renda do salário mínimo, que 

nos anos em que se deu a pesquisa, em 2013 era de R$ 678, e no ano de 2014 passou a R$ 724 

reais, e com média de 4 moradores nas residências. Considerando o expressivo percentual de 

pacientes que nunca tiveram acesso à consulta odontológica, este quadro poderia ser 

atribuído, dentre outros fatores, à renda mensal das famílias. Corroborando com esse 

resultado, outro estudo revelou existir associação entre condições socioeconômicas 

desfavoráveis e menor utilização dos serviços odontológicos, o que leva situações 

desfavoráveis de saúde bucal (SILVEIRA et al., 2014). 

Apenas 32,4% dos pacientes tiveram sua última consulta odontológica em consultório 

particular, constatando-se que a maioria deles (50,7%) são usuários das unidades básicas de 

saúde e relataram que a última consulta odontológica foi boa (62%). Somando-se a esse 

percentual os que responderam ter sido muito boa (19,7%) (Tabela 12), temos que 81,7% 

estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na última consulta 

odontológica. Resultados semelhantes foram encontrados em outro estudo
 
onde os usuários 

entrevistados também se declararam muito satisfeitos com o atendimento da equipe de saúde 

da Unidade Básica como um todo (SZPILMAN; OLIVEIRA, 2011). Essa satisfação pode ser 
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atribuída ao alto número de consultas preventivas, que normalmente são menos 

desconfortáveis, uma vez que, dos que já foram ao dentista, o motivo mais citado foi a 

revisão, prevenção ou check-up (40,8%), e um percentual de 62% refere ter passado por 

consulta odontológica há menos de um ano, o que resultaria em menos procedimentos 

invasivos fazendo com que a satisfação com a consulta seja positiva.  

Os dados aqui expostos e a literatura pertinente ao assunto apontam a importância de 

atenção especial à saúde bucal de pacientes oncológicos pediátricos, pois além de estarem em 

constante processo de mudança em virtude do crescimento e desenvolvimento, ainda 

apresentam o risco do desenvolvimento de complicações bucais em virtude do tratamento 

para o câncer (FIGUEIREDO; NOGUEIRA, 2013). 

 

6.5 MORBIDADE BUCAL REFERIDA, AUTOPERCEPÇÃO E IMPACTOS EM SAÚDE 

BUCAL 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) complementa os dados 

clínicos na avaliação da saúde do paciente, sendo relevante ser considerada em pacientes 

pediátricos oncológicos, pois irá determinar se há impacto significativo na QV, dada a 

importância de se avaliar não só a presença da doença, como também a QV dos pacientes 

(BARBOSA et al., 2010). 

Quanto à satisfação com os dentes, os relatos mais frequentes entre as crianças e 

adolescentes foram de satisfação (34%) ou muita satisfação (26%). Isso nos mostra que 60% 

estão satisfeitos ou muito satisfeitos, enquanto que os demais 40% referiram algum grau de 

insatisfação, sendo indiferente (16%), muito insatisfeito (11%), ou insatisfeito (13%). Esses 

resultados se aproximam da prevalência de insatisfação com a aparência dos dentes e 

gengivas nos adolescentes brasileiros publicada por Borges, Peres e Peres (2010) como sendo 

de 11,4%. 

A maioria (58%) relatou achar que necessita de tratamento dentário no momento da 

entrevista. Os que se mostraram insatisfeitos com os dentes ou afirmaram ter necessidade de 

tratamento dentário talvez já tenham passado por experiência de desconforto com algum grau 

de mucosite oral ou mesmo a cárie dentária. Um percentual de 20% afirmou ter sentido dor de 

dente nos últimos 6 meses (Tabela 13), ressaltando mais uma vez a necessidade de tratamento 

odontológico desta população. O mesmo percentual foi encontrado em crianças saudáveis de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, na faixa etária de 1 a 6 anos (BARRÊTTO et al., 2004). 
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O estudo de Borges et al. (2008) utilizou dados do SB BRASIL 2003 para a faixa 

etária de 15 a 19 anos e a prevalência de dor nos dentes e gengivas foi igual a 35,6%. Um 

quadro mais favorável e mais próximo dos 20% encontrados na presente pesquisa foi 

observado no último levantamento epidemiológico nacional, pois o percentual de indivíduos 

aos 12 anos e 15 a 19 anos que relatou dor de dente foi de 24,6% e 24,7%, respectivamente 

(BRASIL, 2011). 

O impacto em saúde bucal na vida diária que obteve maior percentual de respostas foi 

a dificuldade para comer, que foi relatada por 20% dos pacientes, seguida pelo sentimento de 

nervosismo (12%), dificuldade para dormir (11%), incômodo na escovação, deixar de praticar 

esportes, e vergonha de sorrir com o mesmo percentual de 9%. Deixar de sair e ter 

dificuldades para estudar foram apontadas por 8% das crianças e adolescentes, enquanto 4% 

deles referiram dificuldade de falar (Tabela 13). 

No estudo de Peres et al. (2003a) crianças saudáveis de 12 anos apresentaram alto 

grau de satisfação com os dentes. Os autores observaram ainda que quanto maior o índice 

CPO-D, e também quanto mais cáries não tratadas possuíam estas crianças, maior a chance de 

insatisfação com a mastigação. Esses achados sugerem que a dificuldade para comer relatada 

no presente estudo pode estar relacionada com os elementos cariados não tratados. 

Percebe-se que publicações sobre a QVRSB em pacientes oncológicos pediátricos são 

poucas e nem sempre apontam que esses pacientes tem QVRSB prejudicada em comparação 

com pacientes saudáveis. Por exemplo, Wogelius et al. (2011) compararam a QVRSB em 

pacientes de 8 a 14 anos que receberam tratamento oncológico e pacientes sem câncer. O 

instrumento utilizado foi o Child Perceptions Questionnaire (CPQ), e as crianças com câncer 

classificaram sua QVRSB melhor ou igual àquelas sem câncer. Os autores constataram ainda 

que as crianças de 8 a10 anos com câncer parecem ter QVRSB melhor em comparação com o 

grupo controle. Portanto, os autores não conseguiram demonstrar existir associação entre o 

câncer e o seu tratamento na infância e a diminuição da QVRSB. 

Em pesquisa realizada no Brasil, pacientes de 3 a 21 anos (n=121) foram examinados 

quanto à cárie, traumatismo dentário e oclusão, e a QVRSB foi medida com os questionários 

idade-específicos (ECOHIS, CPQ8-10, CPQ11-14 e OHIP), sendo coletadas também 

informações socioeconômicas. A QVRSB dos pacientes em tratamento para o câncer foi 

diferente do grupo controle na faixa de 8 a 14 anos. Uma melhor percepção foi encontrada em 

pacientes com 8 a 10 anos de idade, e pior em pacientes de 11 a 14 anos comparando aos 

controles (BRESOLIN et al., 2014). 
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Nesses dois últimos estudos citados (BRESOLIN et al., 2014; WOGELIUS et al., 

2011) os autores encontraram resultados diferentes quanto a QVRSB nas diferentes faixas 

etárias. Na presente pesquisa a faixa etária não foi significante para explicar a QVRS dos 

pacientes, e diferentemente desses mesmos estudos, as variáveis referentes à saúde bucal que 

indicam condições desfavoráveis foram relacionadas com o prejuízo na QVRS. 

 

6.6 QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORES DE CÂNCER INFANTIL 

 

6.6.1 Relato do cuidador e paciente 

 

Nesta pesquisa foram utilizados os dados provenientes do auto relato e também do 

relato do cuidador. Existem estudos que sustentam a utilização do relato dos pais para avaliar 

a QV de seus filhos, como na pesquisa de Davis et al. (2007) que constatou acordo de 

moderado a forte entre os relatos das crianças e dos pais, principalmente nos domínios físico e 

emocional. Em face desses achados, os autores apoiaram a utilidade dos relatos dos 

cuidadores durante o tratamento inicial de uma criança com câncer. A concordância ainda 

melhorou nesses dois domínios no decorrer do tratamento. Embora os autores tenham 

afirmado que os níveis de concordância podem não suportar a substituição dos relatos da 

criança pelo dos pais, o valor dos relatórios de um dos pais é de acrescentar informações para 

melhor interpretação da experiência da criança em relação à doença, por isso recomendam a 

coleta de dados de QVRS tanto da criança quanto do cuidador em todo o curso do tratamento. 

Os mesmos autores citaram que enquanto medidas de QVRS devem ser correlacionadas com 

o estado da doença, elas não são uma medida do estado de doença, mas o impacto da doença e 

seu tratamento. Esta interpretação apoia o papel do relato dos cuidadores na elaboração de 

relatórios sobre a QVRS do paciente durante o tratamento para o câncer quando a criança é 

incapaz de comunicar-se. 

Ainda nesta perspectiva, o estudo de Yeh, Hung e Chao (2004) avaliou a QV de 

crianças e adolescentes com câncer e os resultados apontaram que informações confiáveis 

quanto à QV das crianças podem ser obtidas por meio dos pais quando as crianças mais 

jovens estão impossibilitadas ou não querem responder instrumentos de QV.  

Na presente pesquisa houve uma perda de 29% da amostra dos pacientes em relação 

aos relatos dos cuidadores, pois 24% deles eram muito jovens para responder às questões, 

uma vez que tinham entre 2 e 4 anos, as demais crianças que tinham acima de 5 anos (5%) 
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encontravam-se debilitadas ou estressadas demais com o tratamento para responderem aos 

questionamentos. 

Ainda na pesquisa de Yeh, Hung e Chao (2004), as altas correlações nos relatos das 

crianças e pais foram encontradas, inclusive em escalas subjetivas (psicológica). Os autores 

atribuíram esse fato a que, possivelmente, crianças pequenas são mais influenciadas pelos pais 

e elas costumam dizer como se sentem. Entretanto, os relatos de adolescentes e dos pais 

apresentaram diferenças nas subescalas psicológica, social e física. Diante destes resultados os 

autores consideraram que a avaliação da QV segundo o relato do pai é questionável para o 

grupo dos adolescentes. 

Eiser et al. (2003) alertaram para o fato do relato das crianças muito jovens poder 

suscitar dúvidas quanto à confiabilidade dos dados, embora o relato dos pais também gere 

dúvidas quanto à validade, posto que há o aspecto do envolvimento emocional que pode 

influenciar as respostas. 

 

6.6.2 Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

O avanço do tratamento em oncologia pediátrica é evidente com a redução da 

mortalidade em crianças com Leucemia Linfóide Aguda. Por isso, pode e deve ser dada maior 

atenção ao impacto emocional na infância, pois o tratamento do câncer afeta negativamente 

todos os aspectos da QV (VRIES et al., 2008). 

A inclusão da medição da QVRS no tratamento do câncer e seus sintomas é 

importante para auxiliar os gestores em diversas situações, por exemplo, na avaliação da 

eficácia de um tratamento, ou na escolha entre dois tratamentos com eficácias equivalentes, 

mas com implicações diferentes quanto à toxicidade. As informações da QVRS podem ser 

usadas em um processo de tomada de decisão compartilhada com as crianças e os pais 

(BAGGOTT et al., 2011). 

Este estudo não teve como objetivo comparar a QV de crianças e adolescentes com 

câncer e pacientes saudáveis. A literatura já tem mostrado que o câncer e seu tratamento 

afetam a QV dos portadores de câncer infantil, como no estudo de Vries et al. (2008) onde as 

crianças durante o tratamento com dexametasona apresentaram uma reduzida QV, em 

comparação com crianças saudáveis. Esta mesma constatação foi observada por Eiser et al. 

(2006) ao analisarem o efeito de corticosteróides em crianças durante o tratamento do câncer. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Varni et al. (2007), em uma análise 

comparativa da QV utilizando os PedsQL
TM

 módulo genérico, onde um grande grupo de 
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crianças com câncer e seus pais relataram QV significativamente menor em comparação com 

crianças saudáveis. Em pesquisa realizada no Rio Grande do Sul com pacientes de 5 a 18 anos 

portadores de câncer, foi utilizado o PedsQL
TM

 módulo genérico, observando os autores que 

as crianças com câncer, em comparação com as pertencentes ao grupo controle, tiveram 

impacto significativo na capacidade física (LEMOS et al., 2013). Ji et al. (2011) também 

verificaram melhor QV medida com o PedsQL
TM

 módulo genérico em crianças da população 

em geral (controle) do que em crianças com câncer, sendo registradas diferenças em todas as 

subescalas.  

De acordo com o critério estabelecido na metodologia, as médias das pontuações dos 

escores do questionário de QV foram categorizadas em 1, caso o paciente obtivesse média 

total de escores iguais ou menores a 50, sendo classificado como tendo prejuízo na sua QV. 

Por outro lado, os pacientes que apresentaram média de escores acima de 50 foram 

considerados sem prejuízo na qualidade de vida, recebendo valor 0. Entre os pacientes em 

tratamento, 15% possuíam QV prejudicada, enquanto naqueles que se encontravam com 

tratamento finalizado o percentual foi de 7,5% (Tabela 18). No auto relato, verificou-se que 

9,9% dos pacientes possuíam QV prejudicada, elevando-se este percentual para 12,7% no 

relato do cuidador (Tabela 19). Esses percentuais indicam que o número de pacientes com 

prejuízo na QV é maior entre aqueles que estão em tratamento em comparação com as 

crianças e adolescentes cujo tratamento foi finalizado. Da mesma forma, o relato dos 

cuidadores gerou um número maior de pacientes com QV prejudicada do que o relato dos 

próprios pacientes. 

Corroborando os achados do presente estudo, na literatura existem publicações que 

apontam diferenças na QV entre os pacientes nas diversas fases do tratamento e naqueles com 

tratamento finalizado. Vries et al. (2008) observaram que, durante a manutenção do 

tratamento, a QV dos pacientes não melhorou, fato também evidenciado por Eiser et al. 

(2006). Furlong et al. (2012) constataram déficits importantes na QVRS dos pacientes durante 

todas as fases da terapia, mas não durante os 2 anos iniciais após tratamento. Penn et al. 

(2007) verificaram que a redução da QVRS foi mais acentuada no mês após o diagnóstico de 

tumor cerebral, o que segundo os autores não é surpreendente, considerando o impacto do 

diagnóstico recente e terapia inicial. 

Ainda concordando com os achados da presente pesquisa, no estudo de Scarpelli et al. 

(2008a), os pacientes oncológicos pediátricos em tratamento apresentaram piores condições 

de QV no PedsQL
TM

 módulo genérico quando comparadas às crianças com tratamento 

finalizado. Ji et al. (2011) também verificaram diferenças entre os pacientes em tratamento e 
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àqueles com tratamento concluído, tanto no auto relato como no relato dos pais, as subscalas 

da saúde física e da saúde psicossocial em crianças fora do tratamento há 12 meses foram 

significativamente maiores indicando melhor QVRS do que as crianças em tratamento. 

As diferenças de QV podem variar de acordo com a fase do tratamento e também 

dependendo da patologia de base, como por exemplo, no estudo de Eiser et al. (2003), os 

sobreviventes de tumores do sistema nervoso central tiveram pior QV do que os sobreviventes 

da Leucemia Linfóide Aguda, e apesar dos sobreviventes de Leucemia relatarem 

razoavelmente boa saúde física, sua saúde psicossocial (domínios social, emocional e escolar) 

foi mais prejudicada. 

Nesta pesquisa, a média total da QV segundo o relato dos pacientes de 5 a 18 anos, 

avaliada com o instrumento específico para o câncer, foi de 76,9, enquanto que a média dos 

100 cuidadores das crianças de 2 a 18 anos foi de 69,7. No instrumento genérico essas médias 

foram de 93,5 e 84,4 respectivamente, indicando que a QV relatada pelos cuidadores é pior do 

que a relatada pelos pacientes, em ambos os questionários. Estes achados são concordantes 

com os resultados de Eiser et al. (2003), que realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar as diferenças nas avaliações de QV segundo o auto relato de crianças 

sobreviventes de dois tipos de neoplasias malignas e o relato das mães, constatando que pior 

QV foi relatada por elas em comparação com o relato dos filhos. Contudo, ambos mostraram 

QV prejudicada meses após o diagnóstico. Ji et al. (2011) também observaram que as 

pontuações do instrumento genérico foram sempre superiores para os relatos da criança do 

que para os relatos dos pais. A média total do instrumento genérico da presente pesquisa, no 

relato dos pacientes, foi superior à média de outros estudos, onde o auto relato gerou uma 

média de 85,2 (RAMCHANDREN et al. 2009) e 68,6 (JI et al. 2011). A média no relato dos 

cuidadores também foi superior neste estudo em comparação com a pesquisa de Ji et al. 

(2011), que foi de 65,5. 

Em relação às médias em cada domínio do questionário câncer, no domínio dores e 

machucados, as médias no auto relato e no relato do cuidador foram iguais, 86,3. A mesma 

média de 86,3 foi encontrada no relato dos pacientes com tratamento finalizado, em outro 

estudo realizado no Brasil, ainda nesse estudo, a média do relato dos pacientes em tratamento 

foi de 86,7, e no relato dos cuidadores, as médias foram 86,6 e 93,8 para os pacientes em 

tratamento e com tratamento finalizado, respectivamente (SCARPELLI et al. 2008a). 

No domínio náusea, a média do cuidador foi de 74,3 e a do paciente, 73,4, sendo a 

diferença apenas de 0,9, com os cuidadores referindo menos náusea do que os pacientes. Um 

estudo brasileiro encontrou médias maiores, sendo de 76,4 no relato dos pacientes em 
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tratamento e 90,1 nos pacientes com tratamento finalizado, no relato dos cuidadores as médias 

foram: 79,9 (tratamento) e 91,7 (tratamento finalizado) (SCARPELLI et al. 2008a). 

Quanto às médias entre cuidadores e pacientes terem sido muito próximas no domínio 

náusea, resultados semelhantes foram observados no estudo de Ji et al. (2011) que 

encontraram uma concordância nos relatos entre pacientes e pais de moderada a boa para as 

escalas do módulo genérico e câncer, e as correlações foram maiores nos domínios 

observáveis, como o físico, dores, náuseas e ansiedade no tratamento. Já nesta pesquisa, no 

domínio ansiedade frente ao tratamento, a média do cuidador foi mais baixa, sendo de 56,0, 

enquanto a dos pacientes foi 80,4, essa média do relato dos pacientes foi inferior à média dos 

pacientes em tratamento no estudo de Scarpelli et al. (2008a), que foi de 83,6, e inferior 

também à dos pacientes com tratamento finalizado no mesmo estudo, que foi de 95,3 

(SCARPELI et al. 2008a). Ainda em comparação com os pacientes do estudo de Scarpelli et 

al. (2008a), a média do cuidador na presente pesquisa foi inferior à média do relato do 

cuidador dos pacientes em tratamento (69,1) e com tratamento finalizado (72,2). 

No domínio da ansiedade frente aos procedimentos, a média dos cuidadores foi mais 

baixa (43,2), indicando mais ansiedade do que os pacientes (66,0). A ansiedade é um domínio 

não muito observável como a dor e náusea, podendo ser a causa para relatos distintos. Os 

relatos dos cuidadores dos pacientes de outro estudo realizado no Brasil também gerou média 

inferior à média dos relatos dos pacientes, e todas as médias desse domínio, nos pacientes em 

tratamento ou com tratamento finalizado, foram superiores às dos pacientes do presente 

estudo (média de toda a amostra: pacientes em tratamento e com tratamento finalizado), a 

saber: médias do auto relato encontradas por Scarpeli et al. (2008a): 73,7 (tratamento) e 81,5 

(tratamento finalizado), média do relato do cuidador: 46,3 (tratamento) e 58,2 (tratamento 

finalizado). 

No domínio preocupação, a média dos pacientes foi menor (58,2) do que a dos 

cuidadores que foi de 69,3, indicando que os cuidadores relatam menos preocupação, esses 

dados podem indicar que os pacientes não transmitem para seus pais as preocupações que 

estão sentindo em relação ao tratamento para não deixa-los ainda mais preocupados. A média 

dos pacientes do presente estudo no domínio preocupação foi superior à média dos pacientes 

no mesmo domínio em estudo realizado no Brasil, onde a média foi de 33,2 (SCARPELLI et 

al. 2008b). Em outro estudo, novamente realizado no Brasil, as médias no relato dos 

pacientes, foram de 54,8 (tratamento) e 63,4 (tratamento finalizado), sendo esta última 

superior à média dos pacientes do presente estudo, e no relato dos cuidadores, 78,8 
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(tratamento) e 77,8 (tratamento finalizado), sendo ambas as médias superiores às médias dos 

pacientes da presente pesquisa (SCARPELLI et al. 2008a). 

 Quanto à percepção da aparência física, o relato do cuidador mostrou melhor 

condição (84,6), enquanto que a média dos pacientes foi de 82,3. Sendo as médias dos 

pacientes da presente pesquisa superiores às médias da pesquisa de Scarpelli et al. (2008a), 

que foram, no relato dos pacientes em tratamento e com tratamento finalizado, 

respectivamente: 79,7 e 80,5, e médias dos cuidadores: 77,4 e 83,3. 

No domínio da comunicação, a média dos cuidadores (63,6) indicou mais dificuldades 

em se comunicar do que o relato dos pacientes (86,8), essa diferença grande no domínio da 

comunicação pode ser devido ao fato de que essa dificuldade é decorrente de timidez, e esse 

sentimento pode ser difícil de ser assumido pelo paciente, podendo ser o relato do cuidador 

mais confiável nesse domínio. A média encontrada neste estudo foi superior à encontrada em 

outro estudo brasileiro, onde a média no domínio comunicação foi de 61,5 (SCARPELLI et 

al. 2008b). Em outro estudo brasileiro as médias foram, no relato do paciente: 78,5 

(tratamento) e 79,3 (tratamento finalizado), sendo superiores, e no relato do cuidador: 69,4 

(tratamento) e 76,2 (tratamento finalizado), sendo inferiores (SCARPELLI et al. 2008a). 

Nas dificuldades cognitivas, a média do cuidador foi maior (86,6) apontando menos 

dificuldades do que os pacientes (82,5). A média na função cognitiva dos pacientes do 

presente estudo, na visão dos cuidadores, foi maior do que a média dos pacientes do estudo de 

Scarpelli (2008b) (68,8) e do que as médias de outro estudo 82,0 (tratamento) e 84,6 

(tratamento finalizado) (SCARPELLI et al. 2008a). A média do auto relato neste mesmo 

domínio também foi superior à média dos pacientes em tratamento e foi igual à média dos 

pacientes fora do tratamento do estudo de Scarpelli et al. (2008a). 

De maneira geral, as médias encontradas nesta pesquisa quanto aos domínios do 

questionário câncer foram maiores do que as encontradas no estudo de Ji et al. (2011), lista-se 

a seguir as médias obtidas pelos autores, sendo a primeira média referente ao relato dos 

pacientes e a segunda média referente ao relato dos cuidadores: dores e machucados: 74,2 e 

77,4, náusea: 75,7 e 73,2 (médias muito semelhantes às da presente pesquisa, sendo a média 

referente aos pacientes ligeiramente maior do que a dos pacientes da presente pesquisa), 

ansiedade nos procedimentos: 68,0 e 64,1 (maior que a média da presente pesquisa), 

ansiedade nos tratamentos: 71,7 e 67,1 (maior que a média da presente pesquisa), 

preocupações: 68,1 (maior do que a média da presente pesquisa) e 62,9, dificuldades 

cognitivas: 71,7 e 73,9, percepção da aparência física: 76,3 e 77,9, comunicação: 72,2 e 71,6. 
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Nos domínios do questionário genérico, a média do domínio físico, que também 

corresponde à saúde física, no auto relato foi de 86,7, indicando mais dificuldades do que a 

referida pelos cuidadores (91,5). A diferença entre os relatos no domínio físico pode ser 

decorrente de diferentes interpretações uma vez que para as crianças uma das perguntas é 

“você acha difícil correr?”, as crianças debilitadas respondem sim, por não estarem gostando 

de correr, enquanto que a pergunta direcionada aos pais é “seu filho tem dificuldade para 

correr?” podendo leva-los mais para o lado de que se a criança não está com movimentos 

comprometidos ela não está com dificuldade, sem levar em consideração a dificuldade 

resultante da debilidade decorrente do tratamento agressivo. Ainda sobre o domínio físico, os 

pacientes do presente estudo apresentaram média inferior aos pacientes do estudo de 

Ramchandren et al. (2009), que obtiveram média neste domínio de 89,6. E médias superiores 

aos pacientes do estudo de Ji et al. (2011), em ambos os relatos, onde as médias foram: 67,9 

(auto relato) e 66,13 (relato do cuidador). Um estudo brasileiro encontrou, no relato do 

cuidador, uma média na função física de 58,2 em pacientes não internos, sendo inferior à 

média dos pacientes da presente pesquisa (SCARPELLI et al. 2008b). 

 No domínio social, a média no auto relato (86,5) foi menor, mas muito próxima a do 

relato do cuidador (87,4). Em outro estudo, os pais também relataram melhores médias no 

domínio social (PENN et al., 2007). Ramchandren et al. (2009), observaram nos pacientes da 

sua pesquisa uma média no domínio social de 89,6, novamente indicando melhor QVRS 

nesse domínio em comparação aos pacientes da presente pesquisa, sendo essa diferença ainda 

maior no domínio emocional, onde Ramchandren et al. (2009) encontrou uma média de 81,4, 

e na presente pesquisa, a média foi de 74,0, e uma pior condição foi relatada pelos pais do 

presente estudo, onde a média foi de 70,6. Tais médias foram superiores às encontradas por Ji 

et al. (2011), onde no auto relato, as médias nos domínios social foram: 78,3, e emocional: 

68,4, no relato dos cuidadores, domínio social: 73,5, e emocional: 64,0. Em estudo realizado 

no Brasil, os autores encontraram médias no domínio emocional de 55,0, sendo, portanto, 

menor média em comparação aos pacientes do presente estudo, e no domínio social a média 

foi de 69,3, indicando pior QVRS, neste domínio, em comparação aos pacientes da presente 

pesquisa (SCARPELLI et al. 208b). 

 A maior média no domínio emocional por parte dos pacientes concorda com a 

hipótese proposta por Penn et al. (2007) de que as crianças podem não compreender as 

consequências de ser portadora de câncer, ou podem reprimir os sintomas de estresse 

emocional. Ainda há a hipótese de não quererem fornecer detalhes sobre o seu emocional. 

Nesta mesma perspectiva, resultados de outro estudo não apontaram diminuições na QV nos 



132 

domínios social e emocional (PALMER et al., 2007). Outras publicações indicam que a saúde 

psicossocial é pouco afetada, como no estudo de Penn et al. (2007) que os pacientes 

apresentaram surpreendentemente elevada auto classificação para a saúde psicossocial em 

todos os momentos do tratamento. Sung et al. (2009) também observaram maiores diferenças 

nas subescalas físicas do que na subescala psicossocial de pacientes de oncologia pediátrica, 

em comparação com os das crianças saudáveis. Por fim, uma pesquisa longitudinal 

prospectiva em crianças e adolescentes com diagnóstico recente de câncer que encontrou 

vários domínios da QVRS comprometidos, quando comparadas com crianças saudáveis, e a 

diminuição da QV se deu nos domínios físico, motor, afetivo e autonomia, essa diminuição 

foi mais acentuada seis semanas após o diagnóstico (principalmente nas crianças com 

Leucemia Linfóide Aguda) do que em um ano de acompanhamento, onde a QVRS melhorou 

em alguns domínios, sendo portanto outro estudo onde o domínio físico foi afetado, e o 

psicossocial não (LANDOLT et al., 2006). 

No domínio escolar foram entrevistados apenas 35% dos cuidadores e 34% das 

crianças, pois foram excluídas as que não estavam frequentando escola ou creche, sendo 

importante ressaltar que a maioria dos pacientes se encontrava em tratamento ativo para o 

câncer, resultando em não frequentarem estabelecimentos de ensino. A porcentagem de itens 

excluídos para o domínio escola no estudo de Ji et al. (2011) foi de 21,5% para o auto relato 

(idade entre 5-18 anos) e 46,3% para o relato dos pais (idade entre 2-18 anos). Ainda sobre o 

domínio escola, a maior média foi encontrada no auto relato (74,7) indicando menos 

dificuldades do que o relato do cuidador (71,0). Estes achados diferem dos encontrados por 

Penn et al. (2007), ao observaram que nas crianças com tumor cerebral os pais relataram 

melhor QVRS no domínio escolar. Esses resultados diferentes podem indicar que os pais não 

têm noção da gravidade das sequelas do tumor cerebral. A média dos pacientes do estudo 

mais uma vez mostra-se inferior a dos pacientes do estudo de Ramchandrem et al. (2009), que 

encontraram uma média no auto relato no domínio escolar de 77,2, e mais uma vez mostrou-

se superior às médias do estudo de Ji et al. (2011), onde as médias dos pacientes foi de 62,2 e 

dos cuidadores foi de 60,5. 

A saúde psicossocial que é a média dos domínios social, emocional e escolar, ou caso 

o domínio escolar seja excluído, a média é referente aos domínios social e emocional foi bem 

próxima nos dois relatos e maior segundo os pacientes (80,0) do que seus cuidadores (78,8). 

Esse domínio apresentou menores médias do que as encontradas por Ramchandrem et al. 

(2009), onde o relato dos pacientes gerou uma média de 82,7, e superior às médias encontrada 

por Ji et al. (2011), em ambos os relatos: pacientes (69,2) e cuidadores (65,0). 
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De maneira geral, nesta pesquisa, as piores médias foram nos domínios náusea (73,4), 

preocupação (58,2) e ansiedade frente aos procedimentos (66,0), semelhante ao encontrado no 

estudo de Baggott et al. (2011) onde as médias mais baixas foram relatadas para a náusea 

(68,9), preocupação (69,5), dores e machucados (72,3). 
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6.7 MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

6.7.1 Modelos da qualidade de vida dos pacientes em tratamento e com tratamento 

finalizado 

 

Os domínios do questionário que se mostraram estatisticamente significantes para 

explicar a QV dos pacientes em tratamento foram: dores e machucados, ansiedade frente ao 

tratamento, e náusea (Quadro 8). Os participantes que apresentam menos dores e machucados 

têm uma redução na chance de prejuízo na QV em torno de 4,17% a cada aumento de 1 

unidade na média do domínio, e o fato de possuírem menos ansiedade frente ao tratamento 

também reduz a chance com o mesmo percentual anterior. E ainda, apresentar menos náusea 

proporciona uma diminuição da chance do paciente vir a ter prejuízo na QV em torno de 

6,40%. 

O domínio náusea foi o que apresentou maior peso, pois se o paciente exibir média 

0,0, indicando que sempre tem ansiedade frente aos procedimentos, e média 0,0, apontando 

que sempre sente dores e machucados, contudo possuir média 100,0 indicando nunca sentir 

náusea, a probabilidade de QV prejudicada é de 0,70. Fazendo a mesma comparação para os 

outros domínios, a probabilidade é de 0,93 no caso de a melhor condição ser somente no 

domínio dores e machucados, e 0,95 se a melhor condição for apenas no domínio da 

ansiedade frente aos procedimentos. Portanto, se o paciente está sempre com dores e 

machucados e sempre ansioso ao passar por procedimentos durante o tratamento, mas não 

sente náuseas, sua probabilidade de prejuízo na QV é um pouco menor do que se tiver sempre 

com náuseas e nunca com ansiedade nos procedimentos e com dores. 

Para os pacientes com tratamento finalizado, o domínio significante foi a percepção da 

aparência física (Quadro 10). O fato do paciente não estar insatisfeito com sua aparência física 

é um fator de proteção diminuindo em torno de 4,17% a chance de ocorrência do desfecho. 

Esses resultados nos mostram que um paciente que ainda se encontra em tratamento e 

está mais susceptível a ter dores e machucados, bem como passa por muitos procedimentos 

que podem deixá-lo ansioso, e ainda apresenta náusea que é um efeito colateral incômodo da 

terapia oncológica, possui maiores chances de ter prejuízo na QV. Por outro lado, para os 

pacientes que já não estão em tratamento, o domínio da percepção da aparência física foi o 

mais significante, indicando que com o fim da terapia oncológica o paciente volta-se mais 

para questões relacionadas a sua aparência. Neste sentido, segundo Cicogna, Nascimento e 

Lima (2010), a preocupação do paciente que passou por tratamento contra o câncer, é 
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decorrente principalmente da alopecia e perda de peso, uma vez que é um sinal para outras 

pessoas de que algo diferente do normal aconteceu. Lemos et al. (2013) observaram que as 

crianças com câncer têm tendência a querer apresentar-se com maior peso do que as crianças 

saudáveis.  

Baggott et al. (2011) encontraram que os cinco sintomas mais comuns da terapia 

oncológica foram: náuseas (80,3%), fadiga (70,5%), dor (68,9%), alopecia (65,6%) e 

sensação de sonolência (57,4%). Neste estudo, os domínios da dificuldade com a aparência 

física, que pode ser decorrente da alopecia, e ainda as dores e náuseas, que são efeitos 

colaterais frequentes da terapia do câncer, são fatores de risco para o prejuízo na QV 

juntamente com a ansiedade frente aos procedimentos de rotina no tratamento. 

Quanto ao segundo modelo com as demais variáveis não diretamente ligadas aos 

domínios da QV, foi significante para explicar a QV nos pacientes em tratamento o número 

de pessoas na casa (Quadro 9) mostrando-se como fator de risco. Em adição, tanto para os 

pacientes em tratamento como para aqueles com o tratamento concluído, o sentimento de 

muita insatisfação com os dentes também foi fator de risco para o prejuízo na QV (Quadros 9 

e 11). 

Nos pacientes em tratamento, a cada acréscimo de 1 pessoa residente na casa, o 

paciente tem um aumento de chance de ter prejuízo na QV em torno de 56,80%. Em relação à 

satisfação com dentes, os que se dizem muito insatisfeitos com os seus dentes apresentam 

aumento de 10,43 vezes na chance de ter prejuízo na QV quando comparados aos pacientes 

que estão muito satisfeitos, satisfeitos, nem satisfeitos nem insatisfeitos ou insatisfeitos. Os 

indivíduos com tratamento finalizado que se dizem muito insatisfeitos com os seus dentes 

apresentam aumento de 12,80 vezes na chance de ter prejuízo na QV quando comparados aos 

que estão muito satisfeitos, satisfeitos, nem satisfeitos nem insatisfeitos ou insatisfeitos. 

Podemos observar que a insatisfação com os dentes se apresentou como fator de risco 

para prejuízo na QV tanto para os pacientes em tratamento como para aqueles que estão com 

tratamento finalizado. 

Nesta pesquisa fatores como idade e neoplasia de base não foram significantes para 

explicar a QV dos pacientes. Estes achados são concordantes com os resultados do estudo de 

Tsuji et al. (2011) que também não constaram ser estas variáveis significantes na análise de 

regressão múltipla para o escore total do PedsQL
TM

 módulo câncer. Quanto ao domínio da 

percepção da aparência física, ele foi um dos que não melhorou sua pontuação ao longo de 12 

meses após o tratamento, semelhante aos resultados do presente estudo em que o mesmo 

domínio foi relevante para explicar o prejuízo na QV dos pacientes com tratamento concluído. 
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6.7.2 Modelos da qualidade de vida no relato dos pacientes e cuidadores 

 

Os domínios do questionário que se mostraram estatisticamente significantes para 

explicar a QV dos pacientes segundo o auto relato foram: percepção da aparência física e 

dificuldades cognitivas (Quadro 14). Os pacientes que apresentam menos dificuldades com a 

percepção da aparência física e menos dificuldades cognitivas têm uma redução na chance de 

prejuízo na QV em torno de 6,38% quando do aumento de 1 unidade em cada média dos 

domínios.  

Ainda no relato dos pacientes, o domínio de maior peso foi o da percepção da 

aparência, pois se, por exemplo, o paciente relatar que sempre apresenta dificuldades 

cognitivas (média 100,0) e sempre tem dificuldades com a percepção da aparência física 

(média 0,0), a sua probabilidade de ter prejuízo na QV é de 0,38; mas ao aplicar esse mesmo 

exemplo para a dificuldade agora no domínio da aparência, a probabilidade se eleva para 0,48. 

Se a dificuldade existir sempre para os dois domínios, a probabilidade será de 0,99; se não 

apresentar nenhuma dificuldade será 0,00. 

No relato dos cuidadores, os domínios significantes para explicar a QV dos pacientes 

foram dores e machucados, ansiedade frente aos procedimentos, e assim como no relato dos 

pacientes, as dificuldades cognitivas (Quadro 16). Os indivíduos que apresentam menos 

dificuldades nessas questões têm uma redução na chance de ter QV prejudicada a cada 

aumento de 1 unidade na média do domínio em torno de 6,34% para dores e machucados, e 

menos ansiedade frente aos procedimentos reduz essa chance em 7,53%, enquanto menos 

dificuldades cognitivas reduz em 8,70%. 

Percebemos que questões cognitivas, para ambos os relatos, são importantes para 

explicar o prejuízo na QV. A questão cognitiva também se mostrou relevante no estudo de 

Zareifar et al. (2012) que ao avaliarem a QV de crianças de 6 a 18 anos com Leucemia 

Linfóide Aguda durante a quimioterapia, utilizando o questionário EORTC QLQ-C30, 

constataram  que os pacientes tinham relativamente boa QV, sendo reportadas mais 

dificuldades no domínio cognitivo e menos dificuldade no domínio emocional. 

Quanto ao segundo modelo com as demais variáveis, as que se mostraram 

estatisticamente significantes no relato dos pacientes (Quadro 15) foram vergonha de sorrir e 

dor de dente, como fatores de risco para o prejuízo na QV. O paciente que relata ter tido 

vergonha de sorrir nos últimos 6 meses tem uma chance aumentada em 11,60 vezes de ter 

prejuízo na QV em comparação com os que não tiveram vergonha de sorrir. Para os que 
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relatam dor de dente nos últimos 6 meses, o aumento na chance de QV prejudicada é em torno 

de 7,37 vezes. 

Ainda nesse modelo do auto relato, se o paciente teve vergonha de sorrir e dor de 

dente, a probabilidade de ter prejuízo na QV é de 0,72, caso contrário a probabilidade é 

reduzida para 0,02. A variável que se mostrou com maior peso foi a vergonha de sorrir, pois 

se o paciente possuir vergonha de sorrir mas não tenha apresentado dor de dente a 

probabilidade é de 0,25. Em contrapartida, caso tenha tido somente dor de dente e não 

apresentou vergonha de sorrir, a probabilidade é de 0,018. Estudos que associem qualidade de 

vida e dor de dente em populações com câncer pediátrico não foram encontrados na literatura. 

Contudo, em diversas idades e populações foram encontradas associações entre dor de dente e 

a qualidade de vida prejudicada (MICHEL-CROSATO et al. 2006; GOES et al., 2008). 

No relato dos cuidadores, ser do sexo feminino, maior número de pessoas na casa e 

novamente vergonha de sorrir (Quadro 16) são fatores de risco para a ocorrência do desfecho. 

Ser do sexo feminino aumenta a chance em 9,49 vezes em comparação ao sexo masculino, 

enquanto o acréscimo de 1 pessoa residindo na casa eleva em torno de 1,94 vezes a chance de 

prejuízo na QV. Em relação ao paciente ter tido vergonha de sorrir, o aumento na chance é de 

1,38 vezes comparando aos que não a tiveram.  

Neste estudo o número de pessoas na casa apareceu como fator de risco em dois 

modelos - no modelo da QV segundo o relato do cuidador e no modelo dos pacientes em 

tratamento. Esta foi a única variável dos fatores socioeconômicos que se mostrou significante 

para explicar a QV. Estes achados convergem para os observados em outro estudo no qual 

variáveis socioeconômicas não estiveram associadas a qualquer dimensão de QVRS 

(LANDOLT et al., 2006). 

A faixa etária e a cor da pele não foram significantes para ocorrência do desfecho, mas 

diferenças entre os sexos foram encontradas, pois o feminino apresentou-se como fator de 

risco para prejuízo na QV segundo o relato do cuidador, já no estudo de Baggott et al. (2011) 

também não foram encontraram diferenças significantes entre as faixas etárias e a cor, mas 

diferente do presente estudo, não encontraram diferenças quanto ao sexo em todas as 

pontuações totais ou domínios das medidas específicas ou genéricas do instrumento 

PedsQL
TM

. No entanto, outros estudos da literatura apontaram diferenças entre os sexos 

corroborando com os resultados deste trabalho, como no estudo de Landolt et al. (2006) em 

que os meninos apresentaram melhor QVRS no que diz respeito a domínios cognitivos e 

emocionais. Outro estudo, realizado com crianças saudáveis, mostrou que meninas de 8 a 10 

anos com cárie são mais afetadas que os meninos nos domínios dor, sentimento e relação 
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interpessoal de um questionário de QV (ARAÚJO; SANTOS; DUARTE, 2009). Outros 

estudos, realizados com pacientes oncológicos, também encontraram pior QV no sexo 

feminino (MEESKE et al., 2004; AF SADEBERG et al., 2008; SUNG et al., 2009). Portanto 

a presente pesquisa e outros estudos da literatura apontam para diferenças entre os sexos, 

sendo o sexo feminino mais afetado em relação ao masculino quanto a QVRS. 

O domínio dores e machucados foi significante nos modelos dos pacientes em 

tratamento e no relato dos cuidadores. A dor também foi uma das deficiências observadas nos 

pacientes do estudo de Furlong et al. (2012). 

Percebe-se que a vergonha de sorrir foi significante nos modelos do auto relato e no 

relato do cuidador, tal atitude pode ser decorrente da insatisfação com a coloração dos dentes, 

ausências dentárias, restaurações aparentes ou cárie, dor de dente ou questões referentes à 

oclusão dentária, como desalinhamentos, sobressaliência aumentada ou prognatismo. 

O sentimento de muita insatisfação com os dentes, que se apresentou como fator de 

risco nos modelos que explicam a QV dos pacientes em tratamento e com tratamento 

finalizado, pode estar relacionado com a vergonha de sorrir que foram fatores de risco para o 

mesmo desfecho na visão dos pacientes e cuidadores. Sugere-se, portanto, que a insatisfação 

com os dentes nesta população pode ter origem, principalmente, nas questões estéticas 

superando questões funcionais, mas não se sabe qual seria a queixa principal dos pacientes 

quanto a essa insatisfação. No entanto, foi encontrada uma pesquisa publicada na literatura 

que verificou associação entre a insatisfação com a aparência dos dentes e gengivas com as 

oclusopatias, mesmo quando consideradas outras morbidades como a cárie dentária 

(BORGES; PERES; PERES, 2010). 

As variáveis relacionadas à saúde bucal que se mostraram associadas ao desfecho 

foram: vergonha de sorrir, muita insatisfação com os dentes e dor de dente. Como já 

mencionando anteriormente, o sentimento de muita insatisfação com os dentes pode ocasionar 

a vergonha de sorrir nos pacientes, tal situação é favorável para que tal indivíduo tenha 

dificuldades no domínio da percepção da aparência física, variável também significante para o 

prejuízo na QV. Outro aspecto a ser ressaltado é a dor de dente, pois se ela acomete o 

paciente, este apresentará mais dificuldades no domínio dores e machucados, domínio este 

associado ao prejuízo na QV. Vale destacar que a dor de dente neste estudo foi referida pelo 

paciente e pode ser confundida com outras lesões na cavidade bucal, não somente a cárie, 

tendo em vista os efeitos indesejáveis da terapia antineoplásica. Nos pacientes oncológicos em 

tratamento, a baixa na imunidade pode levar a casos de pulpites em cáries não tratadas, como 

também ao agravamento da gengivite (CAMARGO; BATISTELLA; FERREIRA, 2004), e a 
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piores quadros de mucosite com associação de infecções oportunistas (SIMÕES; CASTRO; 

CAZAL, 2011). 

Outros estudos abordando as causas da insatisfação com os dentes e a vergonha de 

sorrir, bem como as causas da dor dentária são necessários para se planejar intervenções 

nesses aspectos que impactam negativamente a QV das crianças e adolescentes com câncer. 

 

6.7.3 Medidas de Desempenho 

 

Neste trabalho foram utilizadas a medida de bondade de ajuste (função desvio), a 

Curva ROC e taxas de acerto e erro para reforçar a relevância dos modelos propostos da QV 

em portadores de câncer infantil.  

Para validar o ajuste dos modelos foi utilizado o teste de Deviance (função desvio), no 

qual quanto menor a função desvio, melhor o ajuste do modelo aos dados (DAVID, 1996). A 

função desvio nos modelos da QV dos pacientes em tratamento apresentou: no modelo (A) 

um valor de 26,797, menor que o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 56) = 

74,468); e um valor de 41,758 no modelo (B), também menor que o valor da distribuição qui-

quadrado de referência (
2

(0,05, 57) = 75,623). No modelo (C) dos pacientes com tratamento 

concluído, a função desvio apresentou o valor de 16,750, sendo menor que o valor da 

distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 38) = 74,468), e no modelo (D) apresentou um 

valor de 17,338, também menor que o valor da distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 

38) = 53,383). Nos modelos de QV dos relatos dos pacientes, a função desvio no modelo (E) 

apresentou um valor de 25,827, sendo menor que o valor da distribuição qui-quadrado de 

referência (
2

(0,05, 68) = 88,250), e no modelo (F), apresentou um valor de 35,564 (Residual 

deviance), sendo também menor que o valor da distribuição qui-quadrado de referência 

(
2

(0,05, 68) = 88,250). Nos modelos do relato dos cuidadores, a função desvio apresentou no 

modelo (G) um valor de 24,426, menor que o valor da distribuição qui-quadrado de referência 

(
2

(0,05, 67) = 87,108), e no modelo (H), apresentou um valor de 37,697, menor que o valor da 

distribuição qui-quadrado de referência (
2

(0,05, 67) = 87,108). Portanto, todos os modelos são 

estatisticamente significantes, visto que foram aprovados no teste de adequação global. 

A área sob a curva ROC foi utilizada para a determinação da acurácia dos modelos 

(MARGOTTO, 2010), uma vez que resume a qualidade da curva, sendo uma medida do 

desempenho que nos permitiu quantificar a exatidão dos modelos (MARTINEZ; LOUZADA-
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NETO; PEREIRA, 2003). A escolha dos pontos de corte que definiu as taxas de acerto e erro 

foram aqueles onde a sensibilidade e especificidade eram simultaneamente maiores. 

 Todos os modelos de regressão logística utilizados neste estudo apresentaram áreas 

sob a curva ROC satisfatórias. Em acréscimo, os modelos ajustados ao conjunto das variáveis 

estudadas demostraram um bom desempenho, ou seja, boa capacidade preditiva, com um 

balanceamento entre sensibilidade e especificidade. 

Nos modelos da QV dos pacientes em tratamento temos, no modelo (A), que é 

referente aos domínios da QV, a área sob a curva ROC de 0,91, e uma taxa de 77,78% de 

verdadeiro positivo e 29,41% de falso positivo. No modelo (B), referente às demais variáveis, 

a área sob a curva ROC foi de 0,76, com uma taxa de verdadeiro positivo de 66,67% e falso 

positivo de 31,37%. 

Nos modelos da QV dos pacientes com tratamento finalizado, temos no modelo (C), 

uma área sob a curva ROC de 0,84, com uma taxa de 66,67% de verdadeiro positivo e 13,51% 

de falso positivo. O modelo (D) obteve área sob a curva ROC de 0,77, e uma taxa de 

verdadeiro positivo de 66,67% e de falso positivo de 13,51%. 

Nos modelos da QV dos pacientes segundo o auto relato, o modelo (E) obteve uma 

área sob a curva ROC de 0,92, e uma taxa de 85,71% de verdadeiro positivo e 7,81% de falso 

positivo. O modelo (F) apresentou uma área de 0,83, com taxa de 85,71% e de verdadeiro 

positivo e de 25,00% de falso positivo. 

Para os modelos da QV dos pacientes de acordo com o relato do cuidador, a área sob a 

curva ROC foi de 0,96 e obteve-se uma taxa de 100,00% de verdadeiro positivo e de 11,29% 

de falso positivo no modelo (G), enquanto que no modelo (H), a área sob a curva ROC foi de 

0,83, obtendo taxa de verdadeiro positivo de 77,78%, e falso positivo de 40,32%. 

Diante do bom ajuste dos modelos, o presente estudo tem papel importante na 

elucidação dos diversos fatores que contribuem para o impacto negativo do câncer e seu 

tratamento na QVRS de crianças e adolescentes atendidos no município de João Pessoa-PB. 

Tomando como base um modelo estatístico, o estudo teve o propósito de guiar a tomada de 

decisão em escolhas que impactem positivamente a QV dos pacientes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os pacientes oncológicos, na faixa etária de 2 a 18 anos, atendidos em um Hospital de 

referência na cidade de João Pessoa/PB, são predominantemente portadores de neoplasias 

hematológicas, do sexo feminino, com idade média de 9,06 anos, afirmam ser da cor parda ou 

branca, com renda familiar que varia de R$ 501 a R$1.500,00. A quimioterapia de forma 

isolada ou associada foi o tratamento instituído em 97% dos casos. 

Os cuidadores desses pacientes são, na grande maioria, as mães, que apresentam nível 

de escolaridade ensino fundamental completo. Predomina, entre as crianças e adolescentes, 

aqueles que se encontravam em tratamento durante a coleta de dados e residentes na grande 

João Pessoa. A média das pessoas que moram nos domicílios das famílias estudadas é de 4,3 

indivíduos, com média de 2,4 cômodos para dormitório e número médio de bens de 5,2. 

Quanto à saúde bucal da população estudada, mais da metade das crianças e 

adolescentes avaliados se apresentavam, no momento do exame clínico, com alguma alteração 

bucal decorrente do tratamento oncológico, sendo mais frequente a alteração da saliva. O ceo-

d e CPO-D médio foram de 1,8 e 3,3, com predominância do componente cariado nos dois 

índices. Cárie dentária não tratada foi identificada na maioria dos pacientes, sendo os 

elementos decíduos os mais afetados. 

Sobre o uso dos serviços odontológicos, morbidade bucal referida e impactos bucais, 

grande parte dos pacientes pediátricos oncológicos do estudo já visitaram o dentista pelo 

menos uma vez na vida, o tempo decorrido da última consulta foi menor que um ano, sendo o 

serviço público o mais utilizado, principalmente para consultas preventivas. Classificaram a 

última consulta como boa, e estavam satisfeitos com seus dentes. A maioria não sentiu dor de 

dente nos últimos seis meses anteriores à pesquisa e teve percepção de necessidade de 

tratamento dentário. O impacto da saúde bucal na vida diária mais citado foi a dificuldade 

para comer. 

Quanto aos modelos de regressão logística, segundo o relato dos cuidadores do 

pacientes de 2 a 18 anos, as variáveis que indicam menos dificuldades com os seguintes 

domínios: dores e machucados, ansiedade no tratamento, e náusea se comportaram como 

fatores de proteção para o prejuízo na qualidade de vida dos que se encontravam em 

tratamento. Para os que estavam com tratamento finalizado, menos dificuldades no domínio 

da percepção da aparência física se comportou como fator de proteção para o mesmo 

desfecho.  
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Na visão dos cuidadores dos pacientes de 5 a 18 anos, menos dificuldades com dores e 

machucados, ansiedade frente aos procedimentos, e questões cognitivas foram fatores de 

proteção para o prejuízo na qualidade de vida. No relato dos pacientes de 5 a 18 anos, menos 

dificuldades na percepção da aparência física e dificuldades cognitivas foram os fatores de 

proteção para o mesmo desfecho. 

Ainda nos modelos de regressão logística, o número de pessoas que residem com o 

paciente e a insatisfação com os dentes se comportaram como fatores de risco para o prejuízo 

na qualidade de vida das crianças e adolescentes em tratamento. Para os que estavam com 

tratamento finalizado, apenas a insatisfação com os dentes foi significante e se apresentou 

como fator de risco. Na visão dos pacientes, a vergonha de sorrir e dor de dente comportaram-

se como fator de risco para o desfecho, enquanto, na visão dos cuidadores, ser do sexo 

feminino, ter vergonha de sorrir, e o número de pessoas em casa foram os fatores de risco para 

que o paciente venha a ter prejuízo na qualidade de vida. 

Todos os modelos ajustados ao conjunto das variáveis estudadas demostraram bom 

desempenho, ou seja, uma boa capacidade preditiva, com um balanceamento entre 

sensibilidade e especificidade. 

Sugere-se que a tomada de decisão dos gestores dos serviços de atendimento a esta 

população concentre-se em questões de integração da equipe de saúde bucal e a equipe 

profissional multidisciplinar do tratamento oncológico. O cirurgião-dentista irá atuar na 

prevenção e diminuição de agravos na saúde bucal decorrentes da terapia do câncer, 

resultando em menos dores e repercussões na autoestima. Consequentemente um menor 

impacto na qualidade de vida dos pacientes será alcançado. 
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8.3 ARTIGOS SUBMETIDOS 

 

- Avaliação Mediante Árvore de Decisão da Qualidade do Atendimento Odontológico de 

Pacientes Oncológicos Pediátricos. 

 

- Qualidade de vida em pacientes oncológicos pediátricos em comparação com crianças e 

adolescentes saudáveis. 

 

8.4 ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

- Acesso e Assistência à Saúde Bucal sob o Olhar dos Pacientes Pediátricos Oncológicos e de 

Seus Cuidadores. 

Periódico: Pesquisa Brasileira de Odontopediatria e Clínica Integrada. 
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APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE 

(Pacientes menores de 18 anos) 

     Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Departamento de Estatística 

Programa de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde 

Nível: Mestrado 
 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE 

DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

 
Pesquisador Responsável: Tamires Vieira Carneiro. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 

Estamos realizando um estudo com o objetivo de avaliar os indicadores da qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com câncer na cidade de João Pessoa – PB relacionando-os às condições de 

saúde bucal. Gostaríamos de chamar a atenção para a importância de ler o termo de compromisso 

assim como, deixar claro que a participação do menor de idade pelo qual você é responsável não é 

obrigatória. A importância da sua contribuição para com a coleta de dados se dá no interesse de 

contribuir para elaboração de políticas públicas que visem a otimizar a qualidade de vida dos pacientes 

e inserir a humanização nos serviços de saúde que sejam voltados ao tratamento do câncer infanto 

juvenil. Neste trabalho as informações serão coletadas pela realização de exame clínico bucal e 

entrevistas contendo perguntas a respeito do sexo, idade, raça, estado civil, grau de escolaridade, 

renda, meio de transporte utilizado e condições do local de moradia do entrevistado. Cada entrevista 

terá duração de aproximadamente 20 a 45 minutos. Informamos que esta pesquisa não oferece 

prováveis riscos à saúde, nem qualquer meio de discriminação aos participantes do estudo, portanto 

não haverá ressarcimento e nem indenização alguma. A participação do menor de idade é voluntária, 

sendo garantido o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão prejudique 

a criança/adolescente. Estou ciente de que o anonimato daqueles que preenchem esse formulário será 

mantida, assegurando proteção de sua imagem e respeitando valores morais, culturais, religiosos, 

sociais e éticos. Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congresso ou publicações 

cientificas, porém a identidade da criança/adolescente pelo qual você é responsável não será divulgada 

nessas apresentações, nem serão utilizadas quaisquer imagens ou informações que permitam a 

identificação do mesmo. 
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Contato com o pesquisador responsável: 

Caso deseje obter maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato a qualquer 

momento com a pesquisadora Tamires Vieira Carneiro. Telefone: (83) 88244060 E-mail: 

t.vieiracarneiro@yahoo.com.br. Endereço: Rua Antônio Gama, 640, Expedicionários, João Pessoa – 

PB. 

 

Atenciosamente, 

Tamires Vieira Carneiro 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, __________________________________________, RG nº 

______________________, abaixo assinado, responsável pela criança/adolescente 

____________________________________concordo que ele(a) participe do estudo 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE 

VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER, como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da participação do menor pelo qual sou responsável. Foi-me garantido o 

sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de 

acompanhamento/assistência/tratamento da criança/adolescente. 

João Pessoa,___de________________201___. 

____________________________________   

          Assinatura responsável legal             

_____________________________________                 

           Assinatura do Pesquisador 

                                                                                              Digital do responsável legal             

Contato do CEP do CCS/UFPB - Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo Tavares – 

Sala 812 – 1º andar - CCS - (83) 3216 7791  
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APÊNDICE B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Pacientes maiores de 18 anos e cuidadores) 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Departamento de Estatística 

Programa de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde 

Nível: Mestrado 

 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE 

DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

 
Pesquisador Responsável: Tamires Vieira Carneiro. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 

Estamos realizando um estudo com o objetivo de avaliar os indicadores da qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com câncer na cidade de João Pessoa – PB relacionando-os às condições de 

saúde bucal. Gostaríamos de chamar a atenção para a importância de ler o termo de compromisso 

assim como, deixar claro que a sua participação nesta pesquisa não é obrigatória. A importância da sua 

contribuição para com a coleta de dados se dá no interesse de contribuir para elaboração de políticas 

públicas que visem a otimizar a qualidade de vida dos pacientes e inserir a humanização nos serviços 

de saúde que sejam voltados ao tratamento do câncer infanto juvenil. Neste trabalho as informações 

serão coletadas pela realização de exame clínico bucal e de entrevista contendo perguntas a respeito do 

sexo, idade, raça, grau de escolaridade, renda, e condições do local de moradia do entrevistado. Cada 

entrevista terá duração de aproximadamente 15 a 20 minutos. Informamos que esta pesquisa não 

oferece prováveis riscos à saúde, nem qualquer meio de discriminação aos participantes do estudo, 

portanto não haverá ressarcimento e nem indenização alguma. Sua participação é voluntária, sendo 

garantido o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão o prejudique. 

Estou ciente de que o anonimato daqueles que preenchem esse formulário será mantida, assegurando 

proteção de sua imagem e respeitando valores morais, culturais, religiosos, sociais e éticos. Os 

resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congresso ou publicações cientificas, porém 

sua identidade não será divulgada nessas apresentações, nem serão utilizadas quaisquer imagens ou 

informações que permitam a sua identificação. 
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Contato com o pesquisador responsável: 

Caso deseje obter maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato a qualquer 

momento com a pesquisadora Tamires Vieira Carneiro. Telefone: (83) 88244060 E-mail: 

t.vieiracarneiro@yahoo.com.br. Endereço: Rua Antônio Gama, 640, Expedicionários, João Pessoa – 

PB. 

 

Atenciosamente, 

Tamires Vieira Carneiro 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, _________________________________, RG nº ______________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “AVALIAÇÃO DA 

INFLUÊNCIA DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER, como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 
 

 

João Pessoa,___de________________201___. 

____________________________________   

      Assinatura do voluntário da pesquisa  

_____________________________________                           Digital do voluntário da 

pesquisa 

       Assinatura do Pesquisador 

Contato do CEP do CCS/UFPB - Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo Tavares – 

Sala 812 – 1º andar - CCS - (83) 3216 7791  
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pacientes entre 12 e 18 anos) 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Departamento de Estatística 

Programa de Pós-graduação em Modelos de Decisão e Saúde 

Nível- Mestrado 

 

 

Pesquisador Responsável: Tamires Vieira Carneiro 

 

Olá, você está sendo convidado para participar da pesquisa: AVALIAÇÃO DA 

INFLUÊNCIA DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM CÂNCER. Seus pais permitiram que você participasse. Queremos 

saber sobre os indicadores da qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer na 

cidade de João Pessoa – PB relacionando-os às condições de saúde bucal. Você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, e não tem nenhum problema se desistir. Caso você queira 

nos ajudar, algumas perguntas lhe serão feitas sobre idade, raça, grau de escolaridade, 

renda, e condições do local onde você mora e da sua saúde bucal (o que demora entre 20 a 

45 minutos). O dentista olhará dentro da sua boca por cerca de 5 minutos, e para isso, serão 

usados espelho e sonda, que são instrumentais considerados seguros. Ninguém saberá que 

você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos 

as informações que você nos der. Os resultados serão publicados, mas sem identificar as 

crianças e adolescentes que participaram da pesquisa. Quando terminarmos, coisas boas 

podem acontecer, como a elaboração de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida 

dos pacientes com câncer infantil. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte à vontade, 

e pode ligar a qualquer momento para o telefone disponível abaixo. 
 

Telefone: (83) 9611 5203 

E-mail: t.vieiracarneiro@yahoo.com.br.  

Endereço: Rua Antônio Gama, 640, Expedicionários, João Pessoa – PB. 

 

Atenciosamente, 

Tamires Vieira Carneiro 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, _________________________________, aceito participar do estudo “IMPACTO 

DA SAÚDE BUCAL, VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS, DEMOGRÁFICAS, 

TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS E SEUS EFEITOS DELETÉRIOS SOBRE A 

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DE PORTADORES DE 

CÂNCER INFANTIL”. Entendi as coisas boas e ruins que podem acontecer. Entendi que 

posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que 

ninguém vai ficar chateado e nem interromper meu acompanhamento/assistência/tratamento. 
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A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis. Recebi uma 

cópia deste documento, li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

João Pessoa,___de________________201__. 

 

____________________________________   

Assinatura do voluntário da pesquisa  

 

_____________________________________          Digital do voluntário da pesquisa 

Assinatura do Pesquisador 

 

Contato do CEP do CCS/UFPB - Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo 

Tavares – Sala 812 – 1º andar - CCS - (83) 3216 779. 
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ANEXO I – FICHA DE EXAME BUCAL (INFORMAÇÕES GERAIS, 

EDENTULISMO, FLUOROSE, CONDIÇÃO DA OCLUSÃO DENTÁRIA, 

TRAUMATISMO DENTÁRIO, CÁRIE DENTÁRIA E NECESSIDADE DE 

TRATAMENTO, CONDIÇÃO PERIODONTAL) DO SB BRASIL 2010 
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ANEXO II- FICHA DE EXAME BUCAL (EFEITOS ADVERSOS DA 

TERAPIA ONCOLÓGICA): ORAL ASSESSMENT GUIDE (OAG) 

MODIFICADO 
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ANEXO III - FICHA DE ENTREVISTA (SOCIOECONÔMICO, UTILIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, MORBIDADE BUCAL REFERIDA, AUTO 

PERCEPÇÃO E IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL) DO SB BRASIL 2010 

 

 
 

Avaliação socioeconômica, utilização de serviços 
odontológicos, morbidade bucal referida e 
autopercepção de saúde bucal

1 Quantas pessoas, incluindo você, residem nesta casa? 11

2 Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores deste domicilio? 11

3 Até que série o sr(a) estudou?  1-Não estudei na escola; 2-Fiz curso de alfabetização de adultos; 3-Até a 4ª. série do ensino 

fundamental; 4-Até a 8ª. série do ensino fundamental; 5-Ensino médio completo; 6-Ensino superior completo; 8-Não se aplica
1

4

No mês passado, quanto receberam, em reais, juntas, todas as pessoas que moram na sua casa incluindo 
salários, bolsa família, pensão, aluguel, soldo, aposentadoria ou outros rendimentos?  
1-Até 250; 2-De 251 a 500; 3-De 501 a 1.500; 4-De 1.501 a 2.500; 5-De 2.501 a 4.500; 6-De 4.501 a 9.500; 7-Mais de 9.500; 
8-Não se aplica; 9-Não quis informar 

1

5
Quantos bens tem em sua residência? 
Considerar como bens: televisão, geladeira, aparelho de som, micro-ondas, telefone, telefone celular, máquina de lavar roupa, máquina 
de lavar louça, micro-computador, e número de carros. Varia de 0 a 11 bens. Marcar 99 para “não sabe / não informou”

11

6 O sr(a) acha que necessita de tratamento dentário atualmente?  0-Não; 1-Sim; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1

7 Nos últimos 6 meses você sr(a) teve dor de dente?  0-Não; 1-Sim; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1

8
Aponte na linha ao lado o quanto foi esta dor? 1 (um) 
significa muito pouca dor e 10 (dez) uma dor muito forte 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Alguma vez na vida você já foi ao consultório do dentista?  0-Não; 1-Sim; 8-Não se aplica 1

10
Quando você consultou o dentista pela última vez?  
1-Menos de um ano; 2-Um a dois anos; 3-Três anos ou mais; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1

11
Onde foi a sua última consulta?  
1-Consultório particular; 2-Consultório público; 3-Outros; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1

12
Qual o motivo da sua última consulta?  
1-Revisão, prevenção ou check-up; 2-Dor; 3-Extração; 4-Tratamento; 5-Outros; 6-Não sabe; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1

13
O que você achou do tratamento na última consulta?  
1-Muito Bom; 2-Bom; 3-Regular; 4-Ruim; 5-Muito Ruim; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1

14
Com relação aos seus dentes/boca você está:  
1-Muito satisfeito; 2-Satisfeito; 3-Nem satisfeito nem insatisfeito; 4-Insatisfeito; 5-Muito insatisfeito; 9-Não sabe 1

16
Algumas pessoas têm problemas que podem ter sido causados pelos dentes. Das situações abaixo, 
quais se aplicam a você, nos últimos seis meses?  0-Não; 1-Sim; 8-Não se aplica; 9-Não sabe

1
Teve dificuldade para comer por causa dos dentes ou sentiu 

dor nos dentes ao tomar líquidos gelados ou quentes? 1
Você deixou de praticar esportes por causa dos seus 

dentes?

1Os seus dentes o incomodaram ao escovar? 1
Você teve dificuldade para falar por causa dos seus 

dentes?

1
Os seus dentes o fizeram sentir vergonha de sorrir ou 

falar?1Os seus dentes o deixaram nervoso (a) ou irritado (a)?

1
Os seus dentes atrapalharam para estudar / trabalhar 

ou fazer tarefas da escola / trabalho?1
Você deixou de sair, se divertir, ir a festas, passeios por 

causa dos seus dentes?

1
Você deixou de dormir ou dormiu mal por causa dos 

seus dentes?

CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONÔMICA

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MORBIDADE BUCAL REFERIDA

AUTOPERCEPÇÃO E IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL

15
O Sr(a) considera que sua prótese total (dentadura) necessita ser trocada? 
0-Não; 1-Sim; 8-Não se aplica; 9-Não sabe 1
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ANEXO IV- CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 
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ANEXO V - CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 
 


