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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 higiene bucal adequada, levando este grupo a uma alta prevalência de cárie e doenças 

periodontais. Para aumentar o grau de autonomia dessas pessoas é necessário saber quais são 

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

que explorem seus sentidos, utilizando materiais didáticos como E.V.A. 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 

necessárias. 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 

(indicativo da 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. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

According to the latest demographic census conducted in Brazil, IBGE (2010), there are 6.5 

million people with some type of visual impairment, of whom 528,624 are blind and 

6,056,654 are considered to have low vision.  Technological resources and the senses (touch, 

taste, hearing and smell) provide great autonomy to the blind, but this is not enough to ensure 

good oral hygiene, leading this group to a high prevalence of decay and periodontal diseases.  

To increase the degree of autonomy to these people it is necessary to know what their 

difficulties are regarding their oral hygiene, guiding them through hygiene instructions that 

explore their senses, using didactic materials such as textured E.V.A., dental mannequins, 

plaster molds of teeth, and objects that facilitate their perception.  Explanations about habits 

that lead to caries lesions and periodontal diseases, brushing instructions, and adaptations in 

brushing techniques are also necessary.  To teach brushing techniques, it is best to 

demonstrate outside the mouth, allowing greater understanding of the process.  Another 

important tool described in literature is language - through it the person can feel all rough 

regions (with the presence of biofilm) and smooth surface areas, where hygiene was 

successfully completed, in addition to the use of dental floss.  Thus, this study intends to carry 

out health promotion actions for people with visual impairment attended at a public school in 

Maringá-PR and contribute to improve the standard of oral hygiene of these people and, 

consequently, their quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta por meio do International 

Statistical Classification of Diseases Injuries and Causes of Death, 10th revision (ICD-10), as 

duas principais definições de deficiência visual:  

- Baixa visão, onde a acuidade visual é 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. 

- Cegueira total que é medida através da acuidade visual menor que 20/40 ou campo visual 

menor que 10 graus, sendo uma condição onde a visão é nula e 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, o território nacional tem 6,5 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência visual. Desse total,  528.624 se caracterizam como cegos e 

6.056.654 são considerados indivíduos portadores de baixa visão. 

 Neste ano de 2020 seria realizado um novo censo no Brasil, no entanto, devido às 

orientações do Ministério da Saúde em virtude da pandemia causada pela Covid-19, ficou 

decidido adiarem a coleta de dados para o ano de 2021.  

 Pode-se observar que, em uma distribuição regional, a maior área de concentração de 

pessoas com deficiência visual se encontra na região sudeste e nordeste. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisarmos o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), que avalia o desenvolvimento do país segundos perspectivas sociais e 

econômicas, percebemos que  a região nordeste tem um índice de 0,633, sendo o menor 

número do Brasil, e um baixo desenvolvimento humano (IPEA, 2016). 

 Atualmente contamos com grandes recursos tecnológicos e informacionais, no 

entanto, ao aproximarmos a realidade ao deficiente visual na área odontológica poucos 

avanços são 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 desses 

indivíduos? Para Arora, et al (2019), o rastreamento odontológico no âmbito escolar pode 

auxiliar na busca da doença de maneira precoce, o que permite que os pais sejam notificados e 

procure o atendimento odontológico necessário. 

 Partindo deste pressuposto, através de uma revisão de literatura em Bases dados, 

SciELO, Pub Med e Google Acadêmico buscando artigos e periódicos como Rev@Odonto e 

Revista Brasileira de Odontologia, datados a partir de 2003, pretende-se encontrar quais 

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

comparando estas dúvidas com as da pesquisa que foi realizada no Colégio Estadual 

Presidente Kennedy, localizado na Av. Mandacaru, no município de Maringá - PR, com 

alunos da sala de apoio. 

 Através deste estudo, juntamente com as instruções de higiene bucal, espera-se obter 

uma significativa melhora no padrão de saúde bucal dos envolvidos no estudo, reduzindo o 

acúmulo de biofilme e 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 (ROSETTI; SAMPAIO; ZUZA, 2005), e com o deficiente visual isso não é 

diferente. Analisando o comportamento de muitos deles, pode-se observar que devido ao 

desenvolvimento da tecnologia e de políticas de inclusão, esse grupo já teve um salto em sua 

independência, no entanto, quando voltamos nosso olhar para a qualidade de higiene bucal 

que esse 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.(COELHO, 

et al., 2014). 

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

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

inflamação na boca. Portanto, os objetivos deste estudo são: 

1) Identificar possíveis problemas de 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 contribuir para o desenvolvimento de cárie e doenças periodontais; 

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

4) Aumentar a autonomia deste grupo em relação à sua saúde bucal, melhorando sua inclusão 

na sociedade; 

5) Estimular o consumo de uma dieta balanceada, que proporcione boas condições de saúde 

bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

 Esta pesquisa possui caráter quanti-qualitativo observacional de corte transversal. Para 

a realização do estudo foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 6 alunos que 

compõem a sala de apoio para deficientes visuais do período matutino, de segunda a quinta-

feira, do Colégio Estadual Presidente Kennedy (CEPK), localizado na Avenida Mandacaru, 

160, no município de Maringá-PR. 

  O projeto foi encaminhado para avaliação e obteve aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário de Maringá – UniCesumar (CAAE 

23808719.2.0000.5539). Todos os alunos com deficiência visual que necessitam de 

acompanhamento especial no Colégio Estadual Presidente Kennedy foram consultados sobre 

sua participação nesta pesquisa. Os que concordaram em participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A) antes de serem submetidos a quaisquer 

coletas de dados. Como nesta pesquisa havia menores de idade e algumas pessoas com 

deficiência intelectual, a estes solicitamos aos pais ou responsáveis que, se estivessem de 

acordo com a participação de seus filhos na pesquisa, assinassem o Termo de Esclarecimento 

Livre e Esclarecido para Menores (apêndice B). 

 A pesquisa contou com critérios de seleção como: ser deficiente visual e estar 

matriculado na sala de apoio do CEPK no período da manhã. No total foram selecionados 

apenas 6 alunos, de idades variadas, que frequentavam as dependências escolares de segunda 

a quinta-feira. 

Para que houvesse um conhecimento por parte das pesquisadoras sobre quais são os 

hábitos dos pesquisados, o estudo foi iniciado com uma entrevista feita através de um 

questionário com perguntas de práticas cotidianas e de percepção de saúde bucal do 

participante (apêndice C). O questionário é composto por 15 perguntas, sendo 12 objetivas, 

das quais 4 possibilitavam assinalar mais de uma alternativa, e 3 perguntas discursivas.  

No entanto, no início de março / 2020, quando a pesquisa iria efetivamente iniciar, 

com a Pandemia decorrente do novo Coronavírus, a pesquisa ficou paralisada e nem todos os 

passos planejados puderam ser realizados da forma prevista inicialmente. Desta forma, foi 

feito contato com os alunos através do WhatsApp®, utilizando a teleconsulta em Odontologia. 

Os questionários foram aplicados de modo eletrônico, através da plataforma do Google 

Forms.   



 

 Cada aluno foi entrevistado individualmente, entretanto dois deles possuem 

dificuldade intelectual e para esses o questionário foi respondido com o auxílio dos pais / 

responsáveis, sendo transcrito pelas pesquisadoras. Dois alunos não aceitaram participar de 

modo remoto, e outros dois responderam ao questionário de maneira online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO  

 

 Dentre os alunos que participam do projeto, nota-se a existência dos dois tipos de 

deficiência visual mencionados neste trabalho (cegueira e baixa visão), conforme 

demonstrado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Classificação de deficiência dos participantes por gênero. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 Por meio do gráfico 1, pode-se notar que dentre os participantes do projeto, existem 2 

homens portadores de baixa visão, 1 homem cego e apenas 1 mulher, que é cega, sendo assim, 

podemos observar que aproximadamente 83% dos participantes são do gênero masculino, 

sendo apenas aproximadamente 17% dos participantes do gênero feminino. 

 

 

 

 



Gráfico 2 – Idade dos participantes por gênero. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

 Por meio do gráfico 2 pode-se notar que, dentre os participantes do projeto, estar 

matriculado no ensino regular não é uma exigência da sala de apoio. Observa-se que a idade 

dos participantes é variada, compreendendo o ensino regular, como é o caso de dois alunos de 

13 anos que estão matriculados no 8º ano, enquanto 3 fazem parte da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e um frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Constata-se que a média de idade dos participantes é de aproximadamente 29 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 

De acordo com os autores Sabbagh-Haddad (2007), Carvalho et al. (2010) e Oliveira 

et al. (2012), as pessoas que possuem algum tipo de deficiência  possuem uma predisposição 

maior a doenças bucais, pois este grupo apresenta maior dificuldade para realizar a higiene 

bucal de maneira eficaz. A dificuldade para realizar a higiene bucal adequadamente predispõe 

a problemas gengivais, que resultam em sangramento e consequente mau hálito (LINDHE; 

KARRING; LANG, 2005), além de lesões de cárie, que também podem contribuir para o mau 

hálito. Esta foi uma queixa frequente dos participantes da pesquisa – receavam apresentar 

mau hálito. Devido à pandemia do novo Coronavírus, não conseguimos fazer um exame 

clínico, momento em que estava prevista a realização da evidenciação de placa e de 

orientações e encaminhamentos de forma individualizada. 

Para Batista et al. (2003), uma das maiores necessidades que o ser humano tem é a de 

ser independente e autônomo. Embora a cegueira não traga prejuízos cognitivos, uma vez que 

a linguagem está preservada, a cegueira ou a baixa visão apresentam-se como uma dificuldade 

a mais para a pessoa, podendo trazer um impacto significativo em sua vivência independente. 

Nesta pesquisa, um dos participantes era totalmente independente, conseguia realizar a 

higiene bucal sozinho e de maneira eficaz, no entanto os outros apresentavam muita 

dificuldade e era a mãe quem auxiliava. Quando questionados sobre quem lhes ajuda a 

escovar os dentes, 50% responderam necessitar da ajuda (sendo os pais quem lhes ajudava), 

enquanto 50% faziam isso sozinhos. Também foi questionado sobre quem havia ensinado o 

participante desta pesquisa a escovar os dentes, e  100% responderam que haviam sido os pais 

ou cuidadores quem ensinaram. 

Oliveira et al. (2012) relatam que os métodos de educação em saúde bucal precisam 

ser pensados individualmente para cada paciente. Sendo assim, é preciso incluir esses 

portadores de deficiência visual em programas de promoção de saúde bucal, apresentando ou 

não outras deficiências. Os participantes e seus familiares relataram que sentem falta de que 

existam projetos de higiene bucal voltados a eles, o que corrobora com o achado na literatura.  

Considerando que esses autores fizeram esta colocação há oito anos, é extremamente 

preocupante que essa ainda seja uma realidade em nossa região e em nosso país. 

Quando questionados sobre a frequência de consumo  de alimentos açucarados, todos 

os entrevistados responderam que consomem 4 vezes ou mais durante a semana. 100% dos 

participantes responderam que já tiveram a cárie. A higiene bucal é realizada apenas 2 vezes 



ao dia por todos os participantes, o que vai de encontro ao recomendado para a prevenção da 

cárie (BRASIL, 2009), porém, apresentam dificuldade para realizar a escovação e relataram 

que não utilizam fio dental. Quando questionados sobre o creme dental, relataram usar 

Colgate® e Closeup®. Ambas possuem flúor na concentração de 1450 ppm. São indivíduos 

com alto potencial para o desenvolvimento de cárie e de doenças periodontais, o que se 

confirma nas perguntas 7 e 8 do questionário, nas quais 100% dos entrevistados responderam 

que já tiveram cárie, e que, ao escovar os dentes, percebem que a gengiva sangra. Também 

foram perguntados sobre o que utilizavam para escovar os dentes, o resultado obtido está 

discriminado na tabela a seguir: 

O que usam para escovar os dentes Quantidade de participantes 

Escova de dentes 4 

Creme dental 4 

Enxaguante bucal (Listerine®) 1 

Fio dental 0 

Nada 0 

 

Ainda em relação à tabela, é importante destacar sobre a utilização do fio dental. 

Nenhum dos participantes relatou utilizar e, quando questionados sobre a razão de não 

utilizarem, a resposta foi que não conseguem passar o fio dental entre os dentes sozinhos, 

além de não possuírem destreza manual com o fio. A falta de habilidade para realizar 

adequadamente a higiene bucal é citada por vários autores (SOUZA Filho et al., 2010; Coelho 

et al., 2014). 

Alguns anos atrás, os deficientes de forma geral eram vistos pela sociedade como 

incapazes e eram excluídos dos meios sociais e do mercado de trabalho. Buscando uma 

maneira de incluir os deficientes no atendimento odontológico especializado, no ano de 2001, 

o Conselho Federal de Odontologia (CFO) Brasil, homologou a especialização de 

Odontologia Para Pacientes com Necessidades Especiais. 



O paciente portador de qualquer tipo de deficiência deve ser 

encarado como um indivíduo que apresenta uma limitação em 

qualquer sistema de seu organismo, os outros sistemas não 

atingidos ou alterados constituem seu potencial residual, que 

deverá ser explorado no sentido de sua reabilitação para a 

execução dos procedimentos desejados (DUAILIBI et al., 1989, 

p. 53-64).  

No entanto, poucos são os alunos de graduação em Odontologia (JACOMINE et al., 

2018) bem como cirurgiões-dentistas (ANDRADE; ELEUTÉIO, 2015) que se sentem capazes 

ou aptos a fazer o atendimento odontológico de pessoas com necessidades especiais. Desta 

forma, esta população não tem acesso adequado aos cuidados em saúde bucal (HADDAD; 

TAGLE; PASSOS, 2016). Os participantes do estudo relataram que nunca participaram de 

uma estratégia de saúde bucal voltada para eles e que sentiam falta, pois acreditavam que 

exista uma maneira facilitadora para eles na hora de realizar a higiene bucal. Esses pacientes 

necessitam de um controle perante um atendimento odontológico mais frequente em 

comparação às pessoas que não têm deficiências. Porém, os participantes desta pesquisa 

relataram que a média de tempo que vão ao dentista é uma vez ao ano, e isso precisa ser 

mudado. Muitas vezes eles só procuram atendimento em caso de dor, sendo que o correto era 

que houvesse um acompanhamento preventivo, não somente curativo (CERICATO et al., 

2012). 

Filho et al. (2010) mencionam em seu estudo que tanto a cegueira quanto a baixa visão 

podem causar restrições ao desenvolvimento seguro e confiante no ambiente, intervindo 

diretamente no conhecimento do próprio corpo e na inter-relação entre as coisas e as pessoas, 

influenciando o desenvolvimento de atividades de autocuidado e também na mobilidade. Um 

participante da pesquisa, que possui baixa visão, relata que consegue fazer as atividades do 

seu dia a dia normalmente e que não sente dificuldade. O mesmo vai a vários lugares sozinho 

usando transporte coletivo. Já um outro entrevistado possui limitações em sua independência, 

sendo acompanhado pela mãe em todas as atividades.  

Segundo Coelho et al. (2014), para os deficientes visuais as maiores necessidades 

odontológicas estão relacionadas com as suas adversidades de aprendizado e na continuidade 

de uma higiene bucal adequada, pois eles lidam com a supressão da habilidade motora e 

estímulo para o desempenho desta atividade. Deste modo, carecem de motivação para 



realizarem sua higiene bucal sozinhos. Através do estímulo sensorial do tato, com a 

exploração de materiais e figuras em alto relevo para um melhor entendimento das 

características de sua cavidade bucal e dentes, essas dificuldades podem ser minimizadas. Isto 

estava previsto nesta pesquisa, mas não pôde ser realizado devido à suspensão das atividades 

escolares em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. 

Pacientes deficientes visuais se esforçam em utilizar os outros 

sentidos, como o tato, a audição e o olfato, para verificarem 

estímulos sensoriais e acumular o maior número possível de 

informações (RATH et al., 2001, p.183 -188). 

 

Os pacientes devem ser estimulados a serem os protagonistas dos cuidados em relação 

à sua saúde bucal, inclusive com a realização de sua própria  higiene bucal. Para tanto, é 

preciso que sejam motivados de forma a alcançarem mais saúde e qualidade de vida. Para os 

pacientes que possuem a acuidade visual diminuída ou nula, é ainda mais importante que se 

reforce a prevenção, uma vez que possuem uma dificuldade maior para identificar 

precocemente as doenças bucais, pois são reconhecidas de maneira visual (MONTEIRO et al., 

2018). Isto corrobora com o que foi relatado durante as entrevistas. Os participantes se 

mostraram preocupados em poderem identificar lesões ou doenças bucais e relataram que 

sempre que notam algo de diferente, precisam do auxílio de uma segunda pessoa. 

A comunicação verbal, portanto, deve ser grande e abrangente, 

uma vez que a visão está restrita ou ausente, e deve-se lembrar 

que a língua é uma ferramenta útil para sentir a placa bacteriana 

e outras estruturas na cavidade bucal. 

Monteiro et al. (2018) expressam que “Ao mesmo tempo todo cidadão deficiente ou 

não tem direito à informação e a conhecer métodos que lhe ajudem a ter hábitos saudáveis. 

Portanto é importante conhecer o que as pessoas sabem para poder orientá-las no devido 

tempo.” 

De acordo com Carvalho et al. (2010) e Monteiro et al. (2018), pais e cuidadores  dos 

deficientes visuais podem ser grandes aliados durante o processo de educação em saúde bucal 

e também na prevenção de outras patologias. Os autores ainda sugerem um programa de 

treinamento que deve ser desenvolvido para os cuidadores, pois estes possuem dificuldades e 



dúvidas sobre como realizar a higiene bucal de maneira correta, e este programa de 

treinamento facilitaria a sua intervenção junto às pessoas com deficiência. Um dos 

entrevistados, portador de baixa visão, não conta com o auxílio de outra pessoa para realizar 

sua higiene, mas relatou que consegue realizá-la sozinho, sentindo-se satisfeito com os 

resultados que obtém. Outros dois participantes que são cegos, relataram necessitar de auxílio 

total da mãe, sendo elas que realizam a escovação. A mãe de um participante cego relatou que 

seu filho não demonstra interesse em fazer sozinho a sua higiene bucal. 

Oliveira et al. (2012) aconselham que para que se promova saúde bucal de qualidade é 

necessário que a  instrução de higiene seja adaptada para deficientes visuais. Como as pessoas 

com deficiência visual apresentam maiores dificuldades para realizar sua higiene bucal, 

salientam que com orientações adequadas e atenção exclusiva, a falta de visão não será um 

problema tão evidente. A partir dessas considerações, foram confeccionados materiais em 

E.V.A. (sigla da borracha atóxica feita a partir de etil vinil acetato) para que os participantes 

da pesquisa pudessem perceber como é constituída nossa boca, como o dente se insere no 

osso alveolar. Com o auxílio do manequim odontológico é possível demonstrar a disposição 

dos dentes, além de levar a eles escovas de dente com cerdas macias e duras para compará-

las.  

Coelho et al. (2014) declaram que os deficientes visuais precisam de um auxílio 

individualizado para o aprendizado durante a utilização da escova e do fio dental. Para os 

pacientes com baixa visão as informações sobre higiene bucal podem ser fornecidas por meio 

de impressões com letras grandes e escuras, enquanto para os cegos as informações devem ser 

através de áudios ou cartilhas em braile. Deve-se ressaltar, que as recomendações para os 

procedimentos preventivos e de cuidados a serem realizados em domicílio devem ser 

fornecidos ao beneficiário, juntamente com a oportunidade dele se adequar às sugestões ao 

seu nível de habilidade / escolaridade. Em março, com o início da pandemia, a pesquisa teve 

que ser readequada. A alguns alunos que aceitaram participar, foi ofertado o serviço de 

teleodontologia, através do qual foi oferecida a teleducação, utilizando vídeos nos quais foram 

apresentados métodos adequados para realizar a higiene bucal. 

As maiores necessidades odontológicas do deficiente visual 

estão relacionadas com as suas dificuldades de aprendizado e de 

manutenção de uma higiene bucal adequada, pois podem 

apresentar pouca habilidade motora para realizarem uma higiene 



bucal satisfatória, o que poderia levar ao acúmulo de placa 

bacteriana dental, resultando em processo inflamatório gengival 

e/ou na instalação da cárie dentária (FILHO et al., 2010). 

Monteiro et al. (2018) exibem que outro fator importante a ser evidenciado é que 

durante sua pesquisa, a maioria dos participantes explanou a inexistência e dificuldade de se 

ter materiais didáticos que auxiliem na educação em saúde bucal, orientação de higienização e 

dieta, voltada para eles. Visto que se existisse uma quantidade adequada de materiais de 

qualidade “seria possível estabelecer um maior entendimento do processo saúde-doença e por 

consequência disso um maior ganho na qualidade de vida dessas pessoas”. O percebido 

durante as entrevistas deste projeto é que os participantes declararam o mesmo que Monteiro 

et al. (2018), ou seja, não encontraram materiais didáticos de fácil acesso que pudessem 

colaborar com a realização de uma higiene bucal de qualidade.   

Coelho et al. (2014) relataram que o sucesso dos programas de higiene bucal para 

deficientes visuais compreende a modificação nas rotinas, permitindo ao indivíduo sua 

independência neste quesito. Apesar de deterem poucas habilidades motoras para a execução 

de uma adequada higiene bucal, ainda é possível, por repetidas instruções de escovação e 

profilaxias, que consigam manter sua saúde bucal. As habilidades motoras vão sendo 

conquistadas conforme se vai executando e repetindo tal informação nova. O fato de ser cego 

ou ter uma baixa acuidade visual não implica diretamente em sua habilidade motora. Assim, 

foi pensado a execução deste projeto, para que se possa treinar  as habilidades motoras e se 

conquiste um padrão de qualidade na saúde bucal de cegos ou portadores de baixa visão. 

Os resultados obtidos pelo estudo realizado por Souza Filho et al. (2010), apontam que 

a higiene bucal detém um papel importante para os deficientes visuais, no entanto, é de suma 

importância que seja abordada de uma maneira diferenciada, com tempo e paciência, uma vez 

que as orientações de higiene bucal para cegos e portadores de baixa visão são diferenciadas 

em relação às orientações feitas para indivíduos com a visão normal. Mesmo com a pandemia 

esta pesquisa foi realizada com alguns alunos que aceitaram participar de maneira remota e, 

ao final da pesquisa, relataram ter conseguido melhorar um pouco a escovação. No entanto, 

esta informação não  pôde ser comprovada presencialmente. Destaca-se que é preciso treino e 

dedicação para que essa atividade seja feita de maneira facilitada. Apenas esta intervenção 

não será capaz de proporcionar um resultado duradouro de benefício para a saúde bucal desta 

população. 



Coelho et al. (2014) sugerem a realização de oficinas e palestras que permitam a 

percepção e o conhecimento das estruturas anatômicas e patologias mais frequentes na boca 

por parte dos deficientes visuais, capacitando-os para o controle e a manutenção de sua saúde 

por meio da utilização de modelos que exploram a capacidade sensorial e tátil. Neste sentido, 

foram realizadas também de maneira remota, a orientação dos participantes quanto ao toque 

em sua cavidade oral, através dos dedos e do uso da língua. 

 



CONCLUSÃO  

O acesso à saúde é um direito de todo cidadão, no entanto, quando voltamos nosso 

olhar para pessoas com deficiências, percebemos que ainda existem dificuldades relacionadas 

à acessibilidade e à falta de preparo por parte dos profissionais da saúde. Desta forma, 

programas de promoção de saúde voltados especificamente para este público ainda são 

escassos. Aproximando essa realidade da área odontológica, é possível notar que essas 

pessoas se encontraram desamparadas, pois as estratégias desenvolvidas para educá-las 

quanto à saúde e higiene bucal não estão chegando a todos os deficientes ou sequer existem 

no município. Desta maneira, foram desenvolvidas estratégias que permitam a correta 

higienização e a instrução adequada de forma que os pacientes reconheçam os aspectos de 

saúde e de doenças presentes na cavidade bucal. Para isso, podem ser utilizados materiais 

didáticos em braile para cegos ou com letras grandes para os que possuem baixa visão, macro 

modelos como manequins odontológicos ou ainda aqueles feitos através de E.V.A. Desta 

forma, será possível aumentar a autonomia das pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência visual, colaborando com a melhoria de sua qualidade de vida.  
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO APLICADO: 

Nome: __________________________________________________________                                                                                     

Idade: _____ 

Tipo de deficiência visual: ___________________________________________ 

 

O questionário a seguir deverá ser respondido de acordo com os hábitos diários. 

 

01. Quantas vezes durante a semana consome alimentos com açúcar? 

a) Nenhuma 
b) 1 a 2 vezes na semana 
c) 3 a 4 vezes na semana 
d) 5 vezes ou mais durante a semana 

 

02. Alguém te ajuda escovar os dentes? 

a) Sim. Mãe/Pai/familiar 
b) Não. Escovo sozinho 

 

03. Com que frequência escova os dentes diariamente? 

a)  Nenhuma vez 
b) 1 vez ao dia 
c) 2 vezes ao dia 
d) Mais de 3 vezes ao dia 

 

04. O que você utiliza para escovar os dentes? 

OBS: Assinale todas as alternativas que você utilizar 

a) Escova de dente 
b) Creme dental 
c) Enxaguatórios bucais (como Listerine®, ColgatePlax®) 
d) Fio dental 
e) Nada 

 

05. Quantas vezes ao dia faz uso do fio dental? 

a) Nunca 
b) 1 vez ao dia 
c) 2 vezes ao dia 
d) 3 vezes ou mais 
e) Outras: _______________________________________________ 

 

06. Quem lhe ensinou escovar seus dentes? 



a) Mãe/Pai/Familiares 
b) Dentista 
c) Professora, na escola 
d) Ninguém nunca me ensinou  

 

07. Já teve cárie? 

a) Sim 
b) Não 

 

08. Ao escovar os dentes, já percebeu que a gengiva estava sangrando? 

a) Sim 
b) Não 
c) Não sabe responder. 

 

09. Com que frequência vai ao dentista? 

a) Quando tenho algum problema dental 
b) Ocasionalmente 
c) Regularmente, a cada 6 meses 
d) Outros: _____________________________________________ 
 

10. Se lembra qual foi o motivo da última consulta? 

a) Limpeza 
b) Revisão dos dentes 
c) Restauração de um ou mais dentes 
d) Extração de dente (s) 
e) Passar flúor nos dentes 
f) Tratamento de canal / dor nos dentes 
g) Raspagem 
h) Prótese  
i) Tratamento ortodôntico  
j) Clareamento 
k) Tratamento na gengiva 

 

11. Em sua opinião, como avalia a sua saúde bucal? 

a) Boa 
b) Ótima 
c) Regular 
d) Péssima 

 

12. Se você respondeu que considera sua saúde bucal ruim ou péssima, nos explique a razão: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



13. Como você <participante da pesquisa> faz para saber que seus dentes estão limpos? 

a) Com a língua 
b) Ao passar a unha 
c) Peço ajuda para alguém 
d) Pelo hálito 
e) Não sei 

 

14. Qual sua maior dificuldade em relação à higienização de sua boca? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Você sente falta de ter programas de saúde bucal voltado para deficientes visuais? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

“PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL A INDIVÍDUOS PORTADORES DE CEGUEIRA E 

BAIXA VISÃO” 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelas pesquisadoras Profa. Dra. Maria Paula 

Jacobucci Botelho, Amanda Oliveira e Maria Vitória Santos Rodrigues, em relação a minha 

participação no projeto de pesquisa intitulado “PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL A 

INDIVÍDUOS PORTADORES DE CEGUEIRA E BAIXA VISÃO”. Os dados serão 

coletados através de uma análise da qualidade de higiene bucal inicial do participante, 

utilizando substâncias que coram a placa bacteriana sobre a superfície dentária, espelho 

clínico para melhor visualização da cavidade oral. Durante o procedimento para verificação 

da presença de problemas relacionados à gengiva, pode haver um pequeno desconforto 

causado pela sondagem. Para que eu possa entender melhor as orientações serão utilizados 

materiais confeccionados com E.V.A. texturizado para serem abordados temas relacionados à 

dieta, juntamente com modelos em acrílico que reproduzam a cavidade oral, de maneira a 

ensinar os participantes da pesquisa o modo correto de higienizar os dentes. Estou ciente e 

autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados 

destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou 

estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações relacionadas à minha 

privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito 

inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar em 

contato com o pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o 

meu consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga 

qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu 

consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

Eu, , 

após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas 

dúvidas referentes a este estudo com a Professora Maria Paula Jacobucci Botelho 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, em participar da mesma. 

Maringá / PR,    /    / 2020. 

 

 

 

 



ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – RESPONSÁVEIS. 

“PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL A INDIVÍDUOS PORTADORES DE CEGUEIRA E 

BAIXA VISÃO” 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelas pesquisadoras Profa. Dra. Maria Paula 

Jacobucci Botelho, Viviane Aparecida de Carvalho Padovan e Maria Vitória Santos 

Rodrigues, em relação à participação do meu (minha) filho(a) no projeto de pesquisa 

intitulado “PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL A INDIVÍDUOS PORTADORES DE 

CEGUEIRA E BAIXA VISÃO”. Os dados serão coletados através de uma análise da 

qualidade de higiene bucal inicial do participante, utilizando substâncias que coram a placa 

bacteriana sobre a superfície dentária, espelho clínico para melhor visualização da cavidade 

oral, verificando índices de sangramento também. Durante o procedimento de sondagem, 

pode haver um pequeno desconforto; será utilizado materiais confeccionados com E.V.A. 

texturizado como forma de orientação de dieta, juntamente com modelos em acrílico que 

reproduzam a cavidade oral, de maneira a ensinar os participantes da pesquisa o modo correto 

de escovar os dentes. Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a 

utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em 

revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo 

informações relacionadas à privacidade do meu (minha) filho(a), bem como garantido meu 

direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a 

legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito inesperado que possa prejudicar o estado 

de saúde físico e/ou mental do meu (minha) filho(a), poderei entrar em contato com o 

pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o meu 

consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer 

prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, 

sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

Eu,  

responsável pelo menor, 

 após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a 

este estudo com o Professor 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, (que o(a) meu(minha) filho(a), se for o caso) 

participe do mesmo. 

Maringá / PR,     /     / 2019. 
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