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LISTA DE ABREVIAÇÕES

ADA: American Diabetes Association
AVC: Acidente vascular cerebral
CPO-D: Dentes cariados, perdidos e obturados (restaurados)
CG: Carga Glicêmica
CT: Colesterol total
DAP: Doença arterial periférica
DCNT: Doenças crônicas não transmissíveis
DM: Diabetes mellitus
DM1: Diabetes mellitus tipo 1
DM2: Diabetes mellitus tipo 2
DP: Desvio padrão
EASD: European Association for the Study of Diabetes
GJ: Glicemia em jejum
HbA1c: Hemoglobina glicada
HCPA: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
HDL: High Density Lipoprotein
IAM: Infarto agudo do miocárdio
IC: Intervalo de confiança
IDF: International Diabetes Federation
IG: Índice Glicêmico
LDL: Low Density Lipoprotein
OMS: Organização Mundial de Saúde
QFA: Questionário de frequência alimentar
RR: Risco relativo
SBD: Sociedade Brasileira de Diabetes
SUS: Sistema Único de Saúde
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
SB: Saúde bucal
SM: Salários mínimos
TG: Triglicerídeos
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INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) destaca-se, atualmente, como uma importante
causa de morbidade e mortalidade. Em âmbito nacional, a doença representa um
problema de saúde pública. Em 2019, aproximadamente 463 milhões de
adultos entre 20 a 79 anos tinham diabetes e esse número poderá aumentar para
700 milhões de pessoas até 20451.
Estimativas globais indicam que 374 milhões de indivíduos correm maior
risco de desenvolver DM tipo 2 (DM2). Em 2019, a doença causou 4,2 milhões de
mortes e 1 em cada 2 (232 milhões) pessoas com DM não foram diagnosticadas1.
O aumento na sua prevalência e incidência permite que o DM seja considerado
uma epidemia mundial e um dos maiores problemas de saúde pública,
representando um grande desafio aos serviços de saúde2. Esse cenário tem
gerado altos custos social e financeiro ao paciente e ao sistema de saúde. Em
2017, o gasto global com saúde em pessoas com DM foi estimado em 850 bilhões
de dólares3.
O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores,
como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior
frequência de estilo de vida sedentário, excesso de peso, crescimento e
envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevida dos indivíduos com
DM4.
Definida como doença metabólica de etiologia múltipla, o DM apresenta
como característica principal a hiperglicemia crônica, que decorre da ausência,
deficiência e/ou resistência à ação do hormônio insulina, sintetizado pelas células
beta-pancreáticas5. Segundo a Sociedade Americana de Diabetes (2020), o DM é
classificado conforme sua etiologia em pelo menos quatro tipos, entretanto, as
duas principais formas em incidência e prevalência são o DM tipo 1 e DM tipo 26.
O DM tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de
destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando deficiência completa na
produção de insulina7,8. Estima-se que mais de 30 mil brasileiros sejam portadores
de DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar em prevalência de DM1 no mundo,
segundo a International Diabetes Federation1. Embora a prevalência de DM1 esteja
aumentando, corresponde a apenas 5 a 10% de todos os casos de DM. É mais
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frequentemente diagnosticado em crianças, adolescentes e, em alguns casos, em
adultos jovens, afetando igualmente homens e mulheres1.
O DM2 é responsável por 90 a 95% dos casos dessa doença e caracterizase por resistência tecidual à ação da insulina, acompanhada de deficiência relativa
na secreção desse hormônio. Diagnosticado geralmente em idades mais
avançadas, aponta-se que esta forma de DM, apesar da suscetibilidade genética,
está intimamente associada à inatividade física, hábitos alimentares não saudáveis
e ao incremento nos índices de sobrepeso e obesidade5.
Estima-se que 46% dos casos de DM em adultos não sejam diagnosticados
e que 83,8% de todos os casos de DM não diagnosticados estejam em países em
desenvolvimento9. O acompanhamento e controle da glicemia reduz de forma
significativa as complicações do DM, assim métodos que avaliam a frequência e a
magnitude da hiperglicemia são essenciais no acompanhamento do DM, visando a
ajustes no tratamento 4.
A doença, quando não controlada adequadamente, pode desencadear
clássicas complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e
macrovasculares (doença coronariana, acidente vascular cerebral e doença arterial
periférica)10 além do considerável impacto econômico devido aos gastos
excessivos em saúde e frequentes hospitalizações11. No entanto, há grande
dificuldade em se conseguir alcançar os níveis recomendados de controle
glicêmico (hemoglobina glicada, HbA1c, menor do que 7%)12.
O tratamento e o controle do DM2 são complexos e envolvem mudanças no
estilo de vida do paciente, principalmente relacionadas aos cuidados com a
monitorização da glicemia, prática regular de atividade física, administração de
medicamentos e hábitos de alimentação saudável. Estudo clínico randomizado e
controlado6 mostrou que indivíduos com maior risco de desenvolver DM2 (glicemia
de jejum alterada, tolerância à glicose diminuída ou ambas) podem diminuir a taxa
de desenvolvimento do DM com algumas intervenções no estilo de vida.
Segundo a Sociedade Americana de Diabetes, a terapia nutricional é
fundamental para a manutenção do controle metabólico, estado nutricional
adequado, qualidade de vida, formação de hábitos alimentares saudáveis, bem
como prevenção e tratamento de complicações agudas e crônicas resultantes da
doença6. Nesse contexto, a alimentação é um fator determinante para a qualidade
9

de vida, conservação da saúde e sobrevivência, assim como uma condição
nutricional adequada13. Evidências científicas demonstram que a intervenção
nutricional tem impacto significativo na redução da HbA1c no DM1 e no DM2, após
3 a 6 meses de seguimento com profissional especialista, independentemente do
tempo de diagnóstico da doença4.
A orientação nutricional tem como alicerce uma alimentação variada e
equilibrada cujo foco é atender às necessidades nutricionais em todas as fases da
vida. Em pacientes com DM, deve-se assegurar grande variedade de alimentos
nutritivos dos grupos alimentares principais, com ingestão abundante de legumes
(de diferentes tipos e cores), leguminosas, frutas, cereais (principalmente os
integrais), carnes magras, aves, peixes, ovos, leite, iogurte, queijo e/ou seus
derivados, principalmente os desnatados. Também deve-se limitar a ingestão de
alimentos com gordura saturada, álcool e sal/açúcar adicionados14.
Sabe-se que os problemas bucais podem ter intensos efeitos no estado
nutricional15. Portanto, manter a saúde bucal é essencial para a saúde geral e a
qualidade de vida, e desempenha um papel importante na capacidade do indivíduo
de morder, mastigar, sorrir, falar e bem-estar psicossocial16. A doença periodontal
juntamente com a cárie dentária são as principais causas de perda dentária em
adultos 17,18.
No Brasil, a prevalência de perda dentária é alta, principalmente em adultos
e idosos. Conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010, para a
faixa etária dos 65 a 74 anos, apenas 7,3% da população não necessita de
próteses dentárias. O edentulismo é resultado final da doença periodontal
avançada. A literatura apresenta evidências consistentes de maior prevalência,
extensão e severidade de doença periodontal em pacientes com DM, e a infecção
periodontal, ao pior controle glicêmico nesses pacientes19.
Em um estudo com 10.215 indivíduos diagnosticados com diabetes no
banco de dados do Serviço Nacional de Seguro de Saúde da Coréia (NHIS-NSC)
em 2003 e o mesmo número de indivíduos que nunca foram diagnosticados com
diabetes

durante

o

período

coberto

pelo

NHIS-NSC

(2002-2013)

com

correspondência de propensão, mostrou que indivíduos com DM apresentaram
maior risco de perda dentária do que indivíduos sem DM (OR = 1,298, intervalo de
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confiança de 95% [IC]: 1,233 ≤ OR ≤ 1,366; P <0,01). Quanto maior o grau de
descompensação do DM, maior o risco de perda de dentes. À medida que o
número de consultas odontológicas aumentou, o risco de perda dentária diminuiu
(OR = 0,998, IC 95%: 0,996 ≤ HR ≤ 0,999; P <0,01)20.
A literatura também mostra que o DM encontra-se incluído dentre os fatores
de risco associados à perda dentária em adultos29,30, além de idade, sexo feminino,
menor nível educacional21,22, falta de higiene bucal23,24, hipertensão arterial,
hiperglicemia em jejum, obesidade25,26,27, tabagismo28, e dieta não saudável31.
Medidas como usar dentifrício com flúor, escovar os dentes pelo menos duas vezes
por dia, usar fio dental diariamente, fazer exames dentários regulares a cada seis
meses, escolher uma dieta saudável e manter a glicose no sangue sob controle
são essenciais para manutenção dos dentes naturais em pacientes com DM32,33.
Idosos edêntulos são os que mais apresentam limitações para alimentar-se,
especialmente quando a prótese total utilizada não apresenta bom estado de
conservação, selecionando uma alimentação macia e de fácil mastigação, a qual
apresenta geralmente baixo teor nutricional34.
No Brasil, os dados sobre o consumo alimentar mostram uma alteração
substancial no quadro nutricional da população nas últimas décadas. A alimentação
tradicional, à base de cereais, legumes e outros vegetais, vêm sendo gradualmente
substituída por alimentos processados de baixo valor nutricional, promovidos pela
mídia como símbolo de alto status social35.
A alimentação caracterizada pelos altos teores de gorduras, principalmente
de origem animal, de açúcares e alimentos refinados e baixos teores de
carboidratos complexos e fibras35 estão intimamente ligadas ao aumento da
prevalência de obesidade, dislipidemias e outras doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) e a diminuição da qualidade de vida da população 36.
Sabe-se que a eficiência mastigatória está diretamente relacionada às
características de cada arcada dentária, tais como o número de dentes posteriores
e a qualidade de pares de dentes em oclusão. Para cada tipo particular de alimento
há um número ideal de mastigações. Por isso, a preservação dos contatos oclusais
é importante para manter a função mastigatória37.
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A perda progressiva dos dentes está relacionada à diminuição da
capacidade mastigatória e maior uso de próteses dentárias, que, quando maladaptadas, ocasionam lesões na mucosa bucal durante o ato mastigatório,
provocando dor e desconforto, direcionando o paciente a optar por uma dieta mais
pastosa, a qual requer menor esforço mastigatório, poupando os tecidos moles das
ações agressoras do ato mastigatório38.
Os principais fatores de risco associados ao declínio da saúde bucal na
população idosa aumentam a prevalência de cárie dentária, infecções periodontais,
utilização de próteses dentárias mal ajustadas e presença de xerostomia. A saliva
tem a função de remover os alimentos ao redor dos dentes; por sua ação tampão,
neutraliza o metabolismo do ácido bacteriano 39,40. Porém, o fluxo salivar, de acordo
com estudos, encontra-se diminuído em pacientes idosos e com DM42. Além disso,
o uso de medicamentos pode interferir na ingestão, no sabor, na digestão e na
absorção dos nutrientes42.
Nota-se também nos idosos, um menor consumo de carnes, frutas e
vegetais e um aumento da ingestão de doces, resultando em pior qualidade da
alimentação, podendo interferir com a ingestão inadequada de ferro, vitaminas,
zinco, fosfato e betacaroteno43. A diminuição do aporte de vitamina C, fosfato e
zinco, que são protetores da barreira gengival no sulco gengival, contribui para a
suscetibilidade da infecção periodontal. Isto não quer dizer que estes tenham um
papel de prevenção; se não houver higienização adequada, haverá formação de
biofilme bacteriano44.
Um dos principais componentes energéticos da alimentação humana são os
carboidratos e constituem, na maioria das vezes, o principal macronutriente
ingerido45. As diferentes fontes de carboidratos variam quanto às suas taxas de
absorção e, consequentemente, são também variáveis seus efeitos sobre as
concentrações plasmáticas de glicose e insulina. Essas variações na resposta dos
carboidratos da dieta podem ser quantificadas por meio do índice glicêmico (IG) e
da carga glicêmica (CG) dos alimentos46.
Em uma metanálise47 de estudos observacionais que avaliou a associação
entre IG, CG e risco de doença crônica, para a comparação entre os quantis mais
alto e mais baixo de IG e CG, associações positivas foram encontradas em
12

modelos totalmente ajustados de estudos validados em DM2 (IG RR = 1,40, IC
95%: 1,23, 1,59; CG RR = 1,27, 95 % IC: 1,12, 1,45). Os resultados confirmaram
que dietas de baixo IG e/ou baixa CG estão associadas independentemente a risco
reduzido de diabetes. Em outra revisão sistemática com metanálise recente48, os
achados também foram consistentes com os efeitos protetores do baixo IG e CG
da dieta, quantificando a faixa de ingestão associada a menor risco.
Diante do contexto acima, alterações na função oral relacionada à redução
do número de dentes, seja ela total ou parcial, podem acarretar mudanças nas
escolhas dietéticas, levando os indivíduos a optarem por uma dieta seletiva, com
alimentos de fácil mastigação, principalmente carboidratos simples que são
absorvidos rapidamente pelo nosso organismo, aumentando, assim, a taxa de
glicose no sangue e piorando o controle glicêmico49,50.
Estudos que investigam as associações sobre saúde bucal, qualidade da
dieta e controle glicêmico ainda são escassos na literatura. No entanto, segundo o
estudo de Barroso Júnior (2011), que comparou, por meio de dados de prontuários,
os níveis de glicemia de jejum de idosos com DM2 edêntulos totais e nãoedêntulos, observou-se que idosos edêntulos totais com DM2 possuem um risco
maior para apresentar hiperglicemia (144,9 ± 66,9 mg/dL) do que indivíduos nãoedêntulos (120,4 ± 38,0 mg/dL)51.
Quando o grupo de pacientes com dentes foi subdividido dentre os que
apresentavam periodontite (glicemia de jejum 126,7 ± 44,6 mg/dL) ou não (glicemia
de jejum 117,4 ± 34,2 mg/dL), foi observada diferença apenas entre os grupos de
edêntulos totais e não-edêntulos sem periodondite. Entretanto, a presença de
doença periodontal parece ter exercido influência sobre o controle metabólico dos
pacientes52.
Outros problemas estão relacionados à perda de um ou mais dentes, como,
por exemplo, mudanças na estética do sorriso e desestabilização da posição dos
demais dentes da arcada dentária, gerando em longo prazo, movimentação dos
dentes remanescentes e sobrecarga em alguns elementos dentais. Todos esses
fatores interferem na qualidade de vida do paciente, na sua alimentação e relações
pessoais37.
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O advento da industrialização, concomitantemente com o avanço técnico e
científico, colaborou de maneira marcante para as transformações no estilo de vida
dos brasileiros, sobretudo no que diz respeito aos hábitos alimentares. A transição
nutricional pela qual a sociedade tem passado é caracterizada por uma dieta
extremamente calórica, rica em açúcares e gorduras, e insatisfatória quanto ao
aporte nutricional, revelando as consequências que uma alimentação de baixa
qualidade pode trazer do ponto de vista da saúde52.
A adesão a um plano alimentar saudável, atendendo aos princípios de
quantidade, qualidade e padrão de refeições associada a prática de atividade física
é fundamental para o bom controle glicêmico, contribuindo para a incorporação de
um estilo de vida apropriado53,54.
Assim, considerando que a alimentação adequada e saudável é um dos
principais pilares do controle e prevenção do DM2 e que o consumo alimentar está
diretamente relacionado à condição de saúde bucal, especialmente, a manutenção
dos dentes naturais em bom estado, torna-se de extrema importância avaliar a
relação entre o número de dentes e a qualidade da alimentação no controle
glicêmico de pacientes com DM2.
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OBJETIVOS

Geral:


Descrever o perfil de saúde bucal e avaliar o impacto do número de dentes
perdidos na qualidade da alimentação e controle glicêmico de pacientes com
DM2 atendidos nos ambulatórios de Endocrinologia de um hospital de
ensino.

Específicos:


Descrever o perfil sóciodemográfico, os aspectos clínicos relativos ao DM2,
listar as principais complicações relacionadas à doença e verificar a adesão
dos pacientes ao tratamento recomendado.



Descrever a prevalência de perda dentária dos pacientes com DM2
atendidos em ambulatórios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).



Avaliar a capacidade mastigatória referida pelos pacientes com DM2, grau
de dificuldade para se alimentar em função dos problemas relacionados aos
dentes ou ausência deles.



Avaliar a frequência de procura por tratamento odontológico, listar os
principais motivos da última consulta ao dentista e tipo de atendimento
prestado (público ou privado) pelos pacientes com DM2.



Avaliar o grau de ansiedade frente ao atendimento odontológico.



Correlacionar a perda dentária com a capacidade mastigatória auto
percebida, grau de ansiedade frente ao atendimento odontológico, adesão
ao tratamento do DM2 e controle glicêmico (HbA1c).



Avaliar a associação entre número de dentes, capacidade mastigatória,
qualidade da dieta e controle glicêmico.
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ANEXOS
Anexo I: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é
avaliar se a perda do número de dentes influencia na qualidade da alimentação e,
consequentemente, se este estado de saúde bucal alterado pode repercutir direta
ou indiretamente no controle glicêmico dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2,
especialmente no cenário de usuários do SUS. Esta pesquisa está sendo realizada
pelo ambulatório de diabetes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua
participação são os seguintes: responder quatro questionários referentes à sua
frequência alimentar, dados gerais e históricos relacionados à doença diabetes
mellitus e a perda dentária, e sobre o grau de ansiedade em relação às consultas
odontológicas. O tempo que você dedicará às respostas, caso decida participar da
pesquisa é cerca de 60 minutos. Os demais dados relativos ao resultado dos
exames: glicemia em jejum (GJ), colesterol total (CT), HD, LDL, triglicerídeos (TG)
e hemoglobina glicada serão consultadas ao prontuário. Somente os participantes
que não tiverem a hemoglobina glicada (HbA1c) dos últimos 3 meses necessitarão
de nova coleta de sangue.
Caso seja necessária a coleta de sangue para a aferição de hemoglobina
glicada, os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na
pesquisa são: dor, desconforto, equimose e hematoma no local de punção.
Ressaltamos que estes riscos são pequenos e transitórios.
A participação na pesquisa não trará benefícios diretos aos participantes,
porém, contribuirá para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado e
poderá beneficiar futuros pacientes.
Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é
obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar
seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe
ou possa vir a receber na instituição.
Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na
pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos
envolvidos. Também não haverá ressarcimento de suas despesas com transporte e
alimentação, já que a coleta dos seus dados será realizada no dia dos exames de
rotina.
Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação
na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo
pessoal.
Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados
confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a
identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação
dos resultados. Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o
21

pesquisador responsável Beatriz D`Agord Schaan, pelo telefone (51)3330-0202,
com a pesquisadora Danieli Londero da Silveira, pelo telefone (55) 99985-1041 ou
com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA), pelo telefone (51) 33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2227, de
segunda à sexta, das 8h às 17h.
Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra
para os pesquisadores.

____________________________________
Nome do participante da pesquisa

____________________________________
Assinatura

____________________________________
Nome do pesquisador que aplicou o Termo

____________________________________
Assinatura

Local e Data: _________________________

22

Anexo II: Questionário de Frequência Alimentar
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24
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As questões relacionam-se ao hábito alimentar usual do paciente. Para cada
quadro responda, por favor, a frequência que melhor descreva QUANTAS VEZES você
costuma comer cada item e a respectiva UNIDADE DE TEMPO (se por dia, por semana,
por mês ou no ano). Depois responda qual a sua PORÇÃO INDIVIDUAL USUAL.
ESCOLHA SOMENTE UMA OPÇÃO PARA CADA LINHA.

Você pode comer os seguintes alimentos?
Tipo de alimento
SIM
NÃO
ESCORE
1.Maçã inteira com casca,
5
sem cortá-la
2. Bife, carne ou costela
4
3. Cenoura crua (inteira)
3
4. Salada crua (alface,
2
pepino, tomate)
5. Salada cozida (brócolis,
1
cenoura, chuchu, vagem)
6.Nenhum dos itens acima
0
Legenda: Escore de 0 -3: capacidade mastigatória deficiente e Escore de 4 – 5:
capacidade satisfatória
Fonte:Leake, J.L. An index of chewing ability. J Public Health Dent. 1990
Summer;50(4):262-7.
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Anexo III: Questionário Geral e Retrospectivo – DM e Perda dentária

Paciente: _____________________________________________________________
Idade: ________________ Sexo: (

) Feminino (

) Masculino

Telefone: ( ) ________________
Etnia: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Indígena
Grau de escolaridade:
( ) Não alfabetizado
( )Ensino Fundamental Incompleto ( ) Ensino Fundamental
Completo( ) Ensino Médio Incompleto ( ) Ensino Médio Completo ( ) Superior
incompleto( )Superior completo ( ) Pós graduado
Desde que idade você tem Diabetes? _____________
Desde que idade você começou a perder seus dentes? ______________
Resultado dos exames:
Glicemia em Jejum (GJ): _________ Colesterol Total (CT): ________ HDL:_________
LDL: _________ Triglicerídeos (TG): _________

Você está fazendo uso de algum outro medicamento? Liste os medicamentos em uso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Complicações do diabetes? ( ) Sim ( ) Não
Se sim: Qual?
( ) Retinopatia ( ) Nefropatia ( ) Neuropatia
( ) Cardiovascular (IAM, AVC, Doença arterial periférica)
Quantas pessoas moram com você? (Incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos).
(A) Moro sozinho (B) 1 a 3 (C) 4 a 7 (D) 8 a 10 (E) Mais de 10
A casa onde você mora é? (Marque apenas uma resposta)
(A) Própria (B) Alugada (C) Cedida
Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é,
aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta)
(A) Nenhuma renda.
(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 937,00).
(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 937,00 até R$ 2.811,00).
(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.811,00 até R$ 5.622,00).
(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.622,00 até R$ 8.433,00).
(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.433,00 até R$ 11.244,00).
(G) Mais de 12 salários mínimos (mais de R$ 11.244,00).
27

Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque apenas uma resposta)
(A) Nenhuma renda.
(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 937,00).
(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 937,00 até R$ 2.811,00).
(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.811,00 até R$ 5.622,00).
(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.622,00 até R$ 8.433,00).
(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.433,00 até R$ 11.244,00).
(G) Mais de 12 salários mínimos (mais de R$ 11.244,00).
Questionário de atividade de autocuidado com o Diabetes – SDSCA
1 . ALIMENTAÇÃO GERAL
1.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS seguiu uma dieta saudável?

0 1 2 3 4 5 6

7

1.2 Durante o último mês, QUANTOS DIAS POR SEMANA, em média,
seguiu a orientação alimentar, dada por um profissional de saúde (médico,
enfermeiro, nutricionista)?
2 . ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA
2.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu cinco ou mais porções de
frutas e/ou vegetais?
2.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu alimentos ricos em
gordura, como carnes vermelhas ou alimentos com leite integral ou
derivados?
2.3 Em quantos dos últimos sete dias comeu doces?
3 . ATIVIDADE FÍSICA
3.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS realizou atividade física durante
pelo menos 30 minutos (minutos totais de atividade contínua, inclusive
andar)?
3.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou algum tipo de exercício
físico específico (nadar, caminhar, andar de bicicleta), sem incluir suas
atividades em casa ou em seu trabalho?
4 . MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA
4.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue?

0 1 2 3 4 5 6

7

0 1 2 3 4 5 6

7

0 1 2 3 4 5 6

7

0 1 2 3 4 5 6

7

0 1 2 3 4 5 6

7

0 1 2 3 4 5 6

7

0 1 2 3 4 5 6

7

4.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue o
número de vezes recomendado pelo médico ou enfermeiro?
5 . MEDICAÇÃO
5.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou seus medicamentos do
diabetes, conforme foi recomendado? OU (se insulina e comprimidos):
5.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou suas injeções de insulina,
conforme foi recomendado?
5.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou o número indicado de
comprimidos do diabetes?

0 1 2 3 4 5 6

7

0

1 2 3 4 5 6 7

0

1 2 3 4 5 6 7

0

1 2 3 4 5 6 7
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6 . TABAGISMO
6.1 Você fumou um cigarro − ainda que só uma tragada − durante os últimos sete dias?
(1)Não (2) Sim
6.2 Se sim, quantos cigarros fuma, habitualmente, num dia? Número de cigarros:________
6.3 Quando fumou o seu último cigarro?
(1) Nunca fumou
(2) Há mais de dois anos atrás
(3) Um a dois anos atrás
(4) Quatro a doze meses atrás
(5) Um a três meses atrás
(6) No último mês
(7) Hoje
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Questionário Individual de Saúde Bucal
H1. Com que frequência o(a) sr(a)
escova os dentes?

1.
2.
3.
4.

H2. O que o(a) sr(a) usa para fazer a
higiene de sua boca?

a. Escova de dente?
(1) Sim (2) Não
b. Pasta de dente?
(1) Sim (2) Não
Se sim:
(1) Com flúor (2) Sem flúor
c. Fio dental?
(1) Sim (2) Não
1. Sim, tenho uma somente para mim
2. Não, compartilho minha escova com outra(s)
pessoa(s)

H3. O(a) sr(a) tem uma escova de
dente só para você?
H4. Com que frequência o(a) sr(a)
troca sua escova de dente por uma
nova?
H5. Em geral, como o (a) sr(a)
avalia sua saúde bucal (dentes e
gengiva)?
H6. Que grau de dificuldade o (a)
sr(a) tem para se alimentar por causa
de problemas com seus dentes ou
ausência deles?

H7. Quando o(a) sr(a) consultou
um dentista pela última vez?

H8. Porque o(a) sr(a) não consultou um
dentista nos últimos 12 meses?

Nunca escovei os dentes
Não escovo todos os dias
1 vez ao dia
2 vezes ou mais ao dia

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Se a resposta for
a 1: Ir para a
pergunta H5

Com menos de 3 meses
Entre 3 meses e menos de 6 meses
Entre 6 meses e menos de 1 ano
Com mais de 1 ano
Nunca trocou
Muito boa
Boa
Regular
Ruim
Muito ruim
Nenhum
Leve
Regular
Intenso
Muito intenso

1. Há menos de 1 ano
2. Entre 1 ano e menos de 2 anos
3. Entre 2 anos e menos de 3
anos
4. 3 anos ou mais
5. Nunca consultou

Se a resposta
da questãoH7
for
5,
responder
a
pergunta H8.

1.
2.
3.
4.

Não achou necessário
Não tem tempo
O serviço é muito distante
O tempo de espera pelo serviço é muito
grande
5. Tem dificuldades financeiras
6. O horário de funcionamento do serviço é
30

H9. Qual o principal motivo da sua última
consulta?

H10. Onde foi a consulta?

H11. O atendimento foi feito pelo SUS?

incompatível com suas atividades
7. Não sabe quem procurar e aonde ir
8. Outro
motivo
(especifique):__________________________
1. Revisão, manutenção ou prevenção
2. Dor de dente
3. Extração
4. Tratamento dentário
5. Problema na gengiva
6. Tratamento de ferida na boca
7. Outro
(especifique):__________________________
1. Unidade de saúde pública (posto ou centro de
saúde ou unidade de saúde da família ou
policlínica ou PAM – Posto de Assistência
Médica
2. Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
3. Outro tipo de Pronto Atendimento Público
(24 horas)
4. Pronto-socorro ou emergência de hospital
público
5. Ambulatório de hospital público
6. Consultório Particular ou estabelecimento de
saúde privado ou ambulatório de empresa ou
sindicato
7. Pronto-socorro ou emergência de hospital
privado
8. Outro (especifique): ____________________
1. Sim
2. Não

H12. Lembrando-se dos seus dentes
superiores (na parte de cima), o(a) sr(a) já
perdeu algum dente?

1.
2.
3.
4.

H13. Lembrando-se dos seus dentes
inferiores (na parte de baixo), o(a) sr(a) já
perdeu algum dente?

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

H14. O(a) sr(a) usa algum tipo de prótese
dentária?

Não
Sim, de 1 a 4 dentes
Sim, 5 ou mais dentes
Sim, todos os dentes

Se ambas as
respostas
das
questões H12 e
H13 for 1, ir
para a pergunta
H15.

Não
Sim, de 1 a 4 dentes
Sim, 5 ou mais dentes
Sim, todos os dentes
Não
Sim, para substituir um dente
Sim, para substituição de mais de um dente
Sim, prótese dentária total (dentadura) em
cima
5. Sim, prótese dentária total (dentadura) em
baixo
6. Sim, próteses dentárias totais em cima e em
baixo
7. Sim, implante dentário
31

H15. O(a) sr(a) tem preferência por
mastigar em um dos lados?

1. Sim
2. Não
Se sim, qual lado?

( ) direito ( ) esquerdo

H16. O(a) sr(a) tem preferência por algum
tipo de alimento?

1. Sim
2. Não
Se sim, qual? ( ) sólido ( ) líquido ( ) pastoso

H17. O(a) sr(a) tem notado que sua
gengiva sangra com facilidade?

1. Sim
2. Não
Se sim: ( ) somente durante as escovações
( ) somente ao passar o fio dental
( ) espontaneamente
1. Sim
2. Não

H18. O(a) sr(a) tem notado que seus
dentes estão com mobilidade (frouxos)?
H19. O(a) sr(a) já recebeu informações do
seu dentista sobre a importância dos
cuidados com a saúde bucal no
tratamento do Diabetes Mellitus?
H20. O(a) sr(a) já recebeu informações do
seu médico endocrinologista sobre a
importância do controle do Diabetes
Mellitus em relação à saúde bucal?

1.
2.

Sim
Não

1. Sim
2. Não

32

Anexo IV: Formulário da ficha clínica odontológica
Inspeção oral

*Marcar os dentes presentes em boca.
( ) Edêntulo ( ) Dentado
Número de dentes presentes: ______________
Número de dentes ausentes:________________
Usuário de prótese: ( ) Sim ( ) Não
* Qual tipo de prótese? ( ) PT ( ) PPR ( )PF ( )Implante dentário
Grupo dentário ausente: ( ) Incisivos ( ) Caninos ( ) Pré – molares ( ) Molares
Perda dentária: ( ) Unilateral ( ) Bilateral Cárie dentária: ( ) Ausente ( ) Presente
Você costuma sentir sua boca desconfortavelmente seca? ( )sim ( )não
Você costuma sentir a sua saliva grossa, espessa e pegajosa? ( )sim ( )não
Você tem dificuldades para identificar o gosto dos alimentos? ( )sim ( )não

*Marcar os dentes com lesão cavitada de cárie.
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Anexo V: Questionário sócio demográfico
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Anexo VI: Grau de ansiedade segundo a escala de Corah

SOMATÓRIA: _____
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