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RESUMO 
 

A Qualidade de Vida (QV) é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como algo 
subjetivo e de natureza multidimensional, visto que vários fatores a influenciam. Estudos 
recentes demonstram que a condição bucal pode atuar como um fator modificador para a QV 
de indivíduos portadores de doenças oncológicas. Objetivo: Avaliar o impacto da saúde bucal 
sobre a qualidade de vida em pacientes com câncer. Métodos: Trata-se de um estudo caso 
controle de caráter observacional e transversal, que será realizado no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Ponta Grossa/PR, com aplicação de questionários estruturados para  pacientes 
com câncer pareados com pacientes sem a doença (Grupo Controle). A qualidade de vida, 
bem como, o impacto da saúde bucal sobre a QV será avaliada através dos seguintes 
questionários respectivamente: 1) “The Short Form Health Survey (SF-36)” e 2) “Oral Health 
Impact Profile-14 (OHIP-14)”. A análise dos resultados obtidos será realizada com o auxílio do 
software BIOESTAT 5.0, adotando um nível de significância de 5%. Resultados esperados: 
Espera-se que a condição bucal e a doença oncológica mostrem influência sobre a qualidade 
de vida. Caso esta influencia seja confirmada, o estudo permitirá propor novas políticas de 
atendimento global e multidisciplinar, implicando na melhoria de ações de intervenção e 
prevenção da condição patológica do indivíduo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida; Saúde bucal; Câncer. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

O câncer é reconhecido como doença e considerado um problema 
mundial de saúde pública, sendo responsável por alta taxa de morbidade e 
mortalidade em âmbito global (BARRIOS et al.,2015; CHAMBERS et al., 2017). 
Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2016 foi a segunda principal 
causa de morte na população brasileira, precedido apenas pelas doenças do 
aparelho circulatório. Melhorias na terapia voltada ao câncer ao longo das 
últimas décadas resultaram em um número crescente de sobreviventes de 
longo prazo. Nestes pacientes, a qualidade de vida é afetada por vários fatores, 
como o estágio da doença, características do tratamento e aspectos relativos a 
cada indivíduo, que impactam o seu cotidiano. (CHAMBERS et al., 2017) Sabe-
se que a Qualidade de Vida (QV) inicial é uma medida importante para 
avaliação do prognóstico e da sobrevida. No entanto, poucos são os estudos 
centrados na autopercepção da saúde dos sobreviventes.  

Estudos têm mostrado que o fato de ser portador de uma doença crônica 
pode ser o suficiente para ter um déficit significante na QV (VILHENA et al., 
2014). Por exemplo, um estudo avaliou a qualidade de vida em um grupo de 
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pacientes com o uso do questionário SF-36 e percebeu que a boa qualidade de 
vida estava relacionada a redução de comorbidades, dor e de limitações 
físicas. Deste modo, nos últimos tempos a avaliação da qualidade de vida e 
sua melhoria passaram a ser valorizados e assim, instrumentos e construções 
de métodos para monitoramento da QV foram sendo aperfeiçoados (WILSON 
et al., 2012). 

O termo qualidade de vida é definido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como subjetivo e de caráter multidimensional, que engloba 
desde a percepção do indivíduo em relação a seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações, até mesmo aspectos sociais, estado mental e físico 
(WHOQOL Group, 1994; PETKARI; PIETSCHNIG, 2015). Considerando esta 
abordagem multidimensional, estudos demonstram que a condição bucal é um 
fator importante que pode também influenciar significativamente a qualidade de 
vida, uma vez que a mesma pode afetar as habilidades de comunicação, 
alimentação, auto-estima, estética e de atividades diárias dos indivíduos 
(THIRUVENKADAM et al., 2015; CAFIERO et al., 2013). Esta relação pode ser 
observada em um estudo realizado por Alpkiliç e Colaboradores (2009), que 
perceberam que o fato de ter uma má condição bucal (avaliada pelo 
questionário OHIP-14) era suficiente para gerar impacto negativo sobre a 
qualidade de vida em pacientes portadores de uma condição crônica.  

Neste sentido, percebe-se que tanto a condição bucal quanto a presença 
de doenças crônicas podem afetar a qualidade de vida. Contudo há uma 
escassez na literatura de estudos sobre a influência da saúde bucal na 
qualidade de vida de pacientes com câncer em tratamento quimioterápico. 
Sendo assim, este trabalho terá como objetivo avaliar o impacto da saúde 
bucal sobre a qualidade de vida de pacientes com câncer. Sendo a hipótese 
deste estudo de que a auto percepção da saúde bucal influencie 
negativamente a qualidade de vida de pacientes oncológicos.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo observacional e transversal, desenvolvido no 

Serviço oncológico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ponta 
Grossa/PR. 

A amostra será obtida por conveniência. Os participantes serão 
informados de forma detalhada sobre a pesquisa e deverão assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A aplicação de questionários 
ocorrerá em dois grupos. O primeiro grupo, pacientes com câncer em 
tratamento quimioterápico (grupo teste), será comparado com o grupo controle 
formado por indivíduos que não possuem a doença. Serão incluídos no estudo 
pacientes com idade ≥ 18 anos, clinicamente estáveis e que aceitem participar 
da pesquisa. Serão excluídos do estudo pacientes clínicamente instáveis.  

Para avaliação da qualidade de vida será utilizado o instrumento SF-36 
(Medical Outcomes Study 36 - item Short-Form Health Survey SF-36) 
(CICONELLI et al., 1999). O SF-36 é composto de 36 itens, divididos em oito 
dimensões: funcionamento físico (dez itens), limitações causadas por 
problemas da saúde física (quatro itens), limitações causadas por problemas 
da saúde emocional (três itens), funcionamento social (dois itens), saúde 
mental (cinco itens), dor (dois itens), vitalidade (energia /fadiga); (quatro itens), 
percepções da saúde geral (cinco itens) e estado.  



Será utilizado o Questionário OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-short 
Form - OHIP-14) (SLADE, 1997). Este questionário representa a versão 
simplificada e validada do OHIP-49. O OHIP é composto de 14 itens 
envolvendo 7 domínios (Limitação funcional; Dor física; Desconforto 
psicológico; Incapacidade física; Incapacidade psicológica; Incapacidade social 
e Desvantagem social) (SLADE, 1997).  

Os dados do grupo controle e o grupo teste serão pareados através dos 
dados de idade, sexo e número de dentes. Os resultados obtidos serão 
submetidos a uma análise exploratória com o auxílio do software BIOESTAT 
5.0, para determinação da melhor análise estatística dos dados, adotando um 
nível de significância de 5%. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Espera-se que a auto percepção da saúde bucal influencie 

negativamente a qualidade de vida de pacientes com câncer. Com a hipótese 
alcançada, o estudo permitirá propor novas políticas de atendimento global e 
multidisciplinar para pacientes oncológicos. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na atualidade, poucos são os estudos que avaliam a influência direta do 

impacto (auto percepção) da condição bucal sobre a qualidade de vida neste 
grupo “específico” de pacientes. Se a condição bucal e o câncer mostrarem 
influência sobre a qualidade de vida, o estudo permitirá propor novas políticas 
de atendimento, implicando na melhoria de ações de intervenção e prevenção 
da condição patológica do indivíduo.   
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