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RESUMO 

 

De acordo com o último censo demográfico realizado no Brasil, IBGE (2010), há 6,5 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência visual, sendo 528.624 cegos e 6.056.654 considerados como portadores de baixa 

visão. Recursos tecnológicos e os sentidos (tato, paladar, audição e olfato) provêm grande autonomia aos 

cegos, mas isso não é suficiente para garantir boa higiene bucal, levando a uma alta prevalência de cárie e 

doenças periodontais. Para aumentar o grau de autonomia a esse grupo de pessoas é necessário saber quais 

são suas dificuldades em relação a sua higiene bucal, orientando-os por meio de instruções de higiene que 

explorem seus sentidos, utilizando materiais didáticos como EVA texturizado, manequins odontológicos, 

moldes de dentes em gesso, além de objetos que facilitem sua percepção. Explicações sobre hábitos que 

levam a desenvolver lesões de cárie e doenças periodontais, instruções de escovação, e adaptações nas 

técnicas de escovação também são necessários. Para ensinar técnicas de escovação, o melhor será 

demonstrar fora da boca, permitindo maior compreensão do processo. Outra ferramenta importante descrita 

na literatura é a língua – por seu intermédio a pessoa consegue sentir todas as regiões ásperas (com presença 

de biofilme) e áreas de superfície lisa, onde a higiene foi concluída com sucesso, além do uso de fio dental. 

Assim, este estudo pretende realizar ações de promoção de saúde para pessoas com deficiência visual 

atendidos em uma escola pública de Maringá-PR e contribuir para melhorar o padrão de higiene bucal dessas 

pessoas e, consequentemente, sua qualidade de vida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência visual; Odontologia Preventiva; Saúde Bucal. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
A OMS apresenta, por meio do International Statistical Classification of Diseases, 

Injuries and Causes of Death, 10th revision (ICD-10) duas principais definições de 

deficiência visual: Baixa visão, a acuidade visual menor que 20/60 ou campo visual menor 

que 20 graus no melhor olho, ou seja, quando ainda são percebidos vultos e luminosidades, 

no entanto sem clareza naquilo que se observa; ao passo que a cegueira total é medida 

através da acuidade visual menor que 20/400 ou campo visual menor que 10 graus, sendo 

é uma condição onde a visão é nula, nem ao menos reflexos luminosos são perceptíveis 

(OMS apud SOB, 2016). 

A cegueira pode ser congênita ou adquirida. Indivíduos com cegueira adquirida, 

diferente daqueles com cegueira congênita, possuem uma memória visual, o que facilita o 

seu dia a dia, uma vez que conseguem se lembrar de cores e imagens (ALMEIDA; 

ARAÚJO, 2013). 

De acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizada em 2010, no Brasil temos 6,5 milhões de pessoas com algum 

tipo de deficiência visual, onde desses 528.624 se caracterizam como cegos e 6.056.654 

são considerados indivíduos portadores de baixa visão. Pode-se observar que, em uma 

distribuição regional, a maior área de concentração é na região sudeste e nordeste.  

Atualmente contamos com grandes recursos tecnológicos e informacionais, no entanto, 

ao aproximarmos a realidade ao deficiente visual na área odontológica poucos avanços são 

mailto:m_vitoriarodrigues@hotmail.com
mailto:vivianecarvalho@gmail.com
mailto:paulajacobucci@hotmail.com


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

observados: quantos destes vão frequentemente ao dentista? E, quando vão, são 

orientados de forma satisfatória sobre como manter sua saúde bucal? Qual é o padrão de 

higiene bucal dos deficientes visuais? Quais são suas principais dúvidas e dificuldades 

frente à realização de cuidados com a saúde bucal? De que forma acadêmicos de 

odontologia e cirurgiões dentistas podem colaborar para uma melhora na qualidade de vida 

desse indivíduo? 

Partindo deste pressuposto, através de uma revisão bibliográfica em bases dados, 

buscando artigos e periódicos datados a partir de 2014, pretende-se encontrar quais foram 

as maiores dificuldades desse grupo, relatadas pelos autores, em uma escala maior, 

comparando estas dúvidas com os da pesquisa a ser realizada. Idealmente esta será feita 

no Colégio Estadual Presidente Kennedy, localizado na Av. Mandacaru, no município de 

Maringá - PR, com alunos da sala de apoio. 

Através desse estudo, juntamente com as instruções de higiene bucal, espera-se obter 
uma significativa melhora no padrão de saúde bucal, reduzindo o acúmulo de biofilme, 
trazendo a essas pessoas uma queda no índice da doença cárie e de doenças periodontais 
(OLIVEIRA et al., 2012). 
 A autonomia e a independência são pontos primordiais que todo ser humano busca 

alcançar, e com o deficiente visual isto não é diferente. Analisando o comportamento de 

muitos deles, pode-se observar que devido ao desenvolvimento da tecnologia e de políticas 

de inclusão, este grupo já teve um salto em sua independência, no entanto quando 

voltamos nosso olhar para a qualidade de higiene bucal que este grupo possui é notável 

que os cuidados com a boca são realizados por cuidadores ou então pelo próprio sujeito, 

mas nem sempre alcançando um padrão de excelência. (ROSETTI; SAMPAIO; ZUZA, 

2005) 

 Através deste estudo pretende-se entender qual a relação do deficiente visual com 

a cavidade oral, de modo a ajudar este grupo a obter melhorias e diminuição de focos de 

inflamação da boca. 

1) Identificar a saúde bucal dos deficientes visuais que frequentam a sala de apoio 

do Colégio Estadual Presidente Kennedy; 

2) Analisar quais são as suas maiores dificuldades em relação à escovação e 

hábitos que podem levar ao desenvolvimento de cárie e doenças periodontais; 

3) Reavaliar se houve melhora nos padrões de higiene deste grupo após o início do 

projeto; 

4) Aumentar a autonomia deste grupo, melhorando a inclusão do mesmo na 

sociedade; 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo ocorrerá semanalmente no Colégio Estadual Presidente Kennedy, localizado 

na Av. Mandacaru, com alunos da sala de apoio.  

Previamente a qualquer procedimento, o presente trabalho será submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa em seres humanos da UniCesumar, caso seja aprovado, o primeiro 

encontro será uma conversa com os indivíduos participantes, e enviando um questionário 

para os pais ou responsáveis possam preencher, contendo dados pessoais do participante, 

a etiologia da deficiência visual, problemas de saúde, hipersensibilidades que possam ser 

relatadas, uso de medicações, a frequência que o indivíduo frequenta o dentista, sua dieta 

e assinar o termo de consentimento de participação livre e esclarecido. 
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 Na segunda semana, serão realizados os índices de placa e de gengivite e 

estabelecimento do risco à cárie, através de dados da anamnese e do uso de odontograma 

e periograma (com auxílio de evidenciador de placa, sonda periodontal, sonda exploradora, 

colher de dentina e espelho bucal; sempre respeitando os princípios de biossegurança). No 

decorrer do terceiro encontro, ocorrerão instruções de higiene e dieta, falando sobre cárie 

e doenças periodontais, para a quarta semana reforçaremos a ideia da higiene, mas 

focando nos dentifrícios (tais como a quantidade, o uso ou não de dentifrícios fluoretados), 

uso de fio dental além da escova de dentes ideal para cada indivíduo e meios auxiliares de 

escovação (enxaguante bucal, escovas do tipo tufo). 

Na quinta semana, os índices de placa e de gengivite serão refeitos para observar se 

as orientações vêm surtindo efeitos. Após 90 dias os participantes serão analisados 

novamente, de modo a concluir o estudo e verificar a eficácia da instrução de higiene. 

Durante todo o período de vigência do projeto, será realizada revisão bibliográfica para 

desenvolvimento e atualização do tema. 

Análise dos dados: os dados das avaliações serão digitados em uma planilha eletrônica 

do programa Microsoft Excel para Windows, e, ao concluir, será validado para verificar a 

consistência dos dados. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

Espera-se ao final deste projeto que o participante possa desenvolver de maneira 

satisfatória a higiene bucal, reduzindo assim índices de placa, sítios inflamatórios, trazendo 

qualidade de vida através da saúde bucal. Além disso, o presente projeto será divulgado 

por meio de congressos e revistas científicas da área esperando-se que sirva de inspiração 

para que seja reproduzido em outros locais, ampliando o número de pessoas beneficiadas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O acesso à saúde é um direito de todo cidadão, no entanto quando voltamos nosso 
olhar às pessoas com deficiências, percebe-se que há, ainda, dificuldades relacionadas à 
acessibilidade e à falta de preparo dos profissionais da saúde. Desta forma, programas de 
promoção de saúde voltados especificamente para este público ainda são escassos.  

Aproximando essa realidade da odontologia, é possível analisar que as pessoas com 
deficiência visual ainda se encontram desamparadas, pois poucas são as estratégias 
desenvolvidas para educá-las quanto à saúde e higiene bucal. 

É preciso pensar em meios que permitam uma correta higienização e boas 
instruções de aspectos de saúde e doenças presentes na cavidade bucal, para desta forma 
aumentar a autonomia das pessoas portadoras de deficiência visual e possibilitar melhores 
condições de vida. 
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