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RESUMO 

A qualidade de vida no contexto da saúde bucal leva em consideração 

variáveis que ultrapassam a função biológica que a boca e o 

sistema estomatognático possuem, considerando, além da mastigação 

os componentes sociais que envolvem o indivíduo em seu ato de falar, sorrir e 

se comunicar, são os determinantes sócio dentais. A Classificação 

Internacional de  Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) consegue 

oferecer uma linguagem  padrão e uma estrutura para a descrição da saúde e 

seus estados relacionados,  envolve além da saúde os fatores contextuais, 

ambientais e pessoais, classificando a  funcionalidade e incapacidade de um 

indivíduo de uma forma dinâmica Objetivo:  Identificar a funcionalidade de 

adultos com perda dentária no serviço de pronto-socorro odontológico da 

Universidade Estadual de Londrina no território de Londrina/PR .Métodos: 

Este é um  estudo transversal. Todos os participantes, responderam um 

questionário sociodemográfico e de saúde com informações quanto à 

escolaridade, sexo, renda, ocupação, perdas dentárias e uso de prótese. O 

indicador subjetivo escolhido para a avaliação do impacto da ausência dentária 

nas funções e estruturas, limitações de atividade e restrição na participação foi 

o Oral Health Impact Profile em sua versão reduzida (OHIP-14). Para 

comparação de amostras independentes foi realizado os testes não 

paramétricos de Mann-Whitney U., ANOVA de Kruskal Wallis e Qui-Quadrado. 

Foi considerado um nível de significância de 5%. Resultados: Participaram do 

estudo 85 pessoas, sendo 57,65% de mulheres. As funções e estruturas que 

mais impactaram a percepção da qualidade de vida foram dor, funções de 

temperamento e personalidade e estrutura da boca, respectivamente. A 

atividade, que os participantes relataram maior limitação foi comer. Apenas 

8,2% dos entrevistados não relataram limitação associada a ausência dentária. 

Lidar com o estresse foi a segunda atividade com maior limitação, 87,06% dos 

participantes apresentaram percepção negativa nas questões do OHIP-14 

relacionadas. Não houve diferença significativa para a percepção da qualidade 

de vida entre os participantes quanto a renda, estado civil, escolaridade e 

ocupação. As mulheres apresentaram pior percepção da qualidade de vida, 

considerando o índice de severidade do OHIP-14 (p=0,03). Não houve 



 
 

 
 

diferença significativa da percepção de qualidade de vida quanto a localização 

da perda dentária, entretanto a percepção de qualidade de vida foi pior entre 

os participantes que utilizam prótese (severidade p=0,03; extensão p=0,046). 

Foi observada associação significativa entre uso de prótese e localização da 

perda dentária, 51,28% dos participantes com alguma perda anterior utilizam 

prótese. Conclusão: Com base no estudo, pode-se concluir que os indivíduos 

que frequentam o pronto-socorro odontológico têm a funcionalidade pior 

autorrelatada quando há a função dor envolvida e as atividades com maiores 

limitações relacionados a perda dentária foram comer e lidar com o estresse. 

As mulheres sentem um pior impacto na ausência dentária, assim como as 

pessoas que utilizam prótese. 

 

Palavras-chave: Saúde Bucal; Perda de dente; Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; Perfil de Impacto da Doença; 

Qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

Quality of life in the context of oral health takes into account variables that go beyond 

the biological function of the mouth and the stomatognathic system, considering, in 

addition to chewing, the social components that involve the individual in their act of 

talking, smiling and communicating, are the socio-dental determinants. The 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is able to offer 

a standard language and a structure for the description of health and its related 

states, it involves, in addition to health, contextual, environmental and personal 

factors, classifying the functionality and disability of an individual in a dynamic way 

Objective: To identify the functionality of adults with tooth loss in the dental 

emergency service of the State University of Londrina in the territory of Londrina/PR. 

Methods: This is a cross-sectional study. All participants answered a 

sociodemographic and health questionnaire with information regarding education, 

gender, income, occupation, tooth loss and use of prosthesis. The subjective 

indicator chosen to assess the impact of missing teeth on functions and structures, 

activity limitations and participation restrictions was the Oral Health Impact Profile in 

its shortened version (OHIP-14). For comparison of independent samples, the 

nonparametric tests of Mann-Whitney U., ANOVA of Kruskal Wallis and Chi-Square 

were performed. A significance level of 5% was considered. Results: Eighty-five 

people participated in the study, 57.65% of whom were women. The functions and 

structures that most impacted the perception of quality of life were pain, temperament 

and personality functions and mouth structure, respectively. The activity, which 

participants reported the greatest limitation was eating, only 8.2% of respondents 

reported no limitation associated with missing teeth. Dealing with, stress was the 

second activity with the greatest limitation, 87.06% of the participants had a negative 

perception in the related OHIP-14 questions. There was no significant difference in 

the perception of quality of life regarding the location of tooth loss, however the 

perception of quality of life was worse among participants who use prostheses 

(severity p=0.03; extension p=0.046). There was a significant association between 

the use of dentures and location of tooth loss, 51.28% of participants with some 

previous loss use a prosthesis. Conclusion: Based on the study, it can be observed 



 
 

 
 

that those who attend the dental emergency room have the worst self-reported 

functionality when there is the pain function involved and as activities with greater 

problems related to tooth loss were eating and dealing with stress. Women feel a 

worse impact on their teeth, as do people who wear dentures. 

 

 

Key-words: Oral Health; Tooth Loss; International Classification of Functioning, 

Disability and Health Sickness Impact Profile; Quality of Life. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O Brasil passa, ao longo de seu processo histórico, por uma mudança de 

paradigma, onde a saúde deixa, cada vez mais, a análise técnica centralizada na 

doença e a concepção reducionista com práticas pontuais e medicamentosas para 

uma visão ampliada, translocando o eixo para o indivíduo, a humanização, o bem-

estar, as singularidades, a promoção da saúde (DALMOLIN et al, 2011; 

WHO,1946).  

Em 1986, a 8a Conferência Nacional de Saúde - sob influências da carta de 

Ottawa, do cenário social e político em que o país estava vivendo e dos preceitos da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) - assumiu o Conceito Ampliado de Saúde. 

Nele, foram incluídos determinantes sociais, como alimentação, educação e renda, 

que podem interferir na saúde/qualidade de vida do indivíduo (BRASIL 1986; 

WHO,1946; SILVA et al, 2019). 

 

                      “Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de 
organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida. A saúde não é um conceito abstrato. 
Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado 
momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela 
população em suas lutas cotidianas”. (BRASIL, 1986 p.04) 

 

           A Constituição da República garante a saúde como um direito de todos, com 

acesso universal e igualitário, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

promovendo, protegendo e recuperando a saúde (BRASIL, 1988; BRASIL,2018). 

Apesar da visão de universalidade do SUS, a atenção odontológica no serviço 

público brasileiro era, até início dos anos 2000, voltada a um pequeno grupo 

populacional, os escolares, ficando todo o restante da população excluídos e 

dependentes de serviços curativos mutiladores, o que resultou em baixa cobertura 

de atendimento e em uma assistência de baixa resolubilidade (Brasil, 2018; Oliveira; 
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Saliba 2005). Scarparo et al, 2015 apontam que 30 milhões de brasileiros não 

tinham dentes e 28 milhões nunca haviam ido ao dentista. Em 2000 houve a 

inclusão da equipe de saúde bucal nas equipes de estratégia saúde da família (ESF) 

pela portaria 1.444/2000 do MS como uma das estratégias de fortalecer a atenção 

básica (Scarparo et al, 2015). Em 2004, foram criadas as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – Brasil Sorridente, influenciados pelo relatório 

final da 3a Conferência Nacional Saúde Bucal que apontou: 

 

 “As condições de saúde bucal e o estado dos dentes eram, sem dúvida, um 
dos mais significativos sinais de exclusão social e [...] que as medidas 
preventivas, curativas e reabilitadoras com promoção de saúde, 
universalização de acesso deveria ser cumprida pelo Estado com 
envolvimento das três esferas de governo” (BRASIL, 2004)  

 

Com objetivo de superar as desigualdades, promover, prevenir, recuperar e 

manter a saúde bucal no Brasil, PNSB reorientou o modelo assistencial da 

odontologia (BRASIL,2018).  

Dados epidemiológicos apontam que a perda dentária ainda é um grave 

problema de saúde pública no país, estando diretamente relacionada à renda e 

educação da população (Brasil,2018). O edentulismo, com seus altos índices devido 

à prevalência e gravidade, é um dos principais agravos que acometem a saúde 

bucal dos brasileiros, ficando atrás apenas da cárie e doença periodontal que, 

quando não tratados, evoluem para a perda dentária.  Segundo Ministério da Saúde, 

o edentulismo é resultado de vários e complexos determinantes, como a precária 

condição de vida, baixa oferta de serviços, modelo de assistência ainda mutiladora, 

tudo somado às características culturais que influenciam sobre a maneira que a 

perda dentária é vista em determinada sociedade (Brasil, 2018). Silva-Junior et al. 

(2015), também apontam a extração dentária como um resultado das experiências 

de doenças bucais ao longo da vida, com fatores de riscos biológicos, sociais e 

comportamentais. 

A mudança do eixo doença para cuidado abrange também o sistema de 

codificação para saúde-doença internacional. Atualmente, além da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), que 
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fornece códigos de mortalidade e morbidade a OMS desenvolveu um sistema de 

classificação complementar, a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF). A CIF oferece um modelo para compreensão dos 

estados de saúde/doença do indivíduo que vai além da deficiência de função e 

estrutura do corpo, ela inclui os fatores ambientais, que podem influenciar de 

maneira positiva ou negativa esse indivíduo, afetando também sua participação na 

sociedade e no desempenho de suas atividades. Ela adquire um caráter 

multidisciplinar e ampliado, incorporando, pela primeira vez, aspectos contextuais 

para análise de saúde do indivíduo (DI NUBILA e BUCHALLA, 2008). 

Portanto, a visão biopsicossocial pode ajudar a compreender as causas e os 

altos índices da ausência dentária no Brasil e o modo como ela é vista na sociedade; 

para então, imbuídos de informação de saúde ampla e de qualidade, possíveis de 

classificação, seja possível promover políticas públicas de saúde assertivas. 

1.2 Objetivos da pesquisa  

 

1.2.1 Objetivo geral: 

Identificar a funcionalidade de adultos com perda dentária no serviço de 

pronto-socorro odontológico da Universidade Estadual de Londrina no território de 

Londrina/PR, associando fatores como sexo, renda, educação e estado civil com a 

autopercepção deste indivíduo de como essa ausência dentária é assimilada por ele 

em sua qualidade de vida. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Identificar as deficiências nas funções e estruturas, limitações de atividades e 

restrição de participação de adultos usuários do pronto-socorro odontológico 

da Universidade Estadual de Londrina. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Ausências dentárias 

 A ausência dentária é amplamente descrita na literatura. Os resultados dos 

últimos levantamentos epidemiológicos nacionais (Brasil, 2004c,2010c) indicam que 

a perda precoce de dentes é grave e o edentulismo é um problema de saúde pública 

persistente (BRASIL, 2018).  

 A ausência dentária possui alta prevalência em certos grupos populacionais e 

os consequentes impactos funcionais e estéticos podem afetar negativamente a 

qualidade de vida. Chaves (2017) constatou que a perda dentária permanece 

extremamente elevada entre adultos (35-44 anos), onde 22,4% já não possuem 

dentição funcional (menos de 21 dentes presentes na boca). Os estudos mostram a 

necessidade do uso de algum tipo de prótese em 68,8% dos adultos no Brasil 

(Chaves et al, 2017). Silva-Junior (2015) analisaram a condição de saúde bucal de 

adultos na região de Piracicaba e obtiveram como resultado que 84,3% dos adultos 

entrevistados entre 20 a 64 anos já haviam extraído algum dente, sendo a média de 

idade para a primeira extração de 18,77 anos (Silva-Junior et al.,2015). Já o estudo 

ecológico de Stein et al, 2020 que analisou a presença e influência dos Centro de 

Especialidades Odontológicos (CEO) e sua relação com as exodontias realizadas na 

atenção básica e sua proporção com os serviços preventivos, apontou redução na 

média nacional de exodontias em proporção aos procedimentos preventivos de 

27,07% (anos 2000/2001) para 15,11%(anos 2015/2016) (Stein et al, 2020). Esses 

dados desafiam os profissionais e os serviços de saúde a superarem cenários por 

meio de estratégias efetivas de prevenção e tratamento (BRASIL,2018).  

Envolto em seus complexos determinantes sociais e de saúde, o edentulismo 

tem  a cárie e a doença periodontal e, ainda, a baixa renda e a falta de acesso ao 

tratamento odontológico como  fatores de risco à sua evolução. Somado à baixa 

renda, às práticas mutiladoras, à baixa cobertura dos serviços, o fator cultural 

também impacta na perda dentária, pois ela é assimilada de diferentes maneiras em 

diferentes sociedades. (BRASIL, 2018).   

A saúde bucal extrapola o conceito de manter os dentes saudáveis, sendo um 

ponto essencial para garantir o bem-estar do indivíduo e interfere em sua qualidade 
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de vida. (Petersen et al., 2003). Slade et al.  (2003) afirma que as doenças bucais 

geram impacto no bem-estar da população e que a boca e o rosto tem influencias 

importantes tanto no bem-estar psicológico quanto nas interações com a sociedade. 

Guerra et al. (2014) mostra em seu estudo que alterações relacionadas ao 

sistema estomatognático desencadeia estímulos dolorosos ou alterações 

psicológicas e emocionais que afetam o desempenho de atividades diárias da 

população, seja pela dor, desviando a atenção das pessoas, seja por uma 

dificuldade no relacionamento interpessoal pela ausência de elementos dentários. 

 Com objetivo de conter o edentulismo e fomentar políticas assertivas para 

sua prevenção, é necessário conhecer o local e sua população, para ajudar na 

identificação de fatores epidemiológicos, organizacionais e socioculturais que 

possam influenciar sua ocorrência. É por meio dessa apropriação do espaço local 

que profissionais da saúde e população poderão, juntos, desencadear mudanças na 

saúde, adequando-a à realidade daquela população (BRASIL, 2018). 

     Diante do exposto, a ausência dentária afeta a saúde física, comprometendo o 

sistema estomatognático, mas também pode afetar o convívio social, as relações 

com o meio e a forma como o indivíduo se percebe dentro da ausência dentária. 

Importa destacar a necessidade de compreender a condição considerando-se a 

integralidade do ser humano, permitindo uma tomada de decisão que colabore para 

a qualidade de vida. Assim, para uma abordagem integrada e humanizada do 

paciente é fundamental considerar os parâmetros biológicos, psicológicos, sociais e 

espirituais (GALLIAN e REGINATO, 2009).  

2.2 Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF)  

A CIF é um sistema de classificação que veio complementar as informações 

em saúde, antes fornecidas apenas pela CID. Além dos dados de morbidade 

utilizados para o planejamento, o gerenciamento e a avaliação dos programas 

políticos de saúde (OMS, 2008), a inclusão dos dados de funcionalidade proporciona 

um registro completo de saúde, gerando uma fonte importante de dados 

epidemiológicos e qualificando a informação de saúde disponível (Togna et al, 

2014). O objetivo geral da classificação é proporcionar uma linguagem unificada e 
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padronizada assim como uma estrutura de trabalho para a descrição da saúde e de 

estados relacionados com a saúde (OMS,2001). 

O modelo biopsicossocial da CIF, interativo, multidirecional e dinâmico, 

representa a integração do modelo médico e do modelo social, obtendo-se uma 

síntese que possibilita uma visão abrangente das várias dimensões de saúde 

(Marcelo e Di Nubila, 2013). A CIF coloca cada pessoa em um contexto em que 

funcionalidade e incapacidade são resultados da interação entre as condições de 

saúde da pessoa e seu ambiente. Conhecer o indivíduo em sua funcionalidade vai 

além do olhar excludente da doença e fornece melhores perspectivas e ações em 

saúde. No modelo proposto pela CIF, a funcionalidade e a incapacidade de uma 

pessoa são concebidas como uma interação dinâmica entre uma condição de saúde 

(doenças, distúrbios, lesões, traumas) e os fatores contextuais: ambiental e pessoal 

(OMS, 2003). Identificar o que é significativo para o paciente permite obter 

informações adequadas sobre o impacto de uma condição de saúde bucal para o 

indivíduo (MACENTEE, 2006). 

Com base na Figura 1 se pode observar o Modelo Interativo da CIF, criado 

pela OMS em 2001, onde não apenas função e estrutura do corpo podem influenciar 

uma condição de saúde, mas os fatores ambientais de atividade e participação 

podem interagir e exercer impacto para prejudicar ou facilitar a condição do 

indivíduo, dependendo de sua condição. 
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Figura 1.: Modelo Interativo da CIF 

OMS, 2001. 

A classificação é organizada em funções do corpo, estruturas do corpo, 

atividades e participações e fatores ambientais e pessoais. As funções e estruturas 

do corpo se relacionam com a doença, na cavidade oral alterações no sistema 

estomatognático, as atividades e participação se relacionam com funcionalidade, 

como os indivíduos enfrentarão essa alteração em sua rotina de tarefas, os fatores 

contextuais (ambientais e pessoais) representam o impacto dos fatores negativos ou 

positivos do contexto das pessoas sobre a saúde (CIF-OMS,2008).  

 Funções do corpo (b) são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos 

(incluindo as funções psicológicas)  

 Estruturas do corpo (s) são as partes anatômicas do corpo (órgãos, membros e 

seus componentes).  

 Atividades é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo e 

participação (d) é o envolvimento numa situação da vida.  

 Fatores ambientais (e); são fatores contextuais 
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 Deficiências: são problemas nas funções ou na estrutura do corpo, tais como, um 

desvio importante ou uma perda. 

Limitações da atividade: são dificuldades que um indivíduo pode encontrar na 

execução de atividades. 

Restrições na participação: são problemas que um indivíduo pode experimentar no 

envolvimento em situações reais da vida. 

2.2.3 CIF na saúde bucal: 

Com o desenvolvimento da classificação, há uma tentativa em se criar um 

conjunto de categorias da CIF que descrevem a funcionalidade de pessoas com 

determinadas condições de saúde para a saúde bucal na CIF (Dougall,2015).  Em 

posse das informações de qualidade de vida e funcionalidade na saúde bucal, parte-

se para análises qualitativas que podem contribuir na tomada de decisão na área. 

Togna (2014) aponta o Manual dos Usuários da CIF indica as referências 

específicas da classificação para a identificação de uma condição de saúde bucal e 

suas consequências (TOGNA et al ,2014). 

A qualidade da informação disponível é essencial para a tomada de decisões 

que orientem a prática, é importante para a promoção da saúde e para melhorar a 

prevenção de agravos e para a organização dos serviços de saúde (TOGNA ET 

AL,2014). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Caráter da pesquisa 

A pesquisa teve o caráter observacional transversal, de natureza quantitativa, 

realizada no serviço de urgência odontológica da Universidade Estadual de Londrina 

(PSO COU-UEL).  

Foi realizado estudo preliminar na atenção básica no território de Santos. 

(APÊNDICE 01) 

3.2. Local da pesquisa 

A pesquisa ocorreu em sala de espera do Pronto-Socorro Odontológico (PSO) 

da Universidade Estadual de Londrina. O PSO pertencente à Clínica Odontológica 

Universitária (COU-UEL) em parceria com SUS, classificado no âmbito da atenção 

secundária é referência regional e presta serviços de urgências e emergências 

odontológicas (Iwai,2014). Ele também serve de campo para estágios aos 

acadêmicos de graduação e pós-graduação, com estrutura ambulatorial para 

atender à comunidade de Londrina e Região, se encontra na Rodovia Celso Garcia 

Cid, PR 445, KM 380 CEP 86057-970, Londrina- PR, ao lado da Clínica 

Odontológica Universitária, dentro do Campus da Universidade Estadual de 

Londrina. Atualmente funciona de Segunda a Sexta das 7h às 23h e Sábados das 

7h às 18h, fechando aos domingos e feriados. Criado em 1991 para atender 24h a 

população sendo até hoje o único PSO 24h gratuito de Londrina e Região, 

realizando um total de 71.054 mil atendimentos nos anos de 2010 a 2016 (Relatório 

de Atividades COU/UEL-2017). O PSO é referência em atendimentos de urgência e 

emergência. Em 2019 ele sofre reajustes de horários e até o momento não voltou ao 

atendimento 24h.  Segundo IWAI (2014) a dor é o principal motivo que leva o 

usuário do SUS ao PSO (81,4%), a frequência de mulheres é maior que a dos 

homens (55,1%) e a faixa etária predominante está entre 20-49 anos. Os dados 

apontam, ainda, que a doença mais prevalente é a pulpite irreversível (23,5%) e a 

extração dentária é realizada em 4,5% dos atendimentos.  
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3.3. População do estudo: 

Foram avaliados adultos 19-59 anos com ausências dentárias no Pronto-

Socorro Odontológico da UEL, totalizando 85 entrevistas. 

3.3.1 Critérios de inclusão: 

 Usuários adultos, 19-59 anos, homens e mulheres, cadastrados no Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

 Usuários com perdas dentárias, independentemente da quantidade, maxilares 

ou quadrantes 

 Usuários que possuem as características acima citadas e que aceitaram fazer 

parte da pesquisa. 

3.3.2 Critérios excludentes: 

 Usuários nas Faixas etárias e 0-18 anos e acima de 60 anos; 

 Usuários com dentição completa; 

 Usuários com perdas dentárias para finalidades ortodônticas, dentes 

supranumerários, extração de terceiros molares; 

  Usuários que não concordaram em participar da pesquisa; 

3.4 Instrumentos: 

Todos os participantes responderam ao questionário sociodemográfico e de 

saúde elaborado pelos autores. A avaliação das funções e estruturas, limitação das 

atividades e restrição da participação dos usuários com ausências dentárias foi 

realizada por meio do questionário Oral Health Impact Profile (OHIP-14) (ANEXO 02) 

em sua versão reduzida.  

 Para não atrapalhar o fluxo de atendimentos do pronto-socorro o entrevistado 

passava primeiro pelo preenchimento de dados realizados na recepção do PSO, em 

posse dos dados, o secretário do turno colocava a ficha do paciente na fila de 

espera para o atendimento, este sentava e aguardava ser chamado pelo dentista, 

era nesse intervalo de espera que, após análise da ficha cadastral apenas para 

excluir critério de idade, a pesquisa era realizada. Fornecia-se caneta e os 

questionários e aguardava-se ao lado para eventual dúvida. A única pergunta feita, 
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para garantia dos critérios de exclusão citados, era se ele já havia perdido algum 

dente e em qual região, após resposta, pesquisadora preenchia esse dado na ficha 

do entrevistado e entregava a pesquisa a ele. Após preenchimento da pesquisa uma 

cópia assinada do TCLE era entregue. As entrevistas tiveram uma duração de mais 

ou menos 15 minutos por entrevistado. O período de coleta foi de janeiro a julho de 

2021. 

3.4.1 Questionário OHIP-14  

O Oral Health Impact Profile (OHIP) - na sua forma simplificada, OHIP-14 - é 

questionário capaz de avaliar a qualidade de vida em relação às condições de saúde 

bucal (BIAZEVIC et al., 2004). Ele foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar 

medida abrangente de auto relato para disfunção, desconforto e incapacidade 

atribuída às condições de saúde bucal. Esses impactos foram destinados a 

complementar indicadores epidemiológicos bucais tradicionais de doença clínica, 

fornecendo assim informações sobre o "peso da doença", nas populações, e a 

eficácia dos serviços de saúde na redução dessa carga de doença (TUGWELL et al., 

1985; UMAKOSHI, 2014)  

O instrumento contempla sete dimensões do impacto a ser medido: 

limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, 

incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência. As respostas são dadas 

de acordo com uma escala Likert como: 0 = nunca, 1 = raramente, 2 = às vezes, 3 = 

frequentemente e 4 = sempre. Quanto mais alto o valor atribuído pelo respondente, 

pior é a autopercepção do impacto da saúde bucal na qualidade de vida, a 

pontuação máxima é 56 pontos. Para compreensão do impacto da ausência 

dentária, duas variáveis foram computadas, com base nos estudos de Slade et al 

(2005).  

a) Severidade: A autopercepção da severidade é dada pela soma 

ordinais das respostas, sendo máxima 56 pontos e mínimo 0 

(zero). (Slade et al, 2005). Quanto mais alto for o valor resultante 

da soma, pior é o impacto da condição auto relatada (GABARDO et 

al,2012).  

b) Extensão: No método da simples contagem é computado, para 

cada respondente, o número de vezes em que aparecem as 
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respostas 3 (frequentemente) ou 4 (sempre). Isso reflete o número 

dos impactos funcionais e psicossociais mais graves, 

experimentados em um período regular (SLADE et al., 2005). 

O instrumento OHIP é importante auxiliar no esclarecimento de necessidades 

em saúde bucal e na elaboração de estratégias para controle/ redução de doenças e 

promoção da saúde bucal com impacto positivo na qualidade de vida (GABARDO et 

al., 2013). Os indicadores clínicos não são capazes de captar os agravos tais como 

dor e interferências na mastigação e na autoestima, a inferência desses aspectos é 

realizada através de questionários que medem o impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida. (GUERRA, 2014).  

Foi utilizado e adaptado ao olhar dos autores o quadro de Umakoshi (2014), 

que relacionou as questões do OHIP-14 com a CIF, as adaptações realizadas 

tiveram o objetivo de ampliar o olhar para as categorias da CIF que envolvem 

atividade e participação a partir da CIF (OMS, 2015), as inclusões feitas foram: 

 d330 Fala: Produzir palavras, frases e passagens mais longas em mensagens 

faladas com significado literal e implícito, como expressar um fato ou contar 

uma história em linguagem oral. 

 d240 Lidar com o estresse e outras demandas psicológicas: Realizar e 

coordenar ações simples ou complexas para gerenciar e controlar as 

demandas psicológicas necessárias à execução de tarefas que exigem 

responsabilidades significativas e que envolvem estresse, distração, ou crise, 

como dirigir um veículo no trânsito pesado ou tomar conta de muitas crianças. 

 d550 Comer: Executar as tarefas e ações coordenadas de comer o alimento 

servido, levá-lo à boca e consumi-lo de maneira culturalmente aceitável, 

cortar ou partir o alimento em pedaços, abrir garrafas e latas, utilizar 

utensílios, atividades relacionadas com refeições, banquetes e jantares. 

 d710 Interações interpessoais básicas: Interagir com as pessoas de maneira 

contextual e socialmente adequada, como mostrar consideração e estima 

quando apropriado ou reagir aos sentimentos dos outros. 

 d799 Relações e interações interpessoais, não especificadas  

 b117 Funções intelectuais: Funções mentais gerais, necessárias para 

compreender e integrar de forma construtiva as diferentes funções mentais, 



31 
 

 

incluindo todas as funções cognitivas e seu desenvolvimento ao longo da vida 

substituído na “questão 13” por b152 Funções emocionais: Funções mentais 

específicas relacionadas ao sentimento e aos componentes afetivos dos 

processos mentais.(CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde, São Paulo, 2008.) 

 

Quadro 1. Categorias da CIF no questionário OHIP-14 

QUESTÕES DO OHIP-14  TÓPICOS  Categorias da CIF 

1.Você teve problemas  pra 
falar alguma palavra? 

Fala 
Atividade 

b320 Função da articulação 
d330 Fala 

2.Você sentiu que o 
sabor  dos alimentos 
tem  piorado? 

Paladar  b250 Função gustativa 

3.Você sentiu dores na  sua 
boca ou nos seus  dentes? 

Dor  b280 sensação de dor  

s320 estrutura da boca 

4.Você se sentiu  incomodado 
ao comer  algum alimento? 

Mastigação 
Atividade  

b510 Função de Ingestão  

b5102 Mastigar  

b126 Função do 
temperamentos e 
da  personalidade 

d550 Comer 

5.Você ficou  preocupada? Ansiedade  b152 Funções emocionais 

6.Você se sentiu  nervoso? Humor 
Atividade  

b126 Funções de 
temperamento 
e  personalidade 

d240 lidar com estresse e 
outras demandas 
psicológicas 

7.Sua alimentação 
ficou  prejudicada? 

Mastigação   
Deglutição 
Atividade 

b510 Função de Ingestão  

b5101 Morder 

d550 Comer 
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8.Você teve que parar  suas 
refeições? 

Mastigar 
Alimentos 

b510 Função de ingestão  

e110 produtos ou 
substâncias para  consumo 
pessoal  

e1100 alimentos 

d550 Comer 

9.Você encontrou  dificuldade 
para  descansar? 

Repouso  b134 Funções do sono 

10.Você ficou com vergonha?  Personalidade  
Atividade  

b126 Funções de 
temperamento 
e  personalidade  

d799 Relações e interações 
interpessoais, não 
especificadas 

11.Você ficou aborrecido com 
as pessoas?  
  

Temperamento 
Atividade    

b152 Funções emocionais 

d710 Interações 
interpessoais básicas 

12. Você teve dificuldades  para 
fazer suas atividades  diárias? 

Atividade  d230 realizar a rotina diária 

13.Você sentiu que sua  vida 
piorou? 

Função Nível 
de  Atividade 

b152 funções emocionais 

 

14.Você não conseguiu  fazer 
suas tarefas diárias? 

Atividade  d230 realizar rotina diária 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Umakoshi (2014) e OMS (2015). 

 

3.4.2 Avaliação do perfil sociodemográfico e de saúde: 

Foi avaliado por meio de questionário desenvolvido pelo pesquisador, com 

dados referentes ao nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação, renda 

familiar, localização da perda dentária (APÊNDICE 02). O formulário forneceu 

informações sobre os fatores pessoais dos participantes.  

3.5 Análise dos dados: 

Os dados quantitativos foram avaliados por meio de estatística descritiva e 

inferencial. Foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-Whitney U e Anova 
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de Kruskal-Wallis. Para associação entre as duas variáveis categóricas nominais foi 

utilizado o Teste Qui-quadrado. Foi considerado nível de significância de 5%. As 

análises foram realizadas utilizando o Microsoft Office Excel e o Software Jamovi 

Versão 1.6.23.0. 

3.6 Aspectos éticos: 

O estudo foi aprovado pelo ao Comitê de Ética em Pesquisas em Seres 

Humanos da Universidade Federal de São Paulo, por meio da plataforma Brasil, Nº 

Parecer CEP: 0521.0021.05/2019, CAAE: 13008419.2.0000.550. Os participantes 

foram esclarecidos sobre pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), elaborado de acordo com a diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O TCLE foi impresso 

em duas vias, assinadas pelo participante e pesquisador principal. Uma via foi 

disponibilizada ao participante e a outra ficou sob responsabilidade do 

pesquisador (TCLE- ANEXO 1). 
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4. RESULTADOS 

 

           O estudo contou com um total de 85 participantes respeitando os critérios de 

inclusão. Os participantes do estudo apresentaram uma idade média de 38,96 

anos de idade. A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica 

dos participantes do estudo quanto ao sexo, estado civil, escolaridade, 

vínculo empregatício e renda. Observa-se que um maior número de mulheres, 

57,65%, participaram do estudo, que 54,12% dos participantes vivem com 

companheiro (a), apenas 8% possuem curso superior e a grande maioria, 35,29% 

apenas concluíram o ensino fundamental. Estão empregados 51,76%, e, do total, 

94,12% recebem menos que 3 salários mínimos.  

Tabela 1.Caracterização da amostra – Londrina, 2021 

Característica  Categoria Número de 

participantes 

(n=85) 

Frequência 

relativa (%) 

Sexo Feminino 49 57,65 

Masculino 36 42,35 

Estado Civil Solteiros/Divorciado/Viúvo 39 45,88 

Casados/União Estável 46 54,12 

Escolaridade Fundamental Incompleto 26 30,59 

Fundamental Completo 30 35,29 

Médio Completo 22 25,88 

Superior Completo 7 8,24 

Vínculo 

Empregatício 

Estudante 5 5,88 

Empregado 44 51,76 

Desempregado 30 35,29 

Pensionista  6 7,06 

Renda Menos de 1 salário 

mínimo 

25 29,41 

De 1 a 3 salários mínimos 55 64,71 

Mais de 3 salário mínimos 5 5,88 

n. número de participantes. % frequência relativa. Londrina 2021 
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         A tabela 2, abaixo, apresenta os resultados segundo a categoria Função (b) e 

da estrutura (s) da CIF, com seus códigos centrais apontados na pesquisa, e a 

frequência relativa das respostas “nunca” no OHIP sobre a  autopercepção. Isto é, a 

porcentagem de indivíduos que autorelataram não ter deficiência na função 

sugerida. Pode-se observar que apenas 3,5% dos entrevistados relatam não ter 

comprometimento da função relacionada à dor (b280), isso indica que 96,5% auto 

relatam algum comprometimento desta função. Vê-se também que 91,8% dos 

entrevistados auto relatam algum comprometimento na função de ingestão (b510) e 

96,5% relatam alteração na função de temperamento e personalidade (b126), já a 

função gustativa foi a menos percebida pelos entrevistados com ausência dentária 

(b250) 74,11% responderam não ter deficiência na função citada. 

Tabela 2.CIF e Frequência relativa à percepção de não deficiência. 

CIF Categoria Função (b) e estrutura 
(s) 

Frequência relativa das respostas 0 
(zero). n=85 

s320 estrutura da boca 3,5% 

b510  Função de ingestão  8,2% 

b126 Funções de temperamento 
e  personalidade 

3,5% 

b152 Funções emocionais 12,95% 

b320 Função da articulação 64,70% 

b250 Função gustativa 74,11% 

b280 Sensação de dor  3,5% 

b5102 Mastigar  10,59% 

b5101 Morder 29,41% 

Códigos da CIF baseados na categoria Função (b) e Estrutura (s).  

           A tabela 3 abaixo mostra os resultados segundo a categoria Atividade (d) da 

CIF, com seus códigos centrais apontados na pesquisa, e a frequência relativa das 

respostas “nunca” (0) da autopercepção relacionados a esses códigos. Isto é, a 
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porcentagem de indivíduos que auto relataram não ter limitação da atividade, nem 

restrição na participação. Pode-se observar que apenas 8,2% dos entrevistados auto 

relatam não ter limitação na atividade comer (d550), isso mostra que 91,8% dos 

entrevistados sentem alguma limitação ou restrição de participação quando tem 

ausência dentária.  Já a fala (d330) não é sentida como limitação e não restringe a 

participação em 67,40% dos entrevistados. 

Tabela 3.CIF e Frequência relativa à não percepção de limitação de atividade 

CIF  Categoria Atividades e Participação (d) Frequência relativa- nenhuma 
barreira. n=85 

d550 Comer 8,2% 

d230 Realizar rotina diária 44,75% 

d330 Fala 67,40% 

d240 Lidar com estresse 12,94% 

d799 Relações e interações interpessoais, 
não especificadas 

31,76% 

d710 Interações interpessoais básicas 42,75% 

 

            A tabela 4 mostra os resultados, segundo a Fatores Ambientais (e) da CIF, 

com seus códigos centrais apontados na pesquisa, e a frequência relativa das 

respostas “nunca” segundo o OHIP sobre a autopercepção, indicando não encontrar 

barreiras relacionadas aos fatores ambientais apresentados.        

Tabela 4.CIF e Frequência relativa à não percepção de barreira 

CIF  Categoria fatores ambientais (e) Frequência relativa das 
respostas 
Nenhuma barreira 

e110 produtos ou substâncias para  consumo 
pessoal  

44,70% 

e1100 alimentos 44,70% 

Códigos da CIF baseados na categoria fatores ambientais (e). Londrina 2021 
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            A Tabela 5 mostra os resultados do teste não paramétrico realizado 

relacionando sexo com a severidade e a extensão das respostas. Nele pode-se 

observar que não houve diferença significativa na extensão (respostas 

frequentemente e sempre) da autopercepção entre os sexos, já na severidade 

(soma ordinal das respostas) houve diferença significativa entre homens e mulheres. 

Observa-se que a média e mediana são maiores entre as mulheres tanto na 

severidade quanto na extensão.                 

 Tabela 5.Percepção da qualidade de vida relacionadas ao sexo – Londrina 

2021 

Variável OHIP-14 Masculino (n=36) Feminino (n=49) Valor de p 
 

Severidade 17,4 (10,9) 22,3 (8,7) 0,03 * 

Extensão 2,14 (2,43) 2,74 (2,39) 0,16 

Os dados estão expressos em média (desvio padrão); número da amostra. Teste U de Mann-Whitney 
(Análise não paramétrica). * significativo p < 0,05 

          Na figura 2, foi apresentado diagrama de extremos, com representação da 

mediana e quartis, referentes aos dados dos participantes para severidade e 

extensão, em relação a qualidade de vida relacionada a perda dentária quanto ao 

sexo (OHIP-14).  Observou-se uma diferença significativa entre os grupos para a 

severidade, sendo que as mulheres apresentaram maior comprometimento da 

qualidade de vida, relacionada à perda dentária avaliada pelo OHIP-14. 

  

                                                       1=masculino; 2=feminino 

Figura 2.Diagramade extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto ao Sexo. 
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A Tabela 6 mostra os resultados do teste não paramétrico quanto a 

severidade e a extensão em relação ao estado civil. Não foi observada diferença 

significativa em relação ao estado civil para severidade e extensão da 

autopercepção da saúde bucal dos entrevistados com ausência dentária levando em 

consideração se este vive ou não com um companheiro.  

Tabela 6. Percepção da qualidade de vida relacionadas ao estado civil – 
Londrina 2021 

Variável OHIP-
14 

Solteiro/separado/viúvo 
(n=39) 

Casado/vive com 
companheiro (n=46) 

Valor 
de p 

Severidade 21,6 (10,4) 19,1(9,55) 0,18 

Extensão 2,77 (2,65) 2,26 (2,19) 0,47 

Os dados estão expressos em média (desvio padrão); n =número da amostra. Teste U de Mann-
Whitney (Análise não paramétrica). Nível de significância p<0,05.  

Na figura 3, apresentamos o diagrama de extremos, com representação da 

mediana e quartis, referentes aos dados dos participantes para severidade e 

extensão, em relação à qualidade de vida relacionada à perda dentária (OHIP-14) 

separados quanto ao estado civil. Não se observou diferença significativa para 

severidade e extensão quanto ao estado civil. 

 

1. Solteiro/separado/viúvo 2. Casado/vive com companheiro. 

Figura 3.Diagrama de extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto ao Estado Civil.  

A Tabela 7 apresenta a associação das variáveis sociodemográficas com o 

uso de prótese, entende-se prótese aqui qualquer uma, parcial, total, removível, 

adesivos, parafusada, que tem como foco a reposição do dente ausente por dentes 

artificiais. Observa-se associação entre o uso de prótese e a localização da perda 
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dentária, 51,28% dos participantes com alguma perda dentária em dentes anteriores 

utilizam algum tipo de prótese, e, apenas 13,04% dos participantes apenas com 

perdas posteriores utilizam prótese. Ainda, observa-se associação entre renda 

familiar e uso de prótese. Entretanto, vale salientar que o número de participantes 

nas três faixas de renda foi muito discrepante. 

Tabela 7. Associação entre as variáveis sociodemográficas (fatores pessoais) 
e de saúde quanto ao uso de prótese. 

Variáveis Categoria Uso de Prótese** 
Sim                  Não 

     Qui-
quadrado 
 Valor de p 

Localização da 
perda dentária 

Posterior 13,04% 86,96% < 0,001* 

Anterior (ambos) 51,28% 48,72% 

Sexo Masculino 25,00% 75,00% 0,34 

Feminino 34,69% 65,31% 

Estado Civil Solteiro/separado/viúvo 33,33% 66,67% 0,61 

Casado/Vive com 
companheiro 

28,26% 71,74% 

Renda Familiar ≤ 1 SM 44,00% 56,00% 0,046* 

1 < SM ≤ 3 21,82% 78,18% 

> 3 SM 60,00% 40,00% 

Escolaridade Fundamenta Incompleto 38,46% 61,54% 0,55 

Fundamental Completo 23,33% 76,67% 

Médio Completo 27,27% 72,73% 

Superior Completo 42,86% 57,14% 

Ocupação Estudante 60,00% 40,00% 0,29 

Empregado 25,00% 75,00% 

Desempregado 30,00% 70,00% 

Aposentado/Licença 50,00% 50,00% 
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** Entende-se prótese aqui qualquer uma, parcial, total, removível, adesivos, parafusada, que tem 
como foco a reposição do dente ausente por dentes artificiais. * significância p<0,05. 

         A tabela 8 relaciona o uso de prótese para substituir a ausência dentária com a 

severidade e a extensão da autopercepção. Observa-se uma diferença significativa 

entre os grupos. O grupo que não usa prótese apresentou uma melhor percepção da 

qualidade de vida pelo OHIP-14, representada por menores índices de Severidade e 

Extensão. 

Tabela 8. Percepção da qualidade de vida relacionadas ao uso de próteses – 
Londrina 2021 

Variável OHIP-14 Uso de prótese (n=26) Não uso de prótese (n=59) Valor de p 

Severidade 25,0 (8,57) 18,1 (9,85) 0,003* 

Extensão 3,27 (2,52) 2,15 (2,30) 0,046* 

Os dados estão expressos em média (desvio padrão); n =número da amostra. Teste U de Mann-
Whitney (Análise não paramétrica). *significativo p<0,05  

O diagrama de extremos, figura 4, mostra a amplitude interquartil e compara a 

variação entre grupo severidade e extensão com uso de prótese como fator de 

interesse. As médias de severidade e extensão do grupo usa prótese são maiores 

do que o grupo que não usa, apontando que os entrevistados que usam prótese 

para suprir a ausência dentária têm uma pior autopercepção de sua saúde bucal do 

que do que não usam. 

  

Figura 4. Diagrama de extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto ao Uso de Prótese 

A tabela 9 relaciona a localização da perda dentária com a severidade e a 

extensão da autopercepção. Não foi observada diferença significativa para 

severidade e extensão relacionada a localização das perdas dentárias, ou seja, os 
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participantes foram classificados em duas categorias: com perdas de dentes 

anteriores (e posteriores), ou, apenas perdas de dentes posteriores, e, não 

apresentaram percepção diferente quanto a qualidade de vida. 

Tabela 9. Características relacionadas à localização da perda dentária- 
Londrina (2021).  

Variável 
OHIP-14 

Apenas perda dentária 
posterior (n=39) 

Perda dentária anterior (e 
posterior)(n=46) 

Valor 
de p 

Severidade 18,7 (9,65) 22,0 (10,1) 0,12 

Extensão 2,13 (2,25) 2,92 (2,55) 0,16 

Os dados estão expressos em média (desvio padrão); n =número da amostra. Teste U de Mann-

Whitney (Análise não paramétrica). *significativo p<0,05  
 
         O diagrama de extremos da figura 4 abaixo mostra a amplitude interquartil e 

compara a variação entre grupo severidade e extensão com a perda dentária como 

fator de interesse. Não houve diferença significativa quando comparamos o grupo de 

pessoas que teve apenas perda posterior com o grupo de pessoas que teve perda 

anterior (com ou sem perda posterior).  

 

 

                         Perda anterior (e posterior) = 1; NÃO= apenas perda posterior 

Figura 5. Diagrama de extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto a Localização da Perda dentária 
  

 A tabela 10 mostra as médias e desvio padrão para severidade e extensão, 

segundo a classificação dos participantes quanto a renda familiar, escolaridade e 

ocupação. Não foram observadas diferenças significativas quanto a essas variáveis 

para a percepção de qualidade de vida pelo OHIP-14 (severidade e extensão).  
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Tabela 10. Percepção de qualidade de vida pelo OHIP-14 quanto a renda 
familiar, escolaridade e ocupação – Londrina 2021 

Variável      Categorias 

Severidade Extensão 

Média(DP) p Média(DP) P 

Renda 
Familiar 

SM ≤ 1 SM (n=25) 22,6(10,3) 

0,13 

3,20(2,66) 

0,26 1 < SM ≤ 3 SM (n=55) 18,7 (9,9) 2,18(2,22) 

SM > 3 (n=5) 25,2 (5,02) 2,40(2,88) 

Escolaridade Fundamental 
Incompleto (n=26) 

23,0 (10,7) 

0,24 

2,92(2,59) 

0,32 
Fundamental Completo 
(n=30) 

17,5 (9,94) 1,90(2,23) 

Médio Completo (n=22) 20,7 (9,45) 2,86(2,51) 

Superior Completo(n=7) 20,1 (6,62) 2,29(1,98) 

Ocupação Estudante (n=5) 20,8 (9,15) 

0,28 

3,2 (3,56) 

0,33 

 Empregado (n=44) 18,3 (10,4) 2,09(2,23) 

 Desempregado (n=30) 22,1 (9,47) 2,73(2,42) 

 Aposentado/Licença 
(n=6) 

24,3 (8,55) 3,67(2,58) 

Os dados estão expressos em média (desvio padrão); n =número da amostra; SM=salário mínimo; 
ANOVA de Kruskal-Wallis; Nível de significância 5%. 

Os diagramas de extremos das figuras 6,7,8, abaixo, mostram a amplitude 

interquartil e compara a variação entre severidade e extensão quanto a renda 

familiar, escolaridade e ocupação como fatores de interesse.  
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                                  SM ≤ 1 SM (1); 1 < SM ≤ 3 SM (2); SM > 3 (3) 

Figura 6.Diagrama de extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto à renda familiar. 
 

 

 

1. Fundamental incompleto 2. Fundamental completo, 3. Médio completo, 4. Superior completo. 

Figura 7 Diagrama de extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto à escolaridade 
 

 

 

 

                     1. Estudante 2.Empregado, 3. Desempregado, 4. Aposentado/licença. 



44 
 

 

Figura 8. Diagrama de extremos para as variáveis Severidade e Extensão do 
OHIP-14 quanto à Ocupação. 
 

Não foram observadas diferenças significativas quanto à percepção de 

qualidade de vida (severidade e extensão) quanto à renda, ocupação e 

escolaridade.  
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5.DISCUSSÃO 

      Neste estudo foi reportado achados sobre a autopercepção dos entrevistados 

quanto a sua saúde bucal, medindo o impacto desta em sua qualidade de vida.  Foi 

relacionado o questionário OHIP-14 com as categorias da CIF para contextualizar o 

indivíduo em sua funcionalidade e incapacidade.  

         A diferença entre homens e mulheres entrevistados (57,65% 

mulheres) corrobora com os dados de Iwai (2014) (55% mulheres) que realizou 

estudo no mesmo local. 

Dos resultados obtidos, podemos observar os piores impactos na qualidade 

de vida, afetando a funcionalidade, nas percepções relacionados à dor, estrutura da 

boca, funções de temperamento e personalidade. Ekback et al.(2012) constatou em 

seu estudo utilizando a CIF em população de idosos, que a maioria dos fatores 

explicativos para a satisfação com a saúde bucal pertencia ao componente 

relacionados à aparência dos dentes, dor de dente, sensação de queimação na boca 

e mastigação. Silva et al. (2010) obteve, em seu estudo com entrevistados do 

Serviço Público de Saúde em tratamento para repor a perda dentária por meio de 

prótese, desconforto psicológico e dor como dimensões de maior impacto na 

qualidade de vida de seus entrevistados. 

           Na categoria relacionada à atividade, a mais afetada foi o ato de comer, 

mostrando que apenas 8,2% dos entrevistados não sentem limitações dessa 

atividade por terem ausência dentária, todo o restante (91,8%) reportaram algum 

impacto para comer com a ausência dos dentes, seja desde um incômodo em comer 

algum alimento, com alimentação prejudicada, a ter que parar de realizar as 

refeições.   Quando se analisa o estudo de Goursand, Rocha e Almeida (2014), este 

também apontou como resultado em torno de 11% para resposta zero (nenhum 

impacto) para questões do OHIP-14 relacionadas ao código d550 da CIF (comer), 

mostrando que a grande maioria dos autorrelatos relata algum incômodo ao comer 

com perda dentária. 

Lidar com estresse foi segunda atividade com limitação relatada pelos 

participantes, 87,06% dos entrevistados perceberam limitação nas perguntas 

relacionadas a essa atividade. O mesmo ocorreu ao lidarem com as funções 
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emocionais. Apenas 12,94% responderam nulo para esses impactos, mostrando que 

a ausência dentária afeta emocionalmente a vida dos entrevistados, produzindo uma 

resposta emocional negativa. Esses achados corroboram com Guerra et al. (2014) 

ao dizer que alterações relacionadas ao sistema estomatognático são 

desencadeadoras de estímulos dolorosos ou alterações psicológicas e emocionais. 

Os resultados do teste não paramétrico realizado relacionando sexo com a 

severidade e a extensão das respostas mostrou uma diferença significativa entre os 

sexos para a severidade, sendo que as mulheres apresentaram maior 

comprometimento da qualidade de vida, relacionada à perda dentária avaliada pelo 

OHIP-14. Alguns estudos também resultam em uma pior autopercepção das 

mulheres com relação à sua saúde bucal quando comparadas com os homens. 

Pinheiro et al. (2002) mostram que as mulheres têm uma pior autopercepção de 

saúde que os homens; Bortoli et al. (2017), apontam que apesar de as mulheres 

procurarem mais a assistência aos serviços odontológicos que os homens e 

possuem piores condições bucais na terceira idade (COLUSSI, FREITAS E CALVO, 

2004).  

O teste apontou, quando se relaciona estado civil à severidade e à extensão, 

que não houve diferença significativa entre entrevistados que vivem ou não com 

companheiro, quando analisamos as categorias da CIF em interações interpessoais 

básicas, 42,75% dos entrevistados relataram não sofrerem limitação ou qualquer 

tipo de restrição da atividade. 

Destaca-se os achados sobre uso de prótese para substituir a ausência 

dentária com pior percepção da qualidade de vida avaliada pela severidade e a 

extensão. O grupo de participantes que não usa prótese apresentou uma melhor 

percepção da qualidade de vida pelo OHIP-14. Algumas hipóteses podem ser 

consideradas, por exemplo, como o grupo de pessoas que usam prótese já 

possuíam uma pior autopercepção e, por essa razão, buscaram o serviço de 

reabilitação protética. Entretanto, essa diferença também pode se dar pelas 

dificuldades morfológicas e funcionais de adaptação ao uso da prótese. Bortoli et al. 

(2017) mostraram em seu estudo, por meio de autorrelatos, a dificuldade enfrentada 

pelos entrevistados quanto ao uso da prótese.  
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Uma hipótese preliminar do estudo foi que a localização da perda dentária 

poderia afetar a percepção de qualidade de vida dos participantes. Entretanto, com 

base nos resultados, não foi observada diferença significativa para severidade e 

extensão relacionada à localização das perdas dentárias, ou seja, os participantes 

não apresentaram percepção diferente quanto à qualidade de vida. Porém, quando 

analisamos o fator uso de prótese, vemos que a maioria dos entrevistados com 

perda de dentes anteriores usa prótese (58,28%) e apenas 13% dos entrevistados 

com perdas apenas posteriores usam prótese para substituir a ausência. Pode-se 

supor, que vários são os fatores contextuais que determinam o uso de prótese, não 

somente a deficiência nas funções e estruturas relacionadas a boca. 

Sugere-se maiores estudo para avaliar se as práticas preventivas estão sendo 

aplicadas com eficácia, visto que mesmo com ausência e tentativa de recuperação 

dos dentes pelo uso de prótese, essas pessoas continuam a procurar o serviço do 

pronto socorro para novas intervenções. 

 Os resultados quanto à percepção de qualidade de vida pelo OHIP-14 em 

relação à renda familiar, escolaridade e ocupação não apontaram diferença 

significativa entre os grupos para severidade e extensão. Gomes-Filho et. al. (2019), 

propõe uma classificação auxiliar para identificar fatores associados à posição e 

número de dentes perdidos, na tentativa de corroborar com informações e 

planejamento de políticas em saúde. Os autores consideram uma multifatoriedade 

envolvendo o ambiente como renda, escolaridade, sexo e percepção da 

necessidade do tratamento e os associa com a quantidade e o tipo de perdas 

dentárias, anteriores e/ou posteriores. Essas informações podem contribuir para que 

a localização da perda dentária não seja subestimada e a organização dos serviços 

odontológicos seja revista. 

A fim de entender ainda mais a subjetividade da autopercepção do indivíduo 

quanto à sua saúde bucal, a pesquisadora sugere a ampliação de alguns dados 

referentes ao questionário OHIP-14; talvez a formulação de um novo questionário 

para somar ao propósito. Essa maior análise é referente à dor e limitações relativas 

às tarefas diárias. 
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A questão do OHIP-14 referente à dor é ampla e pode ser melhor estudada 

em futuras pesquisas para que se possa perscrutar a dor relatada pelo entrevistado 

quando se referente ao dia a dia após a extração e a dor prévia à extração.  

Togna (2014), em seu estudo sobre a utilização da CIF na saúde bucal do 

trabalhador aponta que com o uso da CIF, a identificação dos fatores ambientais que 

afetam a condição de saúde bucal de um indivíduo pode favorecer a definição de 

áreas prioritárias para o planejamento de ações de educação em saúde bucal no 

trabalho. 

Antunes e Narvai, (2010) acreditam que o modo como se cuida da população, 

seja fatores de risco ou de proteção, atingem de modo heterogêneo a mesma e 

podem aumentar as desigualdades em saúde, desse modo é necessário analisar os 

dados em saúde também pelos resultados de suas intervenções sobre o quadro pré-

existente de desigualdade em saúde, com estratégias direcionadas e focais. 

Trazer mais da CIF para a odontologia, entender a funcionalidade por trás das 

condições bucais é ampliar a visão sobre os determinantes sócio dentais e promover 

uma odontologia biopsicossocial, além de estimular diariamente os profissionais a 

lidarem com seus pacientes integrados em seu meio, com suas necessidades 

funcionais e sociais supridas. Levando a odontologia para a universalidade, 

integralidade e equidade, conduzindo novas e assertivas ações em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

6.CONCLUSÃO: 

 

          Foram observados que os indivíduos que frequentam o PSO-UEL, segundo 

seus autos relatos, possuem uma pior percepção de funcionalidade quando se 

refere à dor, afetando também suas funções de temperamento e personalidade, as 

maiores limitações de atividade são o ato de comer e lidar com estresse pela 

ausência dentária. As mulheres sentem um pior impacto quando comparadas aos 

homens, assim como as pessoas que utilizam prótese em comparação com as que 

não utilizam.  
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APÊNDICE 01: Estudo preliminar na atenção básica 

 
Foi realizado um estudo preliminar e modulador no território adstrito da 

atenção básica na cidade de Santos. Seu objetivo foi avaliar a funcionalidade e 

incapacidade de adultos com perda dentária no território e identificar as 

deficiências de estruturas e funções do corpo, limitações de atividades e 

restrição de participação dos entrevistados. Além de analisarmos as 

dificuldades e possíveis alterações para a pesquisa.  

 Neste estudo, tínhamos como hipóteses: 

 A dor relacionada à ausência dentárias pode restringir a atividade e 

participação social do indivíduo.  

 O sexo pode influenciar na autopercepção de saúde oral, mulheres 

sentem-se mais prejudicadas que os homens.  

 Barreiras e facilitadores do ambiente interferem nas atividades e 

participação social dos indivíduos com ausência dentária 

Os instrumentos utilizados foram o questionário sociodemográfico 

realizado pelos autores e o indicador Oral Health Impact Profile em sua verão 

reduzida (OHIP-14), ambos presentes em anexo. Todos os pacientes 

concordaram em participar da pesquisa e responderam ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo foi aprovado com o 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, 

parecer  n°3.409.653, CAAE n° 13008419.2.0000.5505 e também aprovado 

pela Secretaria Municipal  de Saúde de Santos, por meio da Comissão de 

Avaliação e Acompanhamento de  Pesquisas e Projetos de Extensão-CAAPP-

SMS da Prefeitura de Santos.. 

Objetivando o máximo de cobertura, as UBS escolhidas foram UBS 

Nova Cintra (Morros), UBS Embaré (Orla), UBS Bom Retiro (Zona Noroeste). 

As entrevistas foram realizadas após a consulta odontológica dos pacientes, 

conforme agendamento padrão da UBS. Sem atrapalhar o funcionamento da 

unidade ou atrasar os procedimentos. O estudo contou com a participação e 

ajuda dos funcionários locais, após treinamento com pesquisador principal, 

para aplicarem os testes. 
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Foram avaliados adultos entre 20-59 anos com os mesmos fatores 

de inclusão e exclusão do projeto principal. 

Para compreensão da incapacidade desenvolvida pelos 

participantes com ausência dentária, três variáveis foram computadas, com 

base nos estudos de Slade et al, 2005.  

Severidade: A severidade da autopercepção é dada pela soma das 

respostas ordinais, sendo máxima 56 pontos e mínimo 0 zero. (SLADE et al, 

2005). Quanto mais alto for o valor resultante da soma, pior é o impacto da 

condição auto relatada (GABARDO et al,2012)  

Extensão: No método da simples contagem é computado, para 

cada respondente, o número de vezes em que aparecem as respostas 3 

(frequentemente) ou 4 (sempre). Isso reflete o número dos impactos funcionais 

e psicossociais mais graves, experimentados em um período regular. (SLADE 

et al., 2005)  

Prevalência: É a porcentagem de pessoas que relatam um ou mais 

itens frequentemente (3) e sempre (4) (SLADE et al, 2005), podendo analisar o 

grupo, se o impacto é crônico ou transitório. (GABARDO et al,2012). 

Os resultados foram analisados a partir da associação entre as 

dimensões  do OHIP-14 e seu linkage com a CIF. Os resultados referentes aos 

dados  sociodemográficos e de saúde e prevalência, severidade e extensão do 

OHIP-14  foram apresentados em frequência relativa ou medianas e quartis. 

Para avaliação da  associação entre as variáveis e comparação de amostras 

independentes foram  realizados teste não paramétricos Qui-quadrado e 

Mann-Whitney U, respectivamente.  Foi considerado um nível de significância 

de 5%.   

As percepções dos participantes sobre as barreiras e facilitadores do 

ambiente e a adesão às ações de prevenção por meio das entrevistas 

semiestruturadas serão  avaliadas de acordo com o método de análise de 

conteúdo. 

Foram entrevistados 35 participantes, apresentaram uma idade 

média de 40,06 (10,56) anos de idade. Como resultado teve-se um maior 

número de mulheres participaram no estudo 65,71%, 51,42% dos participantes 

eram solteiros, viúvos ou separados, 51,42% completaram o Ensino médio, 

77,14% estão empregados e ganham entre 1 e 3 salários mínimos. A dor é 
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principal impacto na qualidade de vida segundo autopercepção dos 

entrevistados (85%homens, 75%mulheres), seguida do desconforto 

psicológico (72%homens,50%mulheres). As mulheres possuem uma 

pior  autopercepção da saúde oral, refletindo em um maior impacto na 

qualidade de vida (teste U de Mann-Whitney p=0,025). Quanto à extensão, 

não houve diferença significativa entre os sexos (teste Mann-Whitney U 

p=0,085). 

A partir desse primeiro contato com a ideia de associar o indicador 

subjetivo OHIP-14 com a codificação categórica da CIF conseguimos visualizar 

uma integração como viável e positiva. Com dados sócio dentais e uma visão 

biopsicossocial do indivíduo podemos codificar e quantificar informações de 

qualidade e primordiais para prática de políticas públicas em saúde salutares. 

Apontamentos pós estudo preliminar: Algumas Modificações realizadas  

 Haviam duas questões importantes para o estudo que coletaríamos com base 

no prontuário do entrevistado, porém os dados dos prontuários nas UBS eram 

inconsistentes e não conseguimos inclui-los no estudo preliminar. As questão 

referiam-se à localização da perda dentária e o uso de prótese. Então, 

modificamos o questionário sociodemográfico incluindo as questões 

referentes à localização da perda dentária e se entrevistado usa prótese ou 

não na diretamente na entrevista e não mais na coleta de dados do 

prontuário. 

 

 

 

 

 

Perdas dentárias: 

Sim ()   não()  

Região :  

Anterior  ....     Posterior .... 

Faz uso de alguma prótese para substituir esses 
dentes?   

( )sim             ( )não  
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 Removemos o item prevalência das análises de resultados e calculamos a 

frequência relativa de extensão. 

 Foram feitas modificações na tabela de Umakoshi,(2014) usada como 

referência para categorização dos resultados do OHIP-14 na CIF, sugeridas 

pela banca examinadora da qualificação. 

 Mesmo com preparo dos voluntários para aplicar os questionários, o 

pesquisador principal preferiu entrevistar pessoalmente o grupo envolvido na 

pesquisa principal.  

APÊNDICE 02:   

Perfil sócio-demográfico  

Nome completo:  

Endereço:  

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

Idade: _________ Anos completos.  

Estado Civil:   

( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) /   

Divorciado(a) ( ) Viúvo(a) ( ) Vivo com companheira   

( ) Vivo com companheiro  

Naturalidade: ( ) Brasileiro(a) ( ) Estrangeiro   

Qual país?__________________ Estado de origem: _____   

Município de origem:   

______________________________________  

UBS de atendimento: .................                Pronto-socorro odontológico: .... 

Qual é renda familiar mensal  

( ) Menos de 1 salário mínimo   

( ) De um a menos de dois salários mínimos   
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( ) De dois a menos de três salários mínimos 

( ) acima de 3 salários.    

     Escolaridade:  

( ) Ensino fundamental incompleto   

( ) Ensino fundamental completo  

( ) Ensino médio incompleto  

( ) Ensino médio completo  

 ( ) Ensino superior completo  

Atualmente você:   

( ) Apenas estuda   

 ( ) Apenas trabalha  

( ) Está desempregado(a)   

( ) Está de licença ou incapacitado de estudar / trabalhar  

( ) Está aposentado(a)  

( ) Não trabalha nem estuda  

Perdas dentárias: 

Sim ()   não()  

Região :  

Anterior  ....     Posterior .... 

Faz uso de alguma prótese para substituir esses dentes?   

( )sim             ( )não  

   Uso de medicamentos regulares? ( )sim ( )não  

Doenças/comorbidades? ( )sim ( )não  

Quais?.....................................................................  
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Anexo 01  

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto de Pesquisa: Funcionalidade e Incapacidade de 
Adultos com ausência dentária.  

Pesquisador Responsável: Talytah Thais Costa Guarche  

Local onde será realizada a pesquisa: Unidades básicas de saúde, 
Bom Retiro, Embaré, Nova Cintra, na cidade de Santos e Pronto-socorro 
Odontológico da Universidade Estadual, na cidade de Londrina  

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da 
pesquisa acima especificada. O convite está sendo feito a você porque a 
ausência dentária constitui, no Brasil, um problema de saúde pública. Os 
danos psicológicos e sociais começam a ser levados em consideração e 
colocados em discussão em uma série de estudos da atualidade, buscando 
entender o indivíduo em sua integralidade, para, a partir deste princípio, 
fornecer dados e informações relevantes capazes de gerar ação em saúde. A 
pesquisa tem por objetivo avaliar a funcionalidade e incapacidade de adultos 
com perda dentária do território adstrito da atenção básica na cidade 
de Santos e no pronto-socorro odontológico da Universidade Estadual de 
Londrina, na cidade de Londrina. Sua participação na pesquisa implicará em 
responder questionários específicos, validados e pertinentes à condição 
clínico-funcional do paciente com ausência dentária em tratamento ou não. 
Você poderá desistir desta pesquisa a qualquer momento e retirar seu 
consentimento, sem que isso tenha qualquer consequência negativa para 
você. Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a 
sua vontade.  

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você 
entenda porque esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos 
envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos 
e explicados abaixo.  

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você 
poderá solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de 
participar. Em todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou 
responsabilizado de nenhuma forma, não haverá  interferência alguma em seu 

tratamento na UBS ou no Pronto-socorro caso  opte em não responder esta 
pesquisa.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em 
contato com  o pesquisador responsável Talytah Thais Costa Guarche, 
cirurgiã-dentista, que pode  ser encontrada no endereço Rua Silva Jardim, 
136, (Unidade Central, Campus  Baixada Santista UNIFESP) Telefones 
(13)3229-0273 ou (13) 991495883. e-mail  costa.talytah@unifesp.br Este 
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estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um 
órgão que protege o bem-estar dos participantes de  pesquisas. O CEP é 
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos  éticos de todas 
as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a  dignidade, os 
direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas.  Caso 
você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante 
deste  estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está 
sendo realizado,  entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade Federal  de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, 5. 
andar (sala 557) CEP 04023-900, Vila  Clementino, São Paulo/SP, telefones 
(11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às  segundas, terças, quintas e sextas, das 
09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail  cep@unifesp.br  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais 
(seu  nome jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de 
pesquisa terão  conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a 
mantê-la em sigilo. Os  dados coletados serão utilizados apenas para esta 
pesquisa.  

Após ser apresentado (a) e esclarecido(a) sobre as informações 
da  pesquisa, no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá 
rubricar  todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em 
duas vias. Cada  via também será rubricada em todas as páginas e assinada 
pelo pesquisador  responsável, devendo uma via ficar com você, para que 
possa consultá-la sempre que  necessário. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE  A PESQUISA 

● Justificativa para realização da pesquisa: a pesquisa se justifica 
pela  importância em avaliar a condição do paciente além da doença por si só, 
a  Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde 
visa  entender o paciente através de seu meio ambiente, das dificuldades e 
necessidades  do dia-a-dia, levando em conta, além da doença, fatores 
ambientais e de atividade e  participação em seu maio.  

● Objetivos da pesquisa: A pesquisa tem por objetivo avaliar 
a  funcionalidade e incapacidade de adultos com perda dentária.  

● População da pesquisa: Entrevistas serão realizadas com 
usuários do  Sistema Único de Saúde que frequentam as Unidade Básicas de 
Saúde Bom Retiro,  Embaré e Nova Cintra, no território de Santos, também 
serão entrevistados usuários  do SUS que frequentarem o Pronto-socorro 
Odontológico da Universidade Estadual  de Londrina, na cidade de Londrina,   

● Procedimentos aos quais será submetido(a): Serão 
realizadas  entrevistas por meio do questionário OHIP-14 e entrevistas orais a 
fim de entender  como o entrevistado se sente com relação à sua perda 
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dentária, através delas, os  resultados serão relacionados com a Classificação 
Internacional de Funcionalidade e  Incapacidade em Saúde. Com a entrevista 
subjetiva, tentaremos entender o processo  que levou à primeira perda e se 
houveram mudanças de atitudes após. Não haverá  nenhum tipo de exame 
físico, contato físico ou coleta de material para análise. O  paciente apenas 
responderá aos questionários entregues, responderão à entrevista  subjetiva e 
depois receberão um panfleto ilustrativo com instruções de higiene oral.  

● Riscos em participar da pesquisa: O risco em participar da 
pesquisa é  mínimo,sem prejuízo ou dano à saúde, as entrevistas serão 
realizadas longe dos  outros participantes para que não se sintam 
constrangidos na entrevista subjetiva e  possam falar abertamente.  

● Benefícios em participar da pesquisa: Buscar entender o que  o 
paciente pensa de sua condição oral é o primeiro passo para um planejamento 
e  estratégia de resolubilidade assertiva. O participante será beneficiado 
quando, através dos resultados da pesquisa, forem criadas políticas públicas 
que resolvam os  problemas curativos e criem facilitadores para um programa 
preventivo de qualidade.  

● Privacidade e confidencialidade: Os dados coletados 
dos  participantes serão tratados de forma a garantir a privacidade e a 
confidencialidade,  dados pessoais não serão divulgados em hipótese alguma, 
e os dados da pesquisa a  serem divulgados ou publicados não permitirão a 
identificação do participante);  

● Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: Os 
participantes  terão o direito, caso solicite,do acesso aos resultados da 
pesquisa, devendo, se  assim for de seu interesse, entrar em contato com o 
pesquisador principal através dos  meios de comunicação previamente 
esclarecidos aqui.  

● Custos envolvidos pela participação da pesquisa: A participação 
na  pesquisa não pode envolver custos ao participante, tampouco 
compensações  financeiras. Não haverá, em momento algum, despesas por 
parte dos participantes.  

● Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano 
pessoal  durante ou após os procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será 
submetido(a), lhe será  garantido o direito a tratamento imediato e gratuito pelo 
pesquisador, não excluindo a  possibilidade de indenização determinada por 
lei, se o dano for decorrente da  pesquisa.  

 

 

● Consentimento do participante  

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse 
estudo  como voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e 
esclarecido(a) sobre  o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, 
os procedimentos nela  envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
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benefícios decorrentes de minha  participação e esclareci todas as minhas 
dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me  recusar a participar e retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto  me cause qualquer 
prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação  dos dados 
obtidos neste estudo mantendo em sigilo a minha identidade. Informo 
que  recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e 
assinadas por  mim e pelo Pesquisador Responsável. 

Nome 
do(a)  participante:________________________________________________
__________ _______  

Endereço;_____________________________________________
______ ________________________  

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________ local 
e  data:________________________  

Declaração do pesquisador  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimentos  Livre e Esclarecido deste participante (ou representante 
legal) para a participação  neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 
cumprir todos os termos aqui  descritos.  

Nome do 
Pesquisador:  ___________________________________________________
______________  

Assinatura: ________________________________________   

Local/data:______________________ 

Nome do 
Pesquisador:  ___________________________________________________
______________  

Assinatura: ________________________________________   

Local/data:______________________ 
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ANEXO 02: QUESTIONÁRIO OHIP-14  

NOS ULTIMOS 6 MESES, COMO VOCÊ SE SENTE EM RELAÇÃO AOS 
SEUS  DENTES? 

1.Você teve problemas para falar alguma palavra? 0 1 2 3 4  

2. Você sentiu que o sabor dos alimentou tem piorado? 0 1 2 3 4 

3. Você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes? 0 1 2 3 4 

4. Você se sentiu incomodado (a) ao comer algum alimento? 0 1 2 3 4 

5. Você ficou preocupado (a)? 0 1 2 3 4 

6. Você se sentiu estressado(a)? 0 1 2 3 4 

7. Sua alimentação ficou prejudicada? 0 1 2 3 4 

8. Você teve que parar suas refeições? 0 1 2 3 4 

9. Você encontrou dificuldade para relaxar? 0 1 2 3 4 

10. Você se sentiu envergonhado(a)? 0 1 2 3 4 

11. Você ficou irritado(a) com outras pessoas? 0 1 2 3 4 

12. Você teve dificuldade para realizar suas atividades diárias? 0 1 2 3 4 

13. Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior? 0 1 2 3 4 



63 
 

 

14. Você ficou total/ incapaz de fazer suas atividades diárias? 0 1 2 3 4 

0.NUNCA 1.RARAMENTE 2.AS VEZES 3.REPETIDAMENTE 4.SEMPRE 

ESCORE FINAL ......... 

 

Anexo 3: Aprovação da Universidade Estadual de Londrina 
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ANEXO 06. Parecer do CEP 
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