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Resumo 

 

A Organização Mundial da Saúde reconhece que muitas doenças bucais causam dor, 

sofrimento e privações sociais, acarretando prejuízos em nível individual e coletivo. A 

síndrome da ardência bucal (SAB), o líquen plano oral (LPO) e a ulceração aftosa recorrente 

(UAR) são doenças complexas, de etiologia desconhecida, que podem acarretar dor e 

desconforto aos pacientes, afetando seu bem-estar geral. O presente estudo clínico transversal 

tem como objetivo avaliar de forma quantitativa o impacto que estas doenças exercem na 

qualidade de vida geral e relacionada à saúde bucal dos indivíduos. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pela Comissão Científica e de Ética da Faculdade de Odontologia e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da PUCRS. Serão selecionados 240 pacientes de ambos os sexos, com 

idades entre 30 e 60 anos, provenientes do Serviço de Estomatologia do Hospital São Lucas e 

da Faculdade de Odontologia (PUCRS). Os pacientes serão distribuídos em: grupo-SAB 

(n=60), grupo-UAR (n=60), grupo-LPO (n = 60) e grupo-controle (n=60). Para avaliar-se de 

forma quantitativa a qualidade de vida dos pacientes, serão empregados dois questionários: o 

Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL-26), que avalia a qualidade de vida geral e o Oral Health Impact Profile (OHIP-

14), que avalia o impacto que doenças bucais exercem na qualidade de vida. Os dados 

referentes à idade, sexo dos pacientes e características das lesões serão analisados por meio de 

estatística descritiva. Para a comparação dos escores dos questionários WHOQOL-26 e 

OHIP-14 entre os quatro grupos será utilizado o teste ANOVA seguido do teste de 

comparações múltiplas de Tukey. Se estes valores não seguirem o padrão de normalidade será 

utilizado o teste Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparações múltiplas de Dunn. O valor 

estabelecido para rejeitar a hipótese nula será p<0,05. O software utilizado para realizar a 
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análise estatística será o SPSS versão 11.0. O presente projeto encontra-se em fase de coleta 

de dados.  

 

 

   


