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RESUMO 

 

A ansiedade na assistência odontológica é um evento que dificulta o 
desenvolvimento das ações, retarda a ida do usuário ao consultório e desmotiva a 
continuidade no tratamento. Comportamentos de ansiedade muitas vezes podem ser 
mimetizados pelos pacientes, entretanto, pode ser avaliado por alterações 
fisiológicas como sudorese, tremor de membros, taquicardia ou alterações na 
pressão arterial (PA). Então, a elevação da PA ocasiona uma sintomatologia clínica 
preocupante, por isso, a necessidade de um instrumento que sistematize a ação do 
profissional, identificando manifestações para ansiedade e oscilações da PA, 
verificando-a antes, durante e após qualquer procedimento, no sentido de evitar 
complicações. Desse modo, objetivou-se desenvolver, validar e aplicar um 
instrumento de avaliação da PA no atendimento odontológico, identificando as 
variações e os principais fatores associados contribuintes nesse processo. Para isto, 
foi realizado um estudo transversal, descritivo e analítico, com abordagem 
quantitativa e qualitativa, e pesquisa de campo junto às equipes de saúde bucal no 
município de Pau dos Ferros/RN. Na oportunidade, efetuou-se uma pesquisa nas 
bases de dados LILACS, SciELO, CAPES e BVS, para construção teórica do 
instrumento, fundamentado na ansiedade, oscilação da PA e seus fatores de riscos. 
Dessa maneira, o instrumento inicial com 50 itens foi analisado sob a prática do teste 
e reteste com 10 avaliadores, 5 enfermeiros e 5 dentistas, a fim de avaliar o 
conteúdo, no qual a partir do coeficiente kappa, porcentagem de concordância, 
comentários e sugestões, revelou que 44 itens representavam o objeto de estudo. A 
análise para adequação semântica com 40 usuários resultou em 40 itens e estes, 
foram aplicados a 200 usuários, a fim de analisar a fatorial exploratória por meio do 
Coeficiente Alpha de Cronbach, a qual culminou com 21 questões, em que a rotação 
varimax permitiu conhecer seis novos domínios: atividade física, tratamento 
odontológico, álcool, pressão arterial sistêmica, ansiedade e saúde nutricional. 
Associado a isso, verificou-se a PA, antes, durante e após o tratamento, em que o 
sexo masculino, crianças e idosos foram os mais vulneráveis a alteração da PA. E, 
para a confirmatória, com outros 200 participantes, utilizou-se o método da máxima 
verossimilhança robusta, o qual obteve ajustamento do modelo estrutural com 
pertinência e influência na elevação da PA, atingindo o instrumento final. Considera-
se, portanto, que o questionário apresenta-se validado e está adequado para ser 
utilizado como instrumento de coleta de dados para a assistência odontológica. 
 
DESCRITORES: Estudos de Validação. Determinação da Pressão Arterial. 

Ansiedade ao tratamento odontológico. 
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ABSTRACT 

 

The anxiety in dental care is an event that hinders the development of actions, slows 

the user going to the office and discourages the continuity in treatment. Thus, the 

blood pressure (BP) even considered normotensive, in contact with stressor 

situations, rise, causing a disturbing clinical symptoms, so the need for a tool to 

systematize the action of professional, identifying events for anxiety and BP 

oscillations, checking it before, during and after any procedure, in order to avoid 

complications. In this way, it is aimed to develop, validate and apply a BP 

assessment tool in dental care, identifying changes and the main factors contributing 

in this process. For this, we performed a trasnversal, descriptive and analytical study 

with a quantitative and qualitative approach, and field research in the oral health 

teams in the city of Pau dos Ferros/RN. On occasion, we took a search in the data 

base LILACS, SciELO, CAPES and BVS, for theoretical construction of the 

instrument, based on anxiety, fluctuation of BP and its risk factors. Thus, the initial 

instrument with 50 items was analyzed under the practice of the test and retest with 

10 experts, 5 nurses and 5 dentists, in order to evaluate the content, which from the 

kappa coefficient, percentage of agreement, comments and suggestions it revealed 

that 44 items represented the object of study. The analysis for semantic adequacy 

with 40 users, resulted in 40 items and these were applied to 200 users in order to 

analyze the exploratory factor through Cronbach's Alpha Coefficient, which 

culminated with 21 questions, that the varimax rotation allowed to know six new 

areas: physical activity, dental treatment, alcohol, systemic blood pressure, anxiety 

and nutritional health. Associated with this, it found BP before, during and after 

treatment, wherein the male sex, children and elderly are the most vulnerable to 

change the BP. And, for confirmatory, with 200 other participants, we used the 

method of maximum likelihood robust, which obtained adjustment of the structural 

model with relevance and influence on blood pressure increase, reaching the final 

instrument. It is considered, therefore, that the questionnaire has been validated and 

is suitable for use as a data collection tool for dental care. 

 

Descriptors: Validation Studies. Blood Pressure Determination. Anxiety in dental 

care. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

A ansiedade é um fenômeno de resposta a alguma ameaça, sendo 

relacionada com o medo e a dor, que se reflete em alterações comportamentais e 

fisiológicas importantes no estado geral do paciente, uma vez que são refletidas nos 

sinais vitais, podendo influenciar a pressão arterial (PA), causar taquicardia, alterar a 

temperatura, a pulsação e a frequência respiratória (COSTA; SILVA; IWAKI FILHO, 

2012). 

Com isso, a ansiedade na assistência odontológica apresenta um impacto 

significativo na qualidade da saúde bucal, e consequentemente na qualidade de vida 

dos usuários, uma vez que acaba fazendo com que o mesmo protele a ida ao 

dentista e passe a sofrer frequentemente com odontalgias e quando procura o 

consultório odontológico, o tratamento torna-se mais agressivo, gerando uma baixa 

autoestima (COSTA; et.al., 2014).  

A PA considerada normotensa, para adultos (menor ou igual a 120 x 80 

mmHg) (TOLENTINO; et.al., 2014), e crianças (menor ou igual a 90x60 mmHg) 

(SBH, 2010), poderá, em contato com ações estressoras, elevar-se, ocasionando 

uma sintomatologia clínica preocupante. Assim, os procedimentos odontológicos em 

que o sangramento é previsto, como: exodontias, procedimentos periodontais, 

colocação de implante ou reimplante de dentes avulsionados, tratamento 

endodôntico, colocação subgengival de fibras ou tiras com antibióticos, bandas 

ortodônticas, anestesia intraligamentar e limpeza profilática de dentes ou implantes, 

necessitam de avaliação de risco antes da execução do procedimento (AMERICAN 

HEART ASSOCIATION, 1997).  

Isso porque a atividade vagal cardíaca, potente indicador para prognóstico 

em indivíduos com ou sem doença cardiovascular, poderá contribuir para a 

identificação de pessoas com alto risco de morte súbita, por isso a importância do 

monitoramento para avaliação clínica do paciente (ALMEIDA, 2015). Assim, o critério 

de identificação da PA colabora para o todo que constitui o atendimento 

odontológico, pois seus resultados favorecem a construção de um diagnóstico 

situacional. Principalmente, no caso das pessoas que já têm a hipertensão arterial 
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sistêmica (HAS) na sua forma crônica, apresentando níveis elevados e sustentados 

da PA (≥140x90mmHg), com possíveis alterações funcionais e/ou estruturais de 

órgãos-alvo e alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010).  

Segundo estudos epidemiológicos, a HAS apresenta prevalência elevada e 

sua frequência pode variar entre 22,3% e 43,9% (SOUZA; et al., 2015). Por isso, se 

faz necessário que o profissional sempre pergunte ao paciente sobre a existência do 

diagnóstico prévio de HAS ou de ansiedade na assistência odontológica, realizando 

uma anamnese capaz de identificar possíveis sintomatologias e variações da PA 

antes de iniciar qualquer procedimento e/ou tratamento (BRASIL, 2013). 

Os serviços de saúde devem proporcionar situações acolhedoras, capazes 

de minimizar acontecimentos desagradáveis, e o acolhimento é um elemento 

fundamental para a reorganização da assistência, direcionando a modificação do 

modelo tecno-assistencial para ações que visualizem o sujeito como um todo, 

considerando sua história clínica e hábitos comportamentais. Assim, 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, 2015). 

Compreende-se, portanto, a necessidade de fortalecimento da atenção à 

saúde bucal, observando a PA antes, durante e após todo e qualquer procedimento, 

bem como as manifestações individuais e comportamentais, para a identificação da 

ansiedade, no sentido de acolher as necessidades evidenciadas com um plano de 

cuidados, seguro e de qualidade, evitando reações adversas, no momento ou após o 

procedimento.  

Dito isto, questiona-se: será que os usuários da saúde bucal são assistidos 

na sua integralidade, considerando a história clínica, hábitos nocivos, procedimento 

odontológico, ansiedade e dor?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver, validar e aplicar um instrumento de avaliação da PA, no 

atendimento odontológico, identificando as variações e os principais fatores 

associados, contribuintes nesse processo.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar um instrumento que avalie a PA em pacientes, durante atendimento 

odontológico; 

 Verificar a PA antes, durante e após o procedimento odontológico, no sentido 

de identificar alterações; 

 Relacionar os níveis pressóricos colhidos com os respectivos procedimentos 

odontológicos submetidos; 

 Buscar os fatores influenciadores da variação dos níveis pressóricos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar dos avanços tecnológicos na área da odontologia, o medo da 

intervenção continua sendo uma significativa barreira à otimização dos serviços de 

saúde bucal, de modo que a ansiedade demonstrada pelos usuários tem 

desenvolvido situações desconfortáveis, criando uma expectativa negativa no 

paciente, com consequente interferência na melhoria da assistência. 

Assim, a ausência de instrumentos para identificar os fatores influenciadores 

da ansiedade e a consequente elevação da PA, torna o serviço alheio às 

manifestações dos usuários, não se fazendo perceber, por parte da equipe as 

peculiaridades que demandam a relação serviço, usuário e bem estar. Além disso, 

na literatura, existem poucos estudos referentes à interferência da ansiedade na 

assistência odontológica, sendo necessário uma compreensão de forma particular 

para cada usuários e situação específica, para melhor construção de um diagnóstico 

situacional, centrado no sujeito com entendimento das necessidades apresentadas 

pelos mesmos.  

Desta maneira, a construção, validação e aplicação de um questionário para 

avaliar a PA, antes, durante e após o procedimento odontológico, cujo instrumento 

deve ser associado à ansiedade, será de grande valia, pois as implicações 

oferecerão uma interface transdisciplinar que problematiza as situações em 

diferentes campos de aprendizagem, no sentido de ampliar as possibilidades de 

planejamento de ações que viabilizem o cuidado, com identificação de falhas a 

serem corrigidas e/ou reabilitadas. Então, esse feito oportunizará repercussões 

positivas para o serviço, com profissionais atentos e qualificados, bem como 

usuários satisfeitos com o resultado.  
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II REVISÃO DE LITERAURA 

 

2.1 POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado 

brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em 

ação os princípios e diretrizes dessa política. Este entendimento está expresso na 

Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1990), que, ao ampliar as discussões de saúde, afirma em 

seus princípios: A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência; a integralidade entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos; igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie (BRASIL, 

1990).  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) se apresenta como a reorganização na 

atenção em saúde, colocando frente a frente profissionais da saúde e realidade. 

Esta que se configura como espaços pedagógicos em que a prática é o objeto das 

ações e onde muitas situações falam por si, permitindo às equipes um aprendizado e 

uma compreensão absolutamente reais, a cada vez que ocorrem. São situações em 

que o fazer se aproxima da realidade de vida das pessoas e possibilita um espaço 

privilegiado para o trabalho com os usuários (BRASIL, 2004). 

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) todos com ações intersetoriais, que se responsabilizam pelo 

cuidado, como eixo de reorientação do modelo: pela humanização do processo de 

trabalho; pela co-responsabilização dos serviços; e pelo desenvolvimento de ações 

voltadas para as linhas do cuidado, tanto da criança e adolescente, quanto adulto e 

idoso (BRASIL, 2008). 

Assim, vislumbra-se uma possibilidade de aumento de cobertura e 

efetividade na resposta às demandas da população e no alcance de medidas de 

caráter coletivo; sendo que as maiores possibilidades de ganhos situam-se nos 

campos do trabalho em equipe, das relações com os usuários e da gestão, o que 

implica uma nova forma de se produzir o cuidado em saúde bucal, com o 
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desenvolvimento de ações complementares e imprescindíveis voltadas para as 

condições especiais de vida e saúde da população (BRASIL, 2008). 

 

2.2 ANSIEDADE E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

 

A ansiedade é um estado emocional, que tem componentes fisiológicos e 

comportamentais, os quais podem ocasionar incapacidade funcional. Essa 

desordem possui diversos fatores de risco e comorbidades, que abrangem diversos 

sintomas psicológicos, somáticos e sinestésicos, tornando-se uma evidente 

preocupação de caráter ocupacional, por constituir-se um importante fator de risco 

para a saúde humana (MARTINEZ, 2015). 

A ansiedade pode ser considerada como um importante indicador de risco à 

saúde, a qual concorre para uma precária condição de saúde bucal e para baixos 

índices de qualidade de vida, ocasionando uma apreensão e desconforto, uma 

expectativa negativa no paciente, principalmente, nos procedimentos de exodontia, 

preparo cavitário e anestesia (BOTTAN, 2015). E a reversão do quadro de 

ansiedade no tratamento odontológico requer intervenções de diferentes enfoques, 

de modo que o papel do cirurgião dentista é essencial, avaliando o risco com uma 

boa anamnese do paciente, através do conhecimento histórico de doença atual, 

doenças familiares e hábitos nocivos (TOLENTINO, 2014). 

O medo, diante do tratamento, geralmente tem seu início na infância, sendo 

os principais agentes desencadeadores: a experiência dolorosa anterior, o 

desconhecimento em relação aos procedimentos, o ambiente do consultório e as 

ideias negativas repassadas por outras pessoas. Portanto, por se sentir ansioso ou 

com temor, o paciente tende a reforçar o comportamento de fuga e esquiva do 

tratamento, tendo, assim, uma possível piora em seu quadro clínico e somente 

procurando o tratamento, quando há sinais e/ou sintomas como dor (SAPORETTI 

FILHO; et. al., 2013). Assim, o medo da dor dental é um conceito altamente 

relevante dentro da odontologia, por isso é útil ter um instrumento que possa 

identificá-la, para agir quando necessário (FERREIRA; COLARES, 2011).  

A dor orofacial é um dos principais problemas dentro de um Serviço de 

Urgência odontológica, podendo ser uma manifestação clínica de uma variedade de 

doenças que envolvem a cabeça e a região do pescoço. As emergências resultantes 

de um quadro de dor necessitam da atenção imediata do profissional; desta forma, o 
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clínico deve estar apto a identificar a evolução multifatorial da dor, analisando suas 

características para o estabelecimento do diagnóstico diferencial e plano de 

tratamento capaz de aliviá-la no paciente (MURRER; FRANCISCO; ENDO, 2014). 

Para epidemiologia, 50% dos pacientes que procurou o Serviço de Urgência 

apresenta dor de origem dentária, 96% não visitava o dentista regularmente, 

apresentando um quadro de desordens dentárias, durante um período de três 

meses, e 76,6% apresentou alterações pulpares, sendo a cárie, e suas 

consequências, as principais responsáveis pelas alterações pulpares e 

perirradiculares (MURRER; FRANCISCO; ENDO, 2014). 

Pensando nisso, a ansiedade no tratamento odontológico, tem sido 

diagnosticada por meio de escalas/questionários validados em estudos conduzidos 

em diferentes países. No entanto, a frequência de utilização desses instrumentos 

pelo cirurgião dentista (CD) parece ser baixa. (CURCIO; et. al., 2013). Como 

exemplo, tem-se a Escala de Ansiedade Dentária – EAD (Dental Anxiety Scale) de 

Corah, estruturada por meio de um questionário que aborda dados individuais, 

comportamentais, com um somatório, cujas respostas: sendo inferior a 5 pontos, os 

pacientes são considerados muito pouco ansiosos; entre 6 a 10 pontos, são 

levemente ansiosos; entre 11 a 15 pontos, são moderadamente ansiosos; e superior 

a 15 pontos, são extremamente ansiosos (CARVALHO, 2012). 

A redução da ansiedade é essencial para o tratamento e para a motivação 

do paciente ao retorno periódico; e a conduta básica para controle da ansiedade do 

paciente é a verbalização, associada a técnicas farmacológicas de relaxamento 

muscular ou de condicionamento psicológico (COSTA; et.al., 2014). 

No Brasil, os fármacos mais utilizados no controle da ansiedade em 

odontologia são os benzodiazepínicos, pois apresentam boa margem de segurança, 

eficácia e poucos efeitos colaterais, além do alívio da ansiedade, antes e durante o 

tratamento, podendo facilitar o sono na noite anterior à consulta, reduzir o fluxo 

salivar e reflexo do vômito, manter sob controle a PA e a glicemia em níveis 

aceitáveis para os diabéticos. Nos Estados Unidos e Europa, é utilizada a sedação 

inalatória, técnica que consiste na administração de proporções crescentes de óxido 

nitroso (N2O), associado ao oxigênio, até atingir o nível de sedação ideal para o 

paciente, proporcionando sensação de relaxamento e bem-estar, diminuindo a 

ansiedade frente aos procedimentos a serem executados (PEREIRA; et.al., 2013). 
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No caso de procedimentos odontológicos em cardiopata, deve ser realizada 

avaliação médica prévia para estratificação de risco, já que todos os anestésicos 

locais podem aumentar a FC e a PA, a depender da dose e da concentração 

utilizada. No coração, tais efeitos incluem condução lenta, inotropismo negativo e 

parada cardíaca. Outra preocupação são as substâncias vasoativas associadas ao 

anestésico local. Efeitos como aumento de FC, taquicardias, arritmias ou alterações 

do segmento ST foram descritos em 37,5% dos pacientes cardiopatas submetidos à 

exodontia sob anestésico com vasoconstritor adrenérgico (lidocaína 2% com 

adrenalina 1:100.000) (BRITO, 2012). 

Em se tratando de idosos hipertensos, PA acima de 140 por 90 mmHg, que 

necessitam de cirurgia oral, devem estar em situação controlada. Caso a PA esteja 

acima de 180 por 110 mmHg, no momento pré-operatório, não se recomenda o 

procedimento cirúrgico sem a opinião médica. Não obstante, se a PA estiver acima 

de 140 por 90 mmHg, no momento imediatamente anterior ao ato operatório, a 

intervenção cirúrgica precisa ser cancelada, por causa do alto risco de acidente 

vascular cerebral, além de outras coronariopatias e doença renal crônica 

(ALENCAR; ANDRADE; CATÃO, 2011).  

A resposta a um estímulo estressor particular é maior em hipertensos do que 

em indivíduos normotensos, por conseguinte a dor causada por procedimentos 

dentários sem anestesia, ou mesmo em situações de anestesia ineficaz, pode 

produzir estresse no paciente, resultando na liberação de catecolaminas endógenas, 

que, por vezes, atingem níveis mais elevados do que o valor agregado contido num 

tubo de anestesia. Assim, os procedimentos dentários também podem aumentar a 

PA, como resultado do medo ou da ansiedade, além do possível aumento na PA, 

devido à ação da felipressina, especialmente em pacientes hipertensos (BRONZO; 

et al., 2012). 

Então, a indicação, a natureza e a extensão da terapêutica cirúrgica 

dependem das alterações sistêmicas do sujeito de situações específicas aos tecidos 

bucais, geralmente decorrentes dos efeitos colaterais das medicações utilizadas 

para a manutenção da sua saúde. Assim sendo, é necessária a averiguação dos 

sinais vitais para o exame físico na consulta inicial ou em cada sessão de 

atendimento (ALENCAR; ANDRADE; CATÃO, 2011). 

 

2.3 PRESSÃO/HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
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A classificação brasileira do manejo da hipertensão arterial, em 2002, bem 

como a europeia, em 2003, seguem os valores determinados pelo sexto JNC – Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment Of High 

Blood Pressure (1997). Já a classificação norte-americana adota os valores do 

sétimo JNC (2003), acreditando que a classificação “normal”, na verdade, já seria 

um estado de pré-hipertensão, conforme mostra a Tabela 1 (TOLENTINO; et.al., 

2014). E, para a classificação da PA em crianças e adolescentes, tem-se a Tabela 2 

(SBH, 2010). 

 

Tabela 1 – Classificação da PA para maiores de 18 anos, conforme as diretrizes brasileiras, 
e europeias (sexto JNC), e norte-americanas (sétimo JNC). 
Classificação 
Brasileira e Europeia 

Classificação 
Norte- Americana 

PAS  PAD 

Ótima  Normal  <120 < 80 
Normal  Pré – Hipertensão  120-129  80 – 84 
Normal-Alta (Limítrofe) - 130 – 139 85 – 89 
Hipertensão – Estagio 1  Hipertensão Estagio 1  140 – 159  90 – 99 
Hipertensão – Estagio 2 Hipertensão Estagio 2  160 – 179  100 – 109 
Hipertensão – Estagio 3 - ≥ 180 ≥ 110 
Sistólica Isolada - ≥ 140 < 90  

Fonte: TOLENTINO; et.al., (2014). 

 

Tabela 02 – Classificação da PA para crianças e adolescentes (modificada do The Fourth 
Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and 
Adolescents). 
Classificação Percentil* para PAS* e PAD* Frequência de medida da pressão arterial 

 

Normal  
 

PA < percentil 90 Reavaliar na próxima consulta médica agendada 

Limítrofe* PA entre percentis de 90 a 95 
ou se PA exceder 120/80 
mmHg sempre < percentil 90 
até < percentil 95 

Reavaliar em 6 meses 

Hipertensão 
Estágio 1 
 

Percentil 95 a 99 mais 5 
mmHg 

Paciente assintomático: reavaliar em 1 a 2 
semanas; se hipertensão confirmada, 
encaminhar para avaliação diagnóstica. 
Paciente sintomático: encaminhar para 
avaliação diagnóstica 

Hipertensão 
Estágio 2 

PA > percentil 99 mais 5 
mmHg 

Encaminhar para avaliação diagnóstica 

Hipertensão do 
avental branco 

PA > percentil 95 em 
ambulatório ou consultório e 
PA normal em ambientes não 
relacionados à prática clínica 

 

FONTE: Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010).  
* Para idade, sexo e percentil de estatura. 
PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. 
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A Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) orienta que, para o controle e 

verificação da PA, o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do 

precórdio, com verificação após cinco minutos de repouso. Deve-se evitar o uso de 

cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a câmara inflável 

deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço; registrar valores com 

intervalos de 2 mmHg, evitando-se arredondamentos (Exemplo: 135/85mmHg), 

esperando de 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas, se necessário 

(BRASIL, 2013).  

A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais 

de uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão, 

principalmente, em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, ansiedade), 

pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições, como 

poderá ser o caso do procedimento odontológico. Por isso, o cuidado de se fazer o 

diagnóstico correto, uma vez que se trata de uma condição crônica que 

acompanhará o indivíduo por toda a vida (BRASIL, 2013).  

Assim, o desenvolvimento da HAS não ocorre instantaneamente; há um 

conjunto de fatores que estão associados à sua evolução e agravo. Esses fatores 

são conhecidos como fatores de risco, e, segundo as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, são: idade, sexo/gênero e etnia, genética, fatores 

socioeconômicos, ingesta de sal e álcool, excesso de peso, obesidade e 

sedentarismo. Além destes, outros autores acrescentarem o tabagismo e a não 

adesão ao tratamento (MACHADO; PIRES; LOBAO, 2012). 

Um estudo clássico, The Bogalusa Heart Study, demonstrou que fatores 

hereditários, excesso de peso e baixo peso ao nascer influenciam significantemente 

no desenvolvimento de níveis pressóricos elevados, na faixa etária de crianças de 

dois a cinco anos. Outros possíveis fatores de risco são a presença de hábitos 

sedentários, alimentação de baixa qualidade, ausência de aleitamento materno e 

tabagismo dos pais ou cuidadores (CRISPIM; PEIXOTO; JARDIM, 2014). 

Os fatores socioeconômicos podem estar também associados ao nível de 

escolaridade e renda, em que o nível de escolaridade é inversamente proporcional à 

hipertensão, ou seja, quanto maior o grau de instrução, menores os índices de 

hipertensão, tendo em vista que, com o aumento do nível de instrução, é mais fácil a 

compreensão das informações, medicações, hábitos de vida e fatores de risco. A 

baixa renda e as más condições de vida estão associadas ao desenvolvimento da 



23 
 

hipertensão, por ser fator determinante para a adesão ao tratamento, uma vez que 

dificulta o acesso a medicamentos, a alimentos adequados e à frequência em 

academias, entre outros (MACHADO; PIRES; LOBAO, 2012).  

Verifica-se, portanto, a importância da inserção da Equipe de Saúde Bucal 

(ESB) nas equipes multiprofissionais em Atenção Primária à Saúde (APS), que, ao 

serem orientados, poderão contribuir para a identificação de pacientes hipertensos e 

auxiliar na construção de plano de cuidados, já que, 75% dos cirurgiões dentistas 

habitualmente não verificam a PA dos pacientes, antes dos procedimentos, sinal vital 

importante para o manejo clínico e manifestações do usuário (ARAÚJO; 

BAVARESCO, 2011).  

Além disso, estima-se que cerca de um terço dos hipertensos nunca teve o 

diagnóstico clínico da doença feito por um profissional de saúde, e, tomam ciência 

da doença apenas após um evento clínico grave decorrente de seu descontrole por 

vários anos, tais como infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidentes vasculares 

encefálicos (AVE). E grande parte das pessoas que conhecem seu diagnóstico 

apresentam baixa aderência ao tratamento ou tem tratamento incorreto, 

ocasionando baixo controle dos níveis pressóricos (ZATTAR; et. al., 2013). 

A relação paciente/profissional abrange uma série de aspectos subjetivos 

que vão além da assistência odontológica. O CD deve atentar para quadros de 

ansiedade experimentados pelo paciente, para transmitir-lhe confiança e firmar-se 

na imagem de alguém que reconstrói e repara. Então, uma atitude empática do 

dentista, seu respeito às queixas e sentimentos do paciente e a explicação clara dos 

procedimentos que serão realizados podem minimizar e até suprimir a ansiedade do 

paciente (MOTA; FARIAS; SANTOS, 2012). 

 

2.4 CONTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

O questionário e o instrumento de observação não participante 

impulsionaram o interesse em pesquisar as manifestações decorrentes do 

atendimento odontológico na vida das pessoas, e, para isso, faz-se necessária uma 

metodologia criteriosa, procedimentos que garante indicadores precisos e 

instrumentos confiáveis, pois a inexistência de critérios e instrumentos adequados 

pode resultar em compreensões limitadas (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 
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A literatura dispõe de vários tipos de instrumentos para mensurar variáveis 

de interesse, sendo possível combinar várias técnicas de coleta de dados, como 

questionários, com perguntas abertas e fechadas; entrevistas, pessoal e telefônica; 

escalas para mensurar atitudes, com análise de conteúdo quantitativo; observação; 

testes padronizados e inventários; instrumentos mecânicos e eletrônicos; entre 

outros (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).  

O questionário, um conjunto de perguntas a respeito de uma ou mais 

variáveis que serão mensuradas, deverá ser congruente com a formulação do 

problema e a hipótese. Pode se apresentar com perguntas abertas e/ou fechadas, 

sendo que a escolha por uma destas depende de quanto é possível antecipar as 

possíveis respostas e do tempo de que se dispõe para codificar; por isso é preciso 

analisar variável por variável, de acordo com o estudo (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013). 

A preparação é composta por diversas etapas, cuja ordem não é rígida, 

podendo voltar a etapas prévias, para realizar ajustes antes de continuar o processo. 

Icaza (2007) apresenta etapas para melhor elaboração: 

1- Etapas de Conceitualização: o objetivo é refletir, planificar e projetar, 

definindo: o que se quer medir (conteúdo); onde se quer medir (contexto); 

a quem pretendemos medir (população); como vamos medir 

(administração); para que queremos medir (aplicações individuais - 

pacientes ou populacionais); que tipo de medição queremos (genérica ou 

específica); função (qual a capacidade de discriminar, descrever e predizer 

o objeto de estudo); e, como deve ser o instrumento (determinar que 

domínios, qual tamanho, qual comportamento psicométrico esperado).  

2- Etapas de Elaboração: momento para a criação dos itens, por domínio e 

por instrumento, considerando: definição de perguntas: pesquisa prévia 

sobre o assunto, opiniões de experts, de pesquisadores e de indivíduos no 

grupo alvo; validação de conteúdo; formatação de perguntas: redação, 

sistema de respostas e codificação dos mesmos; padronização das 

condições de aplicação ao público alvo; caracterização dos domínios: qual 

a melhor ordem de itens e dos domínios, testagem em grupo piloto 

pequeno e análise psicométrica; e, modelação: ajustar número de itens 

conforme a consistência interna no grupo piloto inicial. 
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3- Etapa da Objetivação: é o momento de testar o comportamento 

psicométrico, numa amostra com representação estatística, traçando a 

avaliação da validade e confiabilidade; e, a análise fatorial. 

4- Etapa da Tipificação: momento de dar significado às diferentes 

pontuações e, se o instrumento permitir, estabelecer valores de referência 

populacionais. 

5- Adaptação Cultural: Adequar o instrumento à outra língua e cultura, 

considerando os elementos conceituais originais. 

 

Alguns critérios são importantes e não podem ser negligenciados, devendo 

ser observados a fim de minimizar os vieses. Os critérios explicitados foram 

apresentados por Pasquali (2007); a saber:  

 

Quadro 01: Descrição dos critérios para a construção do questionário. 
CRITÉRIO DEFINIÇÃO 

Comportamental O item deve expressar um comportamento, não uma abstração 

Simplicidade O item deve expressar uma única ideia 

Relevância O item deve referir-se ao atributo que o define 

Precisão O item deve possuir uma posição definida no atributo a que pertence e ser 
distinto dos demais itens 

Clareza O item deve ser facilmente compreendido por todos os indivíduos da 
população-alvo, não havendo dualidade nas interpretações 

Variedade Os mesmos termos em todos os itens devem ser evitados, pois provoca 
monotonia, cansaço e aborrecimento 

Modalidade Formular frases que expressem situação circunstancial, condicional, e não 
expressões extremadas 

Tipicidade O item deve ser construído mediante as expressões referentes ao atributo 

FONTE: PASCALLI (2007).  

 

A observação desses critérios facilita a construção de questões mais 

compreensíveis, sem duplicidade de interpretação, devendo o pesquisador ter 

ciência de que os fenômenos os quais está interessado em conhecer devem ser 

traduzidos em conceito a ser medido e registrado de forma fidedigna. 

 

2.5 PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UM QUESTIONÁRIO  

 

A fidedignidade é o pré-requisito básico para qualquer procedimento de 

pesquisa e a validade a característica mais importante que um instrumento deve 

possuir, pois ela lida com o relacionamento dos dados obtidos e o propósito para o 

qual eles foram coletados (MOREIRA, 2015). Assim, validar um instrumento alude a 
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um procedimento metodológico, pelo qual é analisada a qualidade de itens 

relevantes, capazes de mensurar com coerência o objeto de estudo, configurando-

se na característica mais importante que um instrumento deve possuir (ALMEIDA; 

SPÍNOLA; LANCAMAN, 2009). 

A validade de constructo indica quantas dimensões estão presentes em uma 

variável e quais itens compõem cada dimensão. Quando os itens não pertencem a 

uma dimensão, isso significa que estão isolados e não mensuram o mesmo que os 

demais itens, portanto devem ser excluídos. É um método considerado complexo, 

por causa dos cálculos estatísticos, mas é relativamente simples de ser interpretado 

(SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013). 

A validade de conteúdo se refere ao julgamento sobre o instrumento, cuja 

validação se torna a maneira mais adequada disponível ao pesquisador para 

analisar instrumentos como questionários e entrevistas. Para isso, tem-se duas 

etapas: desenvolvimento do instrumento, que atende à identificação do fenômeno 

estudado, a produção dos itens e sua construção; e, o julgamento, no qual os 

especialistas analisam a validade de conteúdo dos itens e do instrumento como um 

todo, analisam o conteúdo, a apresentação, a clareza, a pertinência e a 

compreensão do instrumento, conferindo validade (MARTINS, 2006).  

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). 

Para a análise dos dados provenientes da estratégia de validação de 

conteúdo, tem-se três possibilidades: Índice de Fidedignidade (reability) ou 

concordância interavaliadores (Interrater agrément – IRA), que avalia a concordância 

entre os especialistas quanto à representatividade e à clareza dos itens em relação 

ao conteúdo (RÚBIO et. al., 2003); Índice de Validade de Conteúdo – IVC (Constent 

Validity Index), que avalia a concordância dos especialistas quanto à 

representatividade da medida em relação ao conteúdo abordado (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011); e, a Análise pelo Índice de Validade Fatorial (Fatorial Validity Index), 

que indica quantas dimensões estão presentes em uma variável e quais itens 

compõem cada dimensão, ou seja, quando os itens não pertencem a uma dimensão, 
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isso significa que estão isolados e não mensuram o mesmo que os demais itens, 

portanto devem ser excluídos (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Acresce-se a essas possibilidades, a concordância entre especialistas e o 

coeficiente de kappa; sendo a primeira definida como o grau em que dois ou mais 

avaliadores, utilizando a mesma escala de avaliação, fornecem igual classificação 

para uma mesma situação observável, é uma medida da consistência entre o valor 

absoluto das classificações dos avaliadores (MATOS, 2014), e a segunda, razão da 

proporção de vezes em que os especialistas concordam com a proporção máxima 

de vezes que os especialistas poderiam concordar. Este último caso é aplicável, 

quando os dados são categóricos e estão em uma escala nominal (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011).  

E, para análise qualitativa, a Observação Sistemática não Participante, 

escolhida pela pesquisadora, a qual proporciona uma descrição estruturada de uma 

tarefa ou verifica hipóteses de causas para determinados fenômenos, em que o 

observador sabe quais aspectos da atividade são importantes para o objetivo da 

pesquisa, criando um roteiro específico, antes do início do levantamento de dados, 

capaz de valorizar aspectos, como: comunicação (formas, freqüência, intensidade); 

avaliação ou processo de feedback; tensão ambiental (existência e formas de 

redução), entre outros (CARVALHO; SANTOS; RÊGO, 2015). 

Podem ser verificadas, através desta, as diferentes reações das pessoas 

aos fatos: positivas, negativas, tentativas e questionamento; bem como o tempo, que 

pode variar de alguns poucos minutos a várias horas, dependendo do fenômeno que 

se observa. E, o registro deverá ser simples, rápido e econômico, considerando o 

esquema formal de anotação dos dados, para a quantificação e análise posterior. O 

observador deve isentar-se, em relação às suas próprias crenças e julgamentos, de 

modo que o autopoliciamento será necessário, para que o observador conduza uma 

investigação mais equilibrada (CARVALHO, 2015). 
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III MÉTODO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Estudo transversal, descritivo e analítico, com pesquisa de campo junto às 

Unidades de ESF da área urbana, na cidade de Pau dos Ferros/RN, especificamente 

o atendimento da equipe em SB. Estudo metodológico baseado na abordagem 

quantitativa e qualitativa, sendo a primeira com quantificação dos dados, a partir da 

análise estatística, o que propiciou a elaboração, organização, validação e avaliação 

de instrumentos; e a segunda, por ser uma tentativa de captação dos significados a 

determinados comportamentos apresentados pelos sujeitos da pesquisa (MINAYO, 

2012). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Composta por 10 profissionais enfermeiros e cirurgiões-dentistas para 

avaliação do questionário a ser validado. E uma metodologia específica para 

usuários, que prevê a inclusão de crianças/adolescentes/jovens, adultos e idosos, 

sexos masculino e feminino, em atendimento odontológico nas equipes de SB, como 

mostra a Tabela 3.  

 

Tabela 03 – Atendimento Odontológico – Programa Saúde da Família / PSF, no Município 
de Pau dos Ferros em 2014. 
UNIDADES - 
Centro de 
Saúde 

J 
A 
N. 

F 
E 
V. 

M 
A 
R. 

A 
B 
R. 

M 
A 
I. 

J 
U 
N. 

J 
U 
L. 

A 
G 
O 

S 
E 
T. 

O 
U 
T. 

N 
O 
V. 

D 
E 
Z. 

TOTAL 

João XXIII 13 25 18 27 24 15 14 10 58 66 28 0 298 
Cleodon Carlos 
de Andrade 

90 40 53 306 20 30 20 10 30 20 20 20 659 

Pedro Diógenes 30 30 62 234 367 50 70 0 60 40 30 6 979 
Pau dos Ferros 101 21 21 26 0 93 92 0 23 35 14 19 445 
Mãe Cristina 41 73 53 33 31 85 75 32 54 37 46 33 593 
Vereadora 
Joana 

15 0 0 0 0 0 6 7 - - - - 28 

Caetano 
Bezerra 

0 60 44 175 0 58 0 0 20 31 50 0 438 

Vereador João 
Queiroz 

5 0 35 30 18 21 13 15 28 36 12 12 225 

Maria Lucicleide 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 
TOTAL 295 249 286 831 460 352 290 74 273 265 200 90 3.665 

Fonte: SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica – Secretaria de Assistência a 
Saúde / DAB – DATASUS, Secretaria Municipal de Saúde (2015). 
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Devido à grande divergência entre os especialistas quanto aos critérios de 

agrupamento etário, optou-se por agrupar crianças (até 11 anos de idade) e 

adolescentes (12 a 18 anos de idade), segundo o que preconiza o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), e idosos (60 anos 

ou mais de idade), consoante o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 

2003), contudo, agruparam-se na categoria adulto as pessoas com idade entre 19 a 

59 anos de idade. 

Assim, de acordo com Mattar (2005), tem-se: Cálculo do tamanho da 

amostra para população finita, no qual, para determinar o tamanho necessário de 

pacientes, prosseguiu-se calculando o tamanho da amostra para populações, 

utilizando a seguinte fórmula: 

  
        

   (   )         
 

Onde: 

N = Tamanho da População; no caso deste estudo a população é composta 

de 3.665 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-se 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. 

Transcrevendo os valores descritos para a fórmula, tem-se o seguinte calculo 

de amostra: 

  
                  

      (      )                
 

  
        

         
 

  
        

     
 

        

 

Desse modo, o cálculo da amostra foi de 348 questionários e, quando 

consideradas as perdas, foram acrescidos em 15%, totalizando 400 questionários, 
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que foram coletados no período de 5 meses, em dias úteis, nos meses de outubro 

de 2015 a fevereiro 2016, ultrapassando o período estimado para a coleta de dados, 

que foi de 3 meses. 

Para os avaliadores enfermeiros e cirurgiões-dentitas, foi solicitado a 

participação de 17 profissionais, porém, apenas 10 profissionais, 5 dentistas e 5 

enfermeiros, se disponibilizaram. Como critérios de inclusão, estabeleceu-se: a 

qualificação em doutores ou mestres; e experiências com pesquisas de validação de 

instrumentos e/ou conhecimentos acerca de cuidados políticos e assistenciais da PA 

ou procedimentos odontológicos. Foram excluídos aqueles que estavam de férias ou 

em gozo de licença, no momento da coleta dos dados. Lembrando que os mesmos 

foram selecionados e analisados aleatoriamente, a partir do currícullum lattes. 

Em se tratando da inclusão dos usuários, os mesmos deveriam estar na sala 

de espera, aguardando o atendimento odontológico, e no caso dos menores de 

idade, estes deveriam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Ambos 

teriam que permitir a verificação da PA antes, durante e após o procedimento, bem 

como esclarecer dúvidas após o atendimento, quando necessário. Na oportunidade, 

foram excluídos aqueles que apresentaram algum comprometimento de ordem 

psicológica e dolorosa, após o procedimento, por dificultar as respostas e sua 

credibilidade. 

Desse modo, a pesquisa envolveu um total de 450 participantes, 10 

especialistas, e quanto aos usuários, tem-se 40 para a realização do pré-teste, 200 

para a análise fatorial exploratória (AFE) e 200 para a análise fatorial confirmatória 

(AFC).  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

O instrumento de validação e coleta de dados foi organizado com base em 

domínios, provenientes da revisão de literatura sobre a relação entre a ansiedade e 

o atendimento odontológico, associado aos fatores de riscos para alterações da PA, 

como mostra o Quadro 2. O questionário foi organizado com perguntas fechadas, 

alternativa única para cada resposta, facilitando o trabalho do pesquisador e a 

tabulação dos dados.   
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Quadro 2 – Domínios referentes às questões do questionário. 

DOMÍNIOS Nº DA PERGUNTA 

Saúde 1, 3, 4, 5, 7, 18 e 20 
Manejo da Pressão Arterial 2, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 
Atividade Física 14, 21, 22, 23, 24 e 25 
Alimentação 26, 27, 28, 29 e 30 
Tabagismo 31, 32, 33, 34 e 35 
Álcool 36, 37, 38, 39 e 40 
Procedimento Odontológico  44, 45, 46, 47 e 50 
Ansiedade 6, 8, 9, 10, 19, 42 e 43 
Dor 41, 48 e 49 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No caso dos especialistas, o instrumento foi composto por um quadro 

demonstrativo com requisitos e critérios de análises, a fim de avaliar cada um dos 

itens. Assim, houve pertinência teórica (a questão é relevante e atende à finalidade 

proposta), consistência (o conteúdo representou profundidade suficiente para a 

compreensão da questão), clareza (expressou de forma clara, simples e inequívoca), 

objetividade (permitiu resposta pontual), simplicidade (o item expressou ideia única) 

e vocabulário (as palavras escolhidas sem gerar ambiguidades). As notas foram 

emitidas em uma escala de 0 a 10, de modo que o 10 é excelente.  

A avaliação aconteceu a partir da Adequação e Inadequação, sendo que no 

caso da última, solicitou os motivos e, quando possível, as sugestões para 

alterações. Lembrando que foi considerada como adequada à opção que preencheu 

todos os requisitos e critérios analisados.  

Já para os usuários, na condição de pré-teste, a avaliação aconteceu com 

as palavras Compreendi e Não Compreendi a questão, no sentido de esclarecer 

dúvidas em relação a adequação cultural. E, para a AFE e AFC a codificação partiu 

de uma escala de 0 a 6, com as opções: não se aplica, não sei, nunca, raramente, 

ás vezes, quase sempre, sempre, para atender às variadas respostas possíveis de 

cada item, sendo estes orientados a não deixarem nenhuma pergunta sem resposta.  

Para melhor entendimento, foi elaborado um fluxograma, Figura 01, no 

sentido de visualizar todo o processo. 

 

Figura 1: Fluxograma da construção do questionário 

 

 

 

Pesquisa Bibliográfica e experiência com profissionais e usuários  
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E, o instrumento de observação sistemática não participante (APENDICE A) 

foi estruturado e planejado com base em critérios científicos colhidos, também, na 

revisão de literatura. Para isso, procurou-se considerar: por que observar; para que 

observar; como observar; o que observar; e quem observar (CARVALHO, 2015); 

proporcionando a visualização das manifestações espontâneas de cada usuário, não 

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO (Questionário em Versão Inicial) 

Análise de Conteúdo 

Teste com Juízes Re-teste com Juízes Intervalo de 20 dias 

Adequação com as sugestões dos juízes 

Aplicação com o público de 40 usuários para Adequação Cultural 

Readequação com as sugestões dos usuários 

Análise Fatorial Exploratória e consistência do instrumento com 200 usuários. 

Na oportunidade foram verificadas a PA de cada usuário para avaliar o antes, 

durante e após o procedimento odontológico. 

Análise Fatorial Confirmatória com 200 usuários para validação individual 

fatores/domínios e o ajustamento global do modelo. 

INSTRUMENTO FINAL 

Reorganização e redução das variáveis observadas em um menor número de 

fatores/domínios, capaz de mensurar e avaliar a PA no atendimento odontológico 

com um menor número de questões possíveis.  
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materializado no questionário, de modo a permitir uma análise comportamental com 

sintomatologias relacionadas à alteração da PA.   

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

O estudo iniciou-se a partir do parecer favorável do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

certificado pelo número: 1.210.827 (ANEXO A), respeitando as recomendações da 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e suas complementares, 

como forma de garantir o consentimento dos respondentes, a confidencialidade e o 

anonimato das respostas; o que foi formalizado a partir de sua autorização para a 

coleta e divulgação dos dados, uma vez que é imprescindível preservar os direitos e 

a dignidade dos participantes da pesquisa. 

O contato com os especialistas participantes ocorreu por meio do correio 

eletrônico, com o envio de uma carta-convite, apresentando, em linhas gerais, a 

proposta da pesquisa, bem como solicitando a participação destes, na análise do 

questionário (APENDICE B) direcionado à avaliação da PA, no atendimento 

odontológico. Assim, os dez que confirmaram sua participação receberam o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o questionário em fase inicial. Foi 

orientado aos participantes a leitura e assinatura do TCLE, bem como a apreciação 

do questionário, assinalando cada questão, no espaço correspondente, seguindo a 

orientação: se Adequada (A) se Inadequada (I), para cada item do instrumento; 

acrescentando ainda sugestões, quando necessárias. 

Os dados obtidos, nesse primeiro momento, foram processados e 

analisados, subsidiando a (re)construção do questionário, na qual foi utilizada a 

técnica do teste e reteste, em que o instrumento foi aplicado duas vezes a um 

mesmo grupo de especialistas, depois de um intervalo de 20 dias entre as 

aplicações. Na primeira análise, foram aceitas as sugestões e, assim, realizadas as 

alterações; em seguida, os participantes foram submetidos à segunda versão do 

questionário (APÊNDICE C), com os mesmos critérios estabelecidos na etapa 

anterior, porém com a apresentação dos domínios, que até então não tinham sido 

divulgados.  

Após o questionário ser validado junto aos especialistas, foi desenvolvido um 

teste piloto com 40 usuários, que corresponde a 10% da amostra, sendo a cidade de 
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Taboleiro Grande/RN o local para o teste, tendo em vista que os usuários não 

deveriam se repetir na pesquisa original; isso para testar a adequação cultural e 

assim proporcionar questões claras e compreensivas. A aplicação aconteceu na sala 

de espera para o atendimento odontológico, no sentido de averiguar a existência de 

dúvidas quanto à compreensão ou não das perguntas, sob a pressão do mesmo 

cenário das expectativas odontológicas, associada ou não as emoções.  

Para isto, os usuários deveriam assinar o TCLE e responder ao questionário 

(APÊNDICE D) resultante da avaliação dos especialistas, marcando os espaços 

correspondentes para “Compreendi” ou “Não compreendi”; em se tratando da última, 

foi solicitadas sugestões para superar a não compreensão da pergunta.  

Considerando a AFE os participantes responderam o questionário 

(APÊNDICE E), resultante das avaliações dos especialistas e 10% dos usuários. 

Estes foram respondidos em escala de resposta de sete pontos, tipo Likert, com 

extremos 0 (nenhuma importância ) e 6 (totalmente importante).  

A AFC aconteceu a partir do questionário (APÊNDICE F) modificado na 

AFE, com número reduzido de perguntas, mas com correlações existentes entre as 

variáveis (itens/questões), as quais constituem o questionário validado. (APÊNDICE 

G).  

A pesquisa de campo foi operacionalizada nos espaços da ESF, após a 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde e de gerentes das unidades, expressa 

por meio de Cartas de Anuência, o que permitiu a permanência da pesquisadora e 

da colaboradora, outra enfermeira que auxiliou na aplicação dos questionários 

durante o período da coleta.  

Os dados foram coletados, junto ao público alvo, por meio da aplicação 

individual do questionário, ocasião em que este foi apresentado e solicitado a 

assinatura do TCLE no caso dos adolescentes, adultos e idosos em geral, e Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido no caso os menores de idade, acompanhados 

pelos pais ou responsáveis. Assim, em comunicação com as partes envolvidas, foi 

explicitada a importância em responder as perguntas do questionário e a autorização 

das verificações da PA, com um aparelho de pressão digital automático MA100® (G-

Tech), tanto adulto quanto infanto-juvenil (aprovado pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia e Hipertensão). Este procedimento de verificação da PA ocorria na sala 

de espera, imediatamente antes de adentrar no consultório, durante o procedimento 
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no consultório odontológico e, na saída do paciente, após o procedimento, 

novamente na sala de espera.  

 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE QUALITATIVA 

 

A análise é descritiva, com pesquisa realizada no período de outubro a 

dezembro de 2015, com 200 usuários, que também foram fonte de dados para AFE. 

Tem-se como instrumento a observação sistemática não participante, formalizado no 

sentido de conhecer a assistência em SB: os profissionais responsáveis pela equipe; 

a sistematização da valorização do ambiente; ordem de chegada para atendimento; 

orientações sobre a saúde bucal; participação ativa dos usuários, durante o 

desenvolvimento das ações, incluindo a comunicação e feedback; demonstrações 

de ansiedade e de dor pelo usuário; e o seu direcionamento para a saída da 

unidade, com a identificação de algumas necessidades, para possíveis estratégias, 

soluções e melhor forma em atendê-los.  

Foi realizada uma pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) sobre a 

avaliação da PA no atendimento odontológico, no sentido de entender as 

manifestações e fatores de riscos que, associados à ansiedade, interferem na 

consolidação dos níveis pressóricos, atribuindo significado às situações.  

As premissas para a discussão da análise qualitativa tiveram como base os 

estudos de Minayo (2012), e são apresentadas em forma de decálogo:  

1- Foi composta por um conjunto de substantivos cujos sentidos se 

complementaram: experiência, vivência, senso comum e ação, baseando-se 

nos verbos: compreender, interpretar e dialetizar.  

2- O objeto foi definido sob a forma de uma sentença problematizadora, 

norteando as pesquisadoras, durante todo o percurso do trabalho, para o 

delineamento adequado do objeto no tempo e no espaço.  

3- As estratégias de campo foram delineadas com base no roteiro com 

orientações para a observação de campo. 

4- A inserção ao cenário de pesquisa se deu no intuito de se observar os 

processos que nele ocorrem, sem pretensões formais; de modo a ampliar o 

grau de segurança em relação à abordagem do objeto, buscando uma 

sintonia entre o quadro teórico e os primeiros influxos da realidade.  
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5- As visitas ao campo foram munidas de teoria e hipóteses, no sentido de 

questioná-las, buscando informações previstas ou não no roteiro inicial.  

6- O material secundário e o material empírico foram impregnados com as 

informações e observações, investindo-se na compreensão do material 

trazido do campo, e dando-lhe valor, ênfase, espaço e tempo.  

7- Construiu-se a tipificação do material recolhido no campo e fez-se a transição 

entre a empiria e a elaboração teórica, no sentido de não “contaminá-lo” com 

uma interpretação precipitada.  

8- A compreensão, propiciada por leitura atenta e aprofundada, deu origem às 

unidades de sentido: SB; ocorrências durante as atividades; ansiedade 

odontológica; responsabilização com o cuidado; educação em SB; e, 

qualidade da assistência.  

9- Foi possível produzir um texto ao mesmo tempo fiel aos achados do campo, 

contextualizado e accessível.  

10-  Assegurou-se os critérios de fidedignidade e de validade.  

 

3.6 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os dados foram expressos em média e desvio padrão, bem como valores 

mínimos, máximos, frequência simples e porcentagem, obtidos através do programa 

estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0 (SPSS. Inc, 

Chicargo, IL, EUA). 

Primariamente, o instrumento que avalia a PA na assistência odontológica 

foi submetido à validação de conteúdo com especialistas, mestres e doutores na 

área, obtendo-se o índice de concordância (IC), a qual mede a proporção ou 

porcentagem dos especialistas concordantes sobre os aspectos (vocabulário, 

relevância teórica da questão, adequabilidade, clareza) do instrumento 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Valores acima de 80% indicaram pertinência e boa 

qualidade do item.  

A concordância entre especialistas acerca das questões do questionário foi 

feita através do índice Kappa, no caso dos dados qualitativos; e coeficiente de 

correlação intraclasse, no caso dos dados quantitativos. O questionário também foi 

reaplicado (teste-reteste), sendo este avaliado por método, citado anteriormente, 

para a avaliação da reprodutibilidade do instrumento. 
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Após a validação do instrumento pelos especialistas, o estudo enfatizou os 

profissionais de saúde da ESF, com cuja equipe se realizou um pré-teste, atingindo 

10% da população alvo, não participante da amostra final, para detectar possíveis 

falhas de entendimento das questões. Com este se promoveu a identificação da 

estrutura relacional dos itens do questionário (validade do construto), bem como, se 

buscou identificar os fatores que influenciam no aumento da PA no atendimento 

odontológico, a AFE com extração dos fatores pelo método de componentes 

principais, seguido de rotação Varimax e normalização Kaiser. Foi avaliada, também, 

a consistência interna do instrumento por meio do Alfa de Cronbach.  

Para investigar com maior rigor a adequação do modelo, realizou-se AFC 

através do programa estatístico IBM AMOS, versão 22.0, com método de estimação 

Maximum Likelihood, tendo em vista indicadores de qualidade de ajuste: índice de 

Tucker-Lewis (TLI), índice de ajuste comparativo (CFI), índice de ajuste normado 

(NFI), índice de ajuste incremental (IFI), bem como Raiz do Erro Quadrático médio 

(RMSEA) Razão   /gl (graus de liberdade) e índice de qualidade do ajuste (GFI). 

Valores a partir de 0,90 foram considerados satisfatórios para TLI, CFI, NFI, IFI. Para 

RMSEA, valores abaixo de 0,08 foram considerados excelentes ajustes. Para a 

Razão   /gl, valores abaixo de 5,0 foram considerados indicadores de bom 

ajustamento do modelo (HAIR; et al., 2005). 

Para identificar a associação da elevação da pressão sanguínea frente a 

variáveis estudadas no instrumento, os dados foram digitados em planilha eletrônica 

e em seguida codificados, calculados odds ratio, intervalo de confiança a 95% e 

significância pelo teste de qui-quadrado ou exato de Fisher; este último utilizado, 

quando as frequências esperadas foram inferiores a 5. Em seguida, foi elaborado 

um modelo de regressão logístico, com a finalidade de verificar a influência mútua 

das variáveis.  

Por fim, diferença estatística entre variáveis relacionadas a PA  dos 

indivíduos, antes, durante e após procedimento odontológico, foram obtidas por  

Friedman. O nível de significância estabelecido será de p< 0,05. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A construção do questionário envolve saberes relacionada aos usuários, de 

forma geral, com destaque para a saúde e seu comportamento individualizado. Isso 

porque há um conjunto de fatores que estão associados à evolução e agravo da PA, 

conhecidos como fatores de risco, quais, segundo as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, são: idade, sexo/gênero e etnia, fatores socioeconômicos, 

ingestão de sal, excesso de peso e obesidade, ingestão de álcool, genética e 

sedentarismo; além desses, alguns autores acrescentam o tabagismo e a não 

adesão ao tratamento (MACHADO; PIRES; LOBAO, 2012).  

Com isso, esta investigação deverá ter como base o conhecimento dos 

fatores de riscos na vida dos usuários, para elaboração de intervenções coerentes 

com os comportamentos manifestos e incentivos para hábitos saudáveis, nos quais 

as ações educativas terão responsabilidades para o desenvolvimento da autonomia, 

no sentido de proporcionar ao usuário o compartilhamento de informações e o poder 

da escolha.  

 

4.1 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AVALIADORES ENFERMEIROS E CIRURGIÕES-

DENTISTAS 

 

Os especialistas, um total de 17 profissionais, sendo 11 dentistas e 6 

enfermeiros, foram convidados, a participarem da pesquisa. Deste total, 10 

aceitaram e participaram de o todo processo de avaliação do questionário, sendo 

50% Enfermeiros e 50% CD; 50% masculinos e 50% femininos; 50% cuja titulação 

máxima é o mestrado, e outros 50% com doutorado - lembrando que alguns têm 

experiência em docência, e outros tem prática na atenção básica, respeitadas as 

suas especificidades da formação. A idade média foi (± desvio padrão) 31,27 (± 

8,12) anos e tempo de experiência média de 9,4 (± 8,07) anos.   

 

4.1.2 AVALIAÇÃO COM OS ESPECIALISTAS  
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Para calcular o IVC geral do instrumento foi realizada a soma de todos os 

IVC calculados separadamente, cujo resultado foi dividido pelo número de itens, 

considerando o índice mínimo de 0,75, tanto para avaliação de cada item quanto 

para avaliação geral do instrumento; como mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Julgamento dos especialistas (n=10) sobre itens do checklist da avaliação da PA 
no tratamento odontológico, Pau dos Ferros-RN, 2015. 

Nº Itens 

Julgamento 

IVC Kappa Adequado 
Adequado 

c/ 
alterações 

N (%) N (%) 

Q1 Sua Saúde é considerada boa?  06 54,5 05 45,5 0,54 0,444 
Q2 
 

Faz uso de medicamento para controle da 
pressão arterial? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q3 
 

Em algum momento de sua vida, fez uso de 
insulina? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q4 O colesterol alto te preocupa? 10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 
Q5 
 

Em exames laboratoriais, o triglicerídeo 
(gordura no sangue) já esteve alto? 

09 81,8 02 18,2 0,82 0,783 

Q6 
 

Nos últimos 30 dias, percebeu seu coração 
bater mais forte e mais rápido?  

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q7 
 

Gosta de tomar remédios para prevenir 
doenças? 

07 63,6 04 36,4 0,64 0,462 

Q8 
 

Fica apreensivo só de imaginar uma 
doença? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q9 No dia a dia, tem dificuldade para relaxar? 10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 
Q10 
 

Diante dos acontecimentos, preocupa-se 
com facilidade? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q11 
 

Tem o hábito de verificar sua pressão 
regularmente? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q12 
 

Realiza consulta médica para acompanhar a 
pressão arterial?  

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q13 
 

Nos últimos anos, recebeu alguma 
informação sobre Pressão Arterial? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q14 
 

Nas atividades diárias, tem ficado cansado e 
sem forças? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q15 Quando fica nervoso, sua pressão sobe? 11 100,0 - - 1,0 1,0 
Q16 
 

Já percebeu algum inchaço nos 
pés/tornozelos?  

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q17 
 

Tem notado adormecimento ou 
formigamento em alguma parte do corpo? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q18 
 

Tem insônia que chega a incomodar durante 
a noite? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q19 
 

Nos últimos dias, ficou apreensivo ou 
angustiado por alguma razão? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q20 
 

Já procurou um pronto-socorro devido algum 
“aperto no peito”? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q21 Tem uma vida sem atividade física? 10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 
Q22 
 

Utiliza carro ou moto para deslocamento de 
pequena distância? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q23 
 

Faz atividade física sem o acompanhamento 
de um profissional capacitado? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q24 
 

Faz uso de algum energético para manter as 
atividades físicas? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 
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Q25 
 

Em 24h você permanece mais de 8h 
sentado? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q26 
 

 A sua alimentação tem como base, doces, 
carnes vermelhas e refrigerantes? 

09 81,8 02 18,2 0,82 0,783 

Q27 Tem o hábito de ingerir alimentos salgados? 10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 
Q28 
 

Come frituras e/ou alimentos com 
conservantes? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q29 
 

Substitui a água por refrigerantes e/ou sucos 
encaixados? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q30 
 

Faz dietas para emagrecer sem 
acompanhamento com um nutricionista? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q31 Fuma? 11 100,0 - - 1,0 1,0 
Q32 
 

Na sua casa ou no trabalho, há alguém que 
fuma? 

09 81,8 02 18,2 0,82 0,783 

Q33 
 

Quando está preocupado, sente vontade de 
fumar? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q34 
 

Sente dificuldade para respirar quando está 
em local com fumantes? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q35 
 

Em algum momento de sua vida, precisou 
fazer uso de oxigênio artificial? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q36 Já bebeu alguma bebida com álcool? 11 100,0 - - 1,0 1,0 
Q37 
 

A bebida alguma vez interferiu no seu modo 
de ser e de agir? 

08 72,7 03 27,3 0,73 0,538 

Q38 
 

Após a ingesta de bebida alcoólica, já sentiu 
algum desconforto em relação à saúde? 

09 81,8 02 18,2 0,82 0,783 

Q39 
 

Alguma vez sentiu que deveria diminuir a 
ingesta de bebida alcoólica? 

09 81,8 02 18,2 0,82 0,783 

Q40 
 

Na família/casa existe alguém que bebe e 
proporciona momentos desagradáveis? 

08 72,7 03 27,3 0,73 0,538 

Q41 
 

Quando sente dor no dente, logo procura o 
dentista? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q42 Fica ansioso quando vai ao dentista? 11 100,0 - - 1,0 1,0 
Q43 
 

Na sala de espera, enquanto aguarda sua 
vez, fica tenso? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q44 
 

Costuma perguntar ao dentista sobre o 
procedimento a ser realizado? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q45 
 

Tem medo quando o dentista aplica a 
anestesia local? 

11 100,0 - - 1,0 1,0 

Q46 
 

Durante o procedimento, sente-se receoso, 
como algo terrível estivesse para acontecer? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q47 
 

Fica apreensivo sobre se o tratamento vai 
resolver o seu problema? 

10 90,9 01 9,1 0,91 0,894 

Q48 
 
 

Para o procedimento odontológico, o limiar 
(grau) de dor você considera de forte 
intensidade?  

07 63,6 04 36,4 0,64 0,462 

Q49 
 

O procedimento odontológico é 
traumatizante (doloroso)? 

09 81,8 02 18,2 0,82 0,783 

Q50 
 

Em casa, tem cuidados especiais, devido o 
procedimento odontológico? 

08 72,7 03 27,3 0,73 0,538 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

No processo de julgamento dos itens que compõem o checklist da avaliação 

da PA no tratamento odontológico, de um total de 50 itens, 6 foram avaliados como 

inadequados (Q1; Q7; Q37; Q40; Q48 e Q50) pelo fato de o índice de 

adequabilidade ser inferior aos estabelecidos como satisfatórios, ou seja, não 
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tiveram concordância dentro do nível estabelecido (IVC > 0,75 e Kappa > 0,61), e 

assim foram excluídos, para evitar enfraquecimento do instrumento.  

Em se tratando do índice de concordância perfeito (IVC=1,00; Kappa= 1,00) 

foram obtidos 17 itens. No Quadro 3, são apresentados: os itens avaliados como 

“adequado com alterações”; os requisitos relacionados ao problema; as sugestões 

para melhoria; a definição para aceitação ou não das sugestões; e a pergunta 

reformulada para a segunda avaliação. 

 

Quadro 3 – Sugestões dos especialistas acerca dos itens considerados adequados com 
alterações para avaliação da PA no atendimento odontológico. Pau dos Ferros-RN, 2015. 

Itens Questão 
Analisada 

Requisitos 
Avaliados  

Sugestões dos Especialistas Aceitação Questão 
Reformulada 

Q3 Em algum 
momento de 
sua vida, fez 
uso de 
insulina? 

Consistência; 
Vocabulário. 

- Esclarecer o que é insulina. 
- Perguntar se o paciente 
utiliza insulina no presente 
momento. 

 
 

SIM 

Em algum momento 
de sua vida, fez uso 
de insulina para 
baixar o açúcar no 
sangue? 

Q4 O colesterol 
alto te 
preocupa? 

Vocabulário - Esclarecer o que é colesterol 
(referenciar como taxa alta de 
gordura no sangue). 

 
SIM 

O colesterol 
(gordura no sangue) 
alto de preocupa? 

Q5 Em exames 
laboratoriais, 
o triglicerídeo 
já esteve alto? 

Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Esclarecer o triglicerídeo 
(taxa de massa no sangue).  
- Retirar o termo 
“laboratoriais”.   

 
SIM 

Em exames, o 
triglicerídeo (massa 
no sangue) já 
esteve alto? 

Q8 Fica 
apreensivo só 
de imaginar 
uma doença? 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Usar “preocupado” em vez 
de “apreensivo”. 

 
SIM 

Fica preocupado só 
de imaginar uma 
doença? 

Q9 No dia a dia, 
tem 
dificuldade 
para relaxar? 

Pertinência - Uma única pergunta sobre o 
nível de estresse no cotidiano 
já é suficiente para contemplar 
a resposta da pergunta que a 
pesquisa propõe. 

 
NÃO 

 
- 

Q10 Diante dos 
aconteciment
os, preocupa-
se com 
facilidade? 

Consistência; 
Clareza; 
Simplicidade; 
Objetividade; 
Vocabulário. 

- “Dos acontecimentos” é 
muito amplo; 
- Sugiro: “preocupa-se 
facilmente com os 
acontecimentos”.  

 
SIM 

Preocupa-se 
facilmente com os 
acontecimentos? 

Q13 Nos últimos 
anos, recebeu 
alguma 
informação 
sobre Pressão 
Arterial? 

Clareza; 
Simplicidade. 

- Especificar o que seria essa 
“informação” 
- Sugiro mudar para 
orientações de controle da 
pressão arterial. 

 
SIM 

Nos últimos anos, 
recebeu alguma 
orientação sobre a 
pressão arterial? 

Q18 Tem insônia 
que chega a 
incomodar 
durante a 
noite? 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Definir Insônia.  Tem falta de sono 
que chega a 
incomodar durante 
a noite? 

Q19 Nos últimos 
dias, ficou 
apreensivo ou 
angustiado 

Persistência; 
Consistência; 
Clareza; 
Objetividade;  

- Possivelmente boa parte das 
pessoas dirá sim a essa 
pergunta; 
- Usar “preocupado” em vez 

 
 

SIM 

Nos últimos dias 
ficou preocupado ou 
angustiado por 
alguma razão? 
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por alguma 
razão? 

Vocabulário. de “apreensivo”. 

Q20 Já procurou 
um pronto-
socorro 
devido algum 
“aperto no 
peito”? 

Vocabulário - Poderia acrescentar 
“dor/aperto no peito” 
- Usar o termo “hospital”, pois 
em alguns lugares não é 
comum o termo “pronto-
socorro”.  

 
 

SIM 

Já procurou o 
hospital devido 
alguma “dor ou 
aperto no peito”? 

Q21 Tem uma vida 
sem atividade 
física? 

Consistência; 
Clareza; 
Objetividade; 
simplicidade; 
Vocabulário. 

- Está muito subjetivo, sobre o 
que seria uma “vida” sem 
atividade física. 
- A pergunta “Você pratica 
alguma atividade física 
regularmente?” Expressa um 
discurso mais direto. 
- Sugiro: “realiza alguma 
atividade física?” 

 
 

SIM 

Realiza alguma 
atividade física? 

Q22 Utiliza carro 
ou moto para 
deslocamento 
de pequena 
distância? 

Clareza; 
objetividade. 

- Pode não ficar claro o que é 
pequena distância. Seria 
melhor expressar essa 
distância em metros ou 
quilômetros. 

 
 

SIM 

Utiliza carro ou 
moto para 
deslocamento de 
pequena distância 
como 500 metros? 

Q26  A sua 
alimentação 
tem como 
base, doces, 
carnes 
vermelhas e 
refrigerantes? 

Clareza; 
Objetividade; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Muito subjetivo sobre o que 
seria “base”. Deve ser mais 
específico. 
- A questão traz vários itens 
em uma única pergunta. A 
pessoa pode fazer uso de 
carnes vermelhas e não de 
doces, por exemplo, e esse 
formato pode induzir sempre a 
resposta NÃO. 

 
 
 

SIM 

Em sua 
alimentação, 
costuma comer 
alimentos ricos em 
açucares? 

Q27 Tem o hábito 
de ingerir 
alimentos 
salgados? 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Use “comer” em vez de 
“ingerir”. 

 
SIM 

Tem o hábito de 
comer alimentos 
salgados? 

Q28 Come frituras 
e/ou 
alimentos com 
conservantes
? 

Clareza - Talvez seja preciso explicar 
ao paciente o que é alimento 
com conservante a depender 
do seu grau de instrução. 

 
SIM 

Come frituras? 

Q29 Substitui a 
água por 
refrigerantes 
e/ou sucos 
encaixados? 

Consistência; 
Clareza; 
objetividade; 
vocabulário. 

- Os participantes dirão que 
não. Pois todos bebem água 
em algum momento do dia. 
- Se a ideia é questionar o 
quanto ele consome tais 
líquidos, não necessariamente 
há a substituição de um pelo 
outro. Portanto, acredito ser 
possível redigir de forma mais 
clara.  

 
SIM 

Nos intervalos das 
refeições principais, 
você substitui a 
água por 
refrigerantes e/ou 
sucos encaixados? 

Q30 Faz dietas 
para 
emagrecer 
sem 
acompanham
ento com um 
nutricionista? 

Clareza - Precisa melhorar a 
organização. Da forma como 
está induz a resposta. 

 
 

SIM 

Faz dieta para 
emagrecer 
acompanhado por 
um nutricionista? 

Q32 Na sua casa 
ou no 

Persistência; 
Consistência. 

- Não está claro a relação 
teórica do hábito de um 

 
 

 
- 



43 
 

trabalho, há 
alguém que 
fuma? 

habitante do mesmo lar com 
PA do entrevistado. 

NÃO 

Q33 Quando está 
preocupado, 
sente vontade 
de fumar? 

Consistência - É preferível um 
questionamento acerca de o 
paciente fumar ou se ele 
percebe o fumo interferindo na 
sua saúde. 
- Questionamento subjetivo. 

 
NÃO 

 
- 

Q34 Sente 
dificuldade 
para respirar 
quando está 
em local com 
fumantes? 

Consistência  
 

NÃO 

 
- 

Q38 Após a 
ingesta de 
bebida 
alcoólica, já 
sentiu algum 
desconforto 
em relação à 
saúde? 

Clareza; 
simplicidade; 
Vocabulário. 

- A pergunta deixa margem 
para respostas muito abertas. 
- Use “tomar” em vez de 
“ingesta”. 

 
 

SIM 

Após tomar bebida 
alcoólica, já sentiu 
algum desconforto 
em relação à 
saúde?  

Q39 Alguma vez 
sentiu que 
deveria 
diminuir a 
ingesta de 
bebida 
alcoólica? 

Consistência; 
Clareza; 
Vocabulário. 

- A pergunta induzirá uma 
resposta positiva, mesmo que 
o usuário não pense nisso.  
- Perguntar se a bebida 
alcoólica influencia 
direta/indiretamente no seu 
grau de estresse ou irritação.  

 
 

SIM 

Alguma vez sentiu 
que deveria diminuir 
o consumo de 
bebida alcoólica? 

Q41 Quando sente 
dor no dente, 
logo procura o 
dentista? 

Pertinência - Poderia agrupar essas 
perguntas com relação a visita 
ao dentista em menos 
perguntas para facilitar a 
participação e reposta do 
questionário por parte do 
paciente. 

 
 

NÃO 

 
- 

Q44 Costuma 
perguntar ao 
dentista sobre 
o 
procedimento 
a ser 
realizado? 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Use “o que vai ser” em vez 
de “procedimento”. 

 
 

SIM 

Costuma perguntar 
ao dentista sobre o 
que vai ser 
realizado? 

Q46 Durante o 
procedimento, 
sente-se 
receoso, 
como algo 
terrível 
estivesse para 
acontecer? 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- A palavra “terrível” coloca 
tudo em termos muito 
extremos. Um sinônimo 
poderá ser utilizado. 
- Use “tratamento” em vez de 
“procedimento”. 

 
 

SIM 

Durante o 
tratamento, sente-
se receoso como se 
algo ruim estivesse 
para acontecer? 

Q47 Fica 
apreensivo 
sobre se o 
tratamento vai 
resolver o seu 
problema? 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Use “preocupado” em vez de 
“apreensivo”. 

 
 

SIM 

Fica preocupado 
sobre se o 
tratamento vai 
resolver seu 
problema 

Q49 O 
procedimento 
odontológico 
é 

Clareza; 
Simplicidade; 
Vocabulário. 

- Algo doloroso pode ser 
traumatizante, mas 
traumatizante é diferente de 
doloroso. A pergunta precisa 

 
 
 

SIM 

No geral, o 
tratamento 
odontológico é 
doloroso? 



44 
 

traumatizante 
(doloroso)? 

ser reescrita.   
- É importante considerar qual 
procedimento. 
- Use “tratamento” em vez de 
“procedimento”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

  

O vocabulário e a clareza foram os requisitos mais destacados na análise do 

instrumento, seguido de simplicidade, sendo citados 17 vezes, no caso dos dois 

primeiros, e 11 no caso da última; o que mostra a necessidade das mudanças. Na 

prática, foram solicitadas modificações simples, esclarecimento de algumas 

palavras, deixando-as mais simples e de acessível compreensão, evitando-se 

complicações para o estabelecimento da comunicação ou a má interpretação, já que 

o questionário se propõe, também, a reflexão sobre saúde, práticas de cuidados e 

mudanças de costumes, prevenindo ou retardando alguns agravos (TESTON; et al., 

2013).  

A consistência e a objetividade tiveram 8 e 6 apontamentos, 

respectivamente, mostrando que o conteúdo revela profundidade de acordo com a 

temática, permitindo uma resposta pontual que demonstre, na realidade, as 

vivências de cada usuário. A pertinência foi pouco comentada, apenas 4 

comentários, tendo em vista que a base de construção do questionário foram os 

fatores de riscos, dentro do quadro clínico da PA, associados às vivências no 

atendimento odontológico. 

Quanto às sugestões dos especialistas, a grande maioria foi devidamente 

aceita e reorganizada no questionário; o que proporcionou um melhor entendimento 

e avaliação das questões, principalmente para a análise posterior. Porém 5 

perguntas foram mantidas, por acreditar-se que as formas como foram redigidas 

mostra na sua essência, a relevância e a representação do estresse, manifestações 

da dor e o consumo do tabagismo, na vida dos usuários em atendimento; o que 

poderá influenciar novos registros da PA.   

No parecer final acerca da segunda avaliação pelos especialistas, o 

checklist, baseado nos 06 requisitos de avaliação - Vocabulário, Simplicidades, 

Objetividade, Clareza, Consistência e Pertinência – e, com a apresentação dos 

domínios que fundamentaram os itens do questionário, foram obtidos os valores de 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) do instrumento, sendo este uma das 

ferramentas estatísticas mais utilizadas para a mensuração da confiabilidade de 
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medidas. Assim, como mostra a Tabela 5, o intervalo de confiança (IC) 95%, foi 

indicado pelas medidas, inferior e superior, para cada item. 

 

Tabela 5 - Valores de Coeficiente de Correlação                      

Intraclasse do instrumento por aspecto estudado. 

Aspectos CCI 
Intervalo de confiança 95% 

Inferior Superior 

Vocabulário 0,913 0,814 0,974 

Simplicidade 0,936 0,862 0,981 

Objetividade 0,961 0,917 0,988 

Clareza 0,900 0,778 0,973 

Consistência 0,966 0,924 0,991 

Pertinência 0,938 0,867 0,981 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
kappa geral = 0,868. 

 

Os aspectos avaliados se mostraram adequados perante a avaliação dos 

especialistas, todos acima de 0,9, já que quanto mais próximo de 1 melhor o nível de 

concordância entre os observadores, sendo que a clareza obteve o menor valor, 

porém dentro do nível considerado bom. Isso mostra o grande desafio que é 

transformar os aportes científicos em algo que mais aproxima o profissional de 

saúde com os usuários. Isso não significa rejeitar os aportes que a ciência traz para 

o desenvolvimento do cuidado, mas coloca-los diante de outras relações, já que o 

melhor cuidado é caracterizado pela sua contribuição para uma vida decente, e, não, 

pela sua cientificidade (GOMES; MERHY, 2014). 

 

4.1.3 AVALIAÇÃO PRÉ-TESTE 

 

Para execução do pré-teste a amostra foi realizada com 40 pessoas, 

correspondendo 10% da amostra total, em um município de pequeno porte da região 

auto-oeste, a fim de não repetir usuários para a AFE e AFC. A participação no 

atendimento odontológico foi de 75% para o sexo feminino e 25% para o masculino. 

A idade variou do mínimo 16anos para o máximo 57anos, apresentando média ± 

desvio padrão (35,80 ± 9,27); 42,5% relatam morar com o cônjuge, seguido de 35% 

na companhia dos pais; sozinhos 7,5% e outros 15%.  

Os participantes evidenciaram que 65% da amostra têm filhos; com renda 

42,5% para até um salário mínimo, 27,5% dois salários e 30% três ou mais; o 
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catolicismo foi a religião que predominou com 80%, evangélico com 12,5% e 7,5% 

para aqueles que consideraram não possuir qualquer vínculo com religião ou igreja; 

o grau de escolaridade mostrou que 52,5% chegaram ao nível médio, 25% nível 

superior, 20% fundamental e que apenas 2,5 não estudaram, e a frequência para a 

escola pública foi predominante com 92,5%. 

Desta forma, foram excluídas de comum acordo entre as pesquisadoras, 

quatro perguntas (Q8, Q14, Q42 e Q43), por provocar nos usuários uma 

interpretação limitada, a qual poderia comprometer a qualidade do instrumento. O 

quadro 4 destaca as perguntas excluídas. 

 

Quadro 4 – Perguntas excluídas com base na avaliação dos usuários, em nível de pré-teste 
– adequação cultural  
Item Pergunta 

08 Preocupa-se facilmente com os acontecimentos? 

14 Já percebeu algum inchaço, não provenientes de trauma, nos pés e/ou tornozelos?  

42 Durante o procedimento, sente-se receoso, como se algo ruim estivesse para acontecer? 

43 Fica preocupado sobre se o tratamento vai resolver o seu problema?  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.2 ESTUDO DA ANÁLISE FATORIAL 

 

Participaram do estudo 400 usuários, que foram atendidos em saúde bucal, 

na UBS de Pau dos Ferros/RN, sendo 200 para fatorial exploratória e 200 fatorial 

confirmatória. A Tabela 6 apresenta o perfil socioeconômico da amostra, 

identificando que as mulheres tiveram uma frequência importante com 271 pessoas, 

e que para a faixa etária a assistência odontológica consegue atender a diversidade, 

pois variou de 04 a 80 anos, dois extremos que tiveram seu atendimento garantido. 

Os usuários eram na sua maioria residentes no município o que fortalece a atenção 

básica, em que o atendimento acontece conforme área de abrangência inserida. 

A renda salarial dos usuários investigados foi baixa, pois 258 pessoas, 

apresentaram uma renda de até 1 salário mínimo, ou seja 64,5% dos assistidos. A 

religião católica predomina mais uma vez com 76,3%. E, quanto à escolaridade, 93% 

estudaram em escola pública, sendo que o grau de escolaridade mais citado foi o de 

nível fundamental com 48,5%, o que demonstra insatisfação educacional, já que a 

população que mais foi atendida foi a adulta de 19 a 59 anos, que deveriam 

ultrapassar esse grau educacional, que por várias razões não conseguiram. 
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Desta maneira, o acesso a bens materiais e informativos ficam limitados, em 

que a renda salarial consegue apenas manter a estabilidade do sustento e o nível de 

escolaridade, não conseguem ultrapassar o desconhecimento dos procedimentos 

odontológicos, gerando ansiedade, medo e desconforto em toda assistência. Assim, 

a equipe deverá estar atenta às condições socioeconômicas dos usuários, para que 

a educação em saúde possa ser estimulada e com isso, reduzir a ansiedade por 

meio da conversação, explicitação do procedimento e apresentação dos materiais e 

sua funcionalidade naquele momento.    

Tabela 6 – Caracterização socioeconômica dos usuários participantes 

da amostra para análise fatorial e confirmatória. 

VARIÁVEIS FREQ. % 

Sexo   
     Masculino 129 32,3 
     Feminino 271 67,8 
Idade   
     Média ± desvio padrão  34,9 ± 17,42 

     Mínimo – máximo  04 – 80 

Cidade   
     Pau dos Ferros 376 94,0 
     Outra 24 06,0 
Mora com   
     Pais 127 31,8 
     Sozinho 25 6,3 
     Cônjuge 216 54,0 
     Outros 32 8,0 
Filhos   
     Sim 250  
     Não 150  
Renda   
     Até um salário 258 64,5 
     Dois salários 96 24,0 

     Três ou mais  46 11,5 
Religião    
    Católico 305 76,3 
     Evangélico 63 15,8 
     Outra 26 6,5 
     Não tem 06 1,5 

Estado civil   

     Solteiro 168 42,0 
     Casado 198 49,5 
     Outra 34 8,5 
Escolaridade   
     Não estudou 17 4,3 
     Pública 372 93,0 

     Privada 11 2,8 

Grau de escolaridade   
     Não tem 17 4,3 
    Pré-Escola 1 0,3 
     Fundamental 194 48,5 
     Médio 144 36,0 
     Superior 44 11,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
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Assim, tem-se detalhadamente na Tabela 7, os valores de referências sobre 

o sexo em todas as faixas etárias estudadas, em que o sexo feminino se destaca 

nos cuidados referente à SB e todas residentes no município, o que demonstra 

seriedade da atenção básica para com esse público específico. Até porque ao longo 

da história, as políticas públicas de saúde estiveram voltadas para parcelas 

específicas da população tais como a saúde da mulher, da criança e do idoso. 

Fazendo refletir sobre as possibilidades de trabalhos futuro referente à população 

masculina, que tem participado de forma tímida na agenda das políticas de saúde.  

 

Tabela 7 – Valores de frequência simples e porcentagem das diferentes faixas etárias por 

sexo (n=400). 

Faixas etárias 

Mulheres  
n=271 (67,7%) 

 
Homens  

n=129 (32,3%) 

Freq. %  Freq. % 

Crianças  30 11,1  08 6,2 

Adolescentes  27 10,0  13 10,1 

Adultos 199 73,4  83 64,3 

Idosos 15 5,5  25 19,4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

  

4.2.1 PRODUTO DA ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA (AFE) 

 

A quantidade de variáveis utilizadas na compreensão da avaliação da PA no 

atendimento odontológico é relevante e melhor interpretada, quando se reduz a um 

número menor, seguindo o principio da parcimônia, no qual um número maior de 

variáveis observadas pode ser explicado por um número menor de hipóteses.  

As variáveis foram submetidas a um modelo de Análise Fatorial (AF), com o 

objetivo de reduzir uma grande quantidade delas observadas em um número menor 

de fatores, estes que são uma combinação linear das variáveis estatísticas originais. 

AF é uma técnica estatística multivariada, que estuda e define as correlações 

existentes entre as variáveis (itens/questões) que compuseram o questionário e que 

reduz a quantidade de variáveis observadas em um menor número de fatores 

(domínios), ou seja, permite que o questionário mensure a avaliação da PA no 

atendimento odontológico com um menor número de questões possíveis 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010). 
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Como maneira de verificar a adequabilidade dos dados para a aplicação da 

AF, procurou-se identificar a consistência interna, 40 variáveis, por meio do 

Coeficiente Alpha de Cronbach, que por sua vez, mede o grau da consistência 

interna baseada na correlação média entre as variáveis. Este é considerado o 

método mais comum para análise da confiabilidade dos dados, cuja ideia principal é 

que os indicadores individuais devam medir o mesmo constructo e serem inter-

correlacionados (ALMEIDA; SANTOS; COSTA, 2010). 

O valor assumido pelo Alfa está entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1 

estiver seu valor, maior é a fidedignidade das dimensões do constructo, sendo 0,7 

como mínimo ideal (CARVALHO et al., 2010). Com todas as variáveis, o valor 

encontrado na referida pesquisa foi 0,776. 

A AFE procura explorar a relação entre um conjunto de variáveis, 

identificando padrões de correlação, e oportunizando a criação de variáveis 

independentes ou dependentes, que podem ser utilizadas posteriormente em 

modelos de regressão (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010). O método de 

extração mais utilizado é a Análise dos Componentes Principais (ACP), que permite 

a identificação das medidas responsáveis pelas maiores variações entre os 

resultados, sem perdas significativas de informações. Transforma um conjunto 

original de variáveis em outro conjunto: os Componentes Principais (CP) de 

dimensões equivalentes. Essa transformação, em outro conjunto de variáveis, ocorre 

com a menor perda de informação possível, sendo que esta também busca eliminar 

algumas variáveis originais que possuam pouca informação (PRICHOA; RIBEIRO, 

2013). 

A AFE com os 40 itens do questionário após ACP, obteve várias baixas 

cargas fatoriais (<0,40) e comunalidades (<0,30), sendo indicativo de possíveis 

exclusões de variáveis. Assim, 19 questões foram excluídas por apresentarem 

cargas fatoriais e comunalidade abaixo do ponto de corte considerado neste estudo. 

Após a adequação das variáveis, foi realizada uma nova AF com os itens restantes, 

obtendo-se uma solução fatorial composta por cinco fatores com valores próprios 

(Eigenvalue) superiores a 1 (Critério de Kaiser), capazes de explicar conjuntamente 

61,33% da variância total.  

A adequação da análise fatorial foi testada por Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e 

pelo teste de esfericidade de Bartlett para conhecer se a matriz de correlação era 

fatorializável. O teste de KMO varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, melhor e, 
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0,6 como um limite razoável. Então, para interpretar o valor da estatística KMO, tem-

se: entre 0,90 e 1, excelente; entre 0,80 e 0,89, bom; entre 0,70 e 0,79, mediano; 

entre 0,60 e 0,69, medíocre; entre 0,50 e 0,59, ruim; e entre 0 e 0,49, 

inadequado (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010). E, o valor de esfericidade 

de Bartlett, com nível de significância mais próximo a zero (0,000), demonstra a 

adequação da análise fatorial ao conjunto de dados (CARVALHO; PEREIRA, 2007).  

Com indicador KMO acima de 0,7 e alta significância do teste de Bartlett 

(p<0,001), a adequação dos dados da presente pesquisa ao procedimento fatorial é 

a cabível. Neste ponto a consistência interna Alpha, com as variáveis restantes, foi 

refeita obtendo valor 0,710, ao qual foi considerado consistente, como consta na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Valores de KMO e Bartlett para as variáveis do questionário 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  0,710 

Bartlett´s Test of Sphericity Approx. Chi-square 1192,23 

 Df 210 

 Sig. 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

  Após a extração dos fatores, a matriz componente foi rotacionada com 

o método Varimax, um método ortogonal que facilita a interpretação dos dados 

(SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013). Foi possível reconhecer seis fatores, 

dotados de altas comunalidade (h2) (Tabela 9). As comunalidades representam a 

proporção da variância para cada variável incluída na análise que é explicada pelos 

componentes extraídos (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010). 

  

Tabela 9 – Solução fatorial com as cargas fatoriais, comunalidades, percentual de variância 
e alpha de Cronbach do instrumento avaliação da PA no atendimento odontológico.  

Questão Conteúdo 
Fatores 

   
I II III IV V VI 

Q18 
 
 

Faz atividade física com o 
educador físico, 
profissional habilitado? 

0,853 -0,012 -0,065 -0,034 0,029 0,006 0,735 

Q17 
 

Realiza alguma atividade 
física?   

0,841 -0,015 0,008 0,118 -0,103 0,054 0,734 

Q20 
 
 

Faz uso de algum 
energético para realizar 
atividades físicas? 

0,762 0,069 0,024 0,050 -0,010 0,124 0,604 

Q36 
 

Fica ansioso quando vai ao 
dentista? 

-0,043 0,793 -0,068 -0,038 0,093 0,238 0,702 

Q37 
 

Na sala de espera, 
enquanto aguarda sua vez 

-0,110 0,788 0,075 0,004 0,031 0,104 0,651 
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para ser atendido no 
gabinete odontológico, fica 
tenso? 

Q39 
 

Tem medo quando o 
dentista aplica a anestesia 
local? 

0,071 0,720 -0,059 -0,085 0,164 0,009 0,561 

Q40 
 

No geral, o tratamento 
odontológico é doloroso? 

0,146 0,598 0,001 0,006 0,155 
-

0,240 
0,461 

Q33 
 
 
 

Após tomar bebida 
alcoólica, já sentiu algum 
desconforto em relação à 
saúde? 

-0,043 -0,016 0,847 0,055 0,192 0,046 0,764 

Q32 
 

Já bebeu alguma bebida 
com álcool? 

0,061 -0,009 0,836 0,094 0,017 
-

0,020 
0,762 

Q34 
 
 

Alguma vez sentiu que 
deveria diminuir o consumo 
de bebida alcoólica? 

-0,058 -0,009 0,834 0,148 0,062 0,198 0,712 

Q9 
 
 

Realiza consulta médica 
para acompanhar a 
pressão arterial? 

0,235 0,045 0,007 0,823 0,063 0,069 0,744 

Q8 
 

Tem o hábito de verificar 
sua pressão regularmente? 

-0,018 -0,039 0,218 0,727 -0,090 
-

0,035 
0,588 

Q1 
 
 

Faz uso de medicamento 
para controlar a pressão 
alta? 

-0,166 -0,049 0,096 0,661 0,046 0,110 0,595 

Q10 
 
 

Nos últimos anos, recebeu 
alguma orientação sobre 
Pressão Arterial? 

0,224 -0,098 -0,028 0,629 0,319 0,193 0,490 

Q7 
 

No dia a dia, tem 
dificuldade para relaxar? 

-0,165 0,050 0,012 -0,011 0,807 
-

0,050 
0,684 

Q15 
 
 

Nos últimos dias, ficou 
preocupado ou angustiado 
por alguma razão? 

0,014 0,167 0,135 0,009 0,657 0,061 0,444 

Q14 
Tem falta de sono que 
chega a incomodar durante 
a noite? 

0,026 0,039 0,011 0,126 0,632 0,114 0,626 

Q11 
 
 

Nas atividades diárias, tem 
ficado cansado e sem 
forças? 

0,018 0,305 0,143 0,046 0,541 0,187 0,510 

Q4 
 
 

Em exames, o triglicerídeo 
(massa no sangue) já 
esteve alto? 

-0,065 0,050 0,035 0,085 0,043 0,780 0,482 

Q26 
 
 

Faz dietas para emagrecer 
acompanhado por um 
nutricionista? 

0,264 0,052 0,097 0,314 0,008 0,649 0,431 

Q3 
 

O colesterol (gordura no 
sangue) alto te preocupa? 

0,140 0,051 0,105 -0,036 0,303 0,619 0,601 

Valor Próprio (Eigenvalue) 3,589 2,688 2,390 1,598 1,368 1,246  

% Variância Total Explicada 17,091 12,798 11,382 7,609 6,516 5,932  

Alpha de Cronbach 0,785 0,727 0,807 0,714 0,654 0,554  

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
 

A carga fatorial dos itens indica o grau de correspondência entre o item e o 

fator, quanto maior seu número, maior é a representatividade do item no fator. As 21 
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varáveis alocadas nos seis fatores tiveram valores acima de 0,5, indicando que o 

item foi extraído com a variância correta.  

E a rotação varimax permitiu conhecer e reorganizar novos fatores, pois, 

inicialmente, tinha-se 9 e com a rotação evidenciou-se 6, com combinações de 

variáveis (questões) até então separadas. Assim, os fatores foram renomeados 

como: I- Atividade Física; II– Tratamento Odontológico; III– Álcool; IV– Pressão 

Arterial Sistêmica; V– Ansiedade; e, VI– Saúde Nutricional. O quadro 5 apresenta as 

variáveis (questões) alocadas em seus respectivos fatores (domínios). 

 

Quadro 5 – Domínios do questionário de avaliação da Pressão Arterial no atendimento 
odontológico pós análise fatorial exploratória. 
DOMÍNIOS 

I- Atividade Física 
Item 17: Realiza alguma atividade física? 
Item 18: Faz atividade física com o educador físico, profissional habilitado? 
Item 20: Faz uso de algum energético para realizar atividades físicas? 
 

II- Tratamento Odontológico 
Item 36: Fica ansioso, quando vai ao dentista? 
Item 37: Na sala de espera, enquanto aguarda sua vez para ser atendido no gabinete odontológico, 
fica tenso? 
Item 39: Tem medo, quando o dentista aplica a anestesia local? 
Item 40: No geral, o tratamento odontológico é doloroso? 
 

III- Álcool 
Item 32: Já bebeu alguma bebida com álcool? 
Item 33: Após tomar bebida alcoólica, já sentiu algum desconforto em relação à saúde? 
Item 34: Alguma vez sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida alcoólica? 
 

IV- Pressão Arterial Sistêmica 
Item 01: Faz uso de medicamento para controlar a pressão alta? 
Item 08: Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente? 
Item 09: Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial? 
Item 10: Nos últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão Arterial? 
 

V- Ansiedade 
Item 07: No dia a dia, tem dificuldade para relaxar? 
Item 11: Nas atividades diárias, tem ficado cansado e sem forças? 
Item 14: Tem falta de sono que chega a incomodar durante a noite? 
Item 15: Nos últimos dias, ficou preocupado ou angustiado por alguma razão? 
 

VI- Saúde Nutricional 
Item 03: O colesterol (gordura no sangue) alto te preocupa? 
Item 04: Em exames, o triglicerídeo (massa no sangue) já esteve alto? 
Item 26: Faz dietas para emagrecer acompanhado por um nutricionista? 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

A solução fatorial encontrada conseguiu explicar o modelo teórico, pois 

possui itens que se correlacionam entre si, apresenta-se parcimoniosamente, ou 
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seja, avalia a PA no atendimento odontológico com menor número de variáveis 

possíveis e carregam uma quantidade de variância acumulada em 61,328%, acima 

do valor estabelecido de 60,00%.  

Assim, existem diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento da 

elevação da PA, podendo ser classificados como não modificáveis e modificáveis. 

Entre os riscos não modificáveis, destacam-se a idade, hereditariedade, sexo e raça; 

já os modificáveis consistem em hábitos sociais, uso de tabagismo, bebidas 

alcoólicas, sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares e estresse (MATAVELLI, et 

al, 2014).  

Assim sendo, a prevenção primária da elevação da PA pode ser obtida 

através de mudanças no estilo de vida, através de atitudes, como: controle do peso 

corporal; redução da ingestão excessiva de álcool e sal; abandonando hábito de 

fumar; e prática regular de atividade física (OIGMAN; NEVES; GISMONDI, 2016). E, 

como um dos objetivos foi buscar os fatores influenciadores da variação dos níveis 

pressóricos, tem-se a apresentação dos domínios encontrados na AFE: Atividade 

Física; Tratamento Odontológico; Álcool; Pressão Arterial sistêmica; Ansiedade e 

Saúde Nutricional. 

  

4.2.1.1 ATIVIDADE FÍSICA  

 

A atividade física é necessária para a prevenção de doenças 

cardiovasculares, pois sua atuação no corpo humano favorece um melhor nível de 

circulação sanguínea e com isso a redução dos níveis elevados da PA. Daí surge à 

necessidade de apurar através do questionário a realização ou não da atividade 

física, no sentido de fortalecer comportamento saudável para melhoria da PAS. 

Conforme o American College of Sports Medicine (ACSM), que apontam: (a) 

redução da retenção do sódio renal e tônus simpático basal; (b) redução dos níveis 

das catecolaminas; e (c) liberação, pela musculatura esquelética, de substâncias 

vasodilatadoras na circulação (PITANGA; et.al, 2014). 

O aeróbio poderá ser uma opção para incentivo na regularidade das 

atividades, pois provoca importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas, 

que vão influenciar o sistema cardiovascular. Como a redução nos níveis de repouso 

da PA, principalmente para aqueles que têm a HA de grau leve a moderado, já que, 

por meio do treinamento físico, é possível para o paciente hipertenso diminuir a 
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dosagem dos seus medicamentos anti-hipertensivos ou mesmo ter sua PA 

controlada sem a adoção de medidas farmacológicas (MATAVELLI; et al., 2014).  

Então, a prática regular de atividades físicas proporciona uma redução 

crônica da PA sistólica (130 ± 3mmHg para 121 ± 2mmHg) e diastólica (69±3mmHg 

para 61±2mmHg), depois de um programa de treinamento de força 3 vezes por 

semana, durante 8 semanas (MATAVELLI; et al., 2014). E assim, o conhecimento da 

realidade dos usuários faz com que a equipe estimule a prática do exercício, a 

positividade das implicações na vida de quem a mantém de forma regular e a 

repercussão para níveis tensionais dentro dos padrões de normalidade, mesmo sob 

estresse emocional, tendo em vista a regularidade da circulação sanguínea. 

 

4.2.1.2 TRATAMENTO ODONTOLÓGICA 

  

A formação do CD tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício de competências e habilidades, tais como: integrar-se 

em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde; exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social; dentre outros (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002).  Porém, o que se tem visto na realidade, foge 

ao que é preconizado, pois seis equipes desempenharam a técnica pela técnica, não 

adentrando em atividades que sugerem promoção, proteção e articulação com o 

contexto social, despertando no usuário, sentimentos de medo, desconhecimento 

com o procedimento e sua finalidade e consequente níveis de ansiedade.  

Então, conhecer a vida dos usuários se faz necessário para elaboração 

coerente dos cuidados, assim o questionário proposto facilitará a organização do 

entendimento sobre as condições de saúde e comportamentos de riscos, capaz de 

influenciar de modo positivo ou negativo os níveis tensionais e traços de ansiedade 

durante o tratamento odontológico. Bem como, discutir em conjunto, o plano de 

tratamento, apontando riscos e benefícios, oportunizando ao usuário a opção da 

escolha.  

Foi constatada na pesquisa que a dor na grande maioria, estar associada à 

realização do procedimento, e não somente como queixa inicial dos pacientes, 

sendo a administração de solução anestésica local a ação citada como a mais 

dolorosa de todo tratamento. Então, nas unidades estudadas, tem-se a lidocaína a 
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2%, com ação iniciada entre 2 a 3 minutos, que proporciona pavor, em algumas 

pessoas e principalmente crianças, ocasionando assim, momentos estressantes, 

ansiosos, com consequentes níveis elevados da PA.   

Assim sendo, as pesquisadoras sugere que o plano de cuidados deve ser 

feito considerando as emoções, medo e a história atual e pregressa em SB. Pois, 

prevenir o aumento da PA é a maneira mais eficiente de combater qualquer 

intercorrência no atendimento (MATAVELLI, et al, 2014). 
 

4.2.1.3 ÁLCOOL 

 

O álcool se apresenta como fator causal em mais de 60 tipos de doenças e 

lesões, e como causa componente em mais de 200 códigos da 10ª Revisão da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10) (GARCIA; et.al, 2015). E, para HAS, é sabido que o consumo 

crônico de bebidas altera a PA, e se comporta como fator de riscos para hipertensão 

em homens e mulheres saudáveis sem outras DCV (TOFFOLO; MARLIÉRE; 

NEMER, 2013). Por isso, que a saúde deverá estar atenta para as devidas 

ocorrências e cronicidade na vida dos usuários, pois poderão estimular episódios de 

ansiedade e com isso interferir nos valores da PA e qualidade do atendimento 

odontológico.  

Então, o questionário vislumbra o conhecimento do consumo de álcool, no 

intuito de evitar possíveis alterações da PA, durante o atendimento, bem como a 

orientação para novos hábitos, minimizando as consequências geradas pelo 

exagero. Faz-se necessária a efetivação de políticas públicas já existentes, ações de 

promoção da saúde, compreendidas como estratégias de articulação transversal, 

com enfoque nos determinantes do processo saúde-doença da população, a fim de 

construir mecanismos que diminuam as situações de vulnerabilidade (MANGUEIRA; 

et al., 2015). 

 

4.2.1.4 PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (PAS) 

 

Os pacientes normotensos ou com a HAS compensada podem receber 

qualquer tratamento odontológico, já no caso dos pré-hipertensos, a PA deverá ser 

verificada por três sessões consecutivas e, uma vez observada níveis pressóricos 



56 
 

elevados, o paciente deve ser encaminhado ao médico para consulta. Os 

hipertensos no estágio I e II, na primeira sessão, devem ter sua PA verificada 

novamente 5 minutos após a primeira aferição e, se os níveis permanecerem 

elevados, deve ser encaminhado ao médico e nenhum procedimento odontológico é 

recomendado se forem mantidos níveis elevados (ARAÚJO; BAVARESCO, 2011). 

Porém, não é bem assim que acontece na realidade. A pesquisa revelou que 

a PA foi verificada apenas pela pesquisadora e que os usuários relatavam ser 

novidade, então não é rotina no serviço verificar a PA e detectar pacientes pré-

hipertensos, e que para os hipertensos a problemática é agravante, pois a PA 

deveria ser verificada no mínimo duas vezes em cada sessão e se comprovada 

índices elevados, o paciente necessitaria ser encaminhado ao médico para o devido 

acompanhamento. Caso contrário, expor-se-á o paciente em situações de urgências 

clínica e/ou complicações na assistência, que poderiam ser evitadas, se fossem 

mantidas as recomendações no serviço. 

Desta maneira, 75% dos CD habitualmente não verificam a PA dos 

pacientes, em nenhum momento da intervenção odontológica, sinal vital para o 

manejo clínico do usuário com HAS (ARAÚJO; BAVARESCO, 2011). Atestando a 

pesquisa, que aconteceu a verificação da PA, para poucas pessoas, consideradas 

hipertensas e que seriam submetidas a exodontia. Sendo adotados na prática 

clínica, os valores de PA até 180/110 mm Hg, como valores limites para realização 

de procedimentos sem avaliação médica imediata (ARAÚJO; BAVARESCO, 2011). 

 

4.2.1.5 ANSIEDADE 

 

O medo e a ansiedade são sentimentos comuns a pacientes que necessitam 

de tratamento odontológico, por isso a importância em considerar a queixa verbal, 

inquietação, agitação, palidez da pele, transpiração excessiva, sensação de 

formigamento das extremidades, hiperventilação, choro e aumento da PA e FC 

(MEDEIROS; RAMIRO; LIMA, et al. 2013). Tendo em vista que, a valorização das 

manifestações dos usuários irá condicionar o desenvolvimento das ações, ou seja, 

as intervenções serão mediadas pela representação do comportamento humano 

associado às verificações da PA e seus resultados.  

Assim a importância da observação do componente emocional nos 

pacientes submetidos ao tratamento surge como um diferencial clínico da mais alta 
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relevância, pois, conhecer, minimamente, o psiquismo dos pacientes, adquirir 

conhecimento aprofundado relativo ao quadro de ansiedade, saber o quanto este 

fato pode afetar não só a relação profissional/paciente, mas também na realização 

dos procedimentos a serem desenvolvidos tornam-se primordiais para quem deseja 

realizar um bom atendimento (PEREIRA et. al., 2013). Sabe-se que a assistência 

odontológica, em pacientes temerosos, é um grande desafio para o CD, e o 

conhecimento prévio sobre o paciente acerca dos comportamentos de riscos, facilita 

o trabalho, proporcionando o planejamento de ações coerentes para os devidos 

cuidados.  

Pensando em tudo isso, algumas avaliações da ansiedade frente ao 

tratamento odontológico têm sido utilizados, como exemplo a Escala de Ansiedade 

Dentária estruturado por meio de um questionário que aborda dados individuais, 

comportamentais e uma escala de ansiedade odontológica (COSTA, 2012). Assim, o 

questionário em estudo vem consolidar a importância da anamnese e a verificação 

da PA, pois já é dito e confirmado que o conhecimento da realidade do sujeito 

contribui para a efetivação de ações coerentes e resolutivas. E, a verificação da PA 

registra o quadro clínico, no processo da assistência, que, somados ao 

comportamento manifesto, prepara a equipe, antecipadamente, para possíveis 

alterações que possam evoluir para urgências clínicas. 

 

4.2.1.6 SAÚDE NUTRICIONAL 

 

Diversos estudos demonstram que há relação entre excesso de gordura 

corporal e determinados tipos de doenças. Estas são importantes causas de 

morbimortalidade, inclusive para DCV, que estão entre as principais responsáveis 

por mortes no Brasil e no mundo. Por isso, o interesse em aprofundar na anamnese, 

com base no questionário, o conhecimento sobre a nutrição dos usuários, no sentido 

de colher informações que direcione as orientações do profissional de saúde para 

uma alimentação saudável.    

Esta relação pode ser avaliada através do tipo de alimento em si ou por 

grupos alimentares, por seus nutrientes ou, ainda, por padrões alimentares. É 

importante, o Índice de Qualidade da Dieta (IQD) mostra-se como um instrumento de 

amplo potencial de uso na epidemiologia nutricional, pois é capaz de descrever e 

monitorar o padrão alimentar da população, e, consequentemente, subsidiar 
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intervenções adequadas (MOREIRA; et al., 2015). Com estratégias educativas e 

transformadoras de hábitos comportamentais que poderão influenciar nas condições 

de saúde. 

Assim, identificar as famílias vulneráveis à insegurança alimentar e 

compreender suas causas e seus efeitos é fundamental para encontrar formas 

viáveis de solução do problema (PEIXOTO; et al., 2014). O questionário avaliado 

proporciona a identificação das pessoas com ingesta inadequada de alimentos, 

detectando o alto consumo de alimentos ricos em açúcar, grande quantidade de sal 

e frituras. Isto vem possibilitar o planejamento e a implementação de ações 

educativas, no sentido de orientar o grupo, para a inserção de hábitos alimentares 

saudáveis. 

 

4.2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A ALTERAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

Para o ajuste das variáveis foi utilizado um modelo de regressão logística 

para estudar, de forma simultânea, os múltiplos efeitos que poderiam estar 

envolvidos na elevação da PA no atendimento odontológico. Em função do número 

de variáveis estudadas, inicialmente foram montados modelos logísticos para cada 

grupo, de acordo com características relevantes. Foram excluídas do modelo 

logístico as que apresentaram intervalos de confiança de grande amplitude nas 

estimativas da odds ratio, bem como as que apresentaram colinearidades.  

Compuseram a análise para o modelo final, as variáveis com nível de 

significância de p (<0,05). Foram reagrupadas em um modelo único e novamente 

avaliadas pelo método completo de remoção sucessiva das variáveis. Como medida 

de qualidade de ajuste de regressão logística foi utilizada o teste de Hosmer e 

Lemeshow, indicando que o modelo está ajustado. Como mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Prevalência da PA elevada, durante o  atendimento odontológico,  de acordo 

com as variáveis e valores do odds ratio, intervalo de confiança e significância estatística.   

Variáveis 

PA alta durante 
atendimento OR (IC95%) p-valor 

Sim (%) Não (%) 

Sexo     

     Masculino 31 (52,5) 51 (36,2) 1,95 (1,05 – 3,61) 
0,032* 

     Feminino 28 (47,5) 90 (63,8) 1 

Idade     



59 
 

     Criança 16 (27,1) 07 (5,0) 6,46 (2,45 – 17,03) 

<0,001
* 

     Adolescente 02 (3,4) 21 (14,9) 0,26 (0,06 – 1,20) 

     Adulto 35 (59,3) 99 (70,2) 1 

     Idoso 06 (10,2) 14 (9,9) 1,21 (0,43 – 3,40) 

Cidade     

     Pau dos Ferros 57 (96,6) 138 (97,9) 0,62 (0,10 – 3,80) 
0,633 

     Outra  02 (3,4) 03 (2,1) 1 

Mora com      

     Pais 22 (37,3) 54 (38,3) 1,83 (0,36 – 9,17) 

0,500 
     Sozinho 06 (10,2) 07 (5,0) 3,85 (0,58 – 25,30) 

     Cônjuge 29 (49,2) 71 (50,4) 1,83 (0,37 – 9,03) 

     Outros 02 (3,4) 09 (6,4) 1 

Filhos     

     Sim 31 (52,5) 86 (61,0) 0,70 (0,38 – 1,30) 
0,269 

     Não 28 (47,5) 55 (39,0) 1 

Renda     

     Até um salário 46 (78,0) 87 (61,7) 1,23 (0,44 – 3,42) 

0,039*      Dois salários 07 (11,9) 40 (28,4) 0,40 (0,11 – 1,42) 

     Três ou mais  06 (10,2) 14 (9,9) 1 

Religião      

     Não tem 0 (0,0) 02 (1,4) - 

0,457 
     Católica  41 (69,5) 106 (75,2) 1 

     Evangélico 13 (22,0) 20 (14,2) 1,68 (0,76 – 3,68) 

     Outra 05 (8,5) 13 (9,2) 0,99 (0,33 – 2,96) 

Estado civil     

     Solteiro 29 (49,2) 69 (48,9) 1 

0,968      Casado 26 (44,1) 61 (43,3) 1,01 (0,53 – 1,90) 

     Outra 04 (6,8) 11 (7,8) 0,86 (0,25 – 2,94) 

Escolaridade     

     Não estudou 05 (8,6) 05 (3,5) 2,55 (0,71 – 9,20) 

0,327      Pública 52 (89,7) 133 (94,3) 1 

     Privada 01 (1,7) 03 (2,1) 0,85 (0,08 – 8,38) 

Grau de escolaridade     

     Não tem 05 (8,5) 06 (4,3) 1,51 (0,43 – 5,29) 

0,053 
     Fundamental 39 (66,1) 71 (50,4) 1 

     Médio 12 (20,3) 53 (37,6) 0,41 (0,19 – 0,86) 

     Superior 03 (5,1) 11 (7,8) 0,49 (0,13 – 1,88) 

Procedimentos realizados     

     Restauração 23 (39,0) 79 (56,0) 0,38 (0,08 – 1,86) 

0,013*      Exodontia 20 (33,9) 16 (11,3) 1,66 (0,32 – 8,55) 

     Curativo provisório /              02 (3,4) 09 (6,4) 0,29 (0,03 – 2,52) 



60 
 

     Acesso canal 

    Raspagem e profilaxia 03 (5,1) 12 (8,5) 0,33 (0,04 – 2,36) 

     Aplicação de flúor 03 (5,1) 04 (2,8) 1 

     Exame clínico 07 (11,9) 18 (12,8) 0,51 (0,09 – 2,93) 

     Retirada de ponto 01 (1,7) 03 (2,1) 0,44 (0,02 – 6,70) 

Q17 Realiza alguma atividade física?     

     Sim 17 (28,8) 45 (31,9) 0,86 (0,44 – 1,68) 
0,665 

     Não 42 (71,2) 96 (68,1) 1 

Q18 Faz atividade física com o educador 
físico, profissional habilitado? 

    

     Sim 09 (15,3) 24 (17,0) 0,87 (0,38 – 2,02) 
0,759 

     Não 50 (84,7) 117 (83,0) 1 

Q20 Faz uso de algum energético para 
realizar atividades físicas? 

    

     Sim 0 (0,0) 05 (3,5) - 
0,143 

     Não 59 (100,0) 136 (96,5) 1 

Q36 Fica ansioso quando vai ao 
dentista? 

    

     Sim 32 (54,2) 64 (45,4) 1,42 (0,77 – 2,62) 
0,253 

     Não 27 (45,8) 77 (54,6) 1 

Q37 Na sala de espera, enquanto 
aguarda sua vez para ser atendido no 
gabinete odontológico, fica tenso? 

    

     Sim 27 (45,8) 61 (43,3) 1,10 (0,60 – 2,03) 
0,745 

     Não 32 (54,2) 80 (56,7) 1 

Q39 Tem medo quando o dentista aplica 
a anestesia local? 

    

     Sim 15 (25,4) 55 (39,0) 0,53 (0,27 – 1,04) 
0,066 

     Não 44 (74,6) 86 (61,0) 1 

Q40 No geral, o tratamento odontológico 
é doloroso? 

    

     Sim 16 (27,1) 33 (23,4) 1,21 (0,60 – 2,43) 
0,578 

     Não 43 (72,9) 108 (76,6) 1 

Q32 Já bebeu alguma bebida com 
álcool? 

    

     Sim 12 (20,3) 19 (13,5) 1,63 (0,73 – 3,63) 
0,221 

     Não 47 (79,7) 122 (86,5) 1 

Q33 Após tomar bebida alcoólica, já 
sentiu algum desconforto em relação à 
saúde? 

    

     Sim 10 (16,9) 29 (20,6) 0,78 (0,35 – 1,74) 
0,556 

     Não 49 (83,1) 112 (79,4) 1 

Q34 Alguma vez sentiu que deveria 
diminuir o consumo de bebida alcoólica? 

    

     Sim 19 (32,2) 45 (31,9) 1,01 (0,52 – 1,94) 
0,968 

     Não 40 (67,8) 96 (68,1) 1 

Q1 Faz uso de medicamento para 
controlar a pressão alta? 
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     Sim 12 (20,3) 08 (5,7) 4,25 (1,63 – 11,02) 
0,002* 

     Não 47 (79,7) 133 (94,3) 1 

Q8 Tem o hábito de verificar sua pressão 
regularmente? 

    

     Sim 18 (30,5) 35 (24,8) 1,33 (0,67 – 2,60) 
0,406 

     Não 41 (69,5) 106 (75,2) 1 

Q9 Realiza consulta médica para 
acompanhar a pressão arterial? 

    

     Sim 09 (15,3) 15 (10,6) 1,51 (0,62 – 3,67) 
0,360 

     Não 50 (84,7) 126 (89,4) 1 

Q10 Nos últimos anos, recebeu alguma 
orientação sobre Pressão Arterial? 

    

     Sim 09 (15,3) 19 (13,5) 1,15 (0,49 – 2,72) 
0,741 

     Não 50 (84,7) 122 (86,5) 1 

Q7 No dia a dia, tem dificuldade para 
relaxar? 

    

     Sim 14 (23,7) 34 (24,1) 0,97 (0,48 – 1,99) 
0,954 

     Não 45 (76,3) 107 (75,9) 1 

Q11 Nas atividades diárias, tem ficado 
cansado e sem forças? 

    

     Sim 09 (15,3) 31 (22,0) 0,63 (0,28 – 1,44) 
0,278 

     Não 50 (84,7) 110 (78,0) 1 

Q14 Tem falta de sono que chega a 
incomodar durante a noite? 

    

     Sim 12 (20,3) 20 (14,2) 1,54 (0,70 – 3,40) 
0,279 

     Não 47 (79,7) 121 (85,8) 1 

Q15 Nos últimos dias, ficou preocupado 
ou angustiado por alguma razão? 

    

     Sim 10 (16,9) 38 (27,0) 0,55 (0,25 – 1,20) 
0,131 

     Não 49 (83,1) 103 (73,0) 1 

Q3 O colesterol (gordura no sangue) alto 
te preocupa? 

    

     Sim 07 (11,9) 28 (19,9) 0,54 (0,22 – 1,32) 
0,175 

     Não 52 (88,1) 113 (80,1) 1 

Q4 Em exames, o triglicerídeo (massa no 
sangue) já esteve alto? 

    

     Sim 01 (1,7) 03 (2,1) 0,79 (0,08 – 7,78) 
1,0 

     Não 58 (98,3) 138 (97,9) 1 

Q26 Faz dietas para emagrecer 
acompanhado por um nutricionista? 

    

     Sim 02 (3,4) 05 (3,5) 0,95 (0,18 – 5,06) 
1,0 

     Não 57 (96,6) 136 (96,5) 1 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

* Significância estatística (p<0,05); OR (IC95%)= Odds Ratio  (intervalo de confiança a 95%) 

 

Em primeira análise, as variáveis com significância estatística foram: Sexo 

com p-valor (0,032); Idade (<0,001); Renda (0,039); Procedimento realizado (0,013); 
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Q1 (0,002); e Grau de escolaridade (0,053), que estará sendo considerado pela 

grande proximidade com p<0,05. 

Assim, tem-se que a promoção da saúde masculina continua sendo um 

desafio para os serviços de APS, pois a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem revela que homens podem apresentar mais riscos e morrem mais 

precocemente que mulheres, e recorrem significativamente menos aos serviços de 

saúde, particularmente de APS (SOUZA; et al., 2015). Dados que corroboram com 

os encontrados na pesquisa, pois o serviço de saúde não se encontra apto a atender 

a população masculina dentro de suas especificidades, sendo incluídos na saúde do 

adulto de modo geral e quando crianças ou adolescentes ficam a mercê de um 

entendimento profissional que o direciona para a pediatria ou clínica médica.  

De fato, os homens vão pouco ao serviço de saúde, sendo identificados na 

pesquisa, 129 homens em um total de 400 usuários. O que reflete uma não adesão 

dos mesmos a cuidados de preventivos à doenças e promoção à saúde. Culminando 

com tratamentos especializados e com maiores riscos de morrerem precocemente 

devido o não cuidado na atenção básica. 

O OR no caso do grupo masculino foi de 1,95; por isso a importância em 

preconizar uma assistência atenta a esse público, visualizando fatores de riscos 

associados e comportamentos adversos para o atendimento odontológico, uma vez 

que a prevalência de HAS entre homens e mulheres é semelhante, porém com uma 

taxa mais elevada nos homens, até os 50 anos, como mostra a pesquisa que 

investigou a extensão da Doença Arterial Coronariana (DAC) em homens e mulheres 

com e sem HAS. Os resultados dessa pesquisa revelam que dos 509 pacientes, 369 

(72,5%) eram hipertensos, 41,7% eram do sexo masculino e 30,8 feminino 

(OLIVEIRA; et al., 2015).  

As crianças foram o grupo em destaque, pois se percebeu as manifestações 

de tensão e medo, em todo processo de intervenção odontológica. O OR foi 6,46, 

considerado alto, com grandes chances para acontecer uma crise hipertensiva. Os 

aspectos psicológicos podem ser influenciadores da percepção que eles têm do 

atendimento, de modo que o nível de ansiedade, o estado de atenção e as emoções 

podem fazê-lo superestimar a dor que sentiram, em outros momentos, ou sentirão a 

serem submetidos ao tratamento (COSTA; RIBEIRO; CABRAL, 2012).  

A cárie dental, uma das doenças crônicas mais comuns da infância, deve ser 

considerada como uma doença passível de prevenção, podendo ser paralisada e até 
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mesmo potencialmente revertida quando detectada e controlada em seus estágios 

mais precoces. Sabe-se que o tratamento reabilitador costuma ser um desafio para a 

Odontopediatra, pois a pouca idade da criança geralmente implica em baixa 

colaboração e cooperação, durante os procedimentos, podendo resultar em 

insucesso (MIYATA; et al., 2014). 

Com efeito, a cárie foi condição prevalente nos usuários da odontologia, pois 

a restauração assumiu 51% dos procedimentos realizados, somando todas as faixas 

etárias, o que faz refletir sobre os cuidados preventivos, observados apenas em 

duas unidades de saúde, nas quais a equipe explicava didaticamente para os pais 

e/ou responsáveis e as crianças os cuidados com as escovações e higiene oral. Até 

porque, as crianças estavam sempre chorosas, rebeldes e visivelmente 

amedrontadas com o procedimento, dificultando o andamento de toda a assistência. 

Os dados socioeconômicos revelam variáveis que afetam o manejo da PA, 

entre elas, a renda familiar e escolaridade que se evidenciam, nessa pesquisa, com 

OR 1,23 e 1,52 respectivamente. Há outras variáveis que sugerem o fenômeno da 

não adesão ao tratamento anti-hipertensivo, ser complexo por vários fatores, de 

maneira específica, a baixa condição financeira, nível de escolaridade, 

conhecimento sobre a doença e regime terapêutico (SILVA;  et al., 2016). 

Assim, as transformações demográficas, sociais e econômicas pelas quais 

passa a sociedade brasileira impactam nas condições de vida e saúde da 

população, ao mesmo tempo em que geram novas demandas para o sistema de 

saúde do País, pressionando-o, no sentido de adaptar-se ao novo perfil de 

necessidades. O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.052, em 2014, 

segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua). 

E, o Rio Grande do Norte obteve 695,00 reais (G1 SÃO PAULO, 2015).  

Corroborando com os dados da pesquisa, em um total de 200 usuários, foi 

obtido 66,5% com renda de até um salário mínimo, o que torna insuficiente para a 

resolutividade das necessidades de saúde apresentadas. Tal situação tem revelado a 

não adesão ao tratamento, a qual pode ser explicada devido ao custo de certos 

medicamentos que dificulta o acesso para aqueles com pouco recurso financeiro, 

mesmo com o acesso gratuito a certos medicamentos, pelo SUS, existem algumas 

limitações, como a falta de conhecimento do direito ao medicamento e falta de 
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adequação da prescrição médica às condições financeiras do paciente (SILVA;  et 

al., 2016). 

Em se tratando do grau de escolaridade, estudos mostram que portadores 

de HAS com conhecimento sobre a sua morbidade apresentam maior autonomia no 

monitoramento dos níveis pressóricos, aderem melhor ao tratamento e, 

consequentemente, possuem níveis tensionais mais controlados (MOTTER; 

OLINTO; PANIZ, 2015). Assim, a compreensão da necessidade da utilização do 

medicamento e da maneira correta de usá-los influencia no entendimento das 

informações e interação do usuário com o profissional de saúde durante a consulta 

médica e sua prática no dia a dia.  

A análise ressalta que 5,5% da amostra não tem grau de escolaridade, 

dificultando o entendimento e comprometimento destes com os fatores de riscos 

associados ao aumento da PA, nas atividades diárias; e, com isso, podem ter 

contribuído para a elevação durante, o atendimento odontológico, tendo em vista 

que a compreensão sobre esses fatores de riscos podem ser limitantes, e esses 

desencadeiem traços de ansiedade durante a realização do tratamento dental. É fato 

que a baixa escolaridade está associada à maior prevalência de HAS, além de maior 

risco de lesão em órgãos alvo e eventos cardiovasculares, como resultado do menor 

acesso aos cuidados de saúde (SOUZA; et al., 2015). 

Desse modo, faz-se necessário intervir com iniciativas de educação para 

saúde, uma ferramenta que os profissionais de saúde devem adotar com vistas ao 

atendimento integral, tendo por base não apenas a transmissão de conhecimento 

historicamente acumulado, mas uma educação que trabalhe na perspectiva da 

construção de conhecimentos e de qualidade de vida para todos aqueles que a 

integram (TESTON; et al., 2013). 

No que concerne a pacientes submetidos à exodontia com alto ou baixo 

nível de ansiedade odontológica, o OR foi de 1,66, com percepções de dor relativas 

ao tratamento, havendo, com isso, alterações da PA, como mostram outros 

trabalhos, em que os sujeitos submetidos a exodontia apresentaram altos escores 

na escala de ansiedade odontológica, relatando dor, tanto a esperada como a 

percebida (COSTA; RIBEIRO; CABRAL, 2012). Pode-se afrontar, como uma das 

prováveis causas, a anestesia local, já que os pacientes ansiosos indicaram maior 

intensidade e maior duração de dor quando recebiam injeção do anestésico. 
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Ao se considerar a primeira pergunta constante no instrumento: Faz uso de 

alguma medicação para controlar a PA alta? Pressupõe-se que, quando o 

diagnóstico da HAS é estabelecido, se faz necessária à adesão do paciente ao 

tratamento, considerando que o não seguimento do regime terapêutico pode 

repercutir de forma negativa e, sua não adesão mostra-se como um fenômeno 

complexo e multidimensional, em que o tratamento não se restringe à terapia 

medicamentosa e ao seguimento das prescrições dos profissionais de saúde, mas, 

associado a isso, acrescenta-se a inclusão de hábitos saudáveis (SILVA;  et al., 

2016). 

O OR no caso desse questionamento foi de 4,65, revelando que a qualidade 

de vida dos indivíduos hipertensos está fortemente relacionada à forma como a sua 

PA está controlada, pois os sintomas causados pelo controle pouco satisfatório da 

doença limitam a execução das atividades diárias habituais, implicando, assim, em 

dificuldades financeiras, baixa autoestima, sensação de incompetência, isolamento 

social, entre outras. Há alguns estudos que avaliaram a qualidade de vida de 

indivíduos hipertensos os quais sugeriram que o próprio quadro crônico, efeitos 

secundários da terapia medicamentosa e as complicações clínicas interferem no 

estado físico, emocional, intelectual, bem como na interação social e nas atividades 

da vida diária (HANUS; et al., 2015). 

Assim, as manifestações de ansiedade e traços de personalidades estão 

entre os fatores de risco conhecidos para HAS. A maior magnitude dos aumentos 

pressóricos foi percebida, quando o hipertenso era levado a expressar os 

sentimentos de modo direto, levando à conclusão de que situações socialmente 

desafiadoras e estressantes podem alterá-los, dependendo do nível de controle que 

os respondentes exercem sobre suas emoções. E, assim, o estado emocional 

alterado pode desencadear níveis de ansiedade, e, com isso, o aumento da PA no 

decurso das intervenções odontológicas e/ou incidência de enfermidades 

cardiovasculares (QUINTANA, 2011). 

Algumas variáveis analisadas não obtiveram a significância estatística para 

p<0,05; e OR (intervalo de confiança a 95%); porém serão consideradas para a 

reflexão, tendo em vista que, associadas a outras, influenciam o aparecimento de 

oscilações da PA, que, no atendimento odontológico, poderão ocasionar 

emergências clínicas; e, por isso, a equipe deverá estar ciente.  
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De início, tem-se Q8: Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente? 

Q9: Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial? e, Q10: Nos 

últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão Arterial? 

As respostas a essas questões, que trata da preocupação com as medições 

da PA, revelaram que esta se mostrou esquecida pelos usuários, pois era verificada 

apenas quando, e por alguma razão, o usuário ia se consultar com o profissional 

médico ou enfermeiro, e que, no atendimento pelo CD, esta nunca tinha sido 

verificada até então. Alerta-se, com isso, a importância da verificação da PA, pois, 

além de ser um dos sinais vitais, é o método diagnóstico recomendado para 

identificar a hipotensão e HAS, devendo ser realizada por pessoas habilitadas e em 

toda a assistência de saúde (TIBÚRCIO; et al., 2015). Por isso, são pertinentes as 

recomendações de que os usuários procurem uma unidade de saúde, sempre que 

apresentarem alguns sinais e ou sintomas não condizentes com os padrões 

habituais, para fazer a monitorização. 

Todavia, além da monitorização ambulatorial, tem-se a monitoração 

residencial da PA (MRPA), que passou a ser aceita, em diferentes diretrizes, como 

método eficaz para determinação da PA usual, e como ferramenta útil à 

estratificação do risco cardiovascular. Esse método propedêutico de baixo custo 

apresenta um potencial uso clínico, em diferentes cenários, como no 

estabelecimento do diagnóstico e prognóstico da HAS, na hipertensão do 'avental 

branco' e 'mascarada', na avaliação dos níveis tensionais, hipertensão resistente, e 

na avaliação da adesão ao tratamento anti-hipertensivo, como guia para 

intervenções farmacológicas (ALMEIDA; et al. 2014).  

No entanto, o acompanhamento pela equipe de saúde não poderá ser 

excluída dos cuidados, e este deverá acontecer de forma horizontal, acompanhado 

por orientações sobre o todo que constitui a patologia: limites para os níveis 

pressóricos, fatores de riscos associados e comportamentos predispostos à 

instabilidade da PA.  Isso porque, a integralidade compreende a superação da 

dicotomia entre o preventivo e o curativo, além de garantir a acessibilidade do 

cidadão a todos os níveis de complexidade dos serviços/ações de saúde existentes, 

com abordagens emancipatórias, capaz de tornar as pessoas livres e autônomas 

para suas decisões (TESTON; et al., 2013). 

Para o questionamento Q26: Faz ou fez dietas para emagrecer 

acompanhado por um nutricionista? Foram obtidas várias respostas negativas, 



67 
 

porém, quando questionadas pela continuidade da conversa, foi percebido que em 

alguns casos, a dieta foi realizada por conta própria e com restrição de alimentos, o 

que torna inviável a manutenção de uma alimentação saudável. Pode-se afirmar que 

a dislipidemia é outra preocupação com relação a esses usuários, já que foi 

frequente, em ambos os sexos, sendo que o triglicerídeo alto, geralmente é maior 

nos homens hipertensos e o HDL, mais elevado nos normotensos (OLIVEIRA; et al., 

2015). 

A ingestão excessiva de sal foi identificada como um importante fator de 

risco para DCV; assim a orientação teve como base a restrição de sódio para a 

prevenção e o controle da HAS, pois a redução do consumo de alimentos ricos em 

sódio causa uma redução significativa na PA (BARROS; et al. 2014). Tal redução 

diminui a mortalidade por DCV, como mostra o estudo com indivíduos de um lar de 

idosos no nordeste de Taiwan, os quais foram divididos em dois grupos: o primeiro 

grupo recebeu um sal com baixo teor de sódio e enriquecido com potássio, e o outro 

grupo recebeu apenas sal comum. O grupo experimental apresentou uma 

significativa redução na mortalidade por DCV (BARROS; et al. 2014). 

Na sociedade atual, o álcool continua sendo usado pela maioria das pessoas 

de uma forma recreativa e, por alguns grupos, de maneira rotineira; por isso, fez-se 

os questionamentos, Q32: Já bebeu alguma bebida com álcool? Q34: Alguma vez 

sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida alcoólica?, que preconizam a 

visualização da relação álcool e paciente, identificando o álcool como agente 

impulsionador para a alteração da PA, associado a outros elementos.  

O I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na 

População Brasileira mostrou que 38% dos homens adultos declararam adotar 

tipicamente consumo de risco (mais de cinco doses) ao beber, enquanto o índice foi 

de 17% para mulheres. Dentre os homens adultos, 14% podem ser considerados 

dependentes de álcool, 4% das mulheres; somados uso nocivo e dependência, a 

proporção é de cerca de quatro homens para uma mulher. Em suma, os problemas 

com o álcool atingem principalmente os homens (SOUZA; et al., 2015); por isso a 

preocupação, no sentido de identificar, o problema e pensar estratégias de 

transformação comportamental, evitando, assim, intercorrências no atendimento.  

No que tange a atividade Física, nas respostas às questões: Q17: Realiza 

alguma atividade física? E, Q18: Faz atividade física com o educador físico, 

profissional habilitado? Percebe-se que os usuários têm uma preferência pelas 
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caminhadas, de modo que é a atividade mais praticada, mas a grande maioria não 

tem acompanhamento profissional habilitado. É válido destacar que quaisquer 

manifestações de exercícios físicos, danças, esportes e práticas recreativas, são 

benéficos e relevantes para o organismo humano, pois promovem saúde, bem-estar 

e qualidade de vida.  

A prática regular de atividades físicas é parte primordial das condutas não 

medicamentosas de prevenção e tratamento da HAS. Segundo diretrizes nacionais e 

internacionais, todos os pacientes hipertensos devem fazer exercícios aeróbios 

complementados pelos resistidos, como forma isolada ou complementar ao 

tratamento medicamentoso. E, em se tratando de pessoas acima dos 35 anos de 

idade e idosos, é imprescindível que aconteça uma mudança comportamental em 

relação ao que é observado hoje, no sentido de passar a utilizar a prática de 

exercícios físicos na prevenção das DCNT (MATAVELLI; et al., 2014). 

A ansiedade se apresenta como um importante indicador de risco à saúde, 

contribuindo para uma precária condição de SB; por isso se pensou nas perguntas: 

Q36: Fica ansioso, quando vai ao dentista? Q37: Na sala de espera, enquanto 

aguarda sua vez para ser atendido no gabinete odontológico, fica tenso? Pesquisas 

indicam que indivíduos altamente temerosos não apresentam boa saúde dental, 

quando comparados aos indivíduos não temerosos. A ansiedade pode desencadear 

um ciclo que se inicia com a evasão ao tratamento, acarretando um mal estado de 

SB, redução da autoestima, desmotivação para encarar a sociedade e para buscar 

atendimento adequado; reduzindo, então, a qualidade de vida destes sujeitos 

(BOTTAN; et al., 2015). 

Pensando nisso, a pesquisa mostra que os usuários ficam ansiosos, quando 

vão ao dentista, e, por isso, retardam a ida ao consultório, relatando que, na sala de 

espera, ficam tensos ao escutar a caneta de rotação, lembrando-se de eventos 

anteriores com experiência dolorosa, ideias negativas, histórias traumatizantes 

repassadas por outras pessoas. Além disso, há o desconhecimento em relação aos 

procedimentos odontológicos, tendo em vista que, em alguns relatos, os usuários, 

dizem que o profissional dentista não explica os procedimentos executados. Com 

isso a assistência odontológica fica prejudicada.  

Assim, para melhor compreender esse aspecto, perguntou-se: Q39: Tem 

medo quando o dentista aplica a anestesia local? Q40: No geral, o tratamento 

odontológico é doloroso? Quanto à esta última, as respostas, não são novidade, 
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sendo a opção “às vezes” a mais aceita, pois a dor esteve associada ao 

procedimento realizado e não necessariamente em todos os procedimentos. Assim, 

a dor tem sido percebida por um número significativo de indivíduos em seus 

tratamentos odontológicos, não ocorrendo em consequência apenas de 

procedimentos invasivos, apesar de estar associada a esses, mas também, ao uso 

da anestesia (COSTA; RIBEIRO; CABRAL, 2012). 

As injeções anestésicas e as cirurgias orais menores, como a exodontia, 

reforçam a possibilidade de ambos estarem entre os procedimentos mais dolorosos 

(COSTA; RIBEIRO; CABRAL, 2012). Assim, a capacidade e o cuidado do CD em 

controlar, a cada atendimento, a dor do paciente e a sua ansiedade terão 

repercussão direta na percepção da dor que o paciente venha a sentir em consultas 

subsequentes. Isso porque a experiência odontológica dolorosa passada não é 

apenas a fonte de ansiedade odontológica, mas, também, a dor no atendimento 

atual, de modo que a intensidade da dor percebida pelo paciente, durante a 

anestesia local, pode ser a dor que ele sentiu em anestesia anterior (CABRAL, 

2015). 

 

Tabela 11 – Variáveis que permaneceram no modelo final da análise multivariada. 

Variável OR Ajust. IC- 95% P 

Sexo    

     Masculino 3,04 1,44 – 6,41 0,003 

     Feminino 1   

Idade    

     Criança 10,43 3,69 – 29,48 <0,001 

     Adolescente 0,29 0,06 – 1,38 0,123 

     Adulto 1   

     Idoso 0,27 0,06 – 1,12 0,073 

Q1    

     Sim 9,78 2,95 – 32,44 <0,001 

     Não 1   

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

OR Adjust.-  Odds Ratio ajustado; Hosmer e Lemeshow (χ2 = 9,260 ; gl = 05 p= 0,099);  

IC- 95 – Intervalo de confiança de 95 %. 

 

Com isso, as variáveis, que permaneceram no modelo final da análise 

multivariada e que estão envolvidos na prevalência do aumento da PA no 
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atendimento odontológico, foram: Sexo masculino possuindo o OR Ajust. (3,04), 

Idade infantil (10,43) e o questionamento que investiga o uso de medicação para 

controlar a PA alta com o OR (9,78), como mostra a Tabela 9. 

Assim, os modelos de masculinidade e a maneira como se dá a socialização 

masculina chamou a atenção, nesse estudo, pois podem fragilizar ou mesmo afastar 

os homens das preocupações com o autocuidado e a busca dos serviços de saúde, 

principalmente o bucal. Sabe-se que a população masculina acessa o sistema de 

saúde, quando o problema está instalado, de modo que necessita de atendimento 

recuperatório; assim sendo esse acompanhamento, durante o atendimento bucal, 

propicia o fortalecimento e a qualificação da atenção primaria, na perspectiva de 

assegurar a promoção e a prevenção da saúde contra as enfermidades evitáveis, 

não se concentrando apenas na recuperação (OLIVEIRA; BARBOSA; RODRIGUES, 

2016). 

Em se tratando das crianças, já existem especulações de que a infância se 

constitui em um período crítico para o desenvolvimento da ansiedade, cujo estado 

representa uma das formas mais comuns de psicopatologia infantil, principalmente 

no atendimento odontológico. Desse modo, os resultados também apontaram que as 

crianças sentem-se ameaçadas e essa sensação ocorre desde a expectativa de ir ao 

cirurgião dentista, passando pela sala de espera, até chegar ao procedimento clínico 

em si, gerando ansiedade, medo ou até mesmo verdadeira aversão ao tratamento 

(MARQUES; GRADVOHL; MAIA, 2010). 

No que concerne às pessoas com a HAS, o estudo confirmou o que já era 

esperado, ou seja, a crise hipertensiva, durante o atendimento odontológico, está 

associada, na maioria das vezes, à ansiedade, resultando em aumento da PA, que 

integrado a sinais e sintomas, como: cefaleia, mal-estar, ansiedade, falta de ar, dor 

no peito, tosse e tontura, constituem um quadro clínico de emergência hipertensiva 

que estando acima de 180x110mmHg pode provocar lesão aguda de algum órgão-

alvo (MOTTER; OLINTO; PANIZ, 2015). 

Portanto, o sentimento de ansiedade ou medo se faz presente no tratamento 

odontológico, sendo necessária a obtenção do conhecimento sobre a influência da 

ansiedade no estado geral do paciente, no sentido de evitar complicações cirúrgicas, 

síncope, aumento excessivo da pressão, hemorragia, entre outras. Além do mais, o 

controle da ansiedade aperfeiçoa o tratamento, já que um paciente, sem traços de 
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ansiedade, torna-se mais cooperativo e sente menos sensações dolorosas; o que 

confere conforto ao paciente e segurança ao profissional (MEDEIROS; et al., 2013). 

 

4.2.3 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA (AFC) 

 

Assim, conhecidos os fatores, tem-se a AFC, que foi realizada com os 

demais da população, qual sejam 200 usuários em atendimento odontológico. O 

desenvolvimento dessa análise é útil à validação individual dos constructos 

(fatores/domínios), sendo que os relacionamentos entre as variáveis observadas e 

os seus constructos foram estimados, utilizando-se o método da máxima 

verossimilhança robusta (ML - Maximum likelihood), para buscar valores de maneira 

a maximizar a probabilidade dos dados da amostra. Assim, a AFC procurou analisar 

e confirmar a estrutura anteriormente obtida pela análise fatorial exploratória (Tabela 

9).  

O diagrama de caminhos (Figura 02) demonstra o grau de ajustamento 

global do modelo de χ2/gl com 1,535, pois, o χ2 (qui-quadrado) testa a probabilidade 

de o modelo teórico se ajustar aos dados, de modo que quanto maior este valor pior 

o ajustamento. Esse modelo tem sido pouco empregado na literatura, sendo mais 

comum considerar sua razão em relação aos graus de liberdade (χ2/gl) (RUFINE; et 

al., 2013). Neste caso, valores até 3 indicam um ajustamento adequado. 

O Índice de Qualidade do Ajuste (GFI) e o Índice de Qualidade do Ajuste 

Ajustado (AGFI), que são ponderados em função dos graus de liberdade do modelo, 

com respeito ao número de variáveis consideradas, recomendam valores superiores 

ou próximos a 0,95 e 0,90, respectivamente. O CFI é um índice comparativo, 

adicional, de ajuste ao modelo, com valores mais próximos de 1 indicando melhor 

ajuste, com 0,90 sendo a referência para aceitar o modelo (GOUVEIA; et al., 2010). 

Razão F²/g.l. é considerada uma qualidade de ajuste subjetiva. Um valor 

inferior a 5,00 pode ser interpretado como indicador da adequação do modelo 

teórico para descrever os dados. Com relação aos valores da Raíz quadrada média 

do erro de aproximação (RMSEA), este recomenda valores próximos a 0,06 e 0,08, 

respectivamente, com seu intervalo de confiança de 90% (IC90%) (GOUVEIA; et al., 

2010). 
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Figura 02 – Modelo fatorial. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Assim, o modelo desta pesquisa, se apresentou com um bom ajuste, 

expressando que o modelo encontra-se ajustado e que a Tabela 12 mostra os 

indicadores padrão e os resultados encontrados para a qualidade do ajustamento do 
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modelo proposto. Os dados encontrados afirmam que acontece o ajustamento na 

realidade dos dados e que os valores estão dentro dos cortes estabelecidos para o 

modelo estrutural; desse modo, os fatores existem, influenciam e são pertinentes, 

porém serão necessários mais fatores para melhor ajustá-los.  

 

Tabela 12 – Medidas de Ajustamento Gráfico 1 
ÍNDICES E QUALIDADE DE 

AJUSTES 
VALORES PADRÃO* MODELO DE 

MENSURAÇÃO 

MEDIDA DE AJUSTAMENTO 
ABSOLUTO 

  

       – Qui-quadrado - 271,636 

    gl  - Graus de liberdade - 177 

        / gl - Qui-quadrado sobre graus 
de liberdade 

Valores abaixo de 5,0 
1,535 

    GFI – Índices de qualidade do 
ajuste 

Inferior a 0,8 
0,884 

    RMSEA – Raíz do erro quadrático 
médio 

Intervalo desejável é de 0,08 ou 
menos, sendo que o valor de 
referência máximo aceitável é 

0,10 

0,052 

Medidas do ajustamento incremental   

    CFI – Índice de ajustamento 
comparativo 

Valores a partir de 0,90 
0,910 

    IFI – Índice de ajuste incremental Valores a partir de 0,90 0,911 

    TLI – índice Tucker-Lewis Valores a partir de 0,90 0,900 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

* (HAIR; et.al., 2005) 

 

O modelo, portanto, advindo da AFE, constituiu a primeira hipótese a ser 

testada, obtendo-se um questionário bom para a avaliação da PA no atendimento 

odontológico, e considerando-se como fatores influenciadores, os comportamentos 

de riscos associados as DCV, a dor e a ansiedade. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO 

 

Já é sabido que o tratamento odontológico desperta sentimentos de medo, 

apreensão e desconforto, e favorece uma reação negativa; e isso poderá ocasionar 

alterações na PA (FERREIRA; et.al., 2014), bem como aumento da frequência 

respiratória e pulsação, as quais frequentemente, são alteradas em presença da 

ansiedade (OLIVEIRA, SIMONE, RIBEIRO, 2010). 
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Isso explicita, a importância investigativa sobre os domínios que embasaram 

a construção do questionário, de modo que bons indicadores favorecem a aplicação 

no processo de trabalho, com capacidade para representar realmente o que deve 

ser representado e refletir o grau em que os achados permitem inferências corretas 

(MARTINS; et.al., 2014). O instrumento facilitará o registro, favorecendo o exercício 

de raciocínio clínico, a criatividade e uma melhor aderência e desempenho 

profissional. 

Por isso, a importância da implementação de uma anamnese no 

atendimento odontológico, mediada pelo questionário, com pretensões para o 

conhecimento das manifestações clínicas e verificações da PA, que irá facilitar o 

desenvolvimento de intervenções, principalmente em um momento inesperado, 

desencadeador de complicações no atendimento. Sabe-se que, uma crise 

hipertensiva pode resultar numa emergência médica, devido às alterações 

psicossomáticas, durante o atendimento (TOLENTINO; et.al., 2014). 

O acompanhamento e a monitorização do paciente em crise hipertensiva 

pressupõe avaliação constante dos sinais vitais e exame físico para obter 

informações sistematizadas e significativas acerca do estado geral do paciente, para 

que possa planejar intervenções coerentes com as sintomatologias apresentadas. 

A não verificação da PA, antecedendo todo e qualquer atendimento 

odontológico, implica em um atendimento enigmático e fragmentado, sem o 

conhecimento real da condição física e/ou emocional, do usuário, o qual associado 

com o evento estressor poderá evoluir para descompensação da PA e consequente 

emergência/urgência clínica. Por isso há uma preocupação, com esse serviço de 

saúde, pois se sabe que a maioria dos usuários sofre com essa omissão, haja vista 

tal atitude é pouco encontrada no serviço; e isso infringe o direito garantido 

constitucionalmente para a integralidade da assistência. 

Alguns procedimentos, conhecidos como invasivos: extrações, 

coroas/pontes, tratamento endodôntico e periodontal/cirurgia, não são permitidos, 

caso a PA esteja alterada e, por isso, esta deve ser mensurada antes da ação. E, 

durante o atendimento, tem-se o estresse da ação, que gera o sentimento de medo, 

desencadeando reações físicas mensuráveis, como a tensão muscular e taquicardia.  

Pacientes com sinais de ansiedade e medo podem ser identificados pelo seu 

comportamento e pela avaliação e reconhecimento de alguns sinais físicos, como 

dilatação das pupilas, palidez da pele, transpiração excessiva, sensação de 
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formigamento das extremidades e, inclusive, aumento da PA (GÓES; et al., 2010). 

Por isso a importância em verificar tais sinais e sintomas, bem como em fazer a 

avaliação da PA, durante a ação, tendo em vista a possibilidade de haver 

intercorrências devido à elevação da pressão. 

Do mesmo modo, ao término da consulta o paciente deverá ser avaliado 

para que o retorno até a sua casa seja tranquila, não apresentando complicações, 

alteração dos sinais vitais, sangramentos e/ou perturbações dolorosas em 

decorrência da ansiedade ou do medo. É importante ressaltar que uma crise 

hipertensiva em transoperatório de tratamentos odontológicos promove variações 

em funções vitais, expressando-se como: taquicardia, vasoconstrição periférica, 

sudorese, agitação, elevação da PA e aumento generalizado do metabolismo 

corporal; o que determina um quadro típico de estresse, com consequente 

emergência clínica (TOLENTINO; et al., 2014). 

Por isso, o CD deve atentar para quadros de ansiedade experimentados 

pelo seu paciente, para transmitir-lhe confiança e firmar-se na imagem de alguém 

que reconstrói e repara. Uma atitude empática do dentista, expressa em seu respeito 

às queixas e sentimentos do paciente, bem como a explicação clara dos 

procedimentos que serão realizados podem minimizar e até suprimir a ansiedade do 

paciente. Dessa forma, confiança, segurança, tranquilidade e serenidade devem ser 

encorajadas pelo cirurgião-dentista durante as consultas (MOTA; FARIAS; SANTOS, 

2012). 

Em se tratando de grupos específicos, como gestantes, crianças e idosos, 

tem-se uma preocupação ainda maior, pois os mesmos têm peculiaridades 

características da própria condição, que somados a eventos estressores, poderão 

desencadear urgências clínicas mais facilmente.  

Neste estudo, não foram visualizadas alterações significativas, no caso das 

gestantes, porém, esse é um público que merece atenção, já que suas 

consequências podem ser catastróficas, como: convulsões, AVE, descompensação 

cardiopulmonar, dissecção aguda da aorta, IAM, edema pulmonar, insuficiência 

renal, sofrimento e óbito fetal (TANURE; et al., 2014). Mesmo diante de tais riscos, 

não foi observada a devida atenção à PA, pois as verificações ficaram sob a 

responsabilidade da pesquisadora e não da equipe envolvida no atendimento. 

Pesquisas demonstram que a ansiedade nas gestantes, durante a 

assistência odontológica, é elevada, de modo que estas temem o atendimento, 
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gerando sentimentos de tensão, apreensão, nervosismo e preocupação. Nesse 

caso, acredita-se que a ansiedade está diretamente ligada ao estado emocional no 

qual a mulher se encontra, fazendo com que esse sentimento seja exacerbado, por 

ela temer que o feto possa ser comprometido, durante a atenção odontológica 

(MENESES; et al., 2014). Daí porque, a preocupação com o fato de a ansiedade 

alterar a PA e provocar algum tipo de complicação fisiológica. 

Não há na literatura, fortes evidências que permitam determinar quando 

abordar os níveis tensionais em gestantes com elevação aguda da PA. As atuais 

recomendações não são unânimes. O guideline da Society of Obstetricians and 

Gynaecologists of Canada (SOGC) recomenda tratamento anti-hipertensivo para 

pressão sistólica >160 mmHg ou diastólica >110 mmHg10 (C). O National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE) recomenda que, em mulheres com 

hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, o tratamento seja iniciado, quando a 

pressão sanguínea for ≥150x100 mmHg (TANURE; et al., 2014). Assim, a equipe 

odontológica deverá, antecipadamente, ter clareza sobre quais níveis de PA 

sugerem pico hipertensivo, para, logo em seguida, intervir, caso se apresente e com 

isso evitar maiores complicações. 

No caso de PA elevada em gestante, tem-se uma preocupação dupla, uma 

vez que mãe e filho(a) submetidos a um estresse fisiológico, devendo ser suspenso 

o procedimento, e, ainda avalia-se sinais vitais associados a exame físico e, sempre 

que necessário, encaminhá-la ao médico na mesma unidade, para intervir com 

tratamento medicamentoso, oral ou endovenoso. É pertinente lembrar, que algumas 

gestantes fazem uso de metildopa, por ser um anti-hipertensivo de ação central 

efetivo, no tratamento da hipertensão crônica na gestação. Entretanto, é pouco 

efetivo no tratamento da crise hipertensiva, devido ao seu pico de ação, que leva de 

3 a 6 horas para acontecer (SILVA; et al., 2015). 

As crianças, público preocupante, por ter sido identificado 69,5% com PA 

alta durante o procedimento, relatam que, em momentos anteriores, nunca foi 

verificada a PA, de modo que, a grande maioria até desconhecia a realização do 

procedimento, na sua faixa etária; e pensavam ser esses procedimentos só para 

adultos doentes. Nesse sentido, a pesquisa mostra uma omissão, capaz de 

desencadear ações contrárias ao enfrentamento de situações consideradas por eles 

dolorosas, apresentando ainda manifestações de negação, choro, inquietação, 

sudorese e rigidez de membros superiores e inferiores.  
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Tal situação leva a acreditar que os profissionais não se envolvem com o 

pesar, medo e ansiedade dos infantis, talvez por pensarem que iguais sentimentos 

não contribuirão para situações graves; porém é sabido que níveis de medo, 

estresse e ansiedade elevados geram ocorrências dramáticas. É importante 

destacar que apenas uma equipe, numa amostra de 8 nessa pesquisa, se mostrou 

acessível e sensibilizada com as manifestações da criança.  

Assim sendo, uma das estratégias de manejo de comportamentos mais 

comumente utilizadas é o dizer-mostrar-fazer, que consiste em descrever e informar 

ao paciente sobre o procedimento a ser realizado, apresentando e descrevendo uma 

imagem visual do que vai ser feito e, em seguida, realiza-lo, reduzindo a ansiedade 

da criança, diante de uma situação desconhecida, e evitando a geração de temores 

e crenças disfuncionais. Outra estratégia é a estruturação do tempo, que consiste 

em informar a duração, em segundos, de uma rotina odontológica, e, ao realizá-la, 

contar os segundos em voz alta, dividindo o procedimento em sequências menores 

de tempo (ROCHA; ROLIM; MORAES, 2015). 

A participação ativa é outra estratégia que visa aumento da percepção de 

controle do paciente, permitindo que o mesmo segure o espelho de mão, sugador ou 

outro instrumento odontológico. O uso de atividades lúdicas com simulação de 

tratamento pode ser compreendido como um processo de familiarização da criança 

ao contexto odontológico, desempenhando função recreativa, educacional e 

terapêutica. Pode-se utilizar ainda, como alternativa de intervenção, instrumento de 

comunicação e condição para o acesso aos comportamentos da criança, além de 

fornecer-lhe um ambiente planejado e enriquecido com respostas de enfrentamento 

de situações adversas (ROCHA; ROLIM; MORAES, 2015). 

Em relação à busca dos idosos pelo serviço odontológico, a baixa procura 

decorre da não percepção da necessidade de tratamento, devido ao edentulismo, 

ficando perceptível na pesquisa, que somente 20 idosos se fizeram presentes no 

consultório odontológico. E, a frequência de visita se justifica pela dificuldade de 

acesso aos serviços, pois a grande maioria dos idosos necessita de tratamento 

protético pouco disponível no serviço público e nos consultórios particulares, em 

decorrência do alto custo, de modo que este é acessível a uma pequena parcela 

desta população (SILVA; LANGLOIS; SANTOS, 2011).  

É bom lembrar que, em décadas anteriores, a assistência odontológica era 

essencialmente curativa, mutiladora, com baixa cobertura e baixo impacto 



78 
 

epidemiológico, gerando uma população sem dentes. Então, muitos da terceira 

idade apareceram no consultório para exodontia, no intuito de dar continuidade à 

mutilação e, com isso, colocar próteses totais. Porém, as alterações decorrentes da 

perda total dos dentes e suas repercussões na vida diária das pessoas deveriam se 

constituir em objeto de preocupação da classe odontológica, pois a maioria dos 

cirurgiões dentistas nem questionava, chegava a extrair 3 dentes em uma única 

visita. 

Lamentavelmente, a abordagem dos profissionais, na maioria das vezes, 

negligencia as implicações da perda dental na qualidade de vida das pessoas, em 

que igualmente se configura um erro pensarem que muitos pacientes vivem sem 

próteses e ''estão muito bem''. Contudo, trabalhos realizados atestam que a estética, 

a fonação e, principalmente, a capacidade mastigatória sofrem significativa redução 

com a ausência dos dentes e essa falta leva as pessoas a modificarem seus hábitos 

alimentares e a optarem por alimentos mais macios, de mais fácil mastigação e, 

muitas vezes, de valor nutritivo crítico (SILVA; MAGALHÃES; FERREIRA, 2010). 

Associado a essa vontade de tirar os dentes, tem-se idosos, em sua grande 

maioria com HAS, uns compensados e outros não, uns fazem uso de medicamentos, 

outros, às vezes, e/ou sem adesão ao tratamento. Então o que dizer-lhes, sobre a 

compensação da PA para a realização do procedimento? Riscos de sangramento e 

complicações como crise hipertensiva? Muitos não entendiam e a decepção era 

muito clara em suas expressões faciais. 

Dentro desse contexto, os odontólogos devem assumir responsabilidades na 

abordagem do paciente cardiopata. No entanto, estudos demonstram que essa 

categoria profissional não possui conhecimento adequado para conduzir, de forma 

segura, alguns procedimentos odontológicos nesse paciente. E, para o tratamento, 

concluiu-se que 52,56% dos dentistas generalizam as cardiopatias; 69,23% conhece 

a profilaxia antibiótica, e apenas 6,79% desses cita corretamente e reconhece a sua 

importância para a prática odontológica (ARAÚJO; BAVARESCO, 2011). 

Constata-se, ainda, que 85,7% afirmou saber definir HA, mas apenas 44,4% 

responderam de maneira satisfatória; 44,4% responderam insatisfatoriamente, e 

11,2% forneceu uma resposta incompleta (VALE; et.al., 2014). Acerca dos tipos de 

HA, 52,4% da amostra afirmou não saber quais eram, e dentre os que afirmavam 

conhecer, 50% respondeu corretamente quais são esses tipos. Com isso, cresce o 
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interesse em validar o instrumento no sentido de garantir melhoria nas intervenções 

em SB (VALE; et.al., 2014). 

Os dados acimam revelam o despreparo para o atendimento ao público 

hipertenso, quer seja idoso, quer não. É importante destacar que, quando o pico 

hipertensivo acontece durante o atendimento, a equipe deve avaliar as condições 

clínicas do paciente, já citadas neste tópico, no sentido de fortalecer a atenção, 

possibilitando uma conduta equilibrada e coerente com as necessidades 

apresentadas pelo usuário. Assim, sendo, será imprescindível avaliar a situação com 

tranquilidade, no sentido de optar pela continuidade ou não do atendimento, 

assumindo responsabilidades que serão influenciadoras para a condição posterior 

do paciente e da equipe. 

Nessa condição, três pacientes idosos tiveram o atendimento suspenso, 

devido ao aumento significativo da PA durante a conduta, apresentando medições 

correspondentes a 197x96mmHg, 207x130mmHg e 200x136mmHg. Na 

oportunidade, esses pacientes foram encaminhados para o atendimento médico, na 

própria unidade, e orientados a se submeterem a uma avaliação cardiológica com 

declaração / autorização para a continuidade do tratamento odontológico. 

A rotina clínica com que o CD se depara, no atendimento a pacientes 

cardiopatas e que, necessitam de extração dentária, exige que esse profissional 

oriente-os a trazerem recomendação do cardiologista responsável, no sentido de 

que o tratamento indicado seja realizado sob anestesia local sem o uso de 

vasopressores, particularmente adrenalina e noradrenalina. Em caso de não atender 

à recomendação médica, esse profissional estará assumindo os riscos presumíveis 

que as soluções anestésicas com vasoconstritores possam eventualmente impor aos 

portadores de doenças isquêmicas do coração. Porém, um tubete anestésico com 

adrenalina contém apenas 0,018 mg e essa dose oferece muitas vantagens, 

portanto poucas desvantagens, sendo contraindicada, em odontologia, apenas em 

casos bastante específicos (CONRADO; et al., 2007). 

Quando observados os usuários com hipertensão em estágio 3, ≥ 180 para 

sístole e ≥ 110 para a diástole, de acordo com a Tabela 1, classificação da pressão 

arterial para maiores de 18 anos, conforme as diretrizes brasileiras e europeias 

(sexto JNC), e norte-americanas (sétimo JNC), constatou-se que 8 usuários, 

estiveram em situações de riscos, durante o atendimento, pois a PA esteve acima 

dos padrões estabelecidos. Esses pacientes relataram medo, ansiedade e dor; com 
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isso poderiam manifestar situações críticas e, na sequência, chegar até a morte. 

Tudo isso, por falta do conhecimento da realidade do paciente por parte do CD. 

As maiores implicações da HA, associadas aos procedimentos odontológicos, 

estão relacionadas à ansiedade do paciente, por ocasião do tratamento e às 

possíveis interações da epinefrina associada aos anestésicos com medicações que 

o paciente utiliza; ambas podem levar a um aumento significativo da PA. A literatura 

sugere o limite de até 180/110 mmHg de PA para a realização segura de 

procedimentos odontológicos eletivos, bem como enfatiza que o CD deve conhecer 

as medicações que o paciente utiliza. Essas condutas visam a impedir ou a 

minimizar complicações durante o atendimento, e permitem o adequado 

planejamento odontológico (FERRAZZO; et al., 2014). 

Diante disso, faz-se necessário abordar a adesão à prescrição 

medicamentosa e reforçar a sua importância, quando prescrito, bem como as 

mudanças dos hábitos alimentares e de estilo de vida, independente do estágio da 

doença, pois condições clínicas que altere a pressão são várias, mas quando 

adotados medidas saudáveis os riscos são menores. Em caso de picos 

hipertensivos, o controle do peso, melhora do padrão alimentar, redução do 

consumo do sal, moderação no consumo de bebidas alcoólicas, prática regular de 

exercício físico, abstenção do tabagismo e controle do estresse psicoemocional 

proporcionam melhorias na qualidade de vida (SOUZA; et al., 2015). 

Por isso a importância da utilização de um questionário que facilite a 

compreensão das vivências do usuário, hábitos comportamentais e usos de terapia 

medicamentosa, durante as consultas, na tentativa de minimizar complicações 

decorrentes da PA elevada, durante o atendimento clínico odontológico. É pertinente 

frisar que o alto índice da DCV indica a necessidade de, pelo menos, a adoção de 

uma rotina de verificação da PA, antes, durante e após qualquer tipo de 

procedimento odontológico.  

A estratificação de risco cardiovascular é parte fundamental na avaliação 

clínica inicial do paciente. Existem diversos escores de risco, sendo que o 

recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) é o escore de 

Framingham, baseado em variáveis clínicas e laboratoriais (idade, sexo, valor da PA, 

tratamento de HAS, colesterol total, HDL e LDL, e tabagismo corrente), que avalia o 

risco cardiovascular em 10 anos e classifica o paciente em baixo, médio e alto risco 

(FERNANDES; et al., 2015).  
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Com isso, a equipe terá em mãos um histórico que facilita o planejamento das 

ações. É oportuno lembrar que o questionário em estudo avalia as variáveis citadas 

e acresce questionamentos sobre a saúde de forma geral, ansiedade, nutrição, uso 

do álcool e considerações específicas para os procedimentos odontológicos, o que 

amplia o conhecimento geral sobre o paciente. Evidências sugerem que, uma vez 

constatada a presença de problemas cardiovasculares nos pacientes, a equipe terá 

clareza da situação e responsabilidade com a sua atuação; isso vai exigir que a 

avaliação da PA e FC sejam monitoradas em qualquer atendimento. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A investigação de fatores de risco para doenças cardiovasculares não 

envolvendo análises laboratoriais, pode representar um método útil, principalmente 

como alternativa para locais com poucos recursos, em que a identificação precoce 

de níveis pressóricos alterados apresenta-se como uma ferramenta indispensável na 

redução do desenvolvimento de DCV (MOURA; et al, 2015).  

Desta maneira, para complemento e entendimento das verificações da PA, 

foi realizada uma análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas 

entre os momentos das variáveis estudadas obtidas por Friedman, valores de 

p<0,05 considerados significativos, como mostra a Tabela 13 de acordo com os 

valores de média ± desvio padrão da pressão arterial aferida. 

 

Tabela 13 – Valores de média ± desvio padrão da pressão arterial aferida em 

procedimentos odontológicos 

Variáveis Antes Durante Após 

Pressão sistólica 123,31 ± 20,27
c
 133,01 ± 23,47

a
 129,64 ± 24,06

b
 

Pressão diastólica 79,69 ± 14,46
b
 82,25 ± 12,93

a
 82,20 ± 14,70

a
 

a,b Letras minúsculas diferentes na linha significa diferença estatística (p<0,05). 

 

Com isso, foi possível identificar que nenhuma pressão sistólica ficou inferior 

a 120, o que pela classificação Norte-Americana, estaria dentro da Pré-hipertensão, 

devendo ser considerado uma população de riscos para DCV. O que instiga para 

atividades de educação popular em saúde (EPS), no sentido de transformar hábitos 

comportamentais para o desenvolvimento de uma vida saudável. 
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Aconteceram picos hipertensivos antes, durante e após o procedimento 

odontológico de acordo com a pressão sistólica, chegando a ser reconhecido como 

hipertensão em estágio 3, ressaltando que, a maioria dos que apresentaram esse 

quadro clínico, negaram ser hipertensos e quando questionados, disseram não 

conhecer tal realidade, pois até então nunca sentiram nada que a caracterizasse. O 

que mostra a doença como silenciosa ou em contato com eventos estressor 

possibilita urgências médicas, que necessitam da atenção imediata do CD e sua 

equipe.  

E, para a diastólica tem-se também uma variação entre o que é considerada 

ótima e normal para os valores determinados pelo sexto JNC, <80 – 84 e 

hipertensão estágio 3, com as medidas ≥110. O que mostra um acompanhamento 

da pressão diastólica com a sistólica, não sendo registrada em nenhum momento 

uma sistólica isolada. Porém, a classificação norte-americana também deverá ser 

considerada, tendo em vista que, o sétimo JNC diz ser pré-hipertensão os valores 

compreendidos entre 80-84, e hipertenso as pessoas com  ≥ 110 na pressão 

diastólica.  

Então, em nenhum momento aconteceu hipotensão, queda súbita da PA 

durante o processo assistencial odontológica, não sendo observado nos pacientes: 

Tonturas, vertigens ou desmaio; náuseas e vômitos; visão embaçada; fraqueza; 

cansaço ou respiração ofegante, em decorrência do procedimento. Como mostra a 

Tabela 14 que faz referência sobre os valores de média ± desvio padrão para todos 

os indivíduos, em suas respectivas faixas etárias. 

 

Tabela 14 – Valores de média ± desvio padrão para todos os indivíduos.  

Variáveis Faixas etárias Antes Durante Depois 

Pressão  
Sistólica 

Crianças 101,26 ± 15,21Db 106,82 ± 15,78Da 105,52 ± 15,79Dab 

Adolescentes 113,43 ± 17,27Cb 128,04 ± 17,70Ca 120,78 ± 17,09Ca 

Adultos 127,02 ± 18,80Bc 135,57 ± 21,60Ba 132,08 ± 22,26Bb 

Idosos 139,75 ± 23,38Ab 155,35 ± 26,10Aa 156,00 ± 29,11Aa 

     

Pressão 
Diastólica 

Crianças 66,60 ± 10,72Bab 71,91 ± 14,42Ba 65,56 ± 12,10Cb 

Adolescentes 69,65 ± 11,73Bb 79,73 ± 11,87ABa 76,86 ± 14,62Ba 

Adultos 83,23 ± 14,52Ab 84,41 ± 12,90Aab 85,52 ± 14,23Aa 

Idosos 85,30 ± 10,82Aa 84,95 ± 10,82Aa 88,15 ± 10,66Aa 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
a,b,c

 Letras minúsculas diferentes na linha e 
A,B,C

 diferentes na coluna significa diferença estatística 

(p<0,05) 
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Para as faixas etárias tem-se a mesma preocupação, pois em nenhum 

momento as crianças e adolescentes ficaram com PAS < que o percentil 90, o que 

precisaria reavaliar e agendar uma próxima consulta. E, nesse intervalo de tempo, 

orientar aos familiares sobre a hipertensão proveniente do jaleco branco, já que a 

assistência odontológica é considerada um evento estressor e com isso, o 

comportamento da criança precisa ser reconhecido para evitar complicações durante 

o atendimento. Dessa maneira, a intervenção psicológica associada ao tratamento 

auxilia alguns pacientes a enfrentar rotinas odontológicas aversivas, reduzindo o 

nível de ansiedade com história de medo ou de não-colaboração em tratamento 

bucal (ROCHA; ROLIM; MORAES, 2015). 

Os adultos se mantiveram em um padrão considerado limítrofe, com alguns 

picos hipertensivos. Porém, os idosos, se destacaram com a PAS sempre elevada 

em todo o processo, antes, durante e após o procedimento. Estima-se que seja 

devido à ansiedade, pois em média 60% dos idosos referiram serem hipertensos 

compensados, mas que em contato eventos estressor manifestaram desequilíbrio 

emocional e com isso a descompensação da PA. Já que as emoções são 

desencadeadas pela forma como as pessoas interpretam os eventos, em que uma 

mesma situação pode provocar emoções e reações diferentes em pessoas diversas. 

Por isso, que a ansiedade se apresenta como importante fator, para os 

cuidados desempenhados na assistência odontológica, pois o modelo cognitivo a 

interpreta com disfunção das situações vivenciadas, se percebendo ameaçadas por 

iminente dano físico (sofrer ataque cardíaco, morrer sufocado) ou social (ser 

rejeitado, envergonhado etc.), a partir de eventos considerados estressores 

(ZWIELEWSK; BUB, 2014).  

As Tabelas 15 e 16 mostram os valores de média ± desvio padrão para 

todos os indivíduos do sexo feminino e masculino, respectivamente, considerando a 

estratificação por faixas etárias.  

 

Tabela 15 – Valores de média ± desvio padrão para todos os indivíduos do sexo feminino 

para faixas etárias crianças (n=17), adolescentes (n=16), adultos (n=81) e idosos (n=04). 

Variáveis Faixas etárias Antes Durante Depois 

Pressão  
Sistólica 

Crianças  97,64 ± 15,10Bb 103,11 ± 12,41Ba 103,41 ± 15,65Ba 

Adolescentes  112,37 ± 16,75Aa 128,93 ± 20,17Ab 119,37 ± 18,79Aa 

Adultos 121,38 ± 18,96Ac 128,93 ± 19,79Aa 125,41 ± 21,07Ab 

Idosos 140,75 ± 24,39Aa 146,50 ± 28,62Aa 149,50 ± 30,69Aa 
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Pressão 
Diastólica 

Crianças 64,11 ± 10,76Bb 69,29 ± 10,23Ba 62,64 ± 11,61Bb 

Adolescentes 70,12 ± 11,97Bb 80,68 ± 12,87Aa 73,87 ± 13,85Ab 

Adultos 80,08 ± 16,03Aa 81,76 ± 12,49Aa 81,81 ± 14,26Aa 

Idosos 83,75 ± 17,55Aa 86,75 ± 15,12Aa 84,75 ± 14,22Aa 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
a,b,c Letras minúsculas diferentes na linha e A,B,C diferentes na coluna significa diferença 

estatística (p<0,05) 

 

Tabela 16 – Valores de média ± desvio padrão para todos os indivíduos do sexo masculino 

nas faixas etárias crianças (n=06), adolescentes (n=07), adultos (n=53) e idosos (n=16). 

Variáveis Faixas etárias Antes Durante Depois 

Pressão  
Sistólica 

Crianças 111,50 ± 10,89Ba 117,33 ± 20,59Ba 111,50 ± 15,98Ba 

Adolescentes 115,85 ± 19,56Bb 126,00 ± 11,19Ba 124,00 ± 13,05Ba 

Adultos 135,64 ± 15,03Ab 145,71 ± 20,42Aa 142,26 ± 20,22Aa 

Idosos 139,50 ± 23,94Ab 157,56 ± 25,94Aa 157,62 ± 29,51Aa 

Pressão 
Diastólica 

Crianças 73,66 ± 7,36Ba 79,33 ± 22,15ABa 73,83 ± 10,10Ba 

Adolescentes 68,57 ± 12,02Bb 77,57 ± 9,71Bab 83,71 ± 15,01Aa 

Adultos 88,03 ± 10,23Aa 88,45 ± 12,58Aa 91,20 ± 12,29Aa 

Idosos 85,68 ± 9,27Aa 84,50 ± 10,07ABa 89,00 ± 9,99Aa 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
a,b,c Letras minúsculas diferentes na linha e A,B,C diferentes na coluna significa diferença 

estatística (p<0,05). 

 

Com isso, foi fácil perceber que, praticamente em todos os casos, a PAS 

masculina foi superior ao feminino, revelando que os homens provavelmente, 

possuem mais fatores de riscos associados, são mais ansiosos na assistência bucal 

ou ainda, por frequentarem pouco o serviço, demanda mais cuidados e atenção com 

medidas especializadas.  

Desse modo, os homens precisam de mais atenção por parte do serviço, 

pois estudos comparativos entre homens e mulheres comprovam que os homens 

são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e 

morrem mais precocemente que as mulheres. A despeito da maior vulnerabilidade e 

das altas taxas de morbimortalidade, os homens não buscam, como as mulheres, os 

serviços de atenção básica (TRILICO; et al., 2015). 

Então, o fortalecimento da ESF, o trabalho interdisciplinar, vínculo e 

acolhimento dos homens, a realização de ações no âmbito da educação em saúde, 

são algumas das estratégias capazes de garantir ações qualificadas e continuas que 

efetivamente contribuam com a saúde do homem. 
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4.5 OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE 

 

No que se refere à observação não participante, buscou-se a identificação 

de fenômenos que aconteceram com usuários que estavam para ser atendidos na 

odontologia, visualizando o sujeito como um todo, dentro de suas necessidades e 

subsídios para enfrentamento. Com isso, se faz necessário um olhar mais atento às 

manifestações desenvolvidas pelos pacientes, durante todo o processo de 

atendimento, os quais servirão de base para uma assistência individualizada e 

consequente melhoria na assistência em SB.  

De início, foram realizados contatos formais, através de ofício, com a 

Secretaria Municipal de Saúde e com as unidades da atenção básica do município 

de Pau dos Ferros/RN, cujo diálogo se deu com a secretária de saúde e as direções 

das unidades, respectivamente, no sentido de explicar todo o desenvolvimento da 

pesquisa e a importância da participação das UBS como campo de atuação. Foram 

marcados os dias e horários para as visitas e coleta de dados, de modo a atender, 

ao máximo, as necessidades e restrições do serviço, buscando-se contribuir para o 

estabelecimento da cordialidade entre as partes envolvidas. 

Foi oferecido à unidade acolhedora o resumo do projeto de pesquisa, 

esclarecendo objetivos, justificativa e metodologia a ser utilizada para o 

desenvolvimento do mesmo, cujo projeto foi muito bem aceito pelos profissionais, 

que se tornaram multiplicadores da ação, ao estimularem a participação dos 

usuários no consentimento livre e esclarecido, responderem ao questionário e 

permitirem as verificações da PA.  

O tempo de duração da observação não participante foi de pouco mais de 

três meses, com rotatividade das UBS. As observações foram iniciadas com a 

apresentação da pesquisa para o público específico da odontologia que se 

encontrava na sala de espera, acontecendo de modo individualizado, até a sua 

saída, para assim, compreender os comportamentos manifestos dos usuários e a 

relação da ansiedade com o tratamento odontológico.   

As anotações foram registradas em um diário de campo, contendo data e 

horário, acrescidos de comentários e avaliação dos fatos ocorridos, considerando o 

próprio ambiente físico, social e humano, os comportamentos individuais, o perfil dos 

participantes e seus relatos, eventos e histórias compartilhadas.  
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A amostra teve como base os 200 primeiros usuários, a mesma para o 

cálculo da fatorial exploratória, sendo que 59% foi do sexo feminino e 41%, 

masculino, com distribuição de faixas etárias divididas em: crianças (0 a 11 anos) 

com 11,5%; Adolescentes (12 a 18 anos), 11,5%; adulto (de 19 a 59 anos), 67%; e 

idosos (60 anos e mais), 10%. Neste universo, os solteiros representaram 49%; 

casados, 43,5%; e outra, com 7,5%. Pelo o fato da grande maioria ser adulta, muitos 

já têm suas responsabilidades enquanto família, de modo que 50% relatou morar 

com o cônjuge, sendo que os demais moram com os pais, 38%; sozinhos 6,5%; com 

outros 5,5%.  

Os usuários, em geral, fazem parte da área de abrangência, na unidade de 

atendimento, e, quando não, é residente na cidade, totalizando 97,5%, de modo que 

apenas 2,5% não residiam no município; mas era residente em meses anteriores. No 

que diz respeito à renda familiar, tem-se 66,5% com até um salário mínimo, 

diminuindo esse percentual, no caso da renda ser superior ao salário mínimo, de 

modo que, sendo dois salários o percentil é 23,5%; e 10%, apenas, quando se trata 

de três ou mais salários.  

A religião católica foi referida por 73,5%, dos participantes; sendo que os 

evangélicos/ protestantes/ cristãos (como se definiram) foram 16,5%; 9% citou o 

espiritismo; e apenas 1% disse que não frequenta a igreja e se declara não possuir 

religião. A grande maioria dos usuários frequentou a escola pública, com 92,5%; 5% 

não estudou; e apenas 2,5 estudou na rede privada. Quanto o grau de escolaridade, 

este foi categorizado em: não estudou; fundamental; médio; e superior, obtendo-se 

respectivamente, 5,5%, 55%, 32%, e 7%.  

Por ocasião das atividades iniciais, percebeu-se uma estranheza dos 

usuários devido à verificação da PA, no atendimento odontológico, de modo que 

estes relataram não ser essa uma rotina no serviço, e afirmando que, aquele 

momento estava apenas aguardando o seu atendimento. Assim, estar em uma sala 

cuja função aparente é apenas esperar é uma prova do esvaziamento dos sentidos 

desses espaços férteis para intervenções em saúde; portanto, enrijecer com o nome 

“sala de espera” esse lugar é anunciar um ambiente isento de emoções ou de 

novidades (SILVA, et.al., 2013). 

Os procedimentos realizados, nesses serviços, são considerados básicos, 

atendendo à especificidade da atenção básica, a saber: restauração, exodontia, 

curativo provisório, acesso para canal, raspagem e profilaxia, aplicação de flúor, 
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exame clínico, retirada de ponto, capiamento pulpar e acesso para canal. Tais 

serviços foram suficientes para se captar informações sobre a SB, de modo geral, 

tais como: ocorrências durante as atividades, ansiedade odontológica, 

responsabilização com o cuidado, educação em saúde bucal e qualidade da 

assistência.  

A equipe responsável pela assistência em saúde bucal é limitada, composta 

apenas por um CD e um Técnico de Higiene Bucal (THB), sendo estes responsáveis 

pelo atendimento no gabinete odontológico e pelas atividades de educação em 

saúde. Porém, é importante ressaltar, que a inclusão da SB na ESF propõe um 

envolvimento de toda a equipe, um passo rumo à integralidade das ações, assim as 

responsabilidades não devem ser totalmente separadas, respeitando usas 

particularidades, mas permitindo o esforço de uma equipe conjunta, ante os 

determinantes sociais do processo saúde-doença. Destaca-se, porém, que uma 

equipe mínima, apenas com dois profissionais para a SB, limita-se às ações, por 

falta de entendimento sobre a responsabilidade conjunta da ESF e SB, em que os 

recursos humanos disponíveis para a atuação, principalmente no que se refere à 

educação em saúde, sempre fica em segundo plano. 

Além das atividades citadas, essas UBS, em estudo, dispõem de três outras 

UBS, as quais dão suporte ao município, nos casos de necessidade de Raios X e 

Ultrasonografia. A demanda de procedimentos já era esperada, sendo a restauração 

o serviço com maior realização, 51%; a exodontia, 18%; o curativo provisório e 

acesso para canal, 5,5%; raspagem/profilaxia, 7,5%; a aplicação de flúor, 3,5%; o 

exame clínico, 12,5%; e, a retirada de ponto, 2%.  

O Ministério da Saúde (MS) entende que os procedimentos realizados não 

atendem ao compromisso com a SB da população, ressaltando que o atendimento 

compreende a promoção e proteção a SB, bem como a prevenção de agravos, 

realizando diagnóstico, tratando, acompanhando, reabilitando e mantendo a SB dos 

indivíduos, famílias e grupos específicos. Por isso devem realizar atividades de 

educação em saúde, procedimentos clínicos, incluindo atendimento de urgências, 

pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados à fase clínica da 

instalação de próteses dentárias elementares (PORTAL DA SAÚDE, 2015).  

Porém, o que se tem visto, na realidade, são procedimentos limitados de 

uma rede que atende somente ao básico, muitas vezes por não ter subsídios 

materiais para suprir outras necessidades. Então, a população fica desamparada, 
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diante do não atendimento aos princípios do SUS, que implica, nas esferas 

individual e coletiva, um processo dinâmico e contínuo de reconhecimento. Assim, 

no tocante as condições bucais, propõe-se a superação da visão odontológica 

restrita aos limites dento-gengival, com o consequente reconhecimento da produção 

social imanente à bucalidade do ser humano (BOTAZZO, 2006). 

Diante disso, o processo da assistência odontológica (início, atendimento e 

saída), nas oito UBS seguiu uniforme, pois na chegada o usuário se identifica, a 

partir da numeração do prontuário e cartão do SUS, retira sua ficha correspondente 

ao atendimento, e aguarda na sala de espera. Ressalta-se que 40% das UBS 

atende por agendamento, que segue o mesmo protocolo de chegada, e o paciente 

recebe alta, após concluir o tratamento. 

O tempo de espera considerado longo foi de 30 minutos ou mais, o que 

correspondeu a 34,7%; 65,3% é o percentil nos casos de atendimento em menos de 

30 minutos. Desse modo a maioria dos usuários não se queixou da demora, 

voltando as suas tarefas habituais no tempo previsto; isso porque 80% dos 

cirurgiões dentistas chegam no horário previsto, sem atrasar, portanto, o serviço. 

Além disso, a entrada no consultório aconteceu, em 80,5%, por ordem de chegada; 

sendo que os 19,5% compreende aqueles casos de prioridades, que envolvem 

crianças, gestantes e idosos, na maioria das vezes. 

Quanto ao atendimento propriamente dito, 41% estava envolvido com 

barulho: pessoas conversando, aparelhos eletrônicos com som ligados, e, em alguns 

casos, volume alto; 59% se envolveu apenas com o atendimento. É bom destacar 

que, no gabinete odontológico, o som era a gosto da equipe de profissionais, mas 

quando isso foi perguntado individualmente aos usuários, em nenhum momento 

estes se sentiram incomodados, para alguns foi até uma forma para tranquiliza-los, 

citando-o como positivo. E, em relação às conversas, alguns pacientes, disseram 

não aprovar muito, pois tinham algum receio de que, por falta de atenção, alguma 

coisa pudesse dar errado.  

Assim, as práticas são influenciadas pelo ambiente em que são produzidos e 

pelo modo como os profissionais e usuários interpretam e estabelecem sua relação 

com as circunstâncias do ambiente. Então, a análise e a visão do contexto 

organizacional em que se dá a produção de saúde, condições epidemiológicas e de 

saúde da população, também sob o filtro do SUS e da ESF, contribuem para a 

moldagem das práticas de cuidado à SB (MELLO; MOYSÉS, 2010). Com esta 
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perspectiva de mudanças, o planejamento e implementação de novas práticas 

despertam, pois, confiança nas formas de assistir os usuários, e intervir na prática, 

nesses serviços.    

A ansiedade, ao entrar no consultório, foi de 45,9%; e 54,1% não 

demonstraram ansiedade, sendo percebido, através da fala, tensão e enrijecimento 

dos membros inferiores e superiores. Desse modo, a ansiedade é um importante 

obstáculo na entrega de cuidados de saúde, tendo consequências prejudiciais, e 

representando um sério desafio epidemiológico para os profissionais que cuidam da 

saúde oral, pois seu impacto pode provocar, na vida das pessoas, uma evasão de 

cuidados dentários e efeitos negativos, como perturbações do sono, baixa 

autoestima e distúrbios psicológicos (CARVALHO, et.al, 2012). 

Vale destacar que mesmos com usuários ansiosos, a maioria dos 

profissionais buscou despertar a importância, no compartilhamento tanto das ações 

quanto dos resultados. Pôde-se verificar que a maioria envolveu no processo de 

atendimento, com 58,5% participando ativamente. Durante essa participação, os 

usuários relataram que estavam sentindo no momento, complicações anteriores, 

ocorrência e localização da dor e o próprio incomodo que despertou para a visita ao 

dentista. Isso porque é crescente a preocupação do CD com a relação entre 

paciente e profissional; o que confere a ambos a responsabilidade com o tratamento 

e o princípio da autonomia para o usuário (ARTIGAS, 2007). 

No caso dos pacientes que desejaram realizar exodontia, mesmo que esse 

procedimento não estivesse indicado, tem-se a realidade da difícil garantia do 

acesso aos bens públicos de saúde, que, com a demora, a falta de orientação e a 

própria condição socioeconômica, o usuário teme a não continuidade do tratamento 

e, assim, prefere a boca sem dente a um dente que provoque dor, pois o intervalo de 

uma assistência é demorada e, com isso, o pensamento negativo em relação à 

recuperação do dente é superior à vontade de sorrir.  

Dito isto, percebe-se que a acessibilidade pode ser um eixo de análise 

interessante para se operacionalizarem processos avaliativos das UBS, pois 

favorece a apreensão da relação existente entre as necessidades e aspirações da 

população, em termos das ações de saúde e da oferta de recursos para satisfazê-las 

(AZEVEDO; COSTA, 2010). É fato que a desigualdade no acesso e aos serviços 

odontológicos tem sido evidenciada em estudos nacionais e internacionais, podendo 
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ser produzida pela posição social ocupada pelos indivíduos como resultado de lutas 

e relações estabelecidas com outros agentes.  

Existem evidências de que pessoas com maior vulnerabilidade social são 

mais acometidas pelas morbidades em saúde oral e têm maior acúmulo de 

necessidades, porém indivíduos com maior capital econômico, cultural e social usam 

melhor os serviços de saúde, inclusive os odontológicos, principalmente quando se 

trata daqueles de acesso mais difícil, como a atenção especializada (SOARES; 

CHAVES; CANGUSSU, 2015). 

Assim, o financiamento, muitas vezes, não atende às reais necessidades 

apresentadas pelo município, como mostra o art. 2º, da Portaria nº. 978, de 16 de 

maio de 2012, que define os valores do incentivo financeiro para o custeio das 

equipes de saúde bucal, nas modalidades 1 e 2, segundo critérios estabelecidos 

pela Política Nacional de Atenção Básica. Assim sendo, na Modalidade 1, há a 

transferência de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) a cada mês, por 

equipe; e, na Modalidade 2, o valor é R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta 

reais) a cada mês, por equipe (BRASIL, 2012); não sendo, portanto, suficiente para 

suprir a demanda e suas carências.  

Em se tratando da dor física, tem-se um indicativo considerável, pois, na 

realidade estudada, 48,6% referiu-se a dor, durante a conduta, manifestando, 

através da fala, gestos ou no levantar da mão, e solicita a paralização da atividade. 

Com isso, a dor escapa, em muitos sentidos, ao paradigma biomédico, ultrapassa 

aos conceitos da racionalidade e cria situações ameaçadoras aos saberes e práticas 

de cuidado em saúde, onde a dor se tornou uma entidade indigna (LUCAS; et.al., 

2014).  

Com essa realidade, faz-se necessário um trabalho, permeado pela 

educação em saúde, que transforme o medo, já que este surge nos indivíduos de 

duas formas, distintas ou conjugadas, através de suas próprias experiências, 

expectativas e experiências dos outros, ou seja, os indivíduos vivenciam o medo ou 

já o encontram estabelecido e o assimilam (CARVALHO; et.al., 2012).  

Desse modo, é imprescindível fazer acontecer a ideia de educação em 

saúde, que é permeada pelas diretrizes curriculares propostas para o curso de 

Odontologia, aprovadas pela Resolução CNE/CES nº 3/2002, a qual destaca o perfil 

do formando egresso/profissional, o CD, capacitado ao exercício de atividades 

referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na 
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compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 

atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade (BRASIL, 

2002). 

Esse estudo revelou que as orientações da SB, as quais deveriam ser uma 

prática constante, são singularizadas no consultório durante o atendimento. Os 

dados a seguir ratificam essa afirmação, haja vista que só 59,7% confirmou receber 

orientações, de modo que 40,3% dos usuários afirma que as orientações não 

aconteceram em momento algum, nem na chegada à sala de espera, nem na saída, 

após o atendimento; isso durante quatro meses de coleta de dados. E, no caso dos 

trabalhos planejados e realizados fora do consultório, apenas uma equipe trabalhou 

a educação em saúde bucal nas escolas e outra, na sala de espera.  

Para a comunicação dos usuários com a equipe, 61,5% manteve uma 

interação importante, sendo 94,5% de forma verbal, uma conversa esclarecedora 

acerca do tipo de procedimento e a repercussão que este terá em sua vida. Diante 

disso, o feedback foi positivo, pois aconteceu de fato a conversação, sendo esta 

avaliada com os conceitos caracterizado bom e/ou regular por 83,2% dos usuários, 

atendendo assim, as expectativas. E, assim, o nível de satisfação dos usuários ao 

sair do consultório odontológico, com problema ou o tratamento resolvido, atingiu o 

percentual de 97,3%.  

Mediante ao exposto, fica evidente que a avaliação da qualidade da 

assistência à saúde é uma importante ferramenta no planejamento e na gestão dos 

serviços e sistemas de saúde; pois ao se considerar a análise da satisfação com os 

serviços de saúde na perspectiva dos usuários, permite-se maior adequação e 

promoção da assistência à saúde a partir das suas reais necessidades. É importante 

destacar que as avaliações técnicas são complementares, tendo em vista que a 

percepção dos indivíduos que recebem os cuidados sobre os serviços ofertados 

mostra com clareza a realidade das ações (RODRIGUES; et. al., 2012).  

Mesmo que o domínio da dimensão técnica de procedimentos odontológicos 

e linhas de conduta clínica tenha na história avanços expressivos, não é assegurada 

automaticamente uma melhor condição de saúde bucal das populações, do ponto de 

vista epidemiológico, porque os males que afetam a saúde bucal derivam de 

determinantes socioeconômicos, culturais, ambientais, comportamentais e 

organizacionais, que definem o tipo, os níveis e a gravidade das doenças bucais 

(MELLO; MOYSÉS, 2010).  
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Portanto, a SB sozinha não conseguirá visualizar todas essas necessidades 

com procedimentos técnicos, mas, sim, com a efetiva relação saúde e usuários; com 

isso, as carências são identificadas e, possivelmente, tomadas como base para 

planejamento de intervenções coerentes e resolutivas. 
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V CONCLUSÃO 

 

Este estudo produzido em diversas etapas contemplou a elaboração, 

validação e aplicação de um questionário para a avaliação da PA no atendimento 

odontológico. O questionário encontra-se validado para o conteúdo e constructo, 

apresentando-se de forma fidedigna, apto a ser reproduzido e aplicado nos serviços 

de saúde bucal. E a operacionalização teve o cumprimento de todo percurso 

metodológico.  

Os resultados encontrados revelam a importância da validação do 

questionário para a construção de diagnósticos situacionais no desenvolvimento da 

assistência, considerando níveis de ansiedade, relatos negativos acerca da ação e 

alterações da PA. É pertinente ressaltar que esse questionário traz propostas 

mobilizadoras para o conhecimento da história clínica, hábitos comportamentais, 

fatores de riscos para as DCV e percepções sobre o tratamento odontológico, 

podendo ser utilizado como instrumento de coleta de dados na SB, contribuindo, 

consequentemente, para o planejamento coerente de ações condizentes com as 

necessidades apresentadas. 

A validação de conteúdo por meio da análise de especialistas permitiu uma 

construção conjunta do instrumento, pois os mesmos colaboraram livremente sobre 

as questões, apresentando ideias, conhecimento técnico e científico para uma 

melhor investigação. A compreensão semântica aconteceu, a partir da avaliação dos 

usuários, os quais propuseram uma linguagem simples, clara e objetiva para o 

enunciado das perguntas. 

A análise fatorial exploratória revelou as variáveis que se correlacionam ao 

estudo e identificou os fatores que melhor avaliam a elevação da PA no atendimento 

odontológico; sem, deixar de visualizar todo processo assistencial, às manifestações 

da ansiedade e mensurações precisas da PA. E, para análise confirmatória do 

modelo foi comprovado os seis constructos da fatorial exploratória, obtendo 

correlação entre eles, apesar de ser fraca a moderada. Os constructos são 

pertinentes e tiveram influência na elevação da PA, na assistência odontológica; 

contudo serão necessários outros estudos, a fim de que outros constructos sejam 

explorados.   

As PAS revelam que o sexo masculino é o grupo que mais sofre com as 

alterações no atendimento odontológico, destacando as crianças e idosos como as 
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faixas etárias que mais apresentaram desequilíbrio durante o processo. Dessa 

forma, a equipe em SB deverá está atenta a esse público específico, trabalhando no 

dia a dia a importância da participação masculina nos serviços, bem como a 

aproximação com a prevenção de doenças e promoção da saúde.  

No que concerne a observação sistemática não participante, constatou-se a 

realidade de uma equipe limitada em recursos humano para desempenhar suas 

responsabilidades, os procedimentos realizados não atendem às necessidades 

apresentadas e os traços de ansiedade passam, muitas vezes, despercebidos. É 

importante ressaltar, contudo, que se criaram facilidades com a prática da 

comunicação e adaptações às situações vivenciadas, identificando a importância de 

se trabalhar na perspectiva da educação em saúde, para que a relação entre os 

envolvidos acontecesse da melhor maneira.  

Portanto, a pesquisa alcançou os objetivos propostos, pois desenvolveu, 

validou e aplicou um instrumento de avaliação da PA no atendimento odontológico, 

identificando as variações e os principais fatores associados que contribuem nesse 

processo. E, com a aplicabilidade do instrumento a equipe de saúde bucal terá mais 

clareza das manifestações físicas e emocionais dos usuários no momento da ação, 

possibilitando o diagnóstico rápido, o planejamento de ações e as intervenções 

condizentes com a realidade. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO NÃO PARTICPANTE 

DATA ___/___/___ 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA NÃO-PARTICIPANTE 
 

1) Quem são os profissionais responsáveis pela assistência em saúde bucal. 
 

2) Como acontece todo o processo (Chegada, Atendimento, Saída) para o 
desenvolvimento das ações assistenciais no atendimento odontológico. 

 
3) O ambiente é confortável: 
a) Longo tempo de espera (considerar após 30 min.): (   ) Sim   (   ) Não 
b) Barulho (inclui pessoas conversando, aparelhos que emitem som ligado e em 

alto volume que incomoda): (   ) Sim   (   ) Não 
c) A entrada no consultório acontece por ordem de chegada: (   ) Sim    (   ) Não  
d) Demonstra ansiedade ao entrar no consultório: (   ) Não      (   ) Sim 

Se sim, de que forma: (   ) Verbaliza      (   ) Através do Corpo 
 

4) Acontece a participação dos usuários no processo de atendimento 
odontológico?  
(   ) Sim. De que forma: 
(   ) Não. 

 
5) Em algum momento acontecem orientações gerais sobre a saúde bucal: 

(   ) Não 
(   ) Na chegada, sala de espera. 
(   ) No consultório, durante o atendimento. 
(   ) No consultório ou em sala/recepção, após o atendimento. 

 
6) Acontece a comunicação dos usuários com os profissionais da equipe de 

saúde bucal.  
(   ) Não   (   ) Sim.       Se sim:  

a- Qual a forma: (   ) Verbal          (   ) Não-Verbal         (   ) Gestos 
b- Com que frequência: (   )Várias vezes        (   ) Regular         (   ) Poucas vezes 
 
7) Acontece o processo de feedback: 

(   ) Não. 
(   ) Sim: (   ) Bom                   (   ) Regular                    (   ) Ruim 
 

8) O usuário demonstra reações de dor: 
(   ) Não      (   ) Sim       Se sim: (   ) Gestos      (   ) Verbal 
 

9) O usuário, sai do consultório de modo satisfeito, com o problema resolvido. 
             (   ) Não                                                                 (   ) Sim 

 

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 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO VERSÃO INICIAL PARA APRECIAÇÃO DOS 

ESPECIALISTAS 

 

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 pressão arterial no atendimento 

odontológico, identificando as variações e os principais fatores associados 

contribuintes nesse processo. 

 

Este instrumento é composto por um quadro demonstrativo (Quadro 01) com 

os requisitos a serem analisados em cada um dos itens dos instrumentos de coleta.  

 

Julgue:  

Requisitos = Notas de 0,0 a 10,0, onde 10,0 é Excelente  

Adequação da questão = A para Adequado e I para Inadequado. 

Caso inadequado, escrever os motivos da inadequação. 

Será considerado adequado, caso a opção avaliada preencher todos os 

requisitos, e na opção “Inadequado (I)” se não preencher as opções de alguns dos 

requisitos. 

 

Quadro 01: Requisitos a serem analisados para cada item do instrumento de 

avaliação da pressão arterial no atendimento odontológico. 

 
CÓDIGO REQUISÍTOS A 

SEREM ANALISADOS  

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1 Pertinência teórica ######### 

2 Consistência  O conteúdo representa profundidade suficiente 

para compreensão da questão 

3 Clareza Expressando de forma clara, simples e 

inequívoca. 

4 Objetividade  Permite resposta pontual 

5 Simplicidade O item expressa uma única ideia.  

6 Vocabulário  Palavras escolhidas sem gerar ambiguidades  

 
A) Caracterização dos Juízes: 

1. Idade. __________ 

2 Sexo: Mas (   ) Fem (   ) 

3 Qualificação profissional ______________________________________________ 

4 Tempo de experiência na atuação profissional _____________________________ 

QUESTIONÁRIO Nº __________ 
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B) Instrumento  

Nº Perguntas 

Atribua notas de 0,0 a 
10,0 para cada 
requisito  

A para 
Adeqequado  
I para 
Inadequado 

Sugestões 
ou motivos 

da não 
adequação 

P
e

rt
in

ê
n

c
ia

 

C
o

n
s
is

tê
n
c
ia

 

C
la

re
z
a
 

O
b

je
ti
v
id

a
d

e
 

S
im

p
lic

id
a
d

e
 

V
o

c
a
b

u
lá

ri
o
 

01 Sua Saúde é considerada boa?          

02 Faz uso de medicamento para 
controle da pressão arterial? 

        

03 Em algum momento de sua vida, fez 
uso de insulina? 

        

04 O colesterol alto te preocupa?         

05 Em exames laboratoriais, o 
triglicerídeo (gordura no sangue) já 
esteve alto? 

        

06 Nos últimos 30 dias, percebeu seu 
coração bater mais forte e mais 
rápido?  

        

07 Gosta de tomar remédios para 
prevenir doenças? 

        

08 Fica apreensivo só de imaginar uma 
doença? 

        

09 No dia a dia, tem dificuldade para 
relaxar? 

        

10 Diante dos acontecimentos, 
preocupa-se com facilidade? 

        

11 Tem o hábito de verificar sua pressão 
regularmente? 

        

12 Realiza consulta médica para 
acompanhar a pressão arterial?  

        

13 Nos últimos anos, recebeu alguma 
informação sobre Pressão Arterial? 

        

14 Nas atividades diárias, tem ficado 
cansado e sem forças? 

        

15 Quando fica nervoso, sua pressão 
sobe? 

        

16 Já percebeu algum inchaço nos 
pés/tornozelos?  

        

17 Tem notado adormecimento ou 
formigamento em alguma parte do 
corpo? 

        

18 Tem insônia que chega a incomodar 
durante a noite? 

        

19 Nos últimos dias, ficou apreensivo ou 
angustiado por alguma razão? 

        

20 Já procurou um pronto-socorro devido 
algum “aperto no peito”? 

        

21 Tem uma vida sem atividade física?           



110 
 

22 Utiliza carro ou moto para 
deslocamento de pequena distância? 

        

23 Faz atividade física sem o 
acompanhamento de um profissional 
capacitado? 

        

24 Faz uso de algum energético para 
manter as atividades físicas? 

        

25 Em 24h você permanece mais de 8h 
sentado? 

        

26  A sua alimentação tem como base, 
doces, carnes vermelhas e 
refrigerantes? 

        

27 Tem o hábito de ingerir alimentos 
salgados? 

        

28 Come frituras e/ou alimentos com 
conservantes? 

        

29 Substitui a água por refrigerantes e/ou 
sucos encaixados? 

        

30 Faz dietas para emagrecer sem 
acompanhamento com um 
nutricionista? 

        

31 Fuma?         

32 Na sua casa ou no trabalho, há 
alguém que fuma? 

        

33 Quando está preocupado, sente 
vontade de fumar? 

        

34 Sente dificuldade para respirar 
quando está em local com fumantes? 

        

35 Em algum momento de sua vida, 
precisou fazer uso de oxigênio 
artificial? 

        

36 Já bebeu alguma bebida com álcool?         

37 A bebida alguma vez interferiu no seu 
modo de ser e de agir? 

        

38 Após a ingesta de bebida alcoólica, já 
sentiu algum desconforto em relação 
à saúde? 

        

39 Alguma vez sentiu que deveria 
diminuir o consumo de bebida 
alcoólica? 

        

40 Na família/casa existe alguém que 
bebe e proporciona momentos 
desagradáveis? 

        

41 Quando sente dor no dente, logo 
procura o dentista? 

        

42 Fica ansioso quando vai ao dentista?         

43 Na sala de espera, enquanto aguarda 
sua vez, fica tenso? 

        

44 Costuma perguntar ao dentista sobre 
o procedimento a ser realizado? 

        

45 Tem medo quando o dentista aplica a 
anestesia local? 

        

46 Durante o procedimento, sente-se         
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receoso, como algo terrível estivesse 
para acontecer? 

47 Fica apreensivo sobre se o 
tratamento vai resolver o seu 
problema?  

        

48 Para o procedimento odontológico, o 
limiar (grau) de dor você considera de 
forte intensidade?  

        

49 O procedimento odontológico é 
traumatizante (doloroso)? 

        

50 Em casa, tem cuidados especiais, 
devido o procedimento odontológico? 

        

 

 

 
Espaço extra  
Sugestões ou motivos da inadequação da questão 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO EM SEGUNDA VERSÃO PARA APRECIAÇÃO 

DOS ESPECIALISTAS 

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DOS 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
 

 
 
Prezado (a) Juiz (a), 
Esse instrumento tem o objetivo de obter o parecer final após a reorganização 

do instrumento conforme avaliação dos mesmos. Essa fase corresponde ao Reteste 
para avaliação da reprodutibilidade do instrumento. É composto por um quadro 
demonstrativo (Quadro 01) já conhecido por todos vocês, com os requisitos a serem 
analisados em cada um dos itens dos instrumentos de coleta.  

 
Julgue:  
Requisitos = Notas de 0,0 a 10,0, onde 10,0 é Excelente  
Adequação da questão = A para Adequado e I para Inadequado. 
Caso inadequado, escrever os motivos da inadequação. 
Será considerado adequado, caso a opção avaliada preencher todos os 

requisitos, e na opção “Inadequado (I)” se não preencher as opções de alguns dos 
requisitos. 

 
Quadro 01: Requisitos a serem analisados para cada item do instrumento de 

avaliação da pressão arterial no atendimento odontológico. 
 

CÓDIGO REQUISITOS A 
SEREM ANALISADOS  

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1 Pertinência teórica ######### 

2 Consistência  O conteúdo representa profundidade 
suficiente para compreensão da questão 

3 Clareza Expressando de forma clara, simples e 
inequívoca. 

4 Objetividade  Permite resposta pontual 

5 Simplicidade O item expressa uma única ideia.  

6 Vocabulário  Palavras escolhidas sem gerar ambiguidades  

 
Até então, não era do conhecimento de todos, mas o instrumento se 

organizou a partir de domínios, como mostra o Quadro 02, os quais a escolha e 
definição tiveram como base o tema central que se configura como a relação 
existente entre a pressão arterial e o atendimento odontológico, associado aos 
fatores de riscos para o aumento da Pressão Arterial (PA) e risco cardiovascular, 
bem como comportamentos que poderão reduzi-la.  
 
Quadro 02: Domínios referentes às questões do questionário. 
 

DOMÍNIOS Nº DA PERGUNTA 

Saúde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 e 20 

Manejo da Pressão Arterial 2, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 

Atividade Física 14, 21, 22, 23, 24 e 25 

QUESTIONÁRIO Nº __________ 
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Alimentação 26, 27, 28, 29 e 30 

Tabagismo 31, 32, 33, 34 e 35 

Álcool 36, 37, 38, 39 e 40 

Procedimento Odontológico  41, 44, 45, 49 e 50 

Ansiedade 10, 19, 42, 43, 46 e 47 

Dor 48 

Fonte: Dados do Autor (2015) 
 

A) Instrumento  

Nº Perguntas 

Atribua notas de 0,0 
a 10,0 para cada 
requisito A para 

Adequado 
I para 
Inadequado 
 

Sugestões 
ou motivos 

da não 
adequação 
P
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ia
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o
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01 Você considera sua saúde boa?          

02 Faz uso de medicamento para 
controlar a pressão alta? 

        

03 Em algum momento de sua vida, fez 
uso de insulina para baixar o açúcar 
no sangue? 

        

04 O colesterol (gordura no sangue) alto 
te preocupa? 

        

05 Em exames, o triglicerídeo (massa no 
sangue) já esteve alto? 

        

06 Nos últimos 30 dias, percebeu seu 
coração bater mais forte e mais 
rápido?  

        

07 Tem o hábito de tomar remédios sem 
prescrição médica para prevenir 
doenças? 

        

08 Fica preocupado só de imaginar uma 
doença? 

        

09 No dia a dia, tem dificuldade para 
relaxar? 

        

10 Preocupa-se facilmente com os 
acontecimentos? 

        

11 Tem o hábito de verificar sua pressão 
regularmente? 

        

12 Realiza consulta médica para 
acompanhar a pressão arterial?  

        

13 Nos últimos anos, recebeu alguma 
orientação sobre Pressão Arterial? 

        

14 Nas atividades diárias, tem ficado 
cansado e sem forças? 

        

15 Quando fica nervoso, sua pressão 
sobe? 
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16 Já percebeu algum inchaço, não 
provenientes de trauma, nos pés e/ou 
tornozelos?  

        

17 Tem notado adormecimento ou 
formigamento em alguma parte do 
corpo? 

        

18 Tem falta de sono que chega a 
incomodar durante a noite? 

        

19 Nos últimos dias, ficou preocupado 
ou angustiado por alguma razão? 

        

20 Já procurou um hospital devido 
alguma “dor ou aperto no peito”? 

        

21 Realiza alguma atividade física?           

22 Faz atividade física com o educador 
físico, profissional habilitado? 

        

23 Utiliza carro ou moto para 
deslocamento de pequena distância, 
como 500 metros? 

        

24 Faz uso de algum energético para 
realizar atividades físicas? 

        

25 Em 24h você permanece mais de 8h 
sentado? 

        

26  Em sua alimentação costuma comer 
alimentos ricos em açucares? 

        

27 Tem o hábito de comer alimentos 
salgados? 

        

28 Come frituras?         

29 Nos intervalos das refeições 
principais, você substitui a água por 
refrigerantes e/ou sucos encaixados? 

        

30 Faz dietas para emagrecer 
acompanhado por um nutricionista? 

        

31 Fuma?         

32 Na sua casa ou no trabalho, há 
alguém que fuma? 

        

33 Quando está preocupado, sente 
vontade de fumar? 

        

34 Sente dificuldade para respirar 
quando está em local com fumantes? 

        

35 Em algum momento de sua vida, 
precisou fazer uso de oxigênio 
artificial? 

        

36 Já bebeu alguma bebida com álcool?         

37 A bebida alguma vez mudou o seu 
modo de ser e de agir? 

        

38 Após tomar bebida alcoólica, já 
sentiu algum desconforto em relação 
à saúde? 

        

39 Alguma vez sentiu que deveria         
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diminuir o consumo de bebida 
alcoólica? 

40 Na família/casa existe alguém que 
bebe e que por causa da bebida cria 
situações desagradáveis? 

        

41 Quando sente dor no dente, logo 
procura o dentista? 

        

42 Fica ansioso quando vai ao dentista?         

43 Na sala de espera, enquanto aguarda 
sua vez para ser atendido no 
gabinete odontológico, fica tenso? 

        

44 Costuma perguntar ao dentista sobre 
o que vai ser realizado? 

        

45 Tem medo quando o dentista aplica a 
anestesia local? 

        

46 Durante o procedimento, sente-se 
receoso, como se algo ruim estivesse 
para acontecer? 

        

47 Fica preocupado sobre se o 
tratamento vai resolver o seu 
problema?  

        

48 Para o procedimento odontológico 
submetido, o nível de dor você 
considera de forte intensidade?  

        

49 No geral, o tratamento odontológico é 
doloroso? 

        

50 Após o procedimento odontológico, já 
em casa, costuma ter cuidados 
especiais para não interferir no 
resultado do tratamento? 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço extra  

Sugestões ou motivos da inadequação da questão 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-TESTE – APRECIAÇÃO DOS 

USUÁRIOS (10% da amostra total dos usuários) 

 

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE ADEQUAÇÃO CULTURAL DO 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

Prezado usuário, 

O objetivo deste instrumento é desenvolver e validar um instrumento de avaliação da 
pressão arterial no atendimento odontológico, identificando as variações e os principais 
fatores associados contribuintes nesse processo. 

Adequação da questão: 
N para Não Compreendi a Questão e C para Compreendi a Questão. 
Caso não compreender a questão, escrever os motivos da não compreensão. 

 
Marque com um X a opção correspondente para cada pergunta. Não deixe nenhuma 

pergunta sem resposta.  

Nº Perguntas 

N
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o
 C

o
m

p
re

e
n
d
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e
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tã

o
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d
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e
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01 Faz uso de medicamento para controlar a pressão alta?   

02 Em algum momento de sua vida, fez uso de insulina para baixar o açúcar 
no sangue? 

  

03 O colesterol (gordura no sangue) alto te preocupa?   

04 Em exames, o triglicerídeo (massa no sangue) já esteve alto?   

05 Nos últimos 30 dias, percebeu seu coração bater mais forte e mais rápido?    

06 Fica preocupado só de imaginar uma doença?   

07 No dia a dia, tem dificuldade para relaxar?   

08 Preocupa-se facilmente com os acontecimentos?   

09 Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente?   

10 Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial?    

11 Nos últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão Arterial?   

12 Nas atividades diárias, tem ficado cansado e sem forças?   

13 Quando fica nervoso, sua pressão sobe?   

14 Já percebeu algum inchaço, não provenientes de trauma, nos pés e/ou 
tornozelos?  

  

QUESTIONÁRIO Nº __________ 

SOCIOECONÔMICO:  

Sexo: (   )Masculino (   )Feminino;   Idade: ______ ;   Cidade : ____________________ 

Mora: (   )Com os pais        (   )Sozinho       (   )Cônjuge ;         

Filhos: (   )Sim   (   )Não;          Estado Civil: (   )Solteiro  (   )Casado   (   )Outros 

Renda Familiar: (   )Até um salário mínimo  (   )Até dois salários mínimos   (   )Dois ou mais  

Religião : ____________________;   

Escolaridade: (   ) Não Estudou    (   )Escola pública    (   )Escola privada 

Grau de escolaridade: Nível fundamental: (   )Incompleto    (   ) Completo;            

Médio: (   )Incompleto   (   ) Completo;               Superior: (   )Incompleto    (   )Completo      
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Nº Perguntas 
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15 Tem notado adormecimento ou formigamento em alguma parte do corpo?   

16 Tem falta de sono que chega a incomodar durante a noite?   

17 Nos últimos dias, ficou preocupado ou angustiado por alguma razão?   

18 Já procurou um hospital devido alguma “dor ou aperto no peito”?   

19 Realiza alguma atividade física?     

20 Faz atividade física com o educador físico, profissional habilitado?   

21 Utiliza carro ou moto para deslocamento de pequena distância, como 500 
metros? 

  

22 Faz uso de algum energético para realizar atividades físicas?   

23 Em 24h você permanece mais de 8h sentado?   

24  Em sua alimentação costuma comer alimentos ricos em açucares?   

25 Tem o hábito de comer alimentos salgados?   

26 Come frituras?   

27 Nos intervalos das refeições principais, você substitui a água por 
refrigerantes e/ou sucos encaixados? 

  

28 Faz dietas para emagrecer acompanhado por um nutricionista?   

29 Fuma?   

30 Na sua casa ou no trabalho, há alguém que fuma?   

31 Quando está preocupado, sente vontade de fumar?   

32 Sente dificuldade para respirar quando está em local com fumantes?   

33 Em algum momento de sua vida, precisou fazer uso de oxigênio artificial?   

34 Já bebeu alguma bebida com álcool?   

35 Após tomar bebida alcoólica, já sentiu algum desconforto em relação à 
saúde? 

  

36 Alguma vez sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida alcoólica?   

37 Quando sente dor no dente, logo procura o dentista?   

38 Fica ansioso quando vai ao dentista?   

39 Na sala de espera, enquanto aguarda sua vez para ser atendido no 
gabinete odontológico, fica tenso? 

  

40 Costuma perguntar ao dentista sobre o que vai ser realizado?   

41 Tem medo quando o dentista aplica a anestesia local?   

42 Durante o procedimento, sente-se receoso, como se algo ruim estivesse 
para acontecer? 

  

43 Fica preocupado sobre se o tratamento vai resolver o seu problema?    

44 No geral, o tratamento odontológico é doloroso?   

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES: 
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APÊNDICE E – VERSÃO DO QUESTIONÁRIO APÓS AVALIAÇÃO DOS 

ESPECIALISTAS E USUÁRIOS 

 

QUESTIONÁRIO: _____________ 
Prezado usuário, 

O objetivo deste instrumento é desenvolver e validar um instrumento de avaliação da 
pressão arterial no atendimento odontológico, identificando as variações e os 
principais fatores associados contribuintes nesse processo. 

Marque com um X a opção correspondente para cada pergunta. Não deixe 

nenhuma pergunta sem resposta.  
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01 Faz uso de medicamento para controlar a pressão alta? 0 1 2 3 4 5 6 

02 Em algum momento de sua vida, fez uso de insulina para 
baixar o açúcar no sangue? 

0 1 2 3 4 5 6 

03 O colesterol (gordura no sangue) alto te preocupa? 0 1 2 3 4 5 6 

04 Em exames, o triglicerídeo (massa no sangue) já esteve alto? 0 1 2 3 4 5 6 

05 Nos últimos 30 dias, percebeu seu coração bater mais forte e 
mais rápido?  

0 1 2 3 4 5 6 

06 Fica preocupado só de imaginar uma doença? 0 1 2 3 4 5 6 

07 No dia a dia, tem dificuldade para relaxar? 0 1 2 3 4 5 6 

08 Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente? 0 1 2 3 4 5 6 

09 Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial?  0 1 2 3 4 5 6 

10 Nos últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão 
Arterial? 

0 1 2 3 4 5 6 

11 Nas atividades diárias, tem ficado cansado e sem forças? 0 1 2 3 4 5 6 

SOCIOECONÔMICO:  

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino;  Idade: _________ ; Cidade : ____________________ 

Mora:(   )Com os pais    (   )Sozinho     (   )Cônjuge    (   )Outros      Filhos: (   )Sim   (   )Não;          

Renda Familiar: (   )Até um salário mínimo  (   ) Até dois salários mínimos    (   )Dois ou mais  

Religião : ___________________; Estado Civil: (   )Solteiro  (   )Casado  (   )Outros  

Escolaridade: (   ) Não Estudou            (   )Escola pública             (   )Escola privada 

Grau de escolaridade: Nível fundamental: (   )Incompleto    (   ) Completo;            

Médio: (   )Incompleto   (   ) Completo;               Superior: (   )Incompleto    (   )Completo           

PA: Antes (Imediatamente antes de adentrar no consultório): ______________________  

Durante (10 minutos após início de seu efetivo atendimento): ______________________ 

Depois (Imediatamente após a saída do paciente do consultório): ___________________ 

PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SUBMETIDO/REALIZADO: ____________________ 

Anestésico: (   ) SIM   (   ) NÃO                         Gestante: (   ) SIM   (   ) NÃO 
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12 Quando fica nervoso, sua pressão sobe? 0 1 2 3 4 5 6 

13 Tem notado adormecimento ou formigamento em alguma 
parte do corpo? 

0 1 2 3 4 5 6 

14 Tem falta de sono que chega a incomodar durante a noite? 0 1 2 3 4 5 6 

15 Nos últimos dias, ficou preocupado ou angustiado por alguma 
razão? 

0 1 2 3 4 5 6 

16 Já procurou um hospital devido alguma “dor ou aperto no 
peito”? 

0 1 2 3 4 5 6 

17 Realiza alguma atividade física?   0 1 2 3 4 5 6 

18 Faz atividade física com o educador físico, profissional 
habilitado? 

0 1 2 3 4 5 6 

19 Utiliza carro ou moto para deslocamento de pequena distância, 
como 500 metros? 

0 1 2 3 4 5 6 

20 Faz uso de algum energético para realizar atividades físicas? 0 1 2 3 4 5 6 

21 Em 24h você permanece mais de 8h sentado? 0 1 2 3 4 5 6 

22  Em sua alimentação costuma comer alimentos ricos em 
açucares? 

0 1 2 3 4 5 6 

23 Tem o hábito de comer alimentos salgados? 0 1 2 3 4 5 6 

24 Come frituras? 0 1 2 3 4 5 6 

25 Nos intervalos das refeições principais, você substitui a água 
por refrigerantes e/ou sucos encaixados? 

0 1 2 3 4 5 6 

26 Faz dietas para emagrecer acompanhado por um 
nutricionista? 

0 1 2 3 4 5 6 

27 Fuma? 0 1 2 3 4 5 6 

28 Na sua casa ou no trabalho, há alguém que fuma? 0 1 2 3 4 5 6 

29 Quando está preocupado, sente vontade de fumar? 0 1 2 3 4 5 6 

30 Sente dificuldade para respirar quando está em local com 
fumantes? 

0 1 2 3 4 5 6 

31 Em algum momento de sua vida, precisou fazer uso de 
oxigênio artificial? 

0 1 2 3 4 5 6 

32 Já bebeu alguma bebida com álcool? 0 1 2 3 4 5 6 

33 Após tomar bebida alcoólica, já sentiu algum desconforto em 
relação à saúde? 

0 1 2 3 4 5 6 

34 Alguma vez sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida 
alcoólica? 

0 1 2 3 4 5 6 

35 Quando sente dor no dente, logo procura o dentista? 0 1 2 3 4 5 6 

36 Fica ansioso quando vai ao dentista? 0 1 2 3 4 5 6 

37 Na sala de espera, enquanto aguarda sua vez para ser 
atendido no gabinete odontológico, fica tenso? 

0 1 2 3 4 5 6 

38 Costuma perguntar ao dentista sobre o que vai ser realizado? 0 1 2 3 4 5 6 

39 Tem medo quando o dentista aplica a anestesia local? 0 1 2 3 4 5 6 

40 No geral, o tratamento odontológico é doloroso? 0 1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICE F – VERSÃO DO QUESTIONÁRIO APÓS ANÁLISE FATORIAL 

EXPLORATÓRIA 

 

QUESTIONÁRIO: _____________ 
Prezado usuário, 

O objetivo deste instrumento é desenvolver e validar um instrumento de avaliação da 
pressão arterial no atendimento odontológico, identificando as variações e os 
principais fatores associados contribuintes nesse processo. 

Marque com um X a opção correspondente para cada pergunta. Não deixe 

nenhuma pergunta sem resposta.  
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01 Faz uso de medicamento para controlar a pressão alta? 0 1 2 3 4 5 6 

03 O colesterol (gordura no sangue) alto te preocupa? 0 1 2 3 4 5 6 

04 Em exames, o triglicerídeo (massa no sangue) já esteve alto? 0 1 2 3 4 5 6 

07 No dia a dia, tem dificuldade para relaxar? 0 1 2 3 4 5 6 

08 Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente? 0 1 2 3 4 5 6 

09 Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial?  0 1 2 3 4 5 6 

10 Nos últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão 
Arterial? 

0 1 2 3 4 5 6 

11 Nas atividades diárias, tem ficado cansado e sem forças? 0 1 2 3 4 5 6 

14 Tem falta de sono que chega a incomodar durante a noite? 0 1 2 3 4 5 6 

15 Nos últimos dias, ficou preocupado ou angustiado por alguma 
razão? 

0 1 2 3 4 5 6 

17 Realiza alguma atividade física?   0 1 2 3 4 5 6 

SOCIOECONÔMICO:  

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino;  Idade: _________ ; Cidade : ____________________ 

Mora:(   )Com os pais    (   )Sozinho     (   )Cônjuge    (   )Outros      Filhos: (   )Sim   (   )Não;          

Renda Familiar: (   )Até um salário mínimo  (   ) Até dois salários mínimos    (   )Dois ou mais  

Religião : ___________________; Estado Civil: (   )Solteiro  (   )Casado  (   )Outros  

Escolaridade: (   ) Não Estudou            (   )Escola pública             (   )Escola privada 

Grau de escolaridade: Nível fundamental: (   )Incompleto    (   ) Completo;            

Médio: (   )Incompleto   (   ) Completo;               Superior: (   )Incompleto    (   )Completo           

PA: Antes (Imediatamente antes de adentrar no consultório): ______________________  

Durante (10 minutos após início de seu efetivo atendimento): ______________________ 

Depois (Imediatamente após a saída do paciente do consultório): ___________________ 

PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SUBMETIDO/REALIZADO: ____________________ 

Anestésico: (   ) SIM   (   ) NÃO                         Gestante: (   ) SIM   (   ) NÃO 
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18 Faz atividade física com o educador físico, profissional 
habilitado? 

0 1 2 3 4 5 6 

20 Faz uso de algum energético para realizar atividades físicas? 0 1 2 3 4 5 6 

26 Faz dietas para emagrecer acompanhado por um 
nutricionista? 

0 1 2 3 4 5 6 

32 Já bebeu alguma bebida com álcool? 0 1 2 3 4 5 6 

33 Após tomar bebida alcoólica, já sentiu algum desconforto em 
relação à saúde? 

0 1 2 3 4 5 6 

34 Alguma vez sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida 
alcoólica? 

0 1 2 3 4 5 6 

36 Fica ansioso quando vai ao dentista? 0 1 2 3 4 5 6 

37 Na sala de espera, enquanto aguarda sua vez para ser 
atendido no gabinete odontológico, fica tenso? 

0 1 2 3 4 5 6 

39 Tem medo quando o dentista aplica a anestesia local? 0 1 2 3 4 5 6 

40 No geral, o tratamento odontológico é doloroso? 0 1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO EM VERSÃO FINAL 

 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NO 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
 
 

 
 

Prezado usuário, 

O objetivo deste instrumento é avaliar a pressão arterial na assistência odontológica, 
identificando suas variações com mensurações antes, durante e após o atendimento, 
possibilitando ainda, a visualização dos principais fatores associados e contribuintes nesse 
processo. 
 

 
A parte específica se apresenta em escala likert. Marque com um X a opção correspondente 
para cada pergunta. Observação: Em cada item só deve ser assinalado uma resposta. Não 
deixe nenhuma pergunta sem resposta.  
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01 Faz uso de medicamento para controlar a pressão alta? 0 1 2 3 4 5 6 

02 Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente? 0 1 2 3 4 5 6 

03 Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial?  0 1 2 3 4 5 6 

04 Nos últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão 
Arterial? 

0 1 2 3 4 5 6 

05 O colesterol (gordura no sangue) alto te preocupa? 0 1 2 3 4 5 6 

06 Em exames, o triglicerídeo (massa no sangue) já esteve alto? 0 1 2 3 4 5 6 

07 Faz dietas para emagrecer acompanhado por um nutricionista? 0 1 2 3 4 5 6 

08 Já bebeu alguma bebida com álcool? 0 1 2 3 4 5 6 

09 Após tomar bebida alcoólica, já sentiu algum desconforto em relação 
à saúde? 

0 1 2 3 4 5 6 

SOCIOECONÔMICO:  

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino;   Idade: _______ ;   Cidade : ________________ 

Mora: (   )Com os pais   (   )Sozinho    (   )Cônjuge    (   )Outros    Filhos: (   )Sim   (   )Não;          

Renda Familiar: (   )Até um salário mínimo  (   ) Até dois salários mínimos  (   )Dois ou mais  

Religião: ___________________; Estado Civil: (   )Solteiro  (   )Casado  (   )Outros  

Escolaridade: (   ) Não Estudou            (   )Escola pública             (   )Escola privada 

Grau de escolaridade: Nível fundamental: (   )Incompleto    (   ) Completo;            

Médio: (   )Incompleto   (   ) Completo;               Superior: (   )Incompleto    (   )Completo           

PA: Antes (Imediatamente antes de adentrar no consultório): _______________________ 

Durante (10 minutos após início de seu efetivo atendimento): _______________________ 

Depois (Imediatamente após a saída do paciente do consultório): ___________________ 

PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SUBMETIDO/REALIZADO: ___________________ 

Anestésico: (   ) SIM   (   ) NÃO               Gestante: (   ) SIM   (   ) NÃO 

QUESTIONÁRIO: ___________ 
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10 Alguma vez sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida 
alcoólica? 

0 1 2 3 4 5 6 

11 Realiza alguma atividade física?   0 1 2 3 4 5 6 

12 Faz atividade física com o educador físico, profissional habilitado? 0 1 2 3 4 5 6 

13 Faz uso de algum energético para realizar atividades físicas? 0 1 2 3 4 5 6 

14 No dia a dia, tem dificuldade para relaxar? 0 1 2 3 4 5 6 

15 Nas atividades diárias, tem ficado cansado e sem forças? 0 1 2 3 4 5 6 

16 Tem falta de sono que chega a incomodar durante a noite? 0 1 2 3 4 5 6 

17 Nos últimos dias, ficou preocupado ou angustiado por alguma 
razão? 

0 1 2 3 4 5 6 

18 Fica ansioso quando vai ao dentista? 0 1 2 3 4 5 6 

19 Na sala de espera, enquanto aguarda sua vez para ser atendido no 
gabinete odontológico, fica tenso? 

0 1 2 3 4 5 6 

20 Tem medo quando o dentista aplica a anestesia local? 0 1 2 3 4 5 6 

21 No geral, o tratamento odontológico é doloroso? 0 1 2 3 4 5 6 

 
 

GUIA PARA PESQUISADORES:  

O quadro a seguir apresenta as questões alocadas em domínios.  

Observação: Esse conhecimento é de domínio do pesquisador, não devendo ser 
apresentado aos participantes da pesquisa. 
 
DOMÍNIOS 

I- Atividade Física 
Item 11: Realiza alguma atividade física? 

Item 12: Faz atividade física com o educador físico, profissional habilitado? 

Item 13: Faz uso de algum energético para realizar atividades físicas? 

II- Tratamento Odontológico 

Item 18: Fica ansioso quando vai ao dentista? 

Item 19: Na sala de espera, enquanto aguarda sua vez para ser atendido no gabinete odontológico, fica 

tenso? 

Item 20: Tem medo quando o dentista aplica a anestesia local? 

Item 21: No geral, o tratamento odontológico é doloroso? 

III- Álcool 

Item 08: Já bebeu alguma bebida com álcool? 

Item 09: Após tomar bebida alcoólica, já sentiu algum desconforto em relação à saúde? 

Item 10: Alguma vez sentiu que deveria diminuir o consumo de bebida alcoólica? 

IV- Pressão Arterial Sistêmica 

Item 01: Faz uso de medicamento para controlar a pressão alta? 

Item 02: Tem o hábito de verificar sua pressão regularmente? 

Item 03: Realiza consulta médica para acompanhar a pressão arterial? 

Item 04: Nos últimos anos, recebeu alguma orientação sobre Pressão Arterial? 

V- Ansiedade 

Item 14: No dia a dia, tem dificuldade para relaxar? 

Item 15: Nas atividades diárias, tem ficado cansado e sem forças? 

Item 16: Tem falta de sono que chega a incomodar durante a noite? 

Item 17: Nos últimos dias, ficou preocupado ou angustiado por alguma razão? 

VI- Saúde Nutricional 

Item 05: O colesterol (gordura no sangue) alto te preocupa? 

Item 06: Em exames, o triglicerídeo (massa no sangue) já esteve alto? 

Item 07: Faz dietas para emagrecer acompanhado por um nutricionista? 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

 

 



125 
 

 
 



126 
 

 
 



127 
 

 
 



128 
 

 


	Página em branco
	Página em branco



