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Pesquisa em qualidade de vidaPesquisa em qualidade de vidaPesquisa em qualidade de vidaPesquisa em qualidade de vida

�PorquePorquePorquePorque pesquisarpesquisarpesquisarpesquisar sobresobresobresobre qualidadequalidadequalidadequalidade dededede vida?vida?vida?vida?

�OOOO quequequeque osososos estudosestudosestudosestudos atéatéatéaté oooo momentomomentomomentomomento sugerem?sugerem?sugerem?sugerem?�OOOO quequequeque osososos estudosestudosestudosestudos atéatéatéaté oooo momentomomentomomentomomento sugerem?sugerem?sugerem?sugerem?

� QueQueQueQue “lacunas”“lacunas”“lacunas”“lacunas” aindaaindaaindaainda precisamprecisamprecisamprecisam serserserser exploradasexploradasexploradasexploradas????

� AlgumasAlgumasAlgumasAlgumas possibilidadespossibilidadespossibilidadespossibilidades
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Definição de saúde:

‘Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não a mera ausência de doença ou enfermidade’

World World World World Health Organization 1946Health Organization 1946Health Organization 1946Health Organization 1946

“ … podemos definir qualidade de vida em saúde bucal como o
impacto das desordens bucais sobre aspectos da vida diária que
são importantes para pacientes e indivíduos, cujos impactos
devem ter magnitude suficiente em termos de gravidade,
frequencia ou duração que afetam a percepção do indivíduo
sobre a sua vida como um todo.” LockerLockerLockerLocker &&&& AllenAllenAllenAllen FFFF.... 2007200720072007

World World World World Health Organization 1946Health Organization 1946Health Organization 1946Health Organization 1946
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Espiritual SaúdeSaúdeSaúdeSaúde

Física
Funcionamento do corpo

Mental
Habilidade de pensar com 
clareza

Emocional
Habilidade de expressar

EwlesEwlesEwlesEwles &&&& SimnettSimnettSimnettSimnett 1999199919991999

Espiritual
Crenças religiosas

SaúdeSaúdeSaúdeSaúde
holísticaholísticaholísticaholística

Emocional
Habilidade de expressar
emoções

Meio ambiente social
Saúde ligada ao meio
ambiente

Saúde social
Habilidade de construir e 
manter relações



OOOO quequequeque osososos estudosestudosestudosestudos feitosfeitosfeitosfeitos atéatéatéaté oooo momentomomentomomentomomento sugeremsugeremsugeremsugerem????

ExistemExistemExistemExistem 3333 categoriascategoriascategoriascategorias dededede medidasmedidasmedidasmedidas dededede qualidadequalidadequalidadequalidade dededede vidavidavidavida

• IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores sociaissociaissociaissociais:::: nívelnívelnívelnível comunitáriocomunitáriocomunitáriocomunitário ((((ecológicasecológicasecológicasecológicas))))
AAAAbsenteísmobsenteísmobsenteísmobsenteísmo,,,, ausênciaausênciaausênciaausência escolarescolarescolarescolar devidodevidodevidodevido aaaa problemasproblemasproblemasproblemas bucaisbucaisbucaisbucais

• MedidasMedidasMedidasMedidas globaisglobaisglobaisglobais dededede autoautoautoauto----avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação
ItemItemItemItem únicoúnicoúnicoúnico sobresobresobresobre autoautoautoauto----avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação emememem saúdesaúdesaúdesaúde

• QuestionáriosQuestionáriosQuestionáriosQuestionários comcomcomcom váriosváriosváriosvários itensitensitensitens
MaisMaisMaisMais empregadosempregadosempregadosempregados,,,, geraisgeraisgeraisgerais ouououou específicosespecíficosespecíficosespecíficos ((((deformidadesdeformidadesdeformidadesdeformidades
dentofaciaisdentofaciaisdentofaciaisdentofaciais,,,, câncercâncercâncercâncer dededede cabeçacabeçacabeçacabeça////pescoçopescoçopescoçopescoço))))

Slade GD. Oral healthSlade GD. Oral healthSlade GD. Oral healthSlade GD. Oral health----related quality of life: Assessment of oral healthrelated quality of life: Assessment of oral healthrelated quality of life: Assessment of oral healthrelated quality of life: Assessment of oral health----related quality of life. In: related quality of life. In: related quality of life. In: related quality of life. In: InglehartInglehartInglehartInglehart
MR, MR, MR, MR, BagramianBagramianBagramianBagramian RA, eds. Oral healthRA, eds. Oral healthRA, eds. Oral healthRA, eds. Oral health----related quality of life. Illinois, Quintessence Publishing Co. Inc., 2002.related quality of life. Illinois, Quintessence Publishing Co. Inc., 2002.related quality of life. Illinois, Quintessence Publishing Co. Inc., 2002.related quality of life. Illinois, Quintessence Publishing Co. Inc., 2002.



OOOO quequequeque osososos estudosestudosestudosestudos feitosfeitosfeitosfeitos atéatéatéaté oooo momentomomentomomentomomento sugeremsugeremsugeremsugerem????

• OsOsOsOs instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos abordamabordamabordamabordam aspectosaspectosaspectosaspectos funcionais,funcionais,funcionais,funcionais,
psicossociaispsicossociaispsicossociaispsicossociais eeee socaissocaissocaissocais relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados àsàsàsàs condiçõescondiçõescondiçõescondições
bucaisbucaisbucaisbucais

• PossuemPossuemPossuemPossuem boasboasboasboas propriedadespropriedadespropriedadespropriedades psicométricaspsicométricaspsicométricaspsicométricas paraparaparapara aaaa
poppoppoppop emememem geralgeralgeralgeral eeee emememem diferentesdiferentesdiferentesdiferentes paísespaísespaísespaíses (*Oriente(*Oriente(*Oriente(*Oriente Médio)Médio)Médio)Médio)

• PodemPodemPodemPodem serserserser facilmentefacilmentefacilmentefacilmente empregadosempregadosempregadosempregados emememem inquéritosinquéritosinquéritosinquéritos
populacionaispopulacionaispopulacionaispopulacionais eeee emememem estudosestudosestudosestudos dededede intervençãointervençãointervençãointervenção

LockerLockerLockerLocker D,D,D,D, AllenAllenAllenAllen FFFF.... WhatWhatWhatWhat dodododo measuresmeasuresmeasuresmeasures ofofofof ‘oral‘oral‘oral‘oral healthhealthhealthhealth----relatedrelatedrelatedrelated qualityqualityqualityquality ofofofof lifelifelifelife measure?’measure?’measure?’measure?’.... CDOECDOECDOECDOE.... 2007200720072007;.;.;.;.35353535::::401401401401----411411411411....

Al Al Al Al ShamranyShamranyShamranyShamrany M. M. M. M. Oral healthOral healthOral healthOral health----related quality of life: a broader perspective. related quality of life: a broader perspective. related quality of life: a broader perspective. related quality of life: a broader perspective. EastEastEastEast MediterMediterMediterMediter Health Health Health Health JJJJ 2006,; 12: 8942006,; 12: 8942006,; 12: 8942006,; 12: 894----901901901901



OOOO quequequeque osososos estudosestudosestudosestudos feitosfeitosfeitosfeitos atéatéatéaté oooo momentomomentomomentomomento sugeremsugeremsugeremsugerem????

• AAAA perspectivaperspectivaperspectivaperspectiva dodododo pacientepacientepacientepaciente éééé legítimalegítimalegítimalegítima
• AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação dodododo impactoimpactoimpactoimpacto dasdasdasdas doençasdoençasdoençasdoenças
• EfeitoEfeitoEfeitoEfeito dosdosdosdos tratamentostratamentostratamentostratamentos

• PreditoresPreditoresPreditoresPreditores demográficos,demográficos,demográficos,demográficos, socioeconômicos,socioeconômicos,socioeconômicos,socioeconômicos,• PreditoresPreditoresPreditoresPreditores demográficos,demográficos,demográficos,demográficos, socioeconômicos,socioeconômicos,socioeconômicos,socioeconômicos,
psicossociaispsicossociaispsicossociaispsicossociais eeee clínicosclínicosclínicosclínicos têmtêmtêmtêm sidosidosidosido associadosassociadosassociadosassociados aaaa
qualidadequalidadequalidadequalidade dededede vidavidavidavida

• IntervençõesIntervençõesIntervençõesIntervenções reduzemreduzemreduzemreduzem oooo impactoimpactoimpactoimpacto dosdosdosdos agravosagravosagravosagravos bucaisbucaisbucaisbucais
sobresobresobresobre aaaa qualidadequalidadequalidadequalidade dededede vidavidavidavida....

LockerLockerLockerLocker D,D,D,D, AllenAllenAllenAllen FFFF.... WhatWhatWhatWhat dodododo measuresmeasuresmeasuresmeasures ofofofof ‘oral‘oral‘oral‘oral healthhealthhealthhealth----relatedrelatedrelatedrelated qualityqualityqualityquality ofofofof lifelifelifelife measure?’measure?’measure?’measure?’.... CDOECDOECDOECDOE.... 2007200720072007;.;.;.;.35353535::::401401401401----411411411411....



PreditoresPreditoresPreditoresPreditores

Associação entre Associação entre Associação entre Associação entre 
características características características características 
demográficas, demográficas, demográficas, demográficas, 
socioeconômicas e medidas socioeconômicas e medidas socioeconômicas e medidas socioeconômicas e medidas 
bucais e OIDP em bucais e OIDP em bucais e OIDP em bucais e OIDP em 
adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 adolescentes entre 15 e 19 
anos anos anos anos 
SBBrasilSBBrasilSBBrasilSBBrasil 2010.2010.2010.2010.
(N=5.445)(N=5.445)(N=5.445)(N=5.445)

GlazerGlazerGlazerGlazer etetetet alalalal.... OralOralOralOral healthhealthhealthhealth andandandand qualityqualityqualityquality
ofofofof lifelifelifelife:::: sociosociosociosocio----demographicdemographicdemographicdemographic andandandand
clinicalclinicalclinicalclinical aspectsaspectsaspectsaspects inininin adolescentsadolescentsadolescentsadolescents.... RevRevRevRev
SaúdeSaúdeSaúdeSaúde PúblicaPúblicaPúblicaPública.... InInInIn PressPressPressPress....



IntervençõesIntervençõesIntervençõesIntervenções



QueQueQueQue “lacunas”“lacunas”“lacunas”“lacunas” aindaaindaaindaainda precisamprecisamprecisamprecisam serserserser exploradasexploradasexploradasexploradas????

1.1.1.1. IntrumentosIntrumentosIntrumentosIntrumentos
• PerguntasPerguntasPerguntasPerguntas elaboradaselaboradaselaboradaselaboradas porporporpor expertsexpertsexpertsexperts....

SeráSeráSeráSerá quequequeque refletemrefletemrefletemrefletem osososos pontospontospontospontos dededede vistavistavistavista dosdosdosdos
indivíduos?indivíduos?indivíduos?indivíduos?
PesquisasPesquisasPesquisasPesquisas qualitativasqualitativasqualitativasqualitativas emememem amostrasamostrasamostrasamostras robustasrobustasrobustasrobustas
indivíduos?indivíduos?indivíduos?indivíduos?
PesquisasPesquisasPesquisasPesquisas qualitativasqualitativasqualitativasqualitativas emememem amostrasamostrasamostrasamostras robustasrobustasrobustasrobustas

• NãoNãoNãoNão permitempermitempermitempermitem captarcaptarcaptarcaptar particularidadesparticularidadesparticularidadesparticularidades paraparaparapara
condiçõescondiçõescondiçõescondições específicasespecíficasespecíficasespecíficas
ExExExEx.... FissurasFissurasFissurasFissuras oraisoraisoraisorais....
ElaboraçãoElaboraçãoElaboraçãoElaboração dededede instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos paraparaparapara populaçõespopulaçõespopulaçõespopulações
específicasespecíficasespecíficasespecíficas
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MetaMetaMetaMeta----analysis of mean analysis of mean analysis of mean analysis of mean 
scores by domains of the scores by domains of the scores by domains of the scores by domains of the 
OHRQoLOHRQoLOHRQoLOHRQoL instruments for instruments for instruments for instruments for 
CL/P childrenCL/P childrenCL/P childrenCL/P children
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MetaMetaMetaMeta----analysis of mean analysis of mean analysis of mean analysis of mean 
scores by domains of the scores by domains of the scores by domains of the scores by domains of the 
OHRQoLOHRQoLOHRQoLOHRQoL instruments for instruments for instruments for instruments for 
CL/P CL/P CL/P CL/P adolescentsadolescentsadolescentsadolescents




