
EXPLICAÇÃO DO ESTUDO 
 
Exmos. Pais: 
 
Somos médicos dentistas e alunos da especialização em Odontopediatria, da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, e estamos a efetuar 
um trabalho de final de especialização, cujo tema é “Observação Clínica de 
uma população com e sem Trissomia 21”, o qual integra uma investigação 
científica. 
 
Estaremos a observar as crianças e os adolescentes (portadoras de Trissomia 
21 e os seus irmãos) nos dias 9 e 13 de Julho, durante todo o dia, no Porto 
(Centro de Desenvolvimento Infantil do Porto, Rua Elaine Sanceau, nº 309 r/c, 
4465-619 Leça do Balio), e nos dias 19 e 20 de Julho, em Lisboa (Centro 
DIFERENÇAS, Centro Comercial da Bela Vista, Loja 32, Av. Do Santo 
Condestável, 1950-392 Lisboa). 
 
Para melhorar a organização do atendimento ao longo dos dias disponíveis, 
contacte, por favor, os responsáveis o mais rapidamente possível de acordo 
com as indicações presentes no final desta carta. 
 
Objetivos: Estudar, na população seleccionada (crianças e adolescentes com 
Trissomia 21 e respectivos irmãos): hábitos deletérios, anomalias de oclusão, 
prevalência de cárie dentária, inserção dos freios, a posição da língua e da 
boca. 
 
Metodologia: Após a selecção de crianças e adolescentes de ambos os sexos, 
com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos, com Trissomia 21 e 
respectivos irmãos, será preenchido um inquérito relativo a dados 
demográficos, antecedentes e comportamentos de saúde geral e oral aos 
pais/educadores. Em seguida, realizar-se-á um exame clínico intraoral a cada 
criança, que poderá ser de duas formas: 1) na cadeira de medicina dentária, 
sentada sozinha ou ao colo do progenitor/educador, sob luz do candeeiro 
acoplado ao equipamento ou 2) noutro local, com luz natural ou luz de lanterna 
que permita boa observação. Depois de secos os dentes com spray de ar ou 
com compressa de gaze, serão avaliadas as patologias dos tecidos moles, a 
prevalência da cárie dentária, os hábitos deletérios, incluindo bruxismo 
nocturno e em vigília (ranger os dentes), as anomalias de oclusão, a inserção 
de freios, e a posição da língua. 
Os dados de cada criança/adolescente serão anotados em ficha clínica 
especialmente desenvolvida para esta pesquisa.  
 
Benefícios: Conhecimento da realidade atual do estado de saúde das suas 
crianças/adolescentes, se assim o desejar. 
Conhecimento da realidade atual do estado de saúde de uma população com 
Trissomia 21 (em comparação com o estado de saúde oral dos seus irmãos), 
contribuindo para o conhecimento científico e para a promoção de melhores 
formas de diagnóstico, prevenção e intervenção, dando assim um grande 
contributo para a ciência, a sociedade, as famílias e para a saúde dos bebés, 
crianças e jovens. 



 
Riscos/Desconfortos: Os estudos a realizar são inofensivos e completamente 
seguros. Os riscos da avaliação clínica são praticamente nulos, excetuando o 
possível desconforto do exame clínico da cavidade oral. 
 
Implicações Éticas: Serão tidas em conta as regras bioéticas utilizadas neste 
tipo de investigações. No armazenamento e tratamento de dados será 
garantida a confidencialidade de toda a informação. 
Em cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, os dados registados 
destinam-se exclusivamente para fins de investigação e em nenhum momento 
ou circunstância a identidade dos participantes será revelada, sendo garantida 
total confidencialidade. Os dados ficarão sob a responsabilidade dos 
Investigadores Responsáveis do Projeto, Dr. João Vitorino e Dra. Elisa 
Miranda. Em qualquer momento, o representante legal do participante poderá 
pedir o acesso aos dados do seu educando, por carta ou email. 
 
Assim sendo, venho por este meio, solicitar a sua colaboração como 
responsável neste estudo.  
 
Muito obrigada pela disponibilidade e colaboração. 
 
Elisa Ribeiro Miranda (919651196; elisamariamiranda@gmail.com) 
João Vitorino Santos (914121122; joao20vitorino@gmail.com) 
 
Supervisão Técnico-Científica: 
Prof. Doutor David Casimiro de Andrade 
Dr. Miguel Palha 


