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• Importância e conceitos
• Instrumentos para mensuração da qualidade de 

SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO
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• Instrumentos para mensuração da qualidade de 
vida relacionada a saúde bucal

• Aplicação dos instrumentos
• Caminhos para a pesquisa



• Limitações na confiabilidade

• Negligencia os aspectos psicossociais

Limitações das medidas clínicas

POR QUE NOS PREOCUPARMOS COM MEDIDAS SUBJETIVAS 
DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL?
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• Negligencia aspectos comportamentais

• Limitações conceituais:

""""............ medemmedemmedemmedem aaaa doençadoençadoençadoença ............ masmasmasmas nãonãonãonão aaaa saúdesaúdesaúdesaúde eeee aaaa
necessidadenecessidadenecessidadenecessidade dededede tratamento“tratamento“tratamento“tratamento“

““““............ nãonãonãonão consideramconsideramconsideramconsideram oooo funcionamentofuncionamentofuncionamentofuncionamento dadadada cavidadecavidadecavidadecavidade
bucalbucalbucalbucal nemnemnemnem oooo individuoindividuoindividuoindividuo comocomocomocomo umumumum todotodotodotodo """"

Sheiham et al., 1992; Locker, 1989; Sheiham & Tsakos, 2007



Conceito amplo que engloba:

• Saúde física
• Saúde psicológica
• Grau de independência

QualidadeQualidade de Vidade Vida

“PercepçãoPercepçãoPercepçãoPercepção dodododo indivíduoindivíduoindivíduoindivíduo emememem
relaçãorelaçãorelaçãorelação aaaa suasuasuasua posiçãoposiçãoposiçãoposição nananana vida,vida,vida,vida,
dentrodentrodentrodentro dodododo contextocontextocontextocontexto dededede culturaculturaculturacultura eeee
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• Grau de independência
• Interação social
• Crenças e valores pessoais
• Interação com o meio-ambiente

Allison et al., 1997; Buss, 2000; Minayo et al., 2000; Kawaki et al., 2002

dentrodentrodentrodentro dodododo contextocontextocontextocontexto dededede culturaculturaculturacultura eeee
valoresvaloresvaloresvalores nononono qualqualqualqual estáestáestáestá inseridoinseridoinseridoinserido eeee emememem
relaçãorelaçãorelaçãorelação aaaa seusseusseusseus objetivos,objetivos,objetivos,objetivos,
expectativasexpectativasexpectativasexpectativas eeee preocupaçõespreocupaçõespreocupaçõespreocupações....””””

(WHO, 1993)



� Impacto da saúde e da doença na qualidade de vida

HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE (HRQoL)

QualidadeQualidade de Vidade Vida
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� Desconfortos físicos/psicológicos e funções sociais: afetam o bem-estar

Cunningham e Hunt, 2001; Inglehart & Bagramian, 2002; Locker et al., 2002; Liu et al., 2009

ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (OHRQoL)

� Impacto dos sintomas funcionais e psicológicos advindos das alterações 

bucais na qualidade de vida

�Percepção do indivíduo sobre a saúde bucal



• Importante para mensurar as repercussões de doenças

crônicas.

PorPor queque avaliaravaliar qualidadequalidade de de 
vidavida??
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crônicas.

• Indicadores clínicos tem pouco poder de associação

com função e bem-estar.

• Indivíduos com condições clinicas semelhantes

possuem percepções muito diferentes sobre sua saúde.

• Importante para políticas públicas.

Guyatt et al., 1993 



Title/Abstract: “ORAL HEALTH” AND “QUALITY OF LIFE”
1983 – 2013: 1502 artigos

Title/Abstract: “ORAL HEALTH” AND “QUALITY OF LIFE” AND “CROSS-
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Title/Abstract: “ORAL HEALTH” AND “QUALITY OF LIFE” AND “CROSS-
SECTIONAL”

1993 – 2013: 237 artigos

Title/Abstract: “ORAL HEALTH” AND “QUALITY OF LIFE” AND “COHORT”

1994 – 2013: 58 artigos

Title/Abstract: “ORAL HEALTH” AND “QUALITY OF LIFE” AND “SYSTEMATIC 
REVIEW”

1993 – 2013: 27 artigos 01/10/2013



• Questões únicas
– Auto-avaliação de saúde bucal

– Necessidade percebida de tratamento

Medidas subjetivas de saúde bucal e 
qualidade de vida
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• Questões múltiplas
– Dor de dente

– Função mastigatória

• Instrumentos de qualidade de vida relacionada à saúde bucal 
(OHRQoL)

– Genéricos (levantamentos do estado de saúde)

– Condição específicos (estudos clínicos)

Inglehart & Bagramian, 2002



Instrumentos para avaliar OHRQoL

OBJETIVOSOBJETIVOS
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Tapsoba et al., 2000; Jokovic et al., 2002; Inglehart & Bagramian, 2002; Gherunpong et 
al., 2004; Humphris et al., 2005; Pahel et al., 2007; Broder e Wilson-Genderson, 2007

• Indicadores clínicos: refletem “como” os profissionais 

avaliam o bem estar dos indivíduos e da comunidade.

• Percepção sobre a própria condição bucal e como essa 

condição reflete no bem estar individual e na sociedade.



Instrumentos
originais
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originais

Instrumentos

adaptados e validados

Guyatt et al., 1993; Fleck et al., 1999



Instrumentos para avaliar OHRQoL de crianças e 

adolescentes

COHIP
OHRQL Child-OIDP

QualidadeQualidade de Vidade Vida
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Tapsoba et al., 2000; Jokovic et al., 2002; Gherunpong et al., 2004; Humphris et al., 
2005; Pahel et al., 2007; Broder e Wilson-Genderson, 2007

COHIP
OHRQL 

questionnaire
Child-OIDP

CPQ8-10 

CPQ11-14

ECOHIS
COHRQoL

P-CPQ

FIS

PedsQL-OH

SOHO-5




