
 

 

       UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSSS  

  

  

  

  

  

  

  

TAYNARA DE ARAUJO RIBEIRO TABOSA  

  

  

  

  

  

  

  

  

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO PRÉ-NATAL: construção e validação de um 

instrumento para atenção básica/SUS 

 

 

  

  

  

   

  

  

MOSSORÓ-RN  

2019  

    



 

 

TAYNARA DE ARAUJO RIBEIRO TABOSA  

  

  

  

  

  

  

  

  

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO PRÉ-NATAL: construção e validação de um 

instrumento para atenção básica/SUS  

  

  

  

  

  

  

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, como requisito para obtenção 

do grau de Mestre em Saúde e Sociedade.  

Orientadora: Profa. Dra. Isabela Pinheiro 

Cavalcanti Lima.  

  

  

  

  

  

  

 

MOSSORÓ-RN  

2019  



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu Deus, que me sustentou no momento mais difícil da minha vida, em que a 

perda, o cansaço, a maternidade se misturaram. A Ele que me possibilitou esse sonho antigo e 

cultivou o desejo no meu coração mesmo após algumas negativas, essas me fizeram entender 

que Ele só estava preparando os MELHORES para me auxiliar ao longo dessa caminhada.  

Ao meu marido, Fernando Tabosa, que me incentivou, e esteve presente sempre me 

apoiando e me fazendo acreditar que eu podia ir além, que pacientemente organizava meu 

local de estudos e nunca questionou a minha ausência, que passou horas segurando nosso 

Ravi no colo na madrugada para que eu pudesse enfim chegar ao dia de hoje.  

A minha mentora Isabela Pinheiro, por ter acreditado em mim e com maestria me 

orientou em cada fase tornando leve tamanha responsabilidade. Por estar sempre atenta nos 

momentos de dúvidas, por me fazer sentir que estávamos no caminho certo e juntas. A ela que 

transpassou a academia e com carinho sempre se fez presente.  

Aos meus pais Horácio e Kalina Ribeiro por me incentivar a sempre ir além. À eles 

que não mediram esforços para me proporcionar os melhores ambientes de estudo me 

instruindo a importância deste. Que me amaram incondicionalmente a vida toda, vibraram a 

cada conquista e se preocuparam dando muito amor em cada negação recebida, sem vocês, eu 

nada seria.  

Ao pequeno Ravi Tabosa, o meu filho, que ainda tão pequeno, transformou minha vida 

e me mostra, em cada instante que por ele, eu preciso ir adiante. Que me trouxe iluminação e 

sentido de vida.  

A vocês, meu muito obrigada.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 

RESUMO 

 

A assistência odontológica durante o pré-natal é assegurando pelo Ministério da Saúde, na 

Rede de Atenção Básica, é de suma importância para evitar agravos a saúde bucal que 

acontecem mais facilmente nesse período, influenciados por mudanças hormonais e mudanças 

nos hábitos alimentares da mulher. Na necessidade de um instrumento que pudesse investigar 

a assistência odontológica para atenção básica de pacientes no SUS, realizou-se este estudo 

descritivo de percurso metodológico no intuito de desenvolver e validar um questionário 

específico para investigação desses serviços, e preencher a lacuna existente na literatura no 

tocante a instrumentos cientificamente legitimados para tal fim. A ferramenta desenvolvida 

para avaliação da assistência odontológica às gestantes foi composta por 17 itens, dos quais 

dois se apresentaram como pergunta aberta, e, os demais de forma objetiva. O questionário foi 

submetido a avaliação de 10 doutores especialistas na área da saúde em duas etapas 

consecutivas. As respostas foram analisadas através do índice de validade de conteúdo e 

calculadas individualmente para cada item, posteriormente o IVC do instrumento somando 

todos e dividindo pelo total, chegando a um valor de IVC – 0,98 para o instrumento, 

assegurando que o conteúdo do instrumento possibilita medir o que se propõe. Foi analisado o 

percentual de concordância dos juízes para todos os itens de 94,1%.  As alterações sugeridas 

pelos avaliadores foram acatadas em sua totalidade. Seguidamente, foi aplicada a versão do 

instrumento na população alvo como pré-teste para certificar que o mesmo estava 

compreensível. 37 mulheres foram convidadas a responder as perguntas, que foram analisadas 

segundo uma escala tipo Likert, o teste de Alfa de Cronbach (α) foi utilizado para medir a 

confiabilidade e a consistência interna do instrumento, apresentando-se um escore de 0,90 

garantindo uma consistência adequada. Diante dos resultados obtidos, o instrumento proposto 

está adequado para avaliação dos serviços de assistência odontológica ofertado às gestantes e 

devidamente validado.   

Palavras-chave: Assistência odontológica, Cuidado Pré-Natal, Estudos de validação.  

  

  

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Dental care during prenatal care is extremely important to prevent oral health problems that 

happen more easily during this period due to hormonal changes and alterations in the woman's 

eating habits. Dental prenatal care is provided by the Ministry of Health in the Primary Care 

Network. In need of an instrument that could investigate the dental care in primary care of 

patients in SUS, a descriptive study was conducted to develop and validate a specific 

questionnaire to investigation these services and fill the gap in the literature regarding 

validated instruments for such. The tool developed for evaluation of dental care to pregnant 

women was composed of 17 items, two of which were presented as an open question and the 

others objectively; these were submitted to the evaluation of 10 doctors specializing in health 

in two consecutive stages. Responses were analyzed using the content validity index (CVI) 

and calculated individually for each item, then the instrument's CVI summing them all and 

dividing by the total, reaching a CVI value of 0.98 for the instrument as a whole, which 

means that the content of the instrument makes it possible to measure what it proposes. The 

percentage of agreement of all judges for all items of 94.1% was analyzed. The changes 

suggested by the judges were fully accepted. Subsequently, the version of the instrument was 

applied to the target population as a pretest to make sure it was understandable. 37 women 

were invited to answer the questions, which were analyzed according to a Likert scale. The 

Cronbach's alpha (α) test was used to measure the reliability and internal consistency of the 

instrument, giving us a score of 0.90 ensuring a proper consistency. Given the results 

obtained, the proposed instrument is suitable for the evaluation of dental care services offered 

to pregnant women and duly validated.  

Keywords: Dental Care, Pre Natal Care, Validation Studies. 
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1 INTRODUÇÃO  

Um compromisso intitulado como “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” em 

reunião organizada pela ONU no ano de 2000, traçou uma meta de redução em 75% das 

mortes maternas até o ano de 2015.  Segundo a Organização Mundial de Saúde (2015) apesar 

de não ter atingido a meta, o Brasil conseguiu uma redução significativa de 57,7% das mortes 

maternas por causas evitáveis. Em 2016, o objetivo continuou com o “Pacto pela saúde” 

promovendo a atenção integral à saúde da mulher, da criança e à organização da Rede de 

Atenção à Saúde Materno-infantil, para garantir acesso, acolhimento e resolutividade, com 

ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade (Moimaz, 2015).  

No tocante à saúde bucal no Brasil, a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil 

Sorridente), implantada em 2004, já buscava a ampliação da assistência odontológica das 

gestantes tendo em vista que, nessa fase da vida, as mulheres estão mais sensíveis à adesão de 

hábitos que possam melhorar o seu bem estar e favorecer a saúde da criança (Brasil, 2006). A 

literatura afirma também que nesse período as mulheres buscam mais facilmente os serviços 

de saúde, favorecendo a identificação das pacientes que apresentam riscos mais elevados para 

desenvolver problemas bucais e afetar a saúde do feto (Brasil, 2006). 

Diversas transformações na microbiota oral das gestantes são listadas pela literatura, 

essas mudanças fisiológicas, hormonais e comportamentais predispõem as mulheres nesse 

período a desenvolverem patologias orais completamente evitáveis com o acompanhamento e 

orientações adequadas acrescido a isso, vários estudos tem associado problemas bucais nas 

mães e baixo peso da criança ao nascer (Candeias, 1997; Miranda et al., 2000; Veras et al., 

2003).  

Ainda assim, as pesquisas têm mostrado que a adesão e procura dessas mulheres às 

consultas odontológicas ainda é baixa pela resistência tanto das mulheres como dos 

profissionais em realizar os procedimentos odontológicos que são cingidos de tabus e mitos 

(Finkler, Oleiniski, Ramos, 2004)  

Considerando que a saúde bucal é indissociável quando o assunto abordado é saúde 

integral da gestante, faz-se necessário investigar para entender, com propriedade, como a 

atenção às gestantes estão acontecendo em meio a esse contexto anteriormente exposto. A 

integralidade pressupõe um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema (Silva, Miranda e Andrade, 2017).  
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Monteiro e Hora (2014) discorrem que a sociedade está em constante mudança, a 

ciência por sua vez deve acompanhar essas transformações no intuito de entendê-las, analisá-

las e propor soluções para eventuais problemas, à medida que são identificados e os antigos 

que ainda não foram suficientemente explorados.    

Segundo Oliveira et al. (2009), a avaliação da qualidade da atenção à saúde tem a 

possibilidade de ser construída a partir do estudo do grau de satisfação do usuário, a quem se 

deve o porquê da existência de um serviço de saúde, no entanto, para que essa avaliação seja 

legítima um instrumento ideal para esse fim deve ser usado, considerando as especificidades 

da população que o serviço está inserido.  

Não se identificou, na literatura, um instrumento validado que investiguasse a 

assistência odontológica no pré-natal, sendo este o primeiro passo para produção de resultados 

fidedignos daquilo que se pretende investigar.  

Diante do exposto, buscou-se com esse estudo construir e validar um instrumento que 

investigue a assistência pré-natal das gestantes atendidas na Rede Básica de Atenção à Saúde, 

considerando as especificidades dessa população, para que, posteriormente, se compreenda as 

fragilidades da Rede, norteando estratégias para melhoria da assistência a essas mulheres.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver e validar um instrumento para investigar a assistência odontológica no 

pré-natal na atenção básica/SUS. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover subsídios para a investigação acerca da assistência odontológica prestada na 

Rede de Atenção Básica à Saúde.  

Desenvolver um instrumento que possa investigar a acessibilidade das gestantes na 

Rede de Atenção Básica/SUS.  

 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Avaliação de serviços de saúde – breve histórico  

Os movimentos de reforma do setor de Saúde, em particular a Reforma Sanitária, que 

ocorreram amplamente na década de 80 do século passado, impulsionaram a reconfiguração 
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dos modelos de atenção à saúde até então vigentes e impuseram a reordenação da lógica de 

produção de serviços de saúde (Jorge, Guimarães, Vieira, Paiva, Silva, Pinto, 2007). Essas 

transformações ocorreram em meio ao processo de redemocratização da sociedade brasileira, 

de luta por direitos, sobretudo civis e políticos, e da universalização de vários direitos sociais, 

entre os quais o direito à saúde (Jorge, Guimarães, Vieira, Paiva, Silva, Pinto, 2007). 

Em 1990, foram publicadas as Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, que institucionalizaram e 

regulamentaram a participação popular e o controle social na gestão da saúde, tendo como 

instâncias legalmente instituídas as Conferências e os Conselhos de Saúde (Brasil, 2006).  

Na busca da superação do modelo de saúde médico-centrado e hospitalocêntrico, que 

não respondia às demandas de saúde da população, o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 

1994, o Programa Saúde da Família (PSF), com a finalidade de reorganizar os serviços de 

saúde na atenção básica (Conill, 2002; Labate, Rosa, 2005; Santos, Assis, Rodrigues, 

Nascimento, Jorge, 2007).  Deste modo, o foco da atenção é direcionado à família de 

determinado território social Propõe, portanto, uma nova maneira de organização do trabalho 

em saúde, a ser produzido em equipe, tendo em vista a execução de práticas de saúde mais 

integrais e resolutivas (Conill, 2002; Labate, Rosa, 2005; Santos, Assis, Rodrigues, 

Nascimento, Jorge, 2007).  

 Nesse novo modelo de atenção à saúde, o controle social é a expressão mais viva da 

participação da sociedade nas decisões tomadas pelo Estado no interesse geral, e suas 

manifestações mais importantes são o cidadão e o usuário no centro do processo de avaliação 

(Crevelim, 2005). Sendo a população em sua totalidade beneficiada com projetos e ações em 

saúde, a opinião dos usuários quanto à qualidade da atenção é considerada de extrema 

relevância quando se busca avaliar esses serviços. Assim, não se pode deixar de considerar 

sua percepção, a fim de contribuir para a melhoria do sistema de saúde (Santos, 1995; Jesus, 

Carvalho, 2002).   

 

Segundo Donabedian (1978),   

"o objetivo da avaliação da qualidade é determinar o grau de 

sucesso das profissões relacionadas com a saúde, em se 

autogovernarem, de modo a impedir a exploração ou a 

incompetência, e o objetivo da monitorização da qualidade é 



13  

  

  

exercer vigilância contínua, de tal forma que desvios dos padrões 

possam ser precocemente detectados e corrigidos".  

  

Avaliar pode ser definido como uma atividade que consiste fundamentalmente em 

aplicar um julgamento de valor a uma intervenção, através de um dispositivo capaz de 

fornecer informações cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre ela ou qualquer 

um dos seus componentes, permitindo aos diferentes atores envolvidos se posicionarem e 

construírem (individual ou coletivamente) um julgamento capaz de ser traduzido em ação. 

(Contandriopoulos, 2006). Este julgamento pode ser o resultado da aplicação de critérios e 

normas (avaliação normativa) ou ser elaborado a partir de um procedimento científico 

(pesquisa avaliativa) (Contandriopoulos, 2006).  

Os objetos da avaliação em saúde são diversos, desde um procedimento específico até 

um sistema de saúde, cada um com diferentes características, objetivos e estratégias, exigindo 

diferentes processos de avaliação (Colussi, Calvo, 2012).  

Os autores Jorge, Guimaraes e Vieira em artigo publicado no ano de 2007, afirmam 

que a qualidade de um serviço de saúde está refletido no grau de satisfação do usuário desse 

serviço, ao mesmo instante que expõem a dificuldade de mensurar a satisfação do usuário 

com um serviço, ao passo que o conceito de satisfação está sob a égide de diversos fatores, 

tais como: características do usuário (sócio demográficas, estado de saúde, expectativas 

quanto ao serviço), características dos profissionais (personalidade, habilidade, atitudes), 

relacionamento usuário/profissional e fatores ambientais (estrutura, localização e acesso ao 

serviço) (Jorge, Guimarães, Vieira, Paiva, Silva, Pinto, 2007).  

Esses vieses de avaliação presente quando utilizados pacientes como avaliadores está 

descrito também por Vaittsman e Andrade (2005), evidenciando o viés da gratidão, omissão 

de críticas negativas dos usuários por medo de perder o acesso e pela relação de dependência 

e afetividade com os profissionais de saúde. Cita-se, ainda, a usual dificuldade de conseguir 

atendimento, resultando em baixa expectativa do usuário, como explicação da produção da 

satisfação, pelo simples fato de ter sido atendido; o que não significa que o serviço atendeu às 

expectativas do usuário (Vaitsman & Andrade, 2005).  

Brook e colaboradores (1985) vêm trabalhando no desenvolvimento de uma 

metodologia que estude a relação entre processo e resultado como indicador da qualidade do 

cuidado, no entendimento de que os serviços prestados ao paciente guardam alguma relação 
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com seu subsequente estado de saúde (Brook & Lohr, 1985). A forma de se alcançar este 

objetivo seria, segundo Donabedian (1978) os estudos de trajetórias e traçadores ("tracers"), 

que se baseiam na seleção de uma (ou mais) doença ou condição, podendo-se então fazer o 

acompanhamento do paciente desde a sua chegada ao serviço de saúde até o presumível 

cuidado final. 

   

3.2 Atenção à Saúde da Mulher   

Em 1984, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi criado com 

a intenção de não somente fomentar o acesso integral aos serviços de saúde, mas também 

assegurar à atenção permanente no sistema, por meio da valorização da situação 

socioeconômica e cultural da usuária, e do atendimento às demandas mais amplas em saúde, 

contudo, os índices de morbidade e mortalidade materno infantil permaneciam altos (Brasil, 

1984; Osis, 1998; Formiga Filho, 1999).  

As políticas de saúde no Brasil nos últimos anos, em busca de uma assistência mais 

especializada à saúde da mulher, em especial no período gestacional, devido aos problemas 

relacionados à saúde reprodutiva, destacando-se o risco de morte materna em decorrência da 

gravidez, parto ou puerpério e em reconhecimento à relevância e ao impacto do processo de 

nascimento, vem adotando estratégias através da expansão da assistência pré-natal e da 

atenção básica como Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento no ano de 2000 e 

a Rede Cegonha em 2011 (Brasil, 2011; Brasil, 2018; Cruz, Caminha, Batista Filho, 2014).  

A Rede Cegonha é uma estratégia de atendimento à gestante, um pacote de ações para 

garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres. A 

assistência desde o planejamento familiar passa pelos momentos da confirmação da gravidez, 

do pré-natal, parto pelos 28 dias pós parto (puerpério) cobrindo até os dois primeiros anos de 

vida da criança, tudo dentro do Sistema único de Saúde (SUS). É estruturada a partir de 

quatro componentes: pré-natal, parto e nascimento puerpério e atenção integral à saúde da 

criança e sistema logístico que se refere ao transporte sanitário e regulação (Brasil, 2013). 

Mesmo diante do exposto, e da evolução da saúde no tocante a assistência a essas 

mulheres, a atenção ao pré-natal de qualidade é um desafio para os gestores da saúde no 

Brasil visto que nos deparamos com modelos de atenção ultrapassados, porém ainda presentes 

culturalmente com ênfase na perspectiva curativa e de reabilitação. Fato este, trazido por 

alguns estudos que ainda há prevalência de mortes perinatais e maternas por causas 
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completamente preveníeis se houvesse acesso e qualidade da assistência pré-natal adequada 

(Brasil, 1997; Fertonani, 2010; Trindade, 2010).    

O PSF tem grande importância ao captar precocemente a gestante e iniciar as ações 

voltadas para o pré-natal seguro (Brasil, 2006). Dentre as responsabilidades da equipe de 

saúde e ações estratégicas mínimas de atenção básica à gestante no pré-natal (Brasil, 2006). 

Essa gestante deve passar por uma classificação de risco gestacional na primeira consulta, 

deve ser monitorada quando for de alto risco, além de serem feitas atividades educativas 

(Brasil, 2006).  

O acesso ao pré-natal no Brasil foi ampliado quase que universalmente, entretanto a 

qualidade desses atendimentos ainda apresenta inadequações e iniquidades
 
(Goudard, Simões, 

Batista et al., 2016).  

No Brasil, 92% das mortes maternas são por causas evitáveis e ocorrem, 

principalmente, por hipertensão, hemorragia ou infecções (Fonseca, Coutinho, 2010; Diniz, 

Miranda, Reis-Queiroz, Queiroz, Salgado, 2016). 

A TMF é altamente sensível para verificar a qualidade do pré-natal e monitoramento e 

cuidado intraparto
 
(Lawn, Blencowe, Waiswa, Amouzou, Mathers, Hogan, 2016).  Contudo, 

os indicadores disponíveis capturam apenas o acesso aos serviços de saúde e não sua eficácia 

nem qualidade das intervenções. Empoderar as mulheres tem um papel importante na redução 

das taxas de mortalidade fetal, pois assim elas se tornam capazes de maximizar seu cuidado 

com a saúde, possibilitando um planejamento familiar, pré-natal e cuidado intraparto de 

qualidade (Bernis, Kinney, Stones, Ten Hoope-bender, Vivio, Leisher, et al., 2016).
 
 

No Brasil, embora o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a 

Taxa de Mortalidade Materna (TMM) tenha mostrado uma redução significativa no número 

de mortes maternas de 104 em 1990 para 44 em 2015 para cada 100 mil nascidos vivos, o país 

ainda não alcançou a quinta meta do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que 

recomendou a redução da TMM em até 2015.
 
Além disso, uma pesquisa nacional, com 

metodologia semelhante à utilizada no relatório da OMS, mostrou uma situação ainda pior na 

região Nordeste, com destaque para o estado de Sergipe, cuja estimativa da TMM foi de 90,1 

óbitos maternos, demonstrando que tais locais necessitam de reforços nas políticas de atenção 

à saúde, tais como melhoria da qualidade do pré-natal, parto e puerpério (Szwarcwald, 

Escalante, Rabello Neto, Souza Junior, Victoria, 2014; Brasil 2015; OMS, 2015).
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Um estudo realizado por Andrade e colaboradores, afirma que de acordo com os 

relatos, pode-se perceber que as gestantes se limitaram muito à prevenção e ao tratamento de 

doenças e não relataram assuntos sobre promoção de saúde nem educação em saúde. Tais 

respostas podem ser resultado de um atendimento e esclarecimento superficial (Andrade, 

Santos e Duarte, 2019).  

Estudo realizado pelos autores Teixeira, Ferrari e Caldeira (2019), destaca que a 

implementação de serviços de saúde em redes estabelece a oferta de uma atenção contínua e 

integral mediante missão única, objetivos comuns e planejamento, no entanto, nos discursos 

dos entrevistados, tais objetivos não foram efetivamente instituídos durante a implementação 

da Rede devido à incompatibilidade entre o que foi definido e o que se consegue praticar, que 

persiste devido à falta ou ao uso incorreto da avaliação dos serviços de saúde para planejar e 

implementar programas.  

 

3.3 Cirurgião dentista na Atenção Primária 

Em 2003, foi publicado o documento „Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal‟ 

20 (Brasil, 2004), integrado ao „Plano Nacional de Saúde: um pacto pela saúde no Brasil, 

portaria nº 2.607/GM, de 10 de dezembro de 2004. Esta portaria apresenta a política nacional 

de saúde bucal pautada no programa Brasil Sorridente (BS) e implicada na reorientação do 

modelo assistencial de saúde bucal vigente. A implantação do BS cobriu diferentes eixos: 

construção de uma rede de atenção à saúde bucal - com serviços em todos os níveis de 

atenção à saúde; ênfase na promoção à saúde e prevenção de doenças; estabelecimento de 

uma política de educação permanente; e investimentos em vigilância em saúde bucal (Brasil, 

2015). 

Primeiramente, o Brasil Sorridente ampliou significativamente o número de equipes 

de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF), induzindo incremento do acesso com 

equidade introduziu também  uma Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB) estruturada para 

ofertar ciclos completos de cuidados de saúde bucal, e propiciar as ações multiprofissionais e 

intersetoriais, visando ultrapassar um modelo odontobiológico de atenção (Brasil, 2018). 

Nessa abordagem mais ampla da saúde bucal o cirurgião dentista precisa desenvolver 

competências que vão além do seu conhecimento odontológico deixando a visão curativa e a 

pratica isolada e presa a um consultório e ou equipamento odontológico precisando assumir 
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uma posição na equipe e conduzir ações de promoção a saúde (Reis, Scherer, Carcereri, 

2015).  

A inserção de Equipes de Saúde Bucal (ESB) na ESF propõe uma articulação da saúde 

bucal (SB) com a rede de serviços, voltada à integralidade das ações (Austragésilo et al., 

2015), ampliação e qualificação da atenção especializada (implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas - CEO e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias) e 

viabilização da fluoretação das águas de abastecimento público. Procura-se superar o histórico 

modelo da profissão odontológica calcado no imaginário liberal-privatista (Frazão, Narvai, 

2014), construindo uma clínica ampliada, multiprofissional e interdisciplinar. 

Na APS, percebe-se a porta de entrada exclusiva da SB como um problema ético-

político do acolhimento, pois arrisca a perda da integralidade do cuidado, do trabalho 

ampliado interequipes e de um fluxograma que atenda às reais demandas do usuário. A 

unificação no acolhimento acontece mais frequentemente nos serviços voltados a grupos, 

entretanto, geralmente como encaminhamento automático, sem planejamento e ação conjunta 

das ESB-Equipe de Saúde da Família (EqSF) (Carnut et al., 2017). 

Apesar de uma relação de respeito entre as ESB e EqSF, poucas ações de 

planejamento e execução são desenvolvidas conjuntamente, ainda não existindo adequada 

articulação intersubjetiva, interprofissional e interequipes (Barros et al., 2016). 

Em estudo realizado por Codato et al. (2008) aborda em seu estudo que quase sempre 

o tratamento odontológico fica sujeito a permissão do médico que acompanha a gestante fato 

que a própria gestante desconhece que o cirurgião dentista possui conhecimento amplo sobre 

a saúde e que sua pratica odontológica não é limitada a aos procedimentos da área. 

 

3.4 Atenção odontológica no Pré-Natal   

No Brasil, observa-se uma cobertura crescente da assistência pré-natal desde o ano de 

1990, onde alcançou valores superiores a 90% em todas as regiões do país e em mulheres com 

diferentes características demográficas, sociais e reprodutivas. Entretanto, o menor acesso à 

assistência pré-natal por mulheres indígenas e pretas, por aquelas com menor escolaridade, 

com maior número de gestações e pelas residentes nas regiões Norte e Nordeste evidencia a 

persistência de desigualdades sociais no acesso aos serviços de saúde no Brasil (Viellas; 

Domingues et al., 2014).  
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O perfil da assistência pré-natal tem como princípio fundamental acolher a mulher do 

início ao fim da gestação, garantindo o nascimento de uma criança saudável e o bem estar 

materno infantil (Spindola et al., 2006).  

Em se tratando da Saúde Bucal (SB), esta tem, em suas diretrizes, a assistência em 

todos os níveis de atenção, em que o primário segue com ações para promoção e proteção da 

saúde; o secundário para o atendimento precoce, pronto atendimento e limitação da invalidez; 

e, o terciário com a reabilitação e assistência social (Brasil, 2008).   

 Segundo Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (2004), compete ao dentista, 

na atenção primária à saúde orientar  a  gestante  sobre  a  possibilidade  de atendimento 

durante sua gestação, realizar exame clínico e identificar riscos à saúde bucal, fazer o 

diagnóstico de lesões de cárie, de gengivite ou doença periodontal crônica e realizar 

orientações sobre hábitos alimentares e higiene bucal Em nenhuma hipótese a assistência será 

compulsória, respeitando-se sempre a vontade da gestante, sob pena de gravíssima infração 

ética.  

O estudo realizado por Pio e Oliveira (2014) tratou-se de uma pesquisa populacional 

entre Brasil e Portugal, tendo com intuito avaliar a saúde bucal e suas peculiaridades. Diante 

do fato, foi constatada uma grande necessidade de cuidados específicos em momentos 

distintos de suas vidas, salientando a importância do cuidado e promoção à saúde durante o 

período gestacional  

Muitas pacientes desconhecem a atuação generalista dos cirurgiões dentistas 

acreditando que seus conhecimentos são limitados e restritos à cavidade oral, abstendo-se do 

acompanhamento odontológico por medo de injúrias ao bebê e por acreditarem que as 

intervenções podem ser postergadas até o pós parto.  

A orientação odontológica durante o período gestacional impacta os procedimentos de 

saúde bucal que as mães realizam nos filhos como a primeira ida ao dentista da criança, a 

duração aleitamento materno e o conhecimento sobre o desenvolvimento da cárie dentária na 

criança. Tais informações são imprescindíveis para que o bebê receba desde o ventre da mãe 

os cuidados ideais para a sua saúde sistêmica e bucal Cita-se ainda a importância da mãe ser 

orientada quanto à importância do cuidado com a própria saúde e os reflexos desta para a vida 

da criança (Rigo, Dalazen e Garbin, 2016).  

A literatura é vasta quando se fala nos benefícios das mães orientadas pelo cirurgião 

dentista durante o pré-natal e os impactos na saúde da criança. Além dos supracitados, 
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Mendonça (2015) aborda sobre a relação direta entre a dieta da mãe e a odontogênese 

adequada além de proporcionar aumento da capacidade de produção de leite e eficácia na 

amamentação. 

Correa et al. (2017) e Wapniarska et al. (2016) abordaram em seus estudos sobre 

higiene oral do bebê onde as mães apresentaram deficiência no conhecimento sobre a forma 

como deveriam fazer e em que momento iniciar, necessitando de treinamento nesse âmbito, 

prática que deve ser iniciada antes da erupção dos primeiros dentes para que um ambiente 

saudável seja criado para a dentição que irá ser externada.  

Os estudos são enfáticos e corroboram quando tratam da prática educativa durante o 

período gestacional visto que durante a gestação o corpo da mulher sofre diversas 

transformações, nesse período a mulher está mais sensível para receber orientações para sua 

saúde e a saúde do bebê sendo, dessa forma, uma estratégia a realização de atividades de 

educação e promoção de saúde, que se configura como o principal objetivo do pré-natal 

odontológico (Scavuzzi, 1999).  

Durante a gestação o corpo da mulher sofre diversas transformações, nesse período a 

mulher está mais sensível para receber orientações para sua saúde e a saúde do bebê (Costa et 

al., 2010). Sendo, dessa forma, uma boa oportunidade para a realização de atividades de 

educação e promoção de saúde, que se configura como o principal objetivo do pré-natal 

odontológico (Scavuzzi, 1999).  

As transformações ocorridas no corpo da gestante culminam na criação de condições 

adversas, assim como alterações bucais, deixando-as mais suscetíveis a cárie e doença 

periodontal Dentre as principais alterações bucais pode-se citar: náuseas, aumento da 

salivação e alterações no periodonto. A união dessas transformações aos hábitos de vida pode 

resultar no aparecimento ou agravamento de doenças periodontais (Nascimento et al., 2012).  

Embora a gestação por si só não seja responsável pelo aparecimento da doença 

periodontal, cárie dentária, entre outras manifestações bucais, é necessário o acompanhamento 

odontológico no pré-natal para identificação dos riscos à saúde bucal, tratamentos curativos e 

ações educativo-preventivas, em vista que a prevenção primária possui um grande potencial 

no controle e na redução das doenças bucais (Reis, Pitta, Ferreira, 2010). A saúde bucal do 

bebê depende basicamente das condutas de higiene da mãe (Reis, Pitta, Ferreira, 2010).  

De acordo com um estudo realizado na Universidade Federal do Maranhão, no ano de 

2015, problemas como nascimentos prematuros e de crianças com baixo peso não são raros. 
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Infecções bacterianas intrauterinas e urogenitais da mãe são reconhecidas como fatores de 

risco e infecções distantes, como as periodontais, também podem resultar nestas complicações 

perinatais.  

Os efeitos da gravidez sobre a inflamação gengival são sentidos a partir do segundo 

mês de gestação, podendo causar a chamada gengivite gravídica. A exacerbação da resposta 

inflamatória estaria associada à elevação dos níveis plasmáticos dos hormônios estrogênio e 

progesterona (Tunes e Rapp, 1999; Valcin, Basegmez, Isik, Berber,  Eskinazi, Soydinc  et al., 

2002) e a ligação destes a receptores específicos, aumentando a permeabilidade vascular e 

edema dos tecidos gengivais (Bastiani,  Cota,  Provenzano,  Fracasso,  Honório,  Rios, 2010) 

associado a fatores hormonais, um possível desequilíbrio desses hormônios parece ser capaz 

de influenciar a microbiota normal e induzir uma alteração significante na proporção de 

bactérias anaeróbias/aeróbias da região subgengival (Rodrigues, Lima, Ganhito, Romito, 

Lotufo, Micheli et al., 2004).  

Além da gengivite gravídica, outro achado, porém não tão comum, é o tumor 

gravídico, uma lesão benigna que surge geralmente no primeiro trimestre da gestação, 

resultante de agressões repetitivas, micro-traumatismo e irritação local sobre a mucosa 

gengival (Elias, 2004). Apresenta características semelhantes ao granuloma piogênico e 

ocorre preferencialmente na região anterior da maxila, por vestibular (Elias, 2004). A 

remoção cirúrgica é indicada nos casos em que houver interferência na mastigação, na 

execução da higiene bucal ou em situações de ulceração; caso contrário os irritantes locais 

devem ser removidos e o tumor preservado até o pós-parto, quando normalmente ocorre sua 

redução espontânea (Elias, 2004). 

Segundo Tommasi (1989), o tumor da gestação apresenta-se como uma alteração em 

50% das gestantes na forma de papilas interdentais tumefeitas, vermelhas e arredondadas, 

com inflamação em 20% dos casos. Ocorre com mais frequência no segundo trimestre de 

gestação (Orrico et al., 1987; Xavier & Xavier, 2004).  

Apesar da gravidez não ser responsável pelo aparecimento de lesões cariosas e pela 

perda de minerais dos dentes da mãe, o aumento da atividade cariogênica pode estar 

relacionado com a alteração da dieta e com a presença de biofilme dental (Peres, Cardoso, 

Garcez, Bastos, 2001; Reis, Pitta, Ferreira, Jesus, Moraes, Soares, 2010). Ou com a mudanças 

de hábitos como a “Síndrome da perversão do apetite”, a qual determina um aumento da 

frequência alimentar e um acréscimo do apetite por alimentos açucarados, o que acarreta o 
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aumento do nível de bactérias cariogênicas (Granville-garcia, Leite, Smith, Campos, 

Menezes, 2007).  

Além disso, em alguns casos a gestante pode negligenciar a higiene bucal e, devido a 

maior exposição do esmalte ao ácido gástrico (vômitos); alterações de hábitos alimentares 

resultantes do fato de estar grávida; aumento da frequência das refeições (com a compressão 

do feto, diminui a capacidade volumétrica do estômago e, consequentemente, a gestante 

alimenta-se em pequenas quantidades, porém mais vezes), aumenta-se a probabilidade do 

desenvolvimento da cárie dentária (Silveira, Silva, Almeida 1998; Brasil, 2001).  

Montadon et al. (2001), em seu estudo realizado com 108 gestantes, no setorde   

obstetrícia   do   Hospital   Universitário   da   Universidade   Federal   da   Paraíba, constatou 

ao exame intra bucal, que a doença bucal mais prevalente no grupo foi a cárie,  atingindo  104  

(96,4%)  das  pacientes  examinadas, e  em  segundo  lugar  a doença periodontal,  encontrada  

em  92  mulheres  (85,2%), as 108 gestantes possuíam um índice  de  C.P.O.D. médio  

equivalente  a  11,2  sendo  que  89  (82,4%) delas  tinham  pelo  menos  um  elemento  dental  

perdido  ou  destruído  com  extração indicada.  

Segundo Reis (2010) a prevenção da cárie dentária no bebê, pode ser desenvolvida 

desde a vida intrauterina, pois a partir do quarto mês de gestação inicia-se a formação do 

paladar do bebê; portanto, a implementação de novos hábitos alimentares da mãe 

proporcionará uma melhor escolha na dieta pela criança.  

Mesmo diante do exposto, a participação dos cirurgiões dentistas no atendimento 

odontológico para gestantes nas unidades de saúde pública são muitas vezes dificultadas, pois 

as pacientes nem sempre conhecem as informações e orientações essenciais para essa etapa da 

vida produtiva da mulher, aliado ao fato que o tratamento odontológico durante o pré-natal 

desencadeia medo nas mães, visto que, ainda circunda o mito de que seria prejudicial à saúde 

do bebê e da gestante, proporcionando o distanciamento da gestante à atenção odontológica 

(Junior, 2007).  

Em um estudo realizado por Oliveira (2002), ele refere-se aos mitos dos próprios 

odontólogos, que não sabem quais tipos de intervenções são possíveis nesse período, nessa 

situação, as gestantes inseguras atribuem às exodontias o risco de hemorragias que podem 

prejudicar o bebê.  

Na opinião de Piccirillo (2012) essa crença de que o tratamento odontológico 

prejudica o feto está bastante consolidada e tem sua origem, possivelmente, na própria 
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concepção do profissional. Há, portanto, que se modificar esse pensamento, por meio da 

inserção de maiores informações sobre o assunto nos currículos de graduação e nos veículos 

de comunicação profissional, a fim de se alcançar   uma   ampla cobertura, desmistificando-se 

a crença e promovendo o aprendizado.  

Em uma revisão sistemática a respeito do tema, Rocha (2018) aborda os principais 

fatores que atuam como barreira no atendimento odontológico das gestantes, sendo eles: 

condições fisiológicas, baixa importância da saúde bucal, estigma negativo em relação à 

odontologia, medo / ansiedade em relação à odontologia, mobilidade e segurança, barreiras 

financeiras, emprego, limitações de tempo, apoio social, oferta de informações, barreiras dos 

profissionais de saúde, conselhos de familiares e amigos, crenças e mitos sobre a segurança 

do tratamento odontológico.   

Hajimiri et al. (2010), Hassani et al. (2016), Ghaffari et al. (2018), mostraram um 

diferença significativa no grupo experimental no escore de consciência antes, imediatamente 

após e dois meses após a intervenção educativa voltada para a importância da saúde bucal na 

gestante, e acrescentaram ainda que, o fornecimento de serviços médicos gratuitos durante a 

gravidez não garante mulheres grávidas usam mais os serviços odontológicos. Uma razão para 

isso pode ser baixa participação e desconhecimento do significado da saúde oral durante a 

gravidez.  

Cuidados e orientações em saúde bucal contribuem para a prevenção e tratamento 

oportuno das infecções periodontais durante a gestação e ainda, favorecem o desenvolvimento 

de práticas de promoção da saúde através do estímulo ao aleitamento materno, que é praticado 

por grande parte da população mundial, porém ainda está distante da situação desejada para se 

garantirem melhores níveis nutricionais das crianças e consequentemente diminuir a 

mortalidade infantil em todo o mundo (Moimaz, 2011).  

 

3.5 Validação de conteúdo  

Após a criação de uma tecnologia, instrumento ou protocolo, é preciso a garantia de 

que tal constructo é valido para atingir o objetivo a que se propõe, dessa forma, a validação é 

uma fase em que o material precisa passar para garantir que está adequado para determinado 

fim.  

Em termos gerais, a validade de um instrumento está relacionada à “precisão do 

instrumento em medir o que se propõe medir, em outras palavras, um instrumento é válido 
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quando sua construção e aplicabilidade permitem a fiel mensuração daquilo que se pretende 

mensurar. Logo, validação, é um procedimento metodológico, no qual, se avalia a qualidade 

do instrumento, considerando o contexto em que está inserido podendo suas variáveis serem 

adaptadas ao referencial teórico adotado, podendo envolver os componentes operacional 

(validade de conteúdo, validade de critério e validade de construção) e componente conceitual 

(Champagne, Potivin, 1994; Lobiondo-Wood, Haber, 2001).  

Segundo os autores Benner e Tanner (1987), para julgar o instrumento nesse tipo de 

estudo, devem ser recrutados especialistas que possam racionalizar e compreender o 

instrumento para posteriormente aprova-lo ou não, estes, devem ter conhecimento sobre a 

temática e efetuar a avaliação de forma intuitiva, livre de qualquer hipótese formulada.  

Apesar de não existir medição perfeita, esse é um dos requisitos mínimos que deve 

conter em um instrumento de coleta de dados, portanto, o processo de validação requer rigor 

metodológico, etapas bem definidas, procedimentos precisos e um longo período de pesquisa 

para adaptações, modificações e analises em cada etapa de validação (Costa, Marcon, 2009). 

O papel do comitê é consolidar todas as versões do questionário e desenvolver uma 

versão do questionário considerada pré-final para o teste em campo (Beaton et al., 2000). De 

acordo com Pasquali (1996), há duas maneiras em que os itens devem ser analisados: Uma de 

cunho teórica e a outra análise deve ser empírica. A primeira delas é realizada pelos juízes que 

analisarão semanticamente e julgará a relevância dos itens para o que se propõe medir, 

também chamada de análise de conteúdo, mantendo-se os itens que mantiverem o mínimo de 

80% de concordância.  De forma complementar, a análise empírica é efetuada com a coleta de 

dados em uma amostra de sujeitos para que possa ser verificada a dificuldade e discriminação 

dos itens (Pasqualli, 1996).  

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da pesquisa   

Trata-se de um estudo descritivo e de desenvolvimento metodológico, voltado à 

validação de conteúdo do instrumento de avaliação no pré-natal odontológico. Foram 

obedecidas as etapas de estabelecimento da estrutura conceitual: definição dos objetivos e 

população; construção dos itens e da escala de resposta; seleção e organização dos itens; 

estruturação do instrumento; opinião de especialistas; pré-teste; e validade de conteúdo 
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(Rattray & Jones, 2007). Para tal, utilizou-se a técnica de Delphi, pela qual se analisa e 

discute a avaliação de peritos sobre um tópico especifico (Pasqualli, 1998).  

A validade de conteúdo, um dos tipos de validação utilizados nesta investigação, é a 

determinação da representatividade de itens que expressam um conteúdo, baseada no 

julgamento de especialistas em uma área específica (Rubio, Ber-Weger, 2003). Isso significa 

que a validação de conteúdo determina se o conteúdo de um instrumento de medida explora, 

de maneira efetiva, os quesitos para mensuração de um determinado fenômeno a ser 

investigado.  

Em outras palavras a técnica Delphi é uma técnica pela qual se analisa e discute a 

avaliação de peritos sobre um tópico especifico, é um método destinado à dedução e 

refinamento de opiniões de um grupo de pessoas experts ou indivíduos especialmente 

instruídos, com o objetivo de alcançar o consenso de opinião de um grupo de experts por meio 

de uma série de questionários, entremeados a feedback controlado das opiniões (Dalkey, 

1969). É definida como método sistematizado de julgamento de informações, utilizado para 

obter consenso de especialistas sobre determinado tema, por meio de validações articuladas 

em fases ou ciclos (Castro e Rezende, 2009). 

Também foi utilizada a estratégia de Validação de Aparência, mesmo sendo 

considerada como uma técnica subjetiva e não sofisticada, por proporcionar apenas 

julgamento sobre a relevância e adequação dos itens (Martins, 2006).  

 

4.2 População e amostra  

O estudo foi composto por 10 avaliadores juízes, todos doutores e profissionais da área 

de saúde dos quais: 2 médicos, 3 enfermeiros, 3 fisioterapeutas, 1 biólogo e 1 farmacêutico. 

Esses profissionais foram selecionados a partir do currículo Lattes, usando como critério 

formação na área da saúde e experiência em pesquisa científica. Para tanto, foi considerado 

apenas professores doutores para serem avaliadores. Os juízes foram contatados através do 

correio eletrônico, com o envio de uma carta-convite, apresentando, a proposta da pesquisa, e 

convidando-os a avaliar o questionário. O convite foi enviado para 18 profissionais dos quais 

10 participaram das duas etapas da pesquisa resultando em 08 perdas (duas na primeira etapa 

de avaliação do instrumento e 6 na segunda etapa).  Nos casos em que a resposta foi positiva, 

tiveram acesso ao formulário eletrônico e ao termo de consentimento livre e esclarecido.  
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Não existe consenso para a definição do número de profissionais avaliadores que 

devem participar dessa fase; e a definição da amostra ficou a critério do pesquisador. 

Entretanto, quanto maior o número de avaliadores, maior a discordância e, quanto menor o 

número (inferior a três) maior a chance de a concordância ser de 100% (Miranda, Araújo, 

Castro, 2012).  

A outra parcela da amostra participante foi composta por usuárias que estavam na sala 

de espera das unidades de saúde para acompanhamento, aguardando atendimento médico e de 

enfermagem. As Unidades Básicas de Saúde da zona urbana localizadas geralmente de forma 

estratégica dentro de seu território de cobertura e de fácil acesso à população, as salas de 

espera permitem acesso livre as pessoas que buscam atendimento/informação tendo, na maior 

parte do tempo, algum membro da equipe disponível para organização e acolhimento dos 

usuários.  

Os atendimentos realizados para a população da zona rural do município, não 

dispunham em totalidade de prédio próprio para tal fim, sendo utilizados locais como escola e 

associação de moradores para atendimento.  Foram selecionadas para participação do estudo 

todas as pacientes que estavam presentes no dia da aplicação do questionário seguindo a 

programação de atendimento da Unidade Básica de Saúde, até que fosse atingido o número 

ideal de avaliações. Nessa etapa não houve perdas, todas presentes atendiam aos critérios pré-

determinados no desenho do estudo.  Essas usuárias necessariamente deveriam ter sido 

acompanhadas pela equipe da Estratégia de Saúde Família no ano de 2017 ou 2018.   

Foi usado como critério de exclusão todas as mães que não tiveram o 

acompanhamento pré-natal na Rede de Atenção Básica à saúde, as usuárias menores de 18 

anos e aquelas diagnosticadas pela equipe com algum transtorno psicológico. Essas foram 

abordadas à medida que chegavam para atendimento no serviço de saúde sem prévio 

conhecimento das usuárias que estariam presentes. Todas as mulheres foram esclarecidas 

quanto ao teor do estudo e convidadas a participar de forma voluntária. Nos casos de resposta 

positiva, foram apresentadas ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE F) 

antes da aplicação do formulário.  

O cálculo da amostra para o pré-teste foi feito baseado na quantidade de gestantes 

atendidas nas 18 Unidades de Saúde da Família do município de Assú no ano de 2017. Dessa 

forma, foi utilizada a fórmula proposta por Mattar (2005), para o cálculo de populações 

finitas:  
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Onde:  

N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população é composta de 396 elementos.  

Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96.  

p = proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p = 0,50. Segundo 

Mattar (2005) se não há estimativas prévias para p admite-se 0,50 obtendo assim o maior 

tamanho de amostra possível. q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno.  

e = erro amostral expresso na unidade variável. O erro amostral é a máxima diferença que o 

investigador admite suportar entre a verdadeira média populacional Nesta pesquisa foi 

admitido um erro máximo de 0,05.  

Os números foram levantados através da secretaria de saúde com ajuda da equipe responsável 

pela alimentação do Sistema de Informação SIS-PRENATAL  

  

UNIDADE DE SAÚDE QUANTIDADE 

ESF JOSÉ DINARTE SOARES  20 GESTANTES  

ESF JOSÉ ROBERIO BEZERRA  43 GESTANTES  

ESF MORADA NOVA  09 GESTANTES  

ESF JANDUIS  30 GESTANTES  

ESF JOANA FLORENCIO I  15 GESTANTES  

ESF JOANA FLORENCIO II  20 GESTANTES  

ESF PARATI 2000  27 GESTANTES  

ESF FRUTILANDIA I  13 GESTANTES  

ESF FRUTILANDIA II  25 GESTANTES  

ESF LAGOA DO FERREIRO  38 GESTANTES  

ESF BELA VISTA PIATÓ  24 GESTANTES  

ESF RIACHO  10 GESTANTES  

ESF FELIZ ASSÚ  20 GESTANTES  

ESF NOVA ESOERANÇA  25 GESTANTES  

ESF LINDA FLOR  21 GESTANTES  

ESF PANON I  22 GESTANTES  
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ESF MARIA DA PENHA  19 GESTANTES  

ESF PANON II  15 GESTANTES  

Figura 1. Gestantes acompanhadas no Programa Saúde da Família/PSF, no Município de 

Assú-RN em Janeiro de 2017. 

 

Transcrevendo os valores descritos para a fórmula supracitada, tem-se o seguinte valor da 

amostra:  

  

n =           (1,96)
2 
x 0,50 x (1-0,50) x396________  

(0,05)
2 

x (396 – 1) + (1,96)
2 

x (0,50) x (1-0,50)  

  

n =  _____380,3184____  

11,1079 + 0,96]  

 

n =  380,3184____ 

12,0679    

 

n = 31,514  

 

Desse modo, o cálculo da amostra foi de 32 questionários e quando considerado as 

perdas, foram acrescidos 15% totalizando 37 questionários, então para a coleta mínima tem-se 

37 questionários. O período de coleta aconteceu no mês de maio de 2019.   

A amostra da pesquisa totalizou-se em 47 pessoas, sendo 10 juízes e 37 usuárias.  

  

4.3 Validação do instrumento  

Etapa 1 – Embasamento teórico e criação do instrumento avaliativo.  

O processo de construção do instrumento deu-se início com a fundamentação teórica 

do que se deseja estudar para definição operacional do constructo e de sua dimensionalidade. 

A revisão da literatura ocorreu nas bases de dados Pubmed e Scielo considerando os estudos 

disponibilizados na íntegra em português e inglês no ano de 2014 a 2019. Foram utilizados 

como descritores Validation Studies, Pregnant Care, Pregnant Women, Pregnancy, Prenatal 

Care, Women´s Health, Dental Care.   

O instrumento foi criado baseado no PCATool versão adulto, instrumento validado e 

disponível na literatura para avaliação dos serviços prestados na atenção primária à saúde. 

Dessa forma, 15 itens foram organizados de forma a criar um instrumento voltado 

especificamente para avaliação da assistência odontológica prestada as gestantes. 
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Após embasamento teórico, a dinâmica de validação do instrumento compreendeu as 

seguintes etapas: criação de uma conta no Gmail, e consequentemente no Google Drive; 

elaboração um formulário no Google Drive, com a transcrição do instrumento, contendo duas 

seções; 1 versão do formulário pronta em setembro de 2018.  

Os 15 itens (APENDICE A) foram julgados pelos 10 especialistas, em duas etapas 

distintas. Kline (1995) ressalta que a construção de um questionário deve ser cuidadosa no 

tocante a quantidade de itens para que este não seja extenso e venha a aborrecer os sujeitos. 

Ponderando essa observação, 15 itens foi considerado um número razoável para o que se 

propõe medir, em que o paciente leva aproximadamente 2 a 3 minutos para responder 

evitando a fadiga e respostas incongruentes pelos entrevistados. 

 

Etapa 2 - Validação do IA por meio da aplicação da estratégia de Validação de 

Conteúdo:  

A primeira parte do instrumento abordou o perfil do especialista (anos de idade, tempo 

de atuação profissional e grau de escolaridade), o nome do profissional foi preservado no 

questionário, no entanto, eles foram identificados pelo e-mail resposta para o envio da 

segunda versão. Já a segunda parte abordou questionamentos referentes à atenção 

odontológica às gestantes. Nesses, os juízes julgaram os itens como adequados ou não, 

marcando a opção “concordo” ou “não concordo” respectivamente. O julgamento dos itens foi 

baseado nos seguintes critérios: relevância dos dados, pertinência, objetividade e clareza do 

questionamento de forma que deveriam atender aos quatro critérios simultaneamente para 

serem mantidos no instrumento. Foi disponibilizado ainda em cada item um espaço para 

observações pertinentes caso desejassem (APÊNDICE B).  

O questionário eletrônico foi encaminhado no dia 12/09/2018 por e-mail para 18 

juízes, todos eles profissionais da área da saúde, Doutores, e com experiência em pesquisa, 

destes, obteve-se retorno de 16 respostas, 02 avaliadores não responderam. O retorno 

apresentado nesta rodada sofreu tratamento estatístico, sendo esses dados confrontados com o 

nível de consenso estipulado no estudo, definido pela pesquisadora em 80%, parâmetro 

compatível com a literatura científica, no sentido de manter ou alterar os itens (Pasqualli, 

1996).  

Iniciou-se a etapa seguinte de avaliação (desvio da 2ª versão do instrumento após 

alterações sugeridas pelos avaliadores) na data 20/03/2019, apenas para os 16 especialistas 
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que haviam avaliado previamente. Os itens que haviam apresentado aceitação menor que 80% 

na primeira versão foram adequados de acordo com as sugestões mencionadas e enviadas 

novamente.  Nesta, houve retorno de 10 respostas, e perda de 06 juízes. Como se tratava da 

segunda versão do questionário (APÊNDICE C) permaneceram os itens que tiveram aceitação 

igual ou superior a 80% dos avaliadores.  

 

Etapa 3 – Aplicação do instrumento na população alvo.   

 O pré-teste, atingindo 10% (37 puérperas) da população alvo foi realizado no intuito 

de detectar possíveis falhas de entendimento das questões. Com este se promoveu a 

identificação da estrutura relacional dos itens do questionário (validade do construto).  

As pacientes que aceitaram participar do estudo foram convidadas a uma das salas 

disponível da própria unidade básica de saúde, foi apresentada e esclarecida a necessidade de 

coletar a assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido. Mediante a assinatura do 

termo pela usuária, cada item do questionário foi lido pela pesquisadora. A condição de pré-

teste do questionário objetivou certificar-se de que os itens estavam adequados e 

compreensíveis culturalmente, sendo assim, a pergunta norteadora foi: “você compreendeu a 

pergunta?” e a puérpera foi orientada a responder: “compreendi”, “compreendi mais ou 

menos”, “compreendi, mas tenho dúvidas” e “não compreendi”. Serão atribuídos valores as 

respostas de 0 a 5, sendo 0 o valor mínimo (não compreendi), e 5, o valor máximo 

(compreendi). Os itens que tiveram como resposta pontuação de 0 a 3, foram considerados 

com compreensão insuficiente (Clark et al., 2003). 

As questões que pelo menos 11 puérperas, equivalente a porcentagem de 30%, foram 

classificadas com 0, 1, 2 ou 3 foram reavaliadas e readaptadas pela autora e orientador 

conforme critério estabelecido previamente.  

 

4.4 Procedimento para análise dos dados  

Para organização dos dados, foi usado o programa Microsoft Excel 2013 e analisados 

a luz da literatura.  

No primeiro momento a primeira versão do instrumento que avalia a assistência 

odontológica no pré-natal foi julgada pelos especialistas e obteve-se o índice de concordância 

(IC), que mede a proporção ou porcentagem dos avaliadores concordantes sobre os aspectos 

(vocabulário, relevância teórica da questão, adequabilidade, clareza) do instrumento 
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(Alexandre, Coluci, 2011). Valores acima de 80% indicaram pertinência e boa qualidade do 

item.  

O índice de concordância entre eles foi obtido através da divisão entre o total de 

concordância, sobre o número total de avaliações (concordâncias + discordâncias). Nenhum 

dos testes estatísticos utilizados comumente para nesse desenho de estudo (coeficiente de 

kappa, e de Pearson) foi possível ser utilizado com segurança diante do percentual de 

aceitação dos avaliadores.  

Para avaliação dos dados referentes a população alvo, obteve-se a consistência interna 

do instrumento por meio do Alfa de Cronbach. Este é um índice utilizado para avaliar a 

magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados (Cortina, 1993).  

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; abaixo desse valor a consistência interna 

da escala utilizada é considerada baixa. Em contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90; 

acima deste valor, pode-se considerar que há redundância ou duplicação, ou seja, vários itens 

estão medindo exatamente o mesmo elemento de um constructo; portanto, os itens 

redundantes devem ser eliminados. Usualmente, são preferidos valores de alfa entre 0,80 e 

0,90 (Streiner, 2003).  

  As usuárias foram questionadas sobre a compreensão ou não dos itens propostos no 

questionário, aqueles que apresentaram uma porcentagem igual ou maior que 30% de não 

compreensão, ou compreensão mínima foram readaptados.  

 

4.5 Aspectos éticos  

A pesquisa foi elaborada consonante aos preceitos da Resolução CNS 466/2012, que visa 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa e ao Estado.  

De acordo com as determinações das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa deste estudo foi apresentado para 

apreciação, ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN), obtendo parecer favorável à sua realização: CAAE: 86276918.3.0000.5294, 

número do Parecer: 2.810.039, de 09 de agosto de 2018 (ANEXO B). 

Os especialistas que participaram deste estudo foram esclarecidos quanto ao objetivo da 

investigação e à natureza da coleta de dados. Aqueles que concordaram com a participação 
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assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de igual modo as usuárias 

(APENDICE E; APENDICE F).  

Ademais, foi assegurado a privacidade e sigilo sobre qualquer informação fornecida, bem 

como o direito a qualquer participante de rejeitar ou retirar-se da pesquisa a qualquer 

momento que julgasse necessário. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O instrumento foi desenvolvido para investigar a assistência odontológica durante o 

pré-natal das mulheres assistidas na Rede de Atenção Básica à Saúde/SUS.  

 

5.1 Validação do conteúdo  

Após leituras intermitentes sobre a importância da assistência odontológica durante o 

pré-natal e o que preconiza o Ministério da Saúde para o acompanhamento das gestantes na 

rede de atenção básica à saúde, foram formulados 17 itens sendo contempladas as três 

dimensões de avaliação em saúde, estrutura, processo e resultado como sugerido por 

Donabedian (1980). Nessa abordagem, a Estrutura se refere aos atributos da instalação onde é 

prestado o atendimento, incluindo: Recursos humanos, materiais, financeiros e estrutura 

organizacional; o Processo tem a ver com as atividades realizadas para a prestação do 

atendimento e as relações estabelecidas entre os profissionais e usuários; e, por fim, o 

resultado, são os efeitos na saúde e as mudanças de comportamento dos usuários, obtidos a 

partir da atenção recebida (Donabedian, 1980).  

 

5.2 Caracterização dos avaliadores  

A junta de especialistas foi composta por inicialmente por 16 avaliadores, reduzindo 

para 10 que aceitaram participar de todas as etapas da pesquisa.  Do total de avaliadores, 60% 

eram do sexo feminino, 40% do sexo masculino. A amostra foi composta integralmente por 

profissionais da área da saúde, dentre eles, 03 enfermeiros, 03 fisioterapeutas, 02 médicos, 01 

biólogo e 01 farmacêutico com titulação acadêmica mínima de doutorado e vasta experiência 

em pesquisa científica. A idade média dos avaliadores foi de 39,3 anos (desvio padrão ± 10,59 

anos). A média de experiência profissional foi de 15,6 anos (desvio padrão ± 10,84 anos).  
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Na primeira versão dos 15 itens avaliados, 13 tiveram aceitação igual ou superior a 

90% sendo mantidos sem alteração para a segunda versão, já os itens 6 e 7, tiveram aceitação 

de 70% dos avaliadores. Estes foram modificados de acordo com as sugestões dos juízes para 

avaliação da segunda versão do instrumento.  

Na segunda etapa de avaliação, o item 6 atingiu unanimidade de aceitação pelos 

avaliadores enquanto o item 7 atingiu o percentual de 80%, sendo portando, mantido no 

instrumento conforme critérios estabelecidos previamente na metodologia. As duas últimas 

perguntas abertas foram mantidas como sugestão dos avaliadores na primeira etapa de 

avaliação do instrumento.  

 

5.3 Avaliação com os especialistas  

 

Tabela 1 – Julgamento dos especialistas (n=10) sobre itens do instrumento de avaliação do pré-natal 

odontológico, 2019.  

Item   Julgamento  IVC 

 Adequado % 
Adequado 

com 

alterações 
% Inadequado %  

1.Você se sentiu acolhida durante o 

acompanhamento do pré-natal pela 

equipe da atenção básica?  

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

2. Você participou de grupo de gestantes 

durante o pré-natal?   
10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

3. Você teve dificuldade para agendar as 

consultas odontológicas durante o pré-

natal?  

10 100 Não se aplica  0 0 1,0 

4- Você recebeu informações sobre 

saúde bucal pelo enfermeiro(a), 

médico(a), dentista, ou outro 

profissional durante o pré-natal? 

9 90 1 10 0 0 1,0 

5- Quantas consultas você teve com o 

dentista durante o pré-natal?   
10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

6- As consultas odontológicas ficavam 

previamente agendadas?   
7 70 3 30 0 0 1,0 

7- Você teve prioridade no atendimento 

odontológico em relação aos demais 

pacientes?  

7 70 1 10 1 10 0.80 

8- Você sentiu algum desconforto 

durante o atendimento odontológico? 

Qual (is)?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

9- Houve algum momento de conversa 

entre você e o dentista antes da avaliação 

odontológica?  

 

10 

 

100 

 

Não se aplica 

 

-- 

 

0 

 

0 

 

1,0 
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10- Você sentiu algum desconforto 

dentário durante a gestação?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

11- Você teve dificuldade para marcar as 

consultas odontológicas? Qual(is)?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

12- Foi proporcionado a você as opções 

de horário de atendimento, para que você 

pudesse escolher o que melhor se 

adequava a sua rotina?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

13- Durante a consulta com o dentista, 

você recebeu orientação sobre hábitos 

saudáveis relacionados à saúde bucal?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

14- Você acha importante o 

acompanhamento odontológico durante o 

pré-natal?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

15- Durante a gestação, você buscou 

algum serviço odontológico particular?   

10 100 Não se aplica -- 0 0 1,0 

 

O índice de validade de conteúdo (IVC) foi calculado individualmente para cada item 

e logo após calculado o IVC do instrumento somando todos e dividindo pelo total. Chegou-se, 

então, a um valor de IVC – 0,98. Para o instrumento como um todo, o que significa que o 

conteúdo do instrumento possibilita medir o que se propõe medir. Ademais, foi analisado o 

percentual de concordância de todos os juízes para todos os itens de 94,1%.   

Os itens foram construídos formando o instrumento que pudesse abranger os vários 

aspectos relevantes da assistência à saúde das mulheres como acessibilidade, integralidade, 

humanização da assistência, educação e prevenção em saúde, dentre outros. 

Na tabela 2 estão discriminadas as sugestões dos avaliadores a respeito de cada 

questionamento que sofreu alteração, bem como os critérios analisados por cada um deles que 

embasaram as referidas opiniões. Todas foram acatadas, e após alteração do questionamento, 

reenviado para julgamento.   

  

Tabela 2 - Sugestões dos especialistas (n= 10) acerca dos itens considerados adequados com alterações 

para avaliação do atendimento odontológico no pré-natal, 2019.  

Questionamento inicial 
Sugestão do 

especialista 
Adequado com alterações Aceitação 

3. Você teve dificuldade para 

agendar as consultas durante o 

pré-natal?  

Especificar que tipo 

de consulta. 
Você teve dificuldade para 

agendar as consultas 

odontológicas durante o pré-

natal? 

Sim 
 

4- Você recebeu informações 

sobre saúde bucal pelo 

enfermeiro, médico, durante o 

pré-natal?  

Mencionar no 

questionamento toda 

a equipe de atenção 

básica. 

Você recebeu informações 

sobre saúde bucal pelo 

enfermeiro(a), médico(a), 

dentista, ou outro profissional 

durante o pré-natal? 

Sim 
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6- As consultas ficavam 

previamente agendadas?   
  

Especificar com qual 

profissional, visto que 

as consultas durante o 

pré-natal ficam 

previamente 

agendadas. 

As consultas odontológicas 

ficavam previamente 

agendadas? 

Sim 

7- Você teve prioridade no 

atendimento em relação aos 

demais pacientes?  

Especificar o tipo do 

atendimento já que há 

dia especifico para 

atendimento à 

gestante para o 

médico e enfermeiro 

Você teve prioridade no 

atendimento odontológico em 

relação aos demais pacientes? 

Sim 

8- Você sentiu algum 

desconforto durante o 

atendimento odontológico?  

Acrescentar que tipo 

de desconforto, visto 

que “desconforto” é 

vago e subjetivo. 

Você sentiu algum 

desconforto durante o 

atendimento odontológico? 
Qual (is)? 

Sim 

11- Você teve dificuldade para 

marcar as consultas 

odontológicas?   

Abrir espaço para que 

a paciente especifique 

que tipo de 

dificuldade, para que 

o resultado tenha 

sentido. 

Você teve dificuldade para 

marcar as consultas 

odontológicas? Qual(is)? 

Sim 

 

Todas as sugestões foram acatadas ao passo que tornaram os itens mais 

compreensíveis e específicos para investigação do pré-natal odontológico prestado no SUS.  

As sugestões em que o critério “relevância” foi mencionado, após modificação, permitirá 

identificar exatamente os entraves relacionados ao atendimento odontológico no tocante as 

populações de mulheres gestantes mostrando a necessidade fatídica de modificação para 

melhor aproveitamento do instrumento.  

Os itens 3, 6 e 7 foram modificados de acordo com as sugestões dos avaliadores no 

tocante a especificar a que serviço o questionamento estava se referindo, fato este que 

proporciona ao usuário maior clareza no questionamento, e ao pesquisador uma avaliação 

com menor possibilidade de viés de interpretação da usuária. De acordo com Finkler et al. 

(2014), o agendamento prévio foi identificada como facilitadora na realização dos 

atendimentos, por proporcionar disponibilidade de horário do profissional e diminuir o tempo 

de espera nas filas, este,  deve manter um dia especifico na semana, para que a população se 

adapte a uma rotina. o mesmo autor acrescenta ainda que a demora no atendimento contribuiu 

para diminuição da credibilidade da estratégia de saúde da família, a des(humanização) do 

cuidado, demonstrado pela presença de pessoas durante a madrugada esperando para 

conseguir atendimento. 

O item 4 foi modificado ao passo em que toda equipe de atenção básica foi 

mencionada no questionamento diminuindo dessa forma a chance de lacunas no entendimento 
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das pacientes. O item, por sua vez, aborda aspectos relevantes da atenção à saúde como a 

integralidade da assistência, a educação e prevenção em saúde. Os autores Oliveira, Quirino e 

Rodrigues (2012) em seu estudo, destacam que a assistência pré-natal é um conjunto de ações 

que diagnosticam e tratam possíveis agravos durante a gestação, além de visar o preparo 

integral da gestante para a chegada do seu filho, o Ministério da Saúde propõe ao profissional 

condutor da consulta a promoção  da  saúde,  prevenção  e  tratamento  de  alterações  durante  

a gestação e divulgação da informação integral sobre essa fase e as condutas necessárias para 

um cumprimento de sucesso da gestação.  

Fusquine et al. (2019) salientam que chave principal da adesão é a consulta de pré-

natal realizada com qualidade, rica em informações e dinâmicas de troca de saberes. A 

qualidade da assistência e nível de vínculo e preparo dos profissionais são condições que 

possibilita a criação de estratégias para uma assistência completa e integral. Observam ainda 

que, de acordo com os relatos das entrevistadas, as informações   passadas   durante   a   

consulta   de   pré-natal são gerais e sem detalhes. 

Estudos são enfáticos quando relatam a ocorrência de equipes de saúde trabalhando 

solitariamente com seus conhecimentos, sem interação entre os membros da própria equipe, 

assim como os demais grupos que compõem a rede social da comunidade para estabelecer 

relações interdisciplinares e intersetoriais. Consequentemente, a interação também não 

acontece com os sujeitos que necessitam serem cuidados, dificultando o vínculo com o 

usuário, caracterizando-se pelo cuidado totalmente desvinculado e sem responsabilização 

(Mello et al., 2012; Lima et al., 2014; Baratieri e Marcon 2012). 

Finkler et al. (2014) e Souza et al. (2013) salientam que é fundamental que a equipe 

multidisciplinar também esteja envolvida, com ações coordenadas e longitudinais, através de 

educação em saúde, tal ferramenta pode ser implantada por meio estabelecimento do diálogo, 

podendo proporcionar soluções para dificuldades presentes, formando uma mistura de 

conhecimento técnico com o conhecimento popular. 

O item 8, mesmo tendo 100% de aceitação na primeira avaliação do questionário, foi 

ponderado por alguns dos avaliadores que o termo “desconforto” não seria esclarecedor para a 

investigação em questão, cabendo dessa forma diversas interpretações das pacientes, dessa 

forma, foi sugerido acrescentar ao final do questionamento o termo “quais” proporcionando 

ao pesquisador a informação de forma mais completa e relevante para nortear a tomada de 
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decisão. A mesma sugestão foi acatada para o item 11, conhecer as dificuldades, e não apenas 

saber se elas existem ou não, aperfeiçoa a informação obtida.  

As duas perguntas de discurso livre foram mantidas no questionário por sugestão dos 

juízes e decisão das autoras como forma complementar, por proporcionar as gestantes arguir 

livremente sobre o atendimento odontológico. Esses dois últimos itens permitem ao 

pesquisador compreender e embasar melhor os percalços no processo do atendimento á essas 

mulheres embasando com mais propriedade o feedback que deverá ser dado para as equipes 

em que o questionário for utilizado para investigação.  

De acordo com Minayo (1993), a entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador 

deseja obter o maior número possível de informações sobre determinado tema, segundo a 

visão do entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão. 

Ela é utilizada geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de 

especificidades culturais para determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos.  

As demais perguntas não sofreram modificações. O item 2, buscou conhecer a 

presença de grupo de gestantes realizados como alternativa de suporte para a gestante na rede 

de Atenção Básica, já que essa estratégia favorece o compartilhamento de vivencias comuns 

do ciclo gestacional bem como contribui para a redução da ansiedade das gestantes. Nesta 

ocasião, é possível que os profissionais ensinem diversas técnicas para cuidar do bebê 

tornando as gestantes mais confiantes desmistificando crenças e tabus (Queiroz et al., 2016; 

Pichon-Riviere, 2000). 

Em concordância com os autores acima, os autores Feijão e Galvão (2007) resumem 

que o grupo de gestantes facilita a disseminação de informação e apropriação do 

conhecimento favorecendo a troca de experiência. 

Silva et al. (2018) e Adams et al. (2017), afirmam que quando os profissionais da 

saúde desenvolvem suas ações de cuidado respeitando o contexto social e cultural nos quais 

as mulheres interagem, já uma maior probabilidade de elas reconhecerem o serviço de saúde 

como rede de apoio e cuidado para si. Os grupos de gestantes são, portanto, um espaço onde 

as dúvidas podem ser minimizadas já que os encontros proporcionam um espaço onde elas 

expressam seus sentimentos e necessidades. 

Em concordância com os autores supracitados, Koushede et al. (2017) asseguram que 

gestantes preferem atividades educativas realizadas em grupos pequenos comparadas aquelas 

realizadas em palestras para muitas pessoas pois possibilitam a discussão de sugestões, 
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práticas, habilidades e encorajamento para que as participantes conheçam e apoiem uns aos 

outros. 

Tal estratégia é vista como auxiliar na melhoria da qualidade da assistência prestada a 

mulher durante o período gestacional trazendo maior segurança e confiança para desempenhar 

seu papel de mãe (Novik, Womack, Lewis, Rising, et al., 2015). 

Adams e colaboradores (2017) conclui em seu estudo que o cuidado realizado por 

dentistas às gestantes em grupos de educação em saúde se mostrou importante ao promover a 

saúde bucal baseada em habilidades orientada por facilitadores o que mostrou a saúde bucal 

materna. 

Sobre a escuta profissional, abordada no item 9, alguns estudos trazem que é aspecto 

indispensável para que as pessoas se sintam acolhidas e se crie um ambiente de confiança que 

possibilite a formação do vínculo, estas precisam ser ouvidas pelos profissionais. No entanto, 

essa escuta precisa ser atentiva para que se estabeleça uma relação terapêutica entre usuários e 

profissionais, em uma via de duas mãos, a qual a pessoa que necessita ser cuidada possa 

participar com autonomia da proposta de cuidado (Mendes, 2012; Mello, Fonseca, Furtado e 

Pina, 2012; Mesquita, Luz, Araujo, 2012).  

O acolhimento foi investigado mais enfaticamente no item 1, mas também de forma 

não tão enfática como o item 9, 11 e 12. Tal aspecto e fundamental quando se investiga 

serviços de atenção à saúde. Silva et al. (2017) afirma que o acolhimento é transformador, 

pois é através dele que se garante um atendimento humanizado, resolutivo, incentivando para 

corresponsabilidade e a autonomia do usuário, como sujeito ativo na promoção de sua saúde, 

com o acolhimento bem executado através da escuta qualificada é possível que exista um 

relacionamento interpessoal entre profissional e usuário. 

Coutinho, Santos e Barbieri (2015) confirmam também que o acolhimento é como um 

dispositivo de humanização, e além disso ele tem a potencialidade de reduzir a demanda 

reprimida, oferecendo maior acesso aos serviços e responsabilizando toda a equipe pelo 

cuidado e pela satisfação do usuário. Além disso, o acolhimento e o vínculo entre o paciente e 

o profissional permitem que todo o sistema de saúde trabalhe de forma articulada. 

 

5.4 Avaliação Pré-Teste  

Realizadas as adequações a partir das avaliações dos juízes, o instrumento foi 

submetido a um teste piloto para contemplar os quesitos da análise semântica. Neste aspecto, 
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verificou-se que não havia dificuldade na sua utilização. Para as usuárias do serviço de 

Atenção Básica fornecido pelo SUS, foi aplicado o questionário com escala tipo Likert, em 

que a cada item apresentou quatro opções de respostas. Nesse tipo de avaliação os 

respondentes se posicionam de acordo com uma medida de concordância atribuída ao item e, 

de acordo com esta afirmação, se infere a medida do construto, de forma que a grande 

vantagem da escala é sua facilidade de manuseio, pois é fácil a um pesquisado emitir um grau 

de concordância sobre uma afirmação qualquer (Silva Junior, Costa 2014) 

A escolha desse tipo de escala para a população foi feita por ofertar mais detalhes 

acerca da compreensão da população sobre o instrumento. Dessa forma, após avaliação dos 

especialistas e modificações realizadas, a versão final foi utilizada nesta etapa e consta no 

APENDICE B.  

 A pesquisa foi operacionalizada no espaço físico da Unidade de Saúde da família após 

ciência e aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Assú e coordenação da Atenção 

básica do município.  

Foram aplicados 37 questionários ao total, todos às mulheres que haviam passado pelo 

acompanhamento do pré-natal na Rede de Atenção Básica à Saúde no município de Assú/RN. 

O cálculo da amostra foi baseado na população total de gestantes atendidas no ano de 2017, 

como descrito na metodologia. Confrontando o número obtido no cálculo do pré-teste, com a 

orientação fornecida pelo autor Beaton et al. (2000), o mesmo afirma que o estágio final do 

processo de validação, neste, procura-se usar a versão pré-final nos pacientes, e deve ser 

aplicado idealmente entre 30 a 40 pessoas de forma que irão falar o que pensam a respeito dos 

itens do questionário e escolher uma resposta para que posteriormente a distribuição das 

respostas sejam examinadas.   

 

5.5 Caracterização das pacientes  

Das participantes do estudo, todas eram residentes no município de Assú e haviam 

realizado o pré-natal na Rede de Atenção Básica desse município. A idade média das 

mulheres foi de 24,7 anos (desvio padrão ± 5,76 anos). Em relação a religião, 57% eram de 

religião católica, 21% evangélica e 21% não tinha religião definida.  

No tocante ao arranjo de moradia, 59% residiam com o cônjuge, 13% com os pais e 

6% sozinha. Em relação a renda mensal, 81% dispunha de um salário mínimo, 16% dois 

salários mínimos e apenas 3% três ou mais salários. Ao serem indagadas quanto a situação 
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conjugal, 49% são solteiras, 24% haviam casado, e 27% responderam que tinham “outro” tipo 

de relação não definida com o parceiro. No que diz respeito a escolaridade, 91% frequentaram 

a rede pública de educação e 9% na rede privada de ensino. Além disso, 24% concluíram 

apenas até o nível fundamental de ensino, 67% o ensino médio e 8% concluíram o ensino 

superior. Os dados referentes a renda mensal e escolaridade das mulheres está em 

consonância ao dados estes  dados  do  Instituto  Brasileiro  de Geografia e Estatística (IBGE), 

o qual descreve que a maioria das mulheres brasileiras possui o ensino médio completo, 

evidenciando a mudança no perfil das mulheres no estudo e na inserção do mercado de 

trabalho (IBGE, 2019). 

A maior porcentagem de mulheres dispunha apenas de 1 salário mínimo mensal para 

sustento da família que minimamente era composta por 3 pessoas (cônjuge, 1 filho(a) e a 

mulher), fato que está atrelado a maioria ter apenas concluído o ensino básico mesmo já 

estando na fase adulta. Salienta-se nesse caso a importância de um atendimento na Rede de 

Atenção Básica a Saúde eficaz, já que possivelmente essas mulheres não teriam condições 

financeiras de um acompanhamento nos serviços privados durante todo o pré-natal. 

 

5.6 Resultados obtidos no pré-teste com a população alvo  

Dos 17 itens respondidos, todos atingiram o percentual mínimo de 70% de 

compreensão pelas pacientes, estabelecido previamente em metodologia com o mínimo de 

compreensão de 78% e o máximo de 100% das participantes. Os itens que 30% das usuárias 

classificassem como “não compreendi” ou “compreendi, mas tenho dúvidas” seriam retirados 

ou readaptados pela pesquisadora, considerados com compreensão insuficiente. 

As questões 12, 13 e 15 foram as que apresentaram maior percentual de dúvidas e 

incompreensão entre as usuárias, das quais 7 responderam entre não compreendi ou 

compreendi, mas tenho dúvidas, seguido pelos itens 5, 9, 11 e 14 que apresentaram 6 usuárias 

que tiveram o mesmo padrão de respostas citado anteriormente. No entanto, todas foram 

mantidas diante da compreensão superior a 70% das demais usuárias.  

Para medir a confiabilidade do tipo consistência interna do instrumento, foi realizado o 

teste de Alfa de Cronbach (α) nas respostas das entrevistadas. Deste modo, foi analisada a 

média da escala sem item, a variável da escala sem item e o coeficiente do Alfa, em que 

apresentou um escore total de 0,90. Este escore representa uma boa consistência interna, uma 

vez que os escores esperados estão acima de 0,80 de acordo com Streiner (2003).  
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Tabela 3 - Confiabilidade dos itens do instrumento: avaliação odontológica durante o pré-natal. 

Item   Média da 

Escala sem 

item 

Correlação 

item-total 
Α 

1.Você se sentiu acolhida durante o acompanhamento do pré-

natal pela equipe da atenção básica?   
69,72 0,58 0,90 

2. Você participou de grupo de gestantes durante o prénatal?   69,86 0,44 0,90 

3. Você teve dificuldade para agendar as consultas 

odontológicas durante o pré-natal?   
70,10 0,48 0,90 

4- Você recebeu informações sobre saúde bucal pelo 

enfermeiro(a), médico(a), dentista, ou outro profissional 

durante o pré-natal?   

69,78 0,45 0,90 

5- Quantas consultas você teve com o dentista durante o pré-

natal?   
70,10 0,82 0,89 

6- As consultas odontológicas ficavam previamente 

agendadas?   
69,81 0,68 0,90 

7- Você teve prioridade no atendimento odontológico em 

relação aos demais pacientes?   
69,97 0,78 0,89 

8- Você sentiu algum desconforto durante o atendimento 

odontológico? Qual (is)?   
69,89 0,68 0,90 

9- Houve algum momento de conversa entre você e o dentista 

antes da avaliação odontológica?   
70,13 0,66 0,90 

10- Você sentiu algum desconforto dentário durante a 

gestação?   
69,64 0,37 0,90 

11- Você teve dificuldade para marcar as consultas 

odontológicas? Qual(is)?   
70,10 0,79 0,89 

12- Foi proporcionado a você as opções de horário de 

atendimento, para que você pudesse escolher o que melhor se 

adequava a sua rotina?   

70,43 0,57 0,90 

13- Durante a consulta com o dentista, você recebeu 

orientação sobre hábitos saudáveis relacionados à saúde 

bucal?   

70,32 0,61 0,90 

14- Você acha importante o acompanhamento odontológico 

durante o pré-natal?   
69,94 0,58 0,90 

15- Durante a gestação, você buscou algum serviço 

odontológico particular?   
70,21 0,78 0,89 

16- O que você acha que poderia melhorar na assistência 

odontológica voltada paras as gestantes?   
69,35 -0,01 0,91 

17- Para você, qual a importância do acompanhamento 

odontológico durante o pré-natal?   
69,32 0,07 0,91 

Escore total     0,90 
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6 CONCLUSÕES   

Esta pesquisa teve como desfecho a construção e validação de um instrumento 

adequado para investigar a assistência prestada às gestantes na Rede de Atenção Básica à 

Saúde nacionalmente, garantindo fidedignidade dos resultados, propiciando subsídios para o 

desenvolvimento de políticas públicas afins e embasando cientificamente a tomada de 

decisões dos gestores.  

Acrescenta-se ainda o fato de não ter sido identificado na literatura um instrumento 

devidamente validado, disponível, que pudesse investigar especificamente o pré-natal 

odontológico na Atenção Primária à Saúde, dando este instrumento aqui desenvolvido e 

validado, portanto, contribuições científicas robustas para que estudos posteriores sejam 

realizados no sentido de agregar qualidade aos cuidados a estas pacientes e aos seus bebês. 
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 APENDICE A- INSTRUMENTO PARA JUIZES (1º VERSÃO)  

  

 
Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte  
Comitê de Ética em  
Pesquisa  

  
Governo do Estado do Rio Grande do Norte   
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO  
NORTE – UERN  
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP  
Rua Almino Afonso 478, Centro, CEP: 59607-360.  
Mossoró/RN  
Telefone (84)3315-2145. Fax: (84)3315-2108  
Home Page: http://di.uern.br/cep - email: cep@uern.br  

 

QUESTIONÁRIO PARA OS JUÍZES  

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DOS  

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

  

Prezado (a) Juiz (a),  

O instrumento tem o objetivo de obter o parecer dos juízes acerca dos itens de 

avaliação do instrumento de avaliação da assistência odontológica realizada durante o pré-

natal  

É composto por 15 itens os quais devem ser avaliados e julgados segundo critérios 

elencados no quadro abaixo. Após o julgamento, terá duas opções ao lado de cada um 

deles: “concordo” e “não concordo”, em caso de não concordância, há local reservado para 

observações pertinentes.   

  

CÓDIGO  REQUISÍTOS A  

SEREM  

ANALISADOS   

CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

1  Relevância   A questão é relevante e atende a finalidade 

proposta.  

2  Pertinência   O conteúdo representa profundidade suficiente 

para compreensão da questão.  

3  Clareza  Expressando de forma clara, simples e 

inequívoca.  

4  Objetividade   Permite resposta pontual  

  

A) Caracterização dos Juízes:  

      1. Idade. __________  

      2. Sexo: Mas (   ) Fem (   )  

      3. Qualificação profissional___________________________________________           

4. Tempo de experiência na atuação profissional __________________________  

  

  

 

http://di.uern.br/cep
http://di.uern.br/cep
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B) Instrumento   

1) Você se sentiu acolhida durante o acompanhamento do pré-natal pela equipe da 

atenção básica?  

(  )Concordo   (  )Discordo  

Obs.:__________________________________________________________________  

  

2) Você participou de grupo de gestantes durante o pré-natal?  

(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________  

  

3) Você teve dificuldade para marcar as consultas do pré-natal? 
(  )Concordo   (  )Discordo  

     Obs.:___________________________________________________________________  

  

4) Você recebeu informações sobre saúde bucal pela enfermeira ou médico 
durante o pré-natal?  

(  )Concordo   (  )Discordo    
     Obs.:___________________________________________________________________  

  

5) Quantas consultas você teve com o dentista durante o pré-natal?  

(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

6) As consultas ficavam previamente agendadas?  
(  )Concordo   (  )Discordo     
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

7) Você teve prioridade no atendimento frente aos demais pacientes?  
(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

8) Você sentiu algum tipo de desconforto no atendimento odontológico?  

(  )Concordo   (  )Discordo    
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

9) Houve algum momento de conversa entre você e o dentista antes da avaliação 
odontológica?  

(  )Concordo   (  )Discordo   

Obs.:__________________________________________________________________ 
  
10) Você sentiu algum desconforto dentário durante a gestação?  
(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

 
11) Você teve dificuldade para marcar as consultas odontológicas?  
(  )Concordo   (  )Discordo    

Obs.:__________________________________________________________________ 
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12) Foi proporcionado a você as opções de horário de atendimento, para que você 
pudesse escolher o que melhor se adequava a sua rotina?  

(  )Concordo   (  )Discordo    
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

13) Durante a consulta com o dentista, você recebeu orientação sobre hábitos saudáveis 
relacionados à saúde bucal?  

(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

 

14) Você acha importante o acompanhamento odontológico durante o pré-natal?  
(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

15) Durante a gestação, você buscou algum serviço odontológico particular?  
(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 
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APENDICE B - INSTRUMENTO PARA JUIZES (2º VERSÃO) 

  

 
Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte  
Comitê de Ética em  
Pesquisa  

  
Governo do Estado do Rio Grande do Norte   
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO  
NORTE – UERN  
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP  
Rua Almino Afonso 478, Centro, CEP: 59607-360.  
Mossoró/RN  
Telefone (84)3315-2145. Fax: (84)3315-2108  
Home Page: http://di.uern.br/cep - email: cep@uern.br  

 

QUESTIONÁRIO PARA OS JUÍZES  

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DOS  

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

  

Prezado (a) Juiz (a),  

O instrumento tem o objetivo de obter o parecer dos juízes acerca dos itens de 

avaliação do instrumento de avaliação da assistência odontológica realizada durante o pré-

natal  

É composto por 15 itens os quais devem ser avaliados e julgados segundo critérios 

elencados no quadro abaixo. Após o julgamento, terá duas opções ao lado de cada um 

deles: “concordo” e “não concordo”, em caso de não concordância, há local reservado para 

observações pertinentes.   

  

CÓDIGO  REQUISÍTOS A  

SEREM  

ANALISADOS   

CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

1  Relevância   A questão é relevante e atende a finalidade 

proposta.  

2  Pertinência   O conteúdo representa profundidade suficiente 

para compreensão da questão.  

3  Clareza  Expressando de forma clara, simples e 

inequívoca.  

4  Objetividade   Permite resposta pontual  

  

C) Instrumento   

  

16) Você se sentiu acolhida durante o acompanhamento do pré-natal pela equipe da 

atenção básica?  

(  )Concordo   (  )Discordo  

Obs.:__________________________________________________________________  

  

17) Você participou de grupo de gestantes durante o pré-natal?  

(   )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________  

  

http://di.uern.br/cep
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18) Você teve dificuldade para marcar as consultas odontológicas durante o pré-natal?  

(  )Concordo   (   )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

19) Você recebeu informações sobre saúde bucal pelo enfermeiro (a), médico (a), 
dentista, ou outro profissional  durante o pré-natal?   

(  )Concordo   (  )Discordo  

Obs.:__________________________________________________________________ 

  

20) Quantas consultas você teve com o dentista durante o pré-natal?  
(   ) Concordo   (  )Discordo  
Obs.:_________________________________________________________________  

  

21) As consultas odontológicas ficavam previamente agendadas? 

(  ) Concordo (  )Discordo   
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

22) Você teve prioridade no atendimento odontológico em relação aos demais 
pacientes?  

(   )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________  

  

23) Você sentiu algum tipo de desconforto no atendimento odontológico? Qual (is)? 
(   )Concordo   (  )Discordo 
Obs.:__________________________________________________________________ 

 

24) Houve algum momento de conversa entre você e o dentista antes da avaliação 

odontológica?  
(  )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

25) Você sentiu algum desconforto dentário durante a gestação?  

(   )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

26) Você teve dificuldade para marcar as consultas odontológicas? Qual (is)?  
(  )Concordo   (  )Discordo    
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

27) Foi proporcionado a você as opções de horário de atendimento, para que você 

pudesse escolher o que melhor se adequava a sua rotina?  
(   )Concordo   (  )Discordo  

Obs.:__________________________________________________________________ 

 

28) Durante a consulta com o dentista, você recebeu orientação sobre hábitos saudáveis 

relacionados à saúde bucal?  

(   )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:_________________________________________________________________ 
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29) Você acha importante o acompanhamento odontológico durante o 
pré-natal?  
(   )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:__________________________________________________________________ 

  

30) Durante a gestação, você buscou algum serviço odontológico 
particular?  
(   )Concordo   (  )Discordo  
Obs.:_________________________________________________________________ 
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APENDICE C- QUESTIONARIO PARA A POPULAÇÃO ALVO 

 
Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte  
Comitê de Ética em  
Pesquisa  

  
Governo do Estado do Rio Grande do Norte   
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO  
NORTE – UERN  
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP  
Rua Almino Afonso 478, Centro, CEP: 59607-360.  
Mossoró/RN  
Telefone (84)3315-2145. Fax: (84)3315-2108  
Home Page: http://di.uern.br/cep - email: cep@uern.br  

 

  

Instrumento de Coleta de Dados a ser aplicado na população alvo  

Prezado usuário,  

O objetivo deste instrumento é desenvolver e validar um instrumento de avaliação da 

assistência odontológica realizada durante o pré-natal na Rede de Atenção Básica à Saúde. 

A pergunta norteadora será: você compreendeu a pergunta? Responda com: (0) 

compreendi; (1-3) compreendi, mais ou menos, (4) compreendi, mas tenho dúvidas; (5) 

compreendi perfeitamente  

SOCIOECONÔMICO:    Idade: _________ ;   Cidade : ________________________  

Mora: (   ) Com os pais   (   ) Sozinho   (   ) Cônjuge ;     Filhos: (   ) Sim   (   ) Não  

Renda Familiar: (   ) Um salário mínimo  (   ) Dois salários mínimos    (   )  Três ou mais   

Religião : ____________________________; Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado   (   ) Outros  

Escolaridade: (   ) Escola pública   (   )  Escola privada  

Grau de escolaridade: (   ) Nível fundamental  (   ) médio   (   ) Superior    (   ) Não tem  

  

                                            
                                                Escores  
Itens  

0 (Não 

compreendi)  
1-3  
(Compreendi 

mais ou 

menos)  

4  
(Compreendi, 

mas tenho 

dúvidas)  

5   
(Compreendi 

perfeitamente)  

1) Você se sentiu acolhida durante o 

acompanhamento do pré-natal pela 

equipe da atenção básica?  

        

2) Você participou de grupo de gestantes 

durante o pré-natal?  

        

3) Você teve dificuldade para marcar as 

consultas odontológicas  do prénatal?  
        

4) Você recebeu informações sobre 

saúde bucal pela enfermeirao(a)  médico 

(a) ou outro profissional da saúde 

durante o pré-natal?  

        

5) Quantas consultas você teve com o 

dentista durante o pré-natal?  
        

6) As consultas odontológicas ficavam         

http://di.uern.br/cep
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previamente agendadas?  

7) Você teve prioridade no atendimento 

odontológico frente aos demais 

pacientes?  

        

8) Você sentiu algum tipo de 

desconforto no atendimento 

odontológico? Qual (is)?  

        

9) Houve algum momento de conversa 

entre você e o dentista antes da avaliação 

odontológica?  

        

10) Você sentiu algum desconforto 

dentário durante a gestação?  
        

11) Você teve dificuldade para marcar as 
consultas odontológicas?  
Qual (is)?  

        

12) Foi proporcionado a você as opções 

de horário de atendimento, para que 

você pudesse escolher o que melhor se 

adequava a sua rotina?  

        

13) Durante a consulta com o dentista, 

você recebeu orientação sobre hábitos 

saudáveis relacionados à saúde bucal?  

        

14) Você acha importante o 

acompanhamento odontológico durante 

o pré-natal?  

        

15) Durante a gestação, você buscou 

algum serviço odontológico particular?  
        

16) O que você acha que poderia 

melhorar na assistência odontológica 

voltada paras as gestantes? 

    

17) Para você, qual a importância do 

acompanhamento odontológico durante 

o pré-natal? 

    

   

  

   

 

  

  

 



63  

  

 

APENDICE D- QUESTIONARIO PARA A POPULAÇÃO ALVO 

 

 
Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte  
Comitê de Ética em  
Pesquisa  

  
Governo do Estado do Rio Grande do Norte   
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO  
NORTE – UERN  
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP  
Rua Almino Afonso 478, Centro, CEP: 59607-360.  
Mossoró/RN  
Telefone (84)3315-2145. Fax: (84)3315-2108  
Home Page: http://di.uern.br/cep - email: cep@uern.br  

 

  

Instrumento de Coleta de Dados a ser aplicado na população alvo  

Prezado usuário,  

O objetivo deste instrumento é avaliar a assistência odontológica realizada durante o pré-

natal na Rede de Atenção Básica à Saúde.  

SOCIOECONÔMICO:    Idade: _________ ;   Cidade : ________________________  

Mora: (   ) Com os pais   (   ) Sozinho   (   ) Cônjuge ;     Filhos: (   ) Sim   (   ) Não  

Renda Familiar: (   ) Um salário mínimo  (   ) Dois salários mínimos    (   )  Três ou mais   

Religião : ____________________________; Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado   (   ) Outros  

Escolaridade: (   ) Escola pública   (   )  Escola privada  

Grau de escolaridade: (   ) Nível fundamental  (   ) médio   (   ) Superior    (   ) Não tem  

  

                                            
                                                Escores  
Itens  

 

SIM 
 

NÂO 
 

ALGUMAS 

VEZES 

 

NÃO 

LEMBRO 

1) Você se sentiu acolhida durante o 

acompanhamento do pré-natal pela 

equipe da atenção básica?  

        

2) Você participou de grupo de gestantes 

durante o pré-natal?  
        

3) Você teve dificuldade para marcar as 

consultas odontológicas do pré-natal?  
        

4) Você recebeu informações sobre 

saúde bucal pela enfermeirao(a) médico 

(a) ou outro profissional da saúde 

durante o pré-natal?  

        

5) Quantas consultas você teve com o 

dentista durante o pré-natal?  
        

6) As consultas odontológicas ficavam 

previamente agendadas?  
        

7) Você teve prioridade no atendimento 

odontológico frente aos demais 

pacientes?  
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8) Você sentiu algum tipo de 

desconforto no atendimento 

odontológico? Qual (is)?  

        

9) Houve algum momento de conversa 

entre você e o dentista antes da avaliação 

odontológica?  

        

10) Você sentiu algum desconforto 

dentário durante a gestação?  
        

11) Você teve dificuldade para marcar as 
consultas odontológicas?  
Qual (is)?  

        

12) Foi proporcionado a você as opções 

de horário de atendimento, para que 

você pudesse escolher o que melhor se 

adequava a sua rotina?  

        

13) Durante a consulta com o dentista, 

você recebeu orientação sobre hábitos 

saudáveis relacionados à saúde bucal?  

        

14) Você acha importante o 

acompanhamento odontológico durante 

o pré-natal?  

        

15) Durante a gestação, você buscou 

algum serviço odontológico particular?  
        

16) O que você acha que poderia 

melhorar na assistência odontológica 

voltada paras as gestantes? 

    

17) Para você, qual a importância do 

acompanhamento odontológico durante 

o pré-natal? 
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APENDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS JUIZES.  

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA NO PRÉ-NATAL: construção e validação de um instrumento 

para atenção básica/SUS, que é coordenada pela Profa. Dra. Isabela Pinheiro Cavalcanti 

Lima e que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e 

suas complementares e tem como aluna pesquisadora, e responsável pela coleta deste via 

internet, a enfermeira/mestranda Taynara de Araújo Ribeiro. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento ou recusando-se a participar da pesquisa, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento: 

responder um questionário, avaliando os itens propostos no instrumento quanto aos 

seguintes critérios: relevância dos dados, pertinência, objetividade, repetição de questões e 

clareza do questionamento. A aplicação darse-á por email encaminhado pela mestranda 

Taynara de Araujo Ribeiro, do Programa de Pós Graduação em Saúde e Sociedade  da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão 

organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de 

estatística descritiva e inferencial  

Essa pesquisa se justifica por entender que a assistência odontológica durante o 

pré-natal é imprescindível visto que é um momento na vida da mulher em que várias 

alterações hormonais irão facilitar o desenvolvimento de processos cariogênicos e que não 

há, hoje, disponível um instrumento que avalie com fidedignidade esses serviços na 

Estratégia de Saúde da Família, ao passo que a fase da gestação possui algumas 

peculiaridades que devem ter levadas em consideração ao avaliar os serviços prestados a 

essas. Nesse sentido, esta dissertação tem por objetivo: Desenvolver e validar um 

instrumento de avaliação da assistência odontológica durante o pré-natal   

Os riscos envolvidos com sua participação são: Riscos de ordem emocional, pois 

podem sentir-se constrangidos ao responder as questões; Apresentar medo ao pensar que 

sua avaliação será transparente ao expor emoções ou sentimentos desagradáveis; Riscos de 

ordem física poderão reagir de forma violenta a perguntas que estejam no questionário e 

por isso eventualmente vir a ferir-se ou machucar-se; Risco de ordem psíquica Risco de 

ordem psíquica, desencadear episódios de ansiedade, exaustão psíquica ao responder o 

questionário.  

Como forma de minimizar os riscos acima descritos, o instrumento de avaliação 

será encaminhado via e-mail profissional ou particular, no sentido de facilitar a avaliação, 

com tempo hábil para que você possa escolher o melhor momento, horário e local para 

responder os itens de acordo com sua conveniência e conforto, e garantindo o sigilo das 

informações. Será ainda disponibilizado o contato por telefone da pesquisadora Taynara de 

Araujo Ribeiro para qualquer esclarecimento que julgue necessário referente ao objeto da 

pesquisa.  

  

~1 de 3~    

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: contribuição relevante 

sobre a qualidade do instrumento a ser usados em futuras pesquisas para avaliar da 

assistência odontológica durante o pré-natal Além da contribuição para avaliação do 

serviço de saúde prestado, o participante poderá proporcionar a produção científica, com 
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novas formas de cuidados, pesquisas subsequentes para a melhoria da assistência prestada 

às gestantes, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de complicações 

decorrentes da falta de assistência odontológica no pré-natal  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido. Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização.   

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Por medida de segurança, as 

informações/documentações  obtidas serão armazenadas pelo prazo de cinco anos em pasta 

arquivada em armário com chave e em computador com senha, de modo que seu acesso será 

permitido apenas à professora coordenadora da pesquisa. O armário e o computador ficarão 

na sala da coordenação de Pós graduação da UERN/Campus Mossoró. Garanto que os 

dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão utilizados para outros fins 

além dos previstos neste termo.  

 Você ficará com uma via original e na íntegra deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que deverá ser rubricada e assinada em cada página pela professora 

responsável pela pesquisa, e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Profª. Drª Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima. No seguinte 

endereço: Campus Mossoró da UERN, Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto 

– Fone: (84).3315-2145. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) Campus Universitário 

Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa 

e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090.  

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após 

todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.   

~2 de 3~  

  

  

  

  

  

  

  

  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei 

submetido e dos possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me 

garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito 

de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. (Caso minha participação na 
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pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum dano, serei 

indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa sendo-me garantido o 

meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação. Assú/RN, ____ de 

______________ de 20____.   

  

Participante da pesquisa ou responsável legal:   

 
_____________________________________________________________ Assinatura da 

pesquisadora  

  

  

  

Pesquisadora responsável:   

Profa. Dra. ISABELA PINHEIRO CAVALCANTI LIMA   

Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto – Fone: (84).3315-2145 E-mail: 

belapcl@yahoo.com.br    

  

Comitê de ética e Pesquisa da UERN:   

Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. 

Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 

59.610-090 - Mossoró –RN.  

  

~3 de 3~  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
  
  
  

Assinatura do Participante da Pesquisa   
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APENDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 
Universidade do 
Estado do Rio  

Grande do Norte 
Comitê de Ética  
em Pesquisa  
  

  
Governo do Estado do Rio Grande do Norte   
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO  
NORTE – UERN  
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP  
Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto – Fone: 
(84).3315-2145. Fax: (84)3315-2108 Home Page:  
http://di.uern.br/cep - e-mail:cep@uern.br  – CEP: 59607- 
360 - Mossoró –RN  
  

  

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

PARA OS USUÁRIOS   
Esclarecimentos  

 Este é um convite para você participar da pesquisa ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

NO PRÉ-NATAL: construção e validação de um instrumento para atenção 

básica/SUS, que é coordenada pela Profa. Dra. Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima e que 

segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares e tem como aluna pesquisadora, e responsável pela coleta deste, na 

unidade de Saúde da Família onde você buscou atendimento, a enfermeira/mestranda 

Taynara de Araújo Ribeiro. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento ou recusando-se a participar da 

pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa se justifica por entender que a assistência odontológica durante o 

pré-natal é imprescindível visto que é um momento na vida da mulher em que várias 

alterações hormonais irão facilitar o desenvolvimento de processos cariogênicos e que não 

há, hoje, disponível um instrumento que avalie com fidedignidade esses serviços na 

Estratégia de Saúde da Família, ao passo que a fase da gestação possui algumas 

peculiaridades que devem ter levadas em consideração ao avaliar os serviços prestados a 

essas. Nesse sentido, esta dissertação tem por objetivo: Desenvolver e validar um 

instrumento de avaliação da assistência odontológica durante o pré-natal   

Espera-se que, com a validação do questionário, o instrumento possibilite avaliar 

fidedignamente como está acontecendo a assistência odontológica durante o pré-natal na 

Estratégia de Saúde da Família, identificando as lacunas da assistência para que apartir de 

então medidas sejam tomadas para que a assistência à saúde da gestante seja ofertada 

devidamente.    

Para isso, caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimento(s): responder um questionário lido pelo aluna Taynara de Araújo Ribeiro à 

respeito da compreensão dos itens sobre a assistência odontológica.  

~1 de 3~  

 

Os riscos envolvidos com sua participação são: Riscos de ordem emocional, pois 

podem sentir-se constrangidos por responder as questões; Medo de ter suas respostas e 

emoções expostas a outros; Risco de ordem moral, pois podem acatar como ofensa ou 

depreciação o fato de ser convidado a participar da pesquisa; Riscos de ordem física, 
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visto que podem reagir de forma violenta a perguntas que lhes forem dirigidas e por isso 

eventualmente poderão vir a ferir-se ou machucar-se; Risco de ordem psíquica, visto que 

retratar ou fazê-lo vivenciar algum episódio de ansiedade por responder o questionário.  

As providências a serem desenvolvidas para minimização dos riscos, irão 

acontecer, concomitantemente: Garantia do anonimato/privacidade do participante ao 

responder o questionário, pois a mesma é de total responsabilidade apenas do pesquisador, 

você desfrutará de um ambiente reservado na própria unidade de saúde, seguro e 

confortável, a sala será climatizada possibilitando que o participante se sinta à vontade 

para responder com tranquilidade e conforto; A coleta das informações será na unidade 

básica de saúde, no sentido de garantir atendimento da equipe dos profissionais, caso o 

usuário sinta a necessidade e/ou apresente alguma queixa em decorrência do questionário 

e garantia de sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados (não serão 

expostas informações que identifique o sujeito). Por fim, a Anuência das Unidades Básica 

de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde ao qual está vinculado os seus cuidados e 

acompanhamento  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. 

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.   

A coleta das informações será na unidade básica de saúde, no sentido de garantir 

atendimento da equipe dos profissionais, caso o usuário sinta a necessidade e/ou apresente 

alguma queixa em decorrência do questionário e garantia de sigilo das informações por 

ocasião da publicação dos resultados (não serão expostas informações que identifique o 

sujeito). E, por fim, a Anuência das Unidades Básica de Saúde e da Secretaria Municipal 

de Saúde ao qual está vinculado os seus cuidados e acompanhamento.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: você contribuirá de 

forma relevante sobre a qualidade do instrumento para avaliação da assistência 

odontológica durante o pré-natal, tendo em vista que esse é um momento de formação de 

vínculos e cientificamente provado que nesse momento da vida da mulher se institui 

hábitos saudáveis de vida com mais facilidade. Além de proporcionar a produção 

científica posteriores que embasarão  novas formas de cuidados, colaborando para a 

promoção da saúde e prevenção de complicações decorrentes da falta de assistência 

odontológica no acompanhamento do Pré-natal   

~2 de 3~  

 

 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido. Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização.   

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Por medida de segurança, as 

informações/documentações obtidas serão armazenadas pelo prazo de cinco anos em pasta 

arquivada em armário com chave e em computador com senha, de modo que seu acesso será 

permitido apenas à professora coordenadora da pesquisa. O armário e o computador ficarão 

na sala da coordenação da Pós Graduação da UERN/Campus Mossoró. Garanto que os 

dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão utilizados para outros fins 

além dos previstos neste termo.  
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Você ficará com uma via original e na íntegra deste Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, que deverá ser rubricada e assinada em cada página pela professora 

responsável pela pesquisa, e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Profª. Drª Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima. No seguinte 

endereço: Campus Mossoró da UERN, Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto 

– Fone: (84).3315-2145 e E-mail belapcl@yahoo.com.br. Dúvidas a respeito da ética desta 

pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -

Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. 

Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 

59.610-090.  

  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei 

submetido e dos possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me 

garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito 

de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. (Caso minha participação na 

pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum dano, serei 

indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa sendo -me garantido o 

meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação.  

Assú/RN, ____ de ______________ de 20____.   

  

  

~3 de 3~  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Participante da pesquisa ou responsável legal:   

 
_____________________________________________________________  

Assinatura da pesquisadora  

  

 

  
  
  
  

Assinatura do Participante da Pesquisa   
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Pesquisadora responsável:  

  

Profa. Dra.ISABELA PINHEIRO CAVALCANTI LIMA   

Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto – Fone: (84)3315-2145 E-mail: 

belapcl@yahoo.com.br    

  

Comitê de ética e Pesquisa da UERN:   

Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. 

Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 

59.610-090 - Mossoró –RN.  

   

  

~4 de 3~  
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ANEXO A – PARECER DO COMITE DE ÉTICA  
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