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Resumo 

A condição bucal tem se mostrado um fator de 

impacto na qualidade de vida dos indivíduo, estudos já 

demostraram que distúrbios bucais tem sido causa de 

problema psicológicos tão sérios quanto as demais 

alterações orgânicas. O presente estudo se apresenta 

como clínico observacional transversal, prospectivo e 

exploratório tendo como objetivo avaliar a associação 

entre condição bucal e qualidade de vida relacionada a 

saúde bucal. Os dados foram coletados através do 

exame clínico onde foi verificado o número de dentes 

remanescentes (NDR), a função e reabilitação bucal 

(FRB), presença de lesões bucais, para avaliar a 

qualidade de vida relacionada a saúde bucal foi utilizado 

o Oral Health Impact Profile (OHIP-14). A amostra foi 

composta por 63 pacientes com idade entre 32 e 77, os 

resultados mostraram que pacientes com uma melhor 

função oral apresentaram um impacto menor sobre a 

qualidade de vida, não foi observado uma relação entre 

a perda dentária e pontuações ruins no OHIP-14. 

Introdução  

O nível de satisfação ou insatisfação com a sua 

condição bucal influencia diretamente na sua qualidade 

de vida, quando expectativas relacionadas a bem-estar, 

função e estética não estão sendo atendidas podem 

gerar quadros de ansiedade (BARBIERI; RAPOPORT, 

2009), diminuindo a autoestima e a confiança em si 

mesmo causando um sentimento de mal-estar geral 

(BATISTA; LAWRENCE; SOUSA, 2014). Os fatores que 

interferem na qualidade de vida é a dificuldade para se 

alimentar e a dor, esses estão diretamente relacionadas 

já que em muitos casos devido a dor os pacientes 

apresentam dificuldade para mastigar. As desordens que 

acometem a cavidade bucal interferem desde a 

alimentação a atividades diárias, no seu relacionamento 

com terceiros, na vida social, etc., ainda mais nos dias 

de hoje onde uma boa aparência é um fator de 

influência nas relações interpessoais, se tornando uma 

necessidade no mundo corporativo onde a aparência 

tem sido a chave para o sucesso (INOUE et al., 2006).  

Material e Métodos 

O estudo se caracteriza como clínico observacional e 

transversal, prospectivo e exploratório, foi submetido ao 

Comitê de Pesquisa em Ética Humana da UEPG e 

aceito o número 2.364.242. O consentimento informado 

foi obtido de todos os participantes. 

Foram incluídos pacientes com mais de 30 anos que 

procuraram atendimento na clínica de estomatologia da 

UEPG e que apresentavam doença oral, pacientes com 

doença mental avançada, limitação mental foram 

excluídos da pesquisa. Foi realizado a contagem do 

número de dentes restante (NDR), com envolvimento 

endodôntico ou extração indicada. Expansões, dor, 

raízes residuais e fístulas foram investigadas através do 

exame radiológico. A mucosa oral foi examinada em 

busca de alterações, e o diagnóstico clínico foi 

corroborado pela biópsia quando necessário. A maxila e 

mandíbula foram classificadas de acordo com o Índice 

de Função e Reabilitação Bucal com pontuações que 

vão de 0 à 12. Para avaliação da Qualidade de Vida 

relacionada a saúde bucal foi utilizado a versão 

brasileira do OHIP-14, escores elevados indicam um 

pior estado de qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal. Os dados foram tabulados em Excel para 

Windows® posteriormente analisados estatisticamente 

pelo programa estatístico IBM® SPSS® versão 15.0 e 

AMOS® IBM versão 15.0. Uma probabilidade de P ≤ 

0,05 foi considerada estatisticamente significante.   

Resultados e Discussão 

A amostra foi formada por 63 pacientes com idade 

entre 32 e 77 anos. As médias de pontuação do OHIP-

14 foram de ~18 pontos, uma melhor função e 

reabilitação bucal (FRB) foi associada a um menor 

impacto sobre a QoL, não foi observado relação entre 

perda dentária e os resultados do OHIP-14. 

Conclusão ou Conclusões 

Foi observado a associação entre a condição bucal e 

qualidade de vida, prejuízos na função e reabilitação 

bucal estão relacionadas a uma piora na qualidade de 

vida, a perda dentária não interferiu na qualidade de 

vida. 
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