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CONIC 

Título: Qualidade de saúde oral em pacientes com doença pulmonar crônica por meio do 

questionário OHIP-14 

1. Resumo 

Estudos demonstram que há relação entre a doença pulmonar crônica e a aspiração de bactérias 

presentes na cavidade oral, mais especificamente a microbiota presente na bolsa periodontal e conteúdos 

orofaríngeos, teoricamente podem causar ou exacerbar infecções pulmonares, porém não há relatos na 

literatura sobre seu efeito na bronquiectasia. Por isso, o interesse em avaliar a saúde oral de pacientes 

bronquiectásicos em atendimento no ambulatório de pneumologia do Instituto do Coração (InCor) do 

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com a aplicação de um 

questionário que mede o Perfil de Impacto da Saúde Oral, OHIP-14, no qual são aplicadas 14 questões 

que informam o estado de seu bem-estar físico, psíquico e social associados à saúde oral. O estudo está 

em andamento, pois a amostra ainda é pequena, o que impossibilita a conclusão do estudo apresentado 

por este projeto.  

Sabendo disso, o objetivo do presente estudo é avaliar a qualidade de saúde oral dos pacientes 

bronquiectásicos através do OHIP-14. 

2. Introdução 

A bronquiectasia (BCQ) é caracterizada pela dilatação irreversível dos brônquios e alterações 

inflamatórias em seu lúmen, as quais determinam infecções pulmonares recorrentes (LAMBRECHT et 

al, 2011). Os episódios repetitivos de infecção levam a piora do sistema respiratório, contribuindo para a 

redução da função pulmonar (TUCANU et al, 2011). Os sintomas predominantes dessa doença são a 

tosse, expectoração, dispneia e fadiga (CHANG et al, 2008). 

O questionário OHIP-14 é um questionário utilizado pela odontologia para a análise do impacto da 

saúde bucal e da qualidade de vida dos indivíduos. Ele é uma versão reduzida do OHIP-49 que inclui 

sete tipos de percepções: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, 

incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência. Pode-se captar tanto o seu lado psicológico 

quanto físico e social.  

3. Objetivos 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de saúde bucal através do questionário de Análise 

do Perfil de Impacto de Saúde Oral (OHIP-14) em pacientes bronquiectásicos. 

4. Metodologia 

O questionário OHIP-14 foi aplicado em 24 pacientes bronquiectásicos sendo 10 homens e 14 mulheres 

que estão em tratamento no ambulatório de pneumologia do Instituto do Coração (InCor) do Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esses pacientes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram orientados sobre o questionário de 

qualidade de saúde bucal dos mesmos.  

Foi realizada análise estatística dos dados través do Teste t de Student (Bioestat 5.3, Pará, Brasil) 



 

5. Desenvolvimento 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e também 

do Hospital das Clínicas da USP (HC- INCOR). Os atendimentos são efetuados todas as sextas no 

ambulatório da pneumologia e são atendidos cerca de 3 pacientes por manhã, sendo que a sua aplicação 

é efetuada no próprio ambulatório antes do atendimento médico.  

O OHIP-14 (Anexo 1) possui quatorze perguntas no qual é avaliada a percepção da saúde oral, como: 

dor, estética, limitações, restrições alimentares, emocional, e interações sociais. Possui também seis 

tipos de respostas: nunca, quase nunca, às vezes, muitas vezes, sempre e não se aplica.  O método 

utilizado para o cálculo do questionário foi o aditivo, no qual é efetuada a somatória de todos os itens 

assinalados pelo paciente. 

6. Resultados Preliminares 

Foram atendidos 24 pacientes bronquiectásicos sendo 10 homens e 14 mulheres que pontuaram 

uma média de 12,12 no questionário OHIP-14 (pontuação variável de 0 a 56, sendo que quanto maior a 

nota, pior sua qualidade bucal). A maior pontuação entre os homens e mulheres foram respectivamente 

38 e 28. A média de pontuação foi de 13,90 e 13,53 respectivamente. Os dados tiveram comportamento 

normal e homogêneo. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 
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ANEXO I 

 

Responda as seguintes perguntas assinalando o quadrado que melhor  se adequa com a sua situação:  

 

Você tem dificuldade para pronunciar algumas palavras ou falar devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária?  

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você sente que seu paladar (sentido do gosto) piorou devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

 Você tem sofrido dores na sua boca ou dentes? 

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

 Você sente dificuldade para comer algum alimento devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

 Você se sente inibido por causa de seus dentes, boca ou prótese dentária? 

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem se sentido tenso por causa de problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

 Sua dieta tem sido insatisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária?  

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem interrompido suas refeições devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? 

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

 Você sente dificuldade em relaxar devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária?  

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem se sentido embaraçado devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária? NUNCA (  ) QUASE 

NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem se sentido irritado com outras pessoas devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária?  

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem tido dificuldade de realizar seus trabalhos diários devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária?NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem sentido a vida menos satisfatória devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese dentária?  

NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

Você tem se sentido totalmente incapaz de suas obrigações devido a problemas com seus dentes, boca ou prótese 

dentária?NUNCA (  ) QUASE NUNCA (  ) ÀS VEZES (  )  QUASE SEMPRE (  ) SEMPRE (  ) NÃO SE APLICA (  ) 

 

Sendo os pontos de nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre e sempre respectivamente 0,1,2,3,4 e 5 

quando não se aplicar. 


