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RESUMO 

O comportamento infantil pode ser influenciado por diversos fatores, como 

experiências médicas traumáticas. A internação em Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) é necessária para algumas crianças prematuras e pode ser 

caracterizada por numerosos procedimentos invasivos e dolorosos. Evidências ressaltam 

que os temores da infância podem ser exacerbados na vida futura; as experiências 

dolorosas no início da vida podem ser fatores associados ao comportamento. Poucos 

estudos buscaram relacionar o comportamento no consultório odontológico de crianças 

ao histórico de hospitalização emUTIN. Esta pesquisa de abordagem quantitativa, 

observacional transversal, caso-controle, analisou o comportamento durante exame 

odontológico, de 42 crianças de 5 a 6 anos de idade com e sem história de cuidados 

intensivos neonatais, aspectos relacionados ao nascimento e saúde bucal. A coleta de 

dados envolveu exame odontológico e avaliação do comportamento, utilizando-se 

versão brasileira das escalas Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) eFaces 

Pain Scale – Revised(FPS-R). Os dados foram analisados por estatística descritiva e 

teste Qui-quadrado (razão de verossimilhança). Cárie dentária estava presente em 

73,8%% da amostra Os resultados evidenciaram que 90% das crianças não mostraram 

sinais de dor durante o exame odontológico, segundo a escala FPS-R. Cinco crianças 

(23,8%) com história pregressa de internação em UTIN demonstraram dor durante o 

exame odontológico (escore FLACC≥1) (p-valor=0,006). Houve associação 

estatisticamente significante entre dor no exame odontológico e internação em UTIN. 

 

Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Comportamento. 

Odontologia. 
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ABSTRACT 

PAIN DURING DENTAL EXAM IN SIX-YEAR-OLD CHILDREN 

PREVIOUSLY ATTENDING A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: A 

CASE-CONTROL STUDY 

 

Hospitalization at Neonatal Intensive Care Units (NICU) is commonly 

related to many invasive and painful procedures. It has been reported that painful 

experiences in infancy can be associated with pain perception in the future. Little is 

known about the relation between the history of NICU care and children’s pain behavior 

during the dental exam. This study aimed to compare the occurrence of pain during the 

dental exam of children with/out history of previous admission to a NICU. This case-

control study enrolled 42 children, 5.7±0.4 years-old, 24 girls, with (n=21) and without 

(n=21) history of NICU care, exploring other medical/dental features potentially related 

to this association. Children’s pain perception was evaluated by the Brazilian versions 

of two scales: the observational measure “Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability 

(FLACC) Pain Assessment Tool”, and the self-report Faces Pain Scale–Revised (FPS-

R)”. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square (likelihood ratio) and 

Mann-Whitney tests. Findings showed that 5 children (23.8%) with history of NICU 

care showed pain during the dental exam (FLACC≥1), compared to none from the 

control group (P=0.006). Most of the 42 children (90.0%) did not perceived pain during 

the dental exam (FPS-R), with no difference between case and control groups 

(P=0.238). NICU children had more hospitalization later in childhood (81.0%) than the 

control group (25.0%, P<0.001). Groups did not differ regarding chronic diseases 

(P=0.141). History of dental pain, dental treatment experience and negative behavior at 

the dentist did not differ between the 5 children with FLACC≥1 and the others 

(P>0.05). It was concluded that children with history of NICU care present more pain 

during dental exam than those who did not have this experience. 

 

Keywords:Neonatal Intensive Care Units. Behavior. Dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA 

 

Cerca de 13 milhões de crianças nascem prematuramente em todo o mundo 

e o número de partos prematuros tem aumentado nos últimos anos (BECK et al., 2010). 

O Brasil aparece como o décimo país com maior ocorrência de nascimento prematuro, 

registrando cerca de 233.320 mil partos antes de 37 semanas de gestação (Organização 

Mundial de Saúde – OMS, 2012). 

Uma intercorrência comum entre as crianças pré-termo é a internação em 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) onde neonatos são submetidos a 

diversas intervenções médicas potencialmente dolorosas (BROGÅRDH-ROTHet al., 

2008, 2009 e 2010; GASPARDO et al., 2008). As experiências dolorosas no início da 

vida repercutem negativamente no desenvolvimento do sistema nervoso pois os 

mecanismos de controle inibitório da dor são imaturos e limitados em sua sensibilidade 

para modular a dor (KLEIN et al., 2009). Além disso, Larroque et al. (2008) realizaram 

estudo de coorte em crianças muito prematuras que, aos cinco anos de idade, 

apresentaram alterações cognitivas e motoras, onde observou-se que o desenvolvimento 

cognitivo alterado também poderia repercutir na compreensão e aceitação das 

intervenções odontológicas. 

A resposta à dor, alteração no comportamento, o medo e a ansiedade ao 

tratamento odontológico podem estar associados à experiências negativas relativas a 

gravidade e alterações sistêmicas, hospitalizações, hospitalizações em UTIN 

(COLARES e RICHMAN, 2002; KLEIN et al., 2009;  POTJK et al., 2012; SALEM et 

al, 2012;  SUPRABHA, CHOUDANY e SHENOY, 2011; ). Fatores associados à idade 

gestacional (KLEIN et al., 2009) e condição socioeconômica (COLARES e 

RICHMAN, 2002) são preditores de comportamentos negativos no atendimento 

odontológico. 

Dor e comportamento são sintoma e sinal clínicos intimamente 

relacionados, especialmente quando o foco é a percepção e a reação da criança. Não há 

uma resposta dolorosa uniforme consequente a um determinado estímulo; o 
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comportamento ou autorrelato da criança é que determina a intensidade de sua 

experiência de dor (NUTTER, 2009). 

Entretanto, há uma carência de estudos que investigam a associação entre 

história de internação em UTIN e reações da criança durante o atendimento 

odontológico. Esta dissertação de mestrado se propõe a contribuir com esse 

conhecimento, e será apresentada em forma clássica de trabalho acadêmico seguindo a 

Norma Brasileira 14724 (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2011), 

observando o checklist proposto para a descrição de estudos observacionais segundo a a 

iniciativa “Strengthening the Reportingof Observational Studies in Epidemiology” 

(STROBE) (MALTA et al., 2010). 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a associação entre história de 

internação em UTIN e dor durante o exame odontológico, em crianças de 5 a 6 anos de 

idade. 

 

1.2.2Objetivos específicos 

 

• Avaliar a ocorrência de dor durante exame o odontológico em crianças 

que ficaram ou não internadas em UTIN, segundo autorrelato e instrumento 

observacional. 

• Verificar a influência de variáveis médico-odontológicas na ocorrência 

de dor durante o exame odontológico. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

Há maior ocorrência de dor durante o exame odontológico em crianças com 

história de internação em UTIN. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta revisão de literatura está dividida, para fins de abordagem lógica do 

objeto de estudo, em: aspectos gerais e causas de nascimentos prematuros, aspectos 

fisiológicos da dor no recém-nascido prematuro, exposição a estímulos dolorosos no 

período neonatal e dor e comportamento. 

 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DE NASCIMENTOS PREMATUROS 

 

O peso ao nascimento acima de 2.500 gramas e a idade gestacional 

adequada de 40 semanas são variáveis neonatais inter-relacionadas que contribuem para 

o desenvolvimento sadio da criança (LUBCHENCO, 1984). Um bebê prematuro é 

aquele que nasce com menos de 37 semanas ou com menos de 2.500 g. Os nascidos 

entre 29 a 32 semanas são denominados muito prematuros, e prematuros extremos os de 

23 a 28 semanas de gestação (OMS, 2004). Ainda, são denominados prematuros tardios 

os nascidos entre 32 a 36 semanas (CHEONG e DOYLE, 2012). O recém-nascido (RN) 

pode ser classificado em baixo peso(peso inferior a 2.500 gramas ao nascimento), muito 

baixo peso(peso igual ou inferior a 1.500 gramas ao nascimento) e extremamente baixo 

peso(peso igual ou inferior a 750 gramas ao nascimento) (MARQUES, 2003). O peso 

ao nascer é considerado como um parâmetro relacionado aos níveis de morbidade e 

mortalidade infantil, sendo um fator fortemente associado à prematuridade (ALMEIDA 

e JORGE, 1998; BARROSFILHO, 1976). Essas variáveis, emconjunto, formam um 

quadro significativo de risco às doenças e à morte no primeiroano de vida. A variável 

mais relacionada ao baixo peso ao nascer é o tempo de duração da gestação 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2009). 

Diversas são as causas do nascimento pré-termo e com baixo peso e seus 

efeitos sobre o feto variam de acordo com o tipo, a duração de sua ação e o estágio de 

desenvolvimento fetal. As causas principais podem ser obstétricas, como primigestas 

jovens ou idosas e gravidez múltipla; ginecológicas, incluindo malformação uterina; e 
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extraginecológicas, como desnutrição, ausência de assistência pré-natal, baixo peso 

materno, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, diabetes e hipertensão materna 

(ALMEIDA, 2003; CHEONG e  DOYLE, 2012). 

Recém-nascidos  prematuros comparados aos a termo apresentam um 

aumento do índice de mortalidade e morbidade incluindo problemas de saúde, 

alterações cognitivas, problemas psiquiátricos e deficiência no aprendizado escolar. 

Ainda, alertam sobre a importância da intervenção precoce e reforço no 

desenvolvimento nos âmbitos da saúde e educação (CHEONG e DOYLE, 2012). Nadeu 

et al. (2001) realizaram pesquisa para testar a hipótese que a prematuridade poderia 

estar associada ao desenvolvimento neuromotor e funcionamento intelectual com a 

finalidade de explicar problemas de comportamento em idade escolar. Um grupo  foi 

composto por 61 crianças prematuras e com muito baixo peso (menos que 29 semanas 

de gestação, e < 1.500 g de peso). O outro grupo  incluiu 44 crianças com peso normal 

ao nascer (>2.500 g de peso e mais de 37 semanas de gestação). Os resultados obtidos 

foram que as crianças prematuras apresentavam pior coeficiente de inteligência e 

desenvolvimento neuromotor que o outro grupo. 

 

 

2.2 ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA DOR NO RECÉM-NASCIDO 

PREMATURO 

  

Por volta da vigésima-quinta semana de gestação as trajetórias 

somatosensoriais são capazes de conduzir impulsos periféricos para as estruturas 

corticais, o que reflete a capacidade de organizar uma resposta cortical localizada. 

Apenas após o nascimento, desenvolvem-se as fibras descendentes inibitórias da dor 

liberadoras de serotonina (SLATER, FITZGERALD e MEEK, 2007). Assim, os 

neonatos pré-termo podem perceber a dor mais intensamente quando comparados a 

crianças a termo, pois os mecanismos de controle inibitório da dor são imaturos e 

limitados em sua sensibilidade para modular a dor. As experiências repetidas de dor na 

fase inicial do desenvolvimento podem ter efeitos em longo prazo para os RN 

vulneráveis (ANAND, 2000; GRUNAU, 2002), tais como diminuição do limiar de dor 

(GIBBINS, STEVENS, ASZTALOS, 2003; GRUNAU, 2002), hiperalgesia (ANAND, 
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1998; GRUNAU, 2002) e alodinia (ANSELONI et al., 2002). O desequilíbrio na 

fisiologia do organismopode acarretar a queda na saturação de oxigênio, o aumento das 

frequências cardíaca e respiratória, o estresse e alterações em longo prazo, tais como a 

diminuição do limiar de dor e hiperalgia (SANTOS et al., 2012). 

Os mecanismos que estabelecem a ligação, através de sinapses, no cérebro 

imaturo parecem muito diferentes em comparação com o cérebro adulto e mudam 

constantemente durante o desenvolvimento. Sendo assim, os resultados dos estudos 

realizados em indivíduos mais velhos não podem ser extrapolados aos lactentes e 

crianças, tratando esse grupo como se fossem “pequenos adultos”. Em estudos 

realizados com recém-nascidos prematuros (24 a 32 semanas) e com ratos recém-

nascidos constataram limiares mais baixos e respostas  acentuadas a estímulos dolorosos 

em comparação com seus semelhantes mais maduros (ANAND et al., 1999). O cérebro 

do bebê imaturo precisa de proteção e suporte à rápida diferenciação das funções 

cerebrais, o que deve ser prioridade para os cuidadores do bebê na UTIN. As 

capacidades autonômicas, motoras, de estado organizacional, atenção e autorregulação 

do bebê devem ser observadas, a fim de identificar os limites entre desorganização e 

organização, ou seja, a habilidade de autorregulação e auto diferenciação. A 

desorganização das células nervosas constitui-se em elemento necessário ao 

desenvolvimento para se alcançar um novo nível de organização diferenciada. 

Entretanto, se a desorganização for excessiva e dificultar a reorganização, podem 

ocorrer processos de desadaptação, envolvendo rigidez de funcionamento ou retrocessos 

no desenvolvimento (LINHARES e DOCA, 2010). 

O sistema sensório-motor é relevante para a organização hierárquica e 

integrada do bebê. A exposição aos estímulos provenientes do ambiente extra-uterino 

desencadeia respostas relacionadas aos processos de autorregulação fisiológica, que 

consiste em processos e funcionamentos do sistema nervoso parassimpático 

(CALKINS, 2009). 

Prematuros com experiências dolorosas podem futuramente, devido a 

agressões nociceptivas, ter comportamentos anormais. Antes do segundo ano de vida o 

cérebro está no auge de sua plasticidade e, em caso de um episódio hipóxico, a lesão 

será mais difusa e os neurônios destruídos voltarão lentamente a se interligar por 

sinapses (SILVA JÚNIOR, 2005). 
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2.3 EXPOSIÇÃO A ESTÍMULOS DOLOROSOS NO PERÍODO NEONATAL  

 

O nascimento prematuro expõe o RN à vida extra-uterina antes de suas 

funções fisiológicas estarem amadurecidas para enfrentar o ambiente externo, exigindo 

auxílio de aparelhos e monitoramento artificiais para a sua sobrevivência em um 

tratamento intensivo, prolongado e com procedimentos de alta complexidade na UTIN 

(LINHARES, BORDIN e CARVALHO, 2004). Neonatos pré-termo nascidos com 

idade gestacional média de 31 semanas permanecem internados em UTIN em média 69 

dias, podendo chegar a até 4 meses de permanência (FRAGA et al., 2008). 

Os procedimentos dolorosos em que os RN são submetidos no período de 

internação na UTIN e no período de internação total no hospital podem incluir 

lancetagem de calcâneo, acesso venoso central, acesso venoso puncionado para nutrição 

parenteral e medicações, punção para coleta de sangue para exames, punção para 

inserção de cateter de acesso central, inserção de sonda orogástrica, intubação, inserção 

de dreno de tórax e aspiração de vias aéreas (JOHNSTON et al., 2002). Neonatos com 

menos de 32 semanas de idade gestacional podem receber, durante tratamento médico, 

para assegurar a sua sobrevivência, aproximadamente 6 procedimentos dolorosos por 

dia nas primeiras semanas de internação na UTIN, podendo chegar até mesmo a 18 

procedimentos dolorosos por dia (GASPARDO et al., 2008). Segundo Carbajal et al. 

2008 o número médio de intervenções para diagnóstico e procedimentos invasivos 

destes RN internados em UTIN é de 14 ao dia, podendo chegar a 62. Simons et al., 

2003 em outro estudoapresentou uma média semelhante de 53 procedimentos dolorosos 

ao dia e, que mais de 65% não receberam analgesia adequada. 

Apesar de serem fundamentais para a sobrevivência dos RN prematuro no 

início de seu desenvolvimento, procedimentos estressantes, invasivos e dolorosos, 

manipulação frequente, excessiva estimulação luminosa e sonora, medicações e 

enfermidades crônicas e agudas possuem consequências profundas e em longo prazo 

(GRUNAU, 2002; LINHARES, 2009; LINHARES, BORDIN e CARVALHO, 2004). 

 

2.4 DOR E COMPORTAMENTO DURANTE O ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO 
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O nascimento prematuro é citado como um potencial fator de risco na 

infância que ameaça a trajetória de desenvolvimento adaptativo da criança 

(LINHARES, 2009; MINDE, 2000). O comportamento da criança nas diversas faixas 

etárias é reflexo da interação do seu sistema nervoso com o meio ambiente. Assim, a 

evolução infantil se deve às modificações do seu sistema nervoso em interação àquelas 

do meio ambiente (ENDERLE, 1987).  

A experiência de dor é considerada uma das principais condições de estresse 

para os neonatos prematuro durante a sua internação na UTIN (ANAND, WHIT HALL, 

2007; GRUNAU, HOLSTI, PETERS, 2006; LINHARES, 2009). A dor é uma 

experiência percebida subjetivamente, porém esta pode ser relatada, assim como o 

organismo pode emitir sinais objetivos de alteração fisiológica ecomportamental 

(LINHARES e DOCA, 2010). A expressão da dor reflete o estado físico e emocional, a 

forma de lidar com os obstáculos, os aspectos culturais e familiares; sendo assim os 

profissionais de saúde devem então tomar cuidado especial para que não haja erro na 

interpretação da expressão da dor (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS – AAP, 

2001). 

A dor é um fenômeno altamente complexo, possuindo interações físicas, 

químicas, humorais, afetivas, cognitivas, psicológicas, comportamentais e sociais 

(OLIVEIRA e COLARES, 2009).Crianças diferem radicalmente umas das outras na 

forma em que elas reagem a procedimentos dolorosos ou estressantes. Embora os 

pesquisadores reconheçam que o aumento do conhecimento da memória de 

acontecimentos dolorosos é importante para a compreensão do comportamento de 

saúde, bem como para a avaliação da dor e tratamento. Existem poucos trabalhos 

sistemáticos sobre o que as lembranças das crianças sobre a dor e a dor relacionada com 

experiências, ou os fatores que influenciam estas recordações (ROCHA, MARCHE e 

VON BAYER, 2009). Enquanto crianças com um elevado nível de ansiedade relatam 

sentir maior nível de dor na primeira sessão de tratamento odontológico, aquelas com 

experiência odontológica prévia apresentam taxas mais elevadas de dor na primeira 

sessão de tratamento. A memória da experiência odontológica anterior e sessões 

preliminares de tratamento parecem ser de grande influência sobre o comportamento 

das crianças durante as sessões de tratamento subsequentes (VERSLOOT, 2008). 



26 
 

Peters et al. (2003) observaram diferenças em longo prazo na resposta 

comportamental à dor entre crianças que foram circuncidadas no período neonatal com 

e sem analgesia. Demonstrou-se que recém-nascidos submetidos a cirurgias no período 

neonatal e que receberam uma analgesia pós-operatória efetiva apresentaram redução na 

resposta a dor no período subsequente como lactentes. 

Brogårdh-Roth, Stjernqvist e Matsson (2008) e Brogårdh-Rothet al.em 

estudos realizados em 2009 e 2010 compararam a frequência de problemas 

comportamentais no atendimento odontológico em crianças pré-termo e a termo com 3 e 

6 anos de idade; modificação do comportamento durante o atendimento odontológico e 

das condições sistêmicas e orais de PT e a termo nas idades de 8 a 10 ano e de 10 a 12 

anos e, neste mesmo grupo nas idades de 12 e 14 para verificar se jovens PT tem mais 

medo e ansiedade odontológica. Todas as crianças nasceram entre 23 e 32 semanas de 

gestação. Conclui-se que as crianças pré-termo exibem mais alteração do 

comportamento durante o atendimento, maior número de tratamento odontológico e 

também se ausentam destes com mais frequência; as crianças PT apresentam problemas 

cognitivos e comportamentais que afetam o seu dia-a-dia, incluindo a situação 

odontológica e hábitos de saúde bucal. Não foram observadas diferenças significativas 

para ansiedade e medo odontológico nos dois grupos. Ainda assim, problemas médicos 

de saúde estavam mais comumente relatados pelos adolescentes PT. Esses resultados 

indicam que as crianças nascidas PT precisam de atenção especial dos serviços 

odontológicos. Ressaltou-se que até o momento, estes estudos têm coberto dados com 

base em pontos de vista do atendimento odontológico profissional e dos pais e, que 

estudos futuros devem focar no comportamento da criança. 

Considerando o caráter subjetivo da dor e, a constatação de que a dor em 

recém nascidos, crianças e adolescentes pode ser subtratada devido à dificuldade em se 

avaliar esse fenômeno, despertou-se a necessidade de utilizar escalas para a medida 

objetiva da dor (GRÉGOIRE  E  FINLEY, 2008).De acordo com Hicks et al. (2001) 

existem mais de 40 publicações sobre diversos métodos sobre medidas de dor em 

crianças onde, três tipos de instrumentossão os mais utilizados para aferir a dor: 

autorrelato, observacional e fisiológico. Porém, segundo Batalha et al., 2005 as 

medições fisiológicas são objetivas e sensíveis, mas não específicas da dor e, em 



27 
 

situações de dor prolongada, estes  não a quantificam,  limitando-se a avaliar a presença 

ou ausência de dor.  

 Voepel-Lewis , Malviya  e Tait (2005) descrevem que o autorrelato 

continua a ser o procedimento de escolha para avaliação da dor em crianças e em 

adultos. Segundo Willis et al. (2003) a FLACC foi desenvolvida com uma tentativa de 

reduzir as barreiras existentes com a utilização das escalas comportamentais para 

avaliação da mudança destes, podendo ser utilizada em crianças com alterações 

cognitivas. E, que para Alves et al., 2011 a avaliação do comportamento infantil ou da 

dor utilizando-se a combinação de escalas é favorável. 

Constatou-se, após essa revisão da literatura, que crianças  que nasceram 

prematuras e sofreram hospitalização em UTIN têm seus padrões biocomportamentais 

relacionados à dor alterados. Observou-se, ainda, que há uma escassez de estudos no 

que tange à avaliação de experiências dolorosas e comportamento durante o exame 

odontológico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa de abordagem quantitativa observacional, descritiva do tipo 

transversal caso-controle, avaliou a associação entre dor em crianças e história de 

hospitalização em UTIN. 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foiaprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) (protocolo nº 358/11- ANEXO A) e pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas (HC) da UFG (protocolo nº 188/2011- 

ANEXO B). Os pesquisadores explicaram ao representante legal da criança as 

características da pesquisa, de acordo com a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde e 

suas complementares, e lhe entregaram o  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE-APÊNDICE A). Após leitura individual, o responsável foi indagado se tinha 

alguma dúvida e  esclarecida se necessário. Ao concordar com a participação, os 

responsáveis assinaram o TCLE. 

 

3.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada,em sua primeira parte, no HC/UFG, para coleta 

de dados dos prontuários das crianças que foram hospitalizadas na UTINdesse hospital 

entre os anos de 2006 e 2007. Em um segundo momento essas crianças, juntamente com 

outras selecionadas na clínica da Faculdade de Odontologia (FO), foram avaliadas 

através de exame odontológico e filmagem, na clínica odontológica infantil da FO/UFG.  

 

3.3  POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRA 

 

A população deste estudo compreendeu crianças de 5 e 6 anos de idade. 

Foram incluídas aquelas com história de hospitalização em UTIN do HC/UFG entre os 
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anos de 2006 e 2007, assim como outro grupo de crianças  encaminhadas dos serviços 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para a FO/UFG.  

Foram excluídas as crianças cujos prontuários não foram localizados, cujas 

informações anotadas no prontuário não permitiram contato, que após contato não 

compareceram para consulta odontológica após seis agendamentos. 

O cálculo do tamanho amostral baseou-se na razão entre casos e controles 

em resultados preliminares com 29 crianças que foram incluídas na amostra final deste 

estudo. Nesse piloto, 29,4% das crianças com história de internação em UTIN (caso) e 

nenhuma criança sem essa história (controle) manifestaram dor no exame odontológico; 

dessa forma, estimou-se que seriam necessárias 21 crianças por grupo para detectar uma 

diferença em nível de 5%, com poder do teste bicaudal de 80%. 

 

3.4 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA DOR 

 

3.4.1 Escala de Faces Revisada(FPS-R) 

 

A escala FPS-R avalia a intensidade da dor da criança, por meio da 

apresentação de seis faces alinhadas com expressão de dor em uma gradação ordinal 

crescente, cuja pontuação varia de zero (não dor) a 10 (dor forte), sem expressão de 

choro ou sorriso (BIERI et al., 1990; HICKSet al., 2001). Essa escala é amplamente 

usada nos diversos tipos de dor e em diferentes países, tendo sido traduzida e adaptada 

para diversas línguas, inclusive a portuguesa – Brasil (POVEDA et al., , 2010). 

A FPS-R é indicada para crianças de à partir de 5 anos, e sua aplicação é 

acompanhada da seguinte explicação: “Estas faces mostram o quanto algo pode causar 

dor em você. Esta (apontando a face mais à esquerda) mostra ausência de dor. As faces 

mostram cada vez mais dor (apontando para cada uma das faces da esquerda para a 

direita) até chegar a esta (apontando para a face mais à direita) que mostra muita dor. 

Agora, aponte para a face que representaria o que mais te doi neste momento”. A face 

escolhida equivale aos valores 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, contando da esquerda para a direita, 

de modo que “0” equivale a ausência de dor enquanto “10” a muita dor. Não se devem 

usar palavras como “alegre” e “triste” durante a avaliação. 
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Figura 1: Versão final da escala FPS-R (HICKS et al.,2001)  

 

 

3.4.2 EscalaFace, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) 

 

A escala FLACC foi criada por Merkel e colaboradores, em 1997, que 

utilizaram as letras iniciais das palavras em inglês para as dimensões avaliadas: face 

(face), pernas (legs), atividade (activity), choro (cry) e consolabilidade (consolability). 

Cada categoria pode ser pontuada em uma escala de 0-2, em um resultado total variando 

de 0-10. Considera-se “0”, como relaxada ou confortável, “1-3”, desconforto pequeno, 

“4-6”, dor moderada e “7-10”, desconforto severo ou dor ou ambos Quanto maior o 

escore, maior a intensidade do comportamento de dor mostrado pela criança (Quadro 1) 

(MERKEL et al., 1997).  
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Quadro 1:  Escala FLACC (MERKEL et al., 1997) adaptada para o Português – Brasil 

(SILVA e THULER, 2008) 

 Pontuação 

Categorias 0 1 2 

Face Nenhuma expressão 

especial ou sorriso 

Caretas ou 

sobrancelhas 

franzidas de vez em 

quando, introversão, 

desinteresse 

Tremor frequente do 

queixo, mandíbulas 

cerradas 

Pernas Normais ou 

relaxadas 

Inquietas, agitadas, 

tensas 

Chutando ou 

esticadas 

Atividade Quieta, na posição 

normal, movendo-se 

facilmente 

Contorcendo-se, 

movendo-se para 

frente e para trás, 

tensa 

Curvada, rígida ou 

com movimentos 

bruscos 

Choro Sem choro (acordada 

ou dormindo) 

Gemidos ou 

choramingos; queixa 

ocasional 

Choro continuado, 

grito ou soluço; 

queixa com 

frequência 

Consolabilidade Satisfeita, relaxada Tranquilizada por 

toques, abraços ou 

conversas 

ocasionais; pode ser 

distraída 

Difícil de consolar 

ou confortar 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Buscou-se  os prontuários das crianças registradas na UTIN/HC/UFG entre 

os anos de 2006 e 2007. Contatou-se os responsáveis legais pelas crianças que tinham 

prontuário e informação para contato, explicando sobre a pesquisa e convidado-os a 

comparecer à FO/UFG para maiores esclarecimentos. Foram feitas seis tentativas de 

contato com os responsáveis pelas crianças. Simultaneamente, foram triadas crianças 

encaminhadas do SUS para a clínica infantil da FO/UFG que atendiam aos critérios de 

inclusão estabelecidos.  

Uma vez obtido o consentimento para participação na pesquisa, solicitou-se 

ao responsável pela criança que preenchesse um questionário elaborado especificamente 



32 
 

para esta pesquisa, com questões adaptadas do Levantamento Nacional de Saúde Bucal 

Projeto SB Brasil 2010 (BRASIL,2009) (APÊNDICE C). 

Em seguida, a criança e seu responsável foram convidados a entrar para o 

consultório odontológico para o exame odontológico. Três cirurgiãs-dentistas, 

odontopediatras, treinadas e calibradas para a realização de exame odontológico 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) examinaram as crianças 

selecionadas para o estudo. O treinamento foi realizado através da retroprojeção, em 

sala de aula, de imagens da cavidade bucal onde, o intervalo entre o primeiro e segundo 

exame odontológico foi de quinze diasA calibração foi realizada através de 

apresentação defotografias que representavam segmentos da cavidade bucal de 

diferentes crianças. Para cada fotografia, foi aplicado um código para situação da coroa 

dentária e um código para tratamento, de acordo com o código do SB Brasil (BRASIL, 

2009). Essa calibração teve como objetivo assegurar uma interpretação uniforme e 

consistente dos critérios padronizados para a coleta de dados da condição bucal; a 

concordância intra examinador variou entre kappa= 0,81 (examinadora 1), kappa= 0,82 

(examinadora 2) e kappa= 0,86 (examinadora 3); a concordância inter-examinador 

foikappa= 0,81. 

O exame odontológico consistiu em  procedimentos padronizados para todas 

as crianças: profilaxia com baixa rotação, taça de borracha e pedra pomes, isolamento 

relativo, exame físico intra-bucal com espelho bucal, sonda exploradora e sob luz 

artificial (refletor do equipamento odontológico)  e aplicação tópica de flúor tópico gel, 

contendo 1,23% de fluorfosfato acidulado durante 1 minuto, respeitando-se as normas 

de biossegurança. O examinador, auxiliado pelo anotador, diagnosticou a condição 

bucal da criança com relação a presença ou ausência de cárie referente à dentição 

decídua e permanente. Dessa forma, os dentes decíduos e permanentesforam avaliados 

respectivamente quanto à situação da coroa de acordo com o Manual de Campo do 

SBBrasil 2010 (BRASIL, 2009): A/0: Hígida; B/1: Coroa Cariada; C/2: Coroa 

restaurada mas cariada; D/3: Coroa restaurada e sem cárie; E/4: dente perdido devido a 

cárie; F/5: Dente perdido por outra razão; G/6: dente com selante; H/7: Apoio de ponte 

ou coroa; K/8: coroa não erupcionada; T: dente que sofreu fratura ou trauma; L: dente 

excluído. 
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O responsável pela criança sentou-se junto a ela durante todo o tempo de 

exame odontológico. Ao final do atendimento a criança foi solicitada pelo auxiliar a 

relatar a dor que sentiu durante o atendimento através da Escala FPS-R. 

Todo o atendimento clínico foi filmado para posterior análise do 

comportamento das crianças de acordo com a Escala FLACC, por umaobservadoraque 

desconhecia o grupo da criança. Essa observadora avaliou independentemente cada 

vídeo produzido para as sessões de exame odontológico, para determinar os escores 

FLACC a cada minuto do atendimento, desde o momento que a criança sentava na 

cadeira até o término do exame, por meio de exibição dos vídeos produzidos em tela de 

computador de 13 polegadas. A observadora foi treinada para o uso da escala FLACC 

por meio de vídeos digitais de atendimentos de outras crianças não pertencentes a este 

estudo. Previamente à avaliação dos vídeos, a observadora foi treinada e calibrada 

através da avaliação de vídeos de exame odontológico de  pacientes do Núcleo de 

Estudos em Sedação Odontológica (NESO). Verificou-se nível de concordância 

intraexaminador e concordância com um padrão-ouro. Os valores de concordância 

obtidos foram 0,80 e 0,76, respectivamente. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram tabulados em planilha Excell e depois importados 

para o o programa IBM SPSS v. 19.0 para análise descritiva e inferencial. A variável 

dependente foi história de internação em UTIN (caso) e sem internação em UTIN 

(controle). Foi avaliada a associação de variáveis médico-odontológicas (hospitalização 

após período neonatal, doença crônica, tratamento odontológico 

anterior,comportamento negativo no dentista em atendimento anterior e presença de 

cárie atual) à ocorrência de dor durante o exame odontológico, conforme mensurada na 

escala FLACC a cada minuto de atendimento . Para contemplar diferentes tempos de 

duração do exame, obteve-se uma média de escores totais FLACC para cada criança, 

que não seguiram distribuição normal (Shapiro-Wilk 0,682, p-valor <0,001). Essas 

médias de escores totais foram também dicotomizadas em menor que 1 (sem dor) e 

maior ou igual a 1 (com dor). As variáveis independentes relacionaram-se à criança 
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(sexo e idade), história médica pregressa (hospitalização após período neonatal e doença 

crônica), história odontológica anterior (dor de dente e tratamento odontológico), dor 

durante o exame odontológico (escalas FPS-R e FLACC) e cárie detectada durante o 

exame odontológico.  

Realizou-se análise descritiva e associações entre variável dependente 

versus independentes com o teste do Qui-quadrado (razão de verossimilhança). Adotou-

se o nível de significância de 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 
 

Um total de 303 registros de crianças nascidas na UTIN/HC/UFG em 2006-2007 

foram obtidos. Simultaneamente, obteve-se 72 registros de crianças de 5-6 anos que 

aguardavam atendimento na FO/UFG no ano de 2012. Após a exclusão de vários casos, 

a amostra final resumiu-se em 21 crianças para cada grupo (figura 2). Os respondentes 

(pais ou representantes legais) eram convidados a preencher o questionário elaborado 

desta pesquisa (APÊNDICE A). 

As42 crianças avaliadas apresentaram média de idade de 5,7 anos (DP=0,4 ), 

sendo 57,1% (n=24) do sexo feminino. As 21 crianças do grupo caso estiveram em  

UTIN por uma média de 38,9 dias (DP=28,7); dentre estas, 33,3% (n=14) foram 

submetidas a intubação orotraqueal. Sendo que 52,4% destas crianças apresentou peso 

normal ao nascimento (n=22). As frequências de peso baixo e muito baixo foram 19,0% 

(n=8) e  16,7% (n=7), respectivamente e, não foram obtidas informações do peso ao 

nascimento de 5 crianças. A idade gestacional variou em 35,7 semanas de gestação 

(DP=4,3). 

Ao exame odontológico, observou-se que 73,8% (n=31) das crianças 

apresentaram cárie dentária; 90,0% (n=36) não sentiram alguma dor no momento do 

exame odontológico de acordo com o auto-relato (FPS-R = 0). Dentre as crianças 

examinadas, 2 se recusaram a fazer o auto-relato de dor. A observação dos videos 

revelou que 5 crianças apresentaram dor ao exame (escores totais FLACC maiores ou 

igual a 1), com uma média de 2,1 (DP 0,9; mínimo 1,1; máximo 3,4). 
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Figura 2: Fluxograma do recrutamento da amostra para o estudo caso-controle. HC- 

Hospital das Clínicas, FO-Faculdade de Odontologia, UFG-Universidade Federal de 

Goiás 

 

Na análise bivariada, o grupo caso (internação em UTIN) apresentou mais 

dor ao exame odontológico, mais casos de hospitalização após o período neonatal, 

menos casos de tratamento odontológico anterior e menor ocorrência de cárie (P-valor < 

0,05, tabela 1).  

Crianças nascidas em 2006-2007

n=375

Potenciais casos

registrados no HC/UFG 

n=303

RECRUTADOS 

n=24

Negaram-se 
a participar 

n=3

Amostra 

final 

n=21

Prontuários 
inexistentes 

n=97

Prontuários não 
localizados 

n=16

Óbitos 

n=32

Não localizados a partir 
das informações dos 

prontuários 

n=134

Potenciais controles

registrados na FO/UFG 

n=72

RECRUTADOS 

n=33

Negaram-se 
a participar 

n=12

Amostra 

final 

n=21

Não localizados 
a partir das 

informações de 
registro 

n=39
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Tabela 1. Associação entre as variáveis independentes e os grupos caso (história de 

internação em unidade de terapia intensiva neonatal – UTIN) e controle (sem internação 

em UTIN) 

Variáveis independentes 

UTIN 

p-valor⃰ 

Sim Não 

Sexo, n (%) 

Feminino 

Masculino 

 

10 (47,6%) 

11 (52,4%) 

 

14 (66,7%) 

7 (33,3%) 

 

0,211 

Idade (anos ± desvio padrão) 5,6±0,4 5.9±0,5 0,032† 

História médica pregressa, n (%) 

Foi hospitalizadoapós período neonatal 

Teve doença crônica 

 

17 (81,0%) 

4 (19,0%) 

 

5 (25,0%) 

1 (4,8%) 

 

< 0,001 

0,141 

História odontológica anterior, n (%) 

Já teve dor de dente  

Já se submeteu a tratamento odontológico 

Teve comportamento negativo no dentista 

 

11 (52,4%) 

9 (42,9%) 

2 (10,0%) 

 

15 (71,4%) 

18 (85,7%) 

7 (33,3%) 

 

0,202 

0,003 

0,073 

Dor durante o exame odontológico, n (%) 

Auto-relato (FPS-R) ‡ 

Observação (escala FLACC)§ 

 

3 (15,8%) 

5 (23,8%) 

 

1 (4,8%) 

0 

 

0,238 

0,006 

Cárie detectada durante o exame 

odontológico 

12 (57,1%) 19 (90,5%) 0,011 

⃰ Teste do qui-quadrado (razão de verossimilhança) 
†Teste de Mann-Whitney 
‡ Escala “Faces Pain Scale – Revised”, escore 2 a 10 
§Escala “Face, Legs, Activity, Cry, Consolability”, escore 1 a 10 

 

Para verificar se a ocorrência de dor durante o exame odontológico poderia 

estar associada com outras variáveis investigadas, além da história de internação em 
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UTIN, realizou-se análise bivariada tendo como variável resposta dicotômica os escores 

FLACC < 1 e >1 (tabela 2), não se observando nenhuma relação estatisticamente 

significante (p > 0,05). 

 

Tabela 2. Associação de variáveis médico-odontológicas à ocorrência de dor durante o 

exame odontológico (escores 1 a 10 na escala “Face, Legs, Activity, Cry, Consolability” 

- FLACC) 

Variáveis 

Dor durante exame 

odontológico, n(%) P-valor ⃰ 

Sim Não 

Foi hospitalizado após período neonatal 3 (60,0%) 19 (52,8%) 0,761 

Teve doença crônica 1 (20%) 4 (10,8%) 0,578 

Teve tratamento odontológico anterior 2 (40,0%) 25 (67,6%) 0,238 

Apresentou comportamento negativo no dentista 

em atendimento anterior (relato do respondente)  

1 (20%) 8 (22,2%) 0,953 

Tem cárie dentária 3 (60%) 28 (75,7%) 0,471 

⃰Teste do qui-quadrado (razão de verossimilhança) 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo confirmaram a hipótese de que crianças com  

história de hospitalização em UTIN apresentam maior comportamento de dor durante 

exame odontológico, avaliado pela escala observacional FLACC. Isso se deve, 

provavelmente, pelos efeitos em longo prazo oriundos dos procedimentos invasivos e 

dolorosos frequentemente realizados em unidades de terapia intensiva (GRUNAU, 

2002; LINHARES, 2009; LINHARES et al., 2004).  

A associação FLACC – UTIN ficou ainda mais evidente quando se 

verificou que outras variáveis potencialmente desencadeadoras de dor no exame 

odontológico – história de hospitalização, doença crônica, tratamento odontológico 

anterior, comportamento negativo em consulta odontológica anterior e presença de cárie 

– não influenciaram a dor medida pela FLACC. Ainda que os escores FLACC 

observados não tenham sido altos, indicando dor leve durante o exame, o cirurgião-

dentista deve ficar atento às manifestações de dor por crianças com história de 

hospitalização em UTIN, durante a consulta odontopediátrica.O fato de as crianças da 

UTIN terem relatado maior história de hospitalização na primeira infância do que as do 

grupo controle pode ter contribuído também para as reações de dor durante o exame 

odontológico, apontadas pela FLACC. Outros estudos demostraram que experiências 

médicas traumáticas podem influenciar o comportamento de crianças em atendimento 

odontológico (COLARES, RICHMAN, 2002; RAMOS-JORGE et al., 2006), embora 

não tenham especificado quais os procedimentos médicos realizados. 

 

Todavia, não foi observada associação entre auto-relato de dor (escala FPS-

R) e a hospitalização em UTIN. Isso provavelmente se deve ao pequeno número de 

crianças que relataram dor durante o exame, pois a escala FPS-R é válida e consistente 

para uso em crianças de 5-6 anos de idade (HICKS et al., 2001).  

Considerando-se a variável idade observou-se que as crianças do grupo 

UTIN apresentaram idade maior do que as sem história de hospitalização em UTIN, o 

que não seria esperado para um estudo caso-controle. No entanto, a análise mais 

aprofundada dessa significância estatística mostra que ela não teria singificância clínica, 

pois foram avaliadas crianças entre 5 e 6 anos de idade em ambos os grupos. A partir 
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dos quatro anos, a criança apresentaria maturidade cognitiva satisfatória para melhor 

cooperação com o atendimento odontológico (PINKHAM, 1995; AMINABADI et al., 

2011).  

Os resultados deste estudo apontaram que as crianças do  grupo controle 

apresentaram maior ocorrência de tratamento odontológico anterior e cárie. Isso 

contradiz observações de outros autores (BROGARD-ROTH, STJERNQVIST e 

MATSSON, 2010; CHEONG e DOYLE, 2012), que  demostraram frequências mais 

elevadas de problemas de saúde bucal em crianças prematuras.  

Este estudo caso-controle buscou minimizar os vieses possivelmente 

implicados nesse tipo de delineamento. Buscou-se selecionar os controles dentre 

pacientes da própria universidade, geralmente oriundos do serviço público de saúde, 

assim como os do hospital de origem do grupo caso. Controlou-se o viés de observação 

do desfecho, por meio do treinamento, calibração e mascaramento do observador que 

avaliou os vídeos dos exames odontológicos e estabeleceu os escores FLACC. Buscou-

se também testar as variáveis de confusão associados ao comportamento de dor durante 

o exame odontológico, mas possivelmente outras características da criança que 

influenciariam o limiar de dor também poderiam também ser investigadas, como 

temperamento e ansiedade. Adicionalmente, o desenho deste estudo permitiu identificar 

nitidamente que a informação sobre a exposição (UTIN) foi obtida antesda ocorrência 

da “doença” (dor durante o exame odontológico), superando uma das limitações do 

caso-controle. Compreende-se, assim, que a validade externa do estudo foi favorecida. 

Uma limitação deste estudo foi a ausência de dor (FLACC) no grupo 

controle, embora se tenha alcançado o tamanho amostral estabelecido a priori. Dessa 

forma, não foi possível calcular a odds ratio para o risco de crianças com história de 

hospitalização em UTIN apresentarem dor ao exame odontológico. Estudos adicionais, 

com maior amostra, poderiam favorecer a obtenção dessa medida de probabilidade. 

Sugere-se a elaboração de novos estudos para a avaliação entre história de 

hospitalização em UTIN e dor durante atendimento odontológico com a realização de 

procedimentos mais invasivos, como restaurações e extrações dentárias.  
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7 CONCLUSÃO 

Crianças de 5 a 6 anos de idade que vivenciaram  hospitalização em UTIN 

apresentaram mais comportamento de dor durante exame odontológico do que crianças 

que não passaram por essa experiência.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Seu filho, menor de idade, está sendo convidado (o) a participar desta pesquisa. Após você ler com 

atenção e ser esclarecida (o) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora 

responsável. Em caso de recusa você e seu filho (a) não serão penalizados de forma alguma. Em caso 

de dúvida sobre a pesquisa, você pode me procurar (inclusive ligações a cobrar) pelo telefone (62) 

8111-3466. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nessa pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFG pelos telefones (62) 3269-8338 e (62) 

3269-8426. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Associação entre história de hospitalização em UTI neonatal e comportamento de 

crianças no consultório odontológico. 

 

Pesquisadora Responsável: Ana Paula Mundim (62-8111-3466) 

Orientadora: Profa. Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa (62-3209-6047). 

 

Justificativa e objetivo da pesquisa:  

Crianças que necessitam de hospitalização em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal recebem 

procedimentos desconfortáveis como punção (“picada”) de agulha, colocação de tubos e sondas. Não 

se sabe se essas experiências dolorosas sofridas prematuramente podem ou não estar associadas à 

mudança de comportamento durante o atendimento odontológico. Portanto, o objetivo desta pesquisa é 

observar o comportamento destas crianças durante o exame clínico odontológico. 

 

 

Procedimentos que serão utilizados e propósitos: Caso você aceite que sua criança faça parte da 

pesquisa, nós iremos perguntar a você sobre a condição de saúde da criança (anamese). Em seguida 

faremos a limpeza dos dentes com a criança sentada na cadeira odontológica (profilaxia), o exame da 
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boca com instrumentos adequados e aplicação tópica de flúor. O atendimento será filmado para 

podermos avaliar o comportamento do seu filho posteriormente. Todo o corpo da criança irá aparecer 

na filmagem, mas esses filmes serão vistos apenas pelos pesquisadores. 

 

 

Benefícios que poderão ser obtidos: Se você aceitar que sua criança faça parte da pesquisa ela 

receberá a consulta odontológica para avaliação da condição da boca e dentes. Se a criança tiver 

necessidade de tratamento odontológico, será encaminhada para atendimento odontológico na unidade 

de saúde da região onde mora. Vocês ajudarão dentistas a entenderem se há relação entre experiências 

de dor vividas prematuramente e o comportamento das crianças durante o atendimento odontológico, e 

então outras famílias podem se beneficiar no futuro também.  

 

Riscos da participação da criança nesta pesquisa: A sua criança corre o risco de ter o seu 

comportamento alterado, mas a equipe de profissionais que atenderá a criança tomará todo cuidado 

para que problemas não aconteçam. Se houver  

 

Ressarcimento: Você terá o ressarcimento com a despesa de transporte público (ônibus) necessária 

para trazer a criança para participar da pesquisa. 

 

Ao término de cada sessão de atendimento e sempre que você achar necessário, você poderá tirar 

suas dúvidas com a pesquisadora. 

Você tem a nossa garantia de que, caso não aceite a participação da criança nessa pesquisa ela não 

será prejudicada. Você poderá solicitar indenização em caso de danos que sejam comprovadamente 

decorrentes de sua participação e da participação de seu filho nesta pesquisa. 

 

_________________________________________ 

Ana Paula Mundim 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Eu,__________________________________________,RG/CPF________________________, 

responsável por ____________________________________________,  autorizo a participação de 

meu(minha) filho(a) no estudoASSOCIAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DE HOSPITALIZAÇÃO EM UTI 

NEONATAL E COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, 

como sujeito (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelas pesquisadoras sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis benefícios e riscos e 

ressarcimento decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento e isso não levará a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento, da assistência e do tratamento da criança sob minha responsabilidade. 

Goiânia, ____/____/_______ 

Assinatura do Responsável:____________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em 

participar.  

Testemunhas:  

__________________________________________________________________ 
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