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RESUMO 
 
 
Objetivo: O objetivo deste trabalho é o de avaliar o impacto da expansão 

maxilar cirurgicamente assistida (EMCA) na qualidade e satisfação de vida de 

pacientes. 

Materiais e Métodos:  A amostra consistiu de 30 pacientes, de ambos os 

sexos, submetidos à EMCA. Todos os pacientes responderam o Oral Health 

Impact Profile (OHIP-14) para a avaliação da percepção do impacto bucal na 

qualidade de vida e ao Satisfation with life Scale (SWLS) na mensuração da 

satisfação com a vida.  

Resultado: Pacientes, entre 18 a 35 anos de idade (média 24,57±  4,84) 

participaram do estudo. O sexo feminino foi predominante com 63,3%. No 

OHIP-14 as maiores pontuações detectadas, no pré-operatório foi durante a 

fala (80%) e no pós-operatório o maior impacto ocorreu relacionado a dor 

(10%). Uma significância estátistica (p < .001), foi obtida na comparação entre 

as médias dos escores totais das variáveis do OHIP-14 antes (24,83) e OHIP-

14 depois (17,57), e nos domínios da limitação funcional  (p = .001), dor física 

(p = .003), deficiência física (p = .012), e déficit social (p = .043). Na avaliação 

da escala de satisfação com a vida ( ESV) observa-se um alto nível de 

satisfação presente na amostra. 

Conclusão: Na avaliação dos impactos da EMCA na qualidade de vida dos 

indivíduos, através do OHIP-14 observa-se que a limitação funcional e a dor 

física são os domínios que mais afetam os pacientes no pré-operatório e são 

os domínios que apresentam a maior redução percebida pelos pacientes. 

  

 

Descritores: Técnica de Expansão Palatina; Qualidade de Vida e Saúde 
bucal. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Objective: The objective of this study was to assess whether surgically assisted 

maxillary expansion (SAME) has an impact on the quality and satisfaction of life 

of patients. 

Materials and Methods: The sample consisted of 30 patients of both sexes 

that were submitted to (SAME). All patients answered the Oral Health Impact 

Profile (OHIP-14) to assess the perception of oral impacts on quality of life and 

satisfation with life Scale (SWLS) to measure the satisfaction with life. 

Results: Thirty patients, ranging from 18 to 35 years old (mean 24.57 ± 4.84) 

participated in the study. The female gender was predominant (63.3%). The 

highest scores that were detected in OHIP-14, regarding the pre-operative 

moment, were related to speech impairment (80%) and post-operatively, the 

greatest impact was related to pain (10%). The comparison between the mean 

total scores of the variables before the OHIP-14 (24.83) and after OHIP-14 

(17.57), was statistically significant (p <0.001) and in the areas of functional 

limitation (p = 0.001), physical pain (p = 0.003), disability (p = 0.012), and social 

deficit (p = 0.043). In assessing of satisfaction with life scale (SWLS) is 

observed a high level of satisfaction in the sample. 

Conclusion: An assessment of the impacts of SAME on the quality of life of 

individuals using OHIP-14, showed that functional limitation and physical pain 

were the domains that most affected patients pre-operatively and were the 

domains with the greatest reduction. 

 

 

Descritor: Palatal Expansion Technique; Quality of Life and Oral Health. 
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PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo geral 

 

Avaliar o impacto do procedimento cirúrgico da Expansão Maxilar 

Cirurgicamente Assistida na qualidade e satisfação de vida de pacientes. 

 

Objetivo específicos 

 

• Avaliar o procedimento cirúrgico da EMCA na qualidade de vida dos 

pacientes. 

•  Determinar, se a expansão maxilar cirurgicamente assistida pode 

proporcionar uma melhora funcional. 

• Avaliar o nível de satisfação e a qualidade de vida dos pacientes na amostra 

estudada. 

• Comparar o resultado dos dois instrumentos. 

 

Hipótese 
 

 

Existe melhora na qualidade de vida nos pacientes submetidos a expansão 

maxilar cirurgicamente assistida (H1). 
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METODOLOGIA 

 

Considerações éticas 

 

 Conforme a norma 196/96 do CNS (Conselho Nacional de Saúde) que 

regulamenta a pesquisa em humanos, todos os pacientes foram informados sobre 

os objetivos do trabalho, conscientizando-se dos benefícios e possíveis danos que 

teriam em participar deste trabalho. No estudo, foi assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o qual continha os possíveis riscos e benefícios 

desse estudo (Apêndice A). O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e a 

pesquisa foi autorizada sob o número de protocolo 419/10 do Comitê de Ética da 

UFPE. 

 

Tipo de Estudo  

 

Trata-se de um estudo do tipo de Coorte retrospectiva. Este tipo de 

investigação, parte do efeito em direção a exposição. Trata-se de pesquisa em que 

um grupo de pessoas é identificado e a informação pertinente sobre a exposição de 

interesse é coletada, de modo que o grupo possa ser seguido, no tempo, com o 

intuito de determinar quais de seus membros desenvolvem a doença, em foco, e se 

esta exposição prévia está relacionada à ocorrência desta doença. 

No estudo de Coorte retrospectivo o investigador tem conhecimento de que 

tanto as exposições quanto a doença já ocorreram, e que os dados de interesse 

para o estudo podem ser recolhidos por pesquisas em arquivos ou por anamnese. 

De posse dos dados, assim reunidos, o investigador os organiza, mantendo a 

arquitetura de um estudo de Coorte, da causa em direção ao efeito (PEREIRA, 

1995).  
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Nesta pesquisa os pacientes submetidos à expansão maxilar cirurgicamente 

assistida foram expostos a um tipo de tratamento, isto é, cirúrgico. Considerou 

doença a capacidade de o paciente desenvolver alterações na qualidade de vida. 

 

 População estudada 

 

Este estudo foi realizado na cidade do Recife, estado de Pernambuco. A 

população estudada foi de 43 pacientes, que formam o banco de dados do Hospital 

da Restauração (Recife-PE). Todos os pacientes estão catalogados como 

submetidos a cirurgia de expansão maxilar cirurgicamente assistida no período de 

2005 a 2010.  

 

Tamanho da amostra 

 

Foram recrutados 43 pacientes, através de contato telefônico, para 

comparecerem ao centro de pesquisa do Hospital da Restauração. Sendo que 

responderam positivamente 30 pacientes.  

 

Critérios de inclusão 

 

Os pacientes selecionados deveriam se enquadrar nos seguintes critérios de 

inclusão:  

- 18 a 50 anos de idade; 

- Ter no mínimo 6 meses de pós-operatório; 
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Critérios de Exclusão 

 

- Estar utilizando medicamentos que possam interferir na percepção psicomotora; 

- Apresentar doenças ou síndromes, que altere significativamente a capacidade 

intelectual; 

-Pacientes fissurados; 

- Não aceitar participar da pesquisa; 

-Não responder ao chamado após duas tentativas. 

 

Variáveis e Descritores 
 
 
 

As descrições das variáveis do estudo estão apresentadas abaixo no quadro 

abaixo. 

 

 

VARIÁVEL DESCRITOR DEFINIÇÃO 
Impacto das 

Condições Bucais 

na Qualidade de 

vida 

Qualidade de vida Conceito genérico que reflete um interesse com a modificação e a 

intensificação dos componentes da vida, ex. meio ambiente físico, 

político, moral e social. 

Nível de satisfação 

com a vida 

Satisfação Pessoal Experiência pessoal de satisfação em relação a uma necessidade ou 

desejo, e a qualidade ou estado de estar satisfeito.   

 

Quadro 1. Definições das variáveis dependentes. 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estado
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Procedimento experimental e coleta dos dados 

 

Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa, assinando o TCLE 

(Apêndice 1), receberam questionários, na qual continha uma série de perguntas 

referentes ao impacto da técnica de expansão maxilar cirurgicamente assistida na 

qualidade e satisfação de vida da amostra estudada. (Anexo A e B). O OHIP-14 foi 

aplicado para cada paciente duas vezes, sendo solicitado que o mesmo, 

primeiramente respondesse de acordo como sendo na época antes da cirurgia, 

seguido de novo preenchimento considerando nos dias atuais. A avaliação da 

satisfação com a vida foi aplicado apenas uma única vez. 

 

Análise dos dados 

 

Os dados obtidos dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida (OHIP-

14 e ESV) foram digitados na planilha Excel e o “software” estatístico utilizado para a 

obtenção dos cálculos estatístico foi o SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) na versão 15 onde se determinou a distribuição de freqüências, médias e 

medianas. O teste do qui-quadrado e o teste de Wilcoxon foram empregados para 

avaliar os pontos de impacto no OHIP-14 e as análises foram realizadas utilizando 

os valores da média (nível de significância de 5% e o intervalo de confiança de 

95%). 
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Introdução 

A expansão maxilar cirurgicamente assistida (EMCA) tem como objetivo principal a 
correção da discrepância transversal esquelética maxilar e,  assim, facilitar a terapia 
ortodôntica para a correção da má-oclusão residual. O crescente reconhecimento acerca da 
avaliação da qualidade de vida (QV), representa um ponto chave no tratamento destas 
deformidades dento-facias,1,2 pois, em geral, a QV se torna um dos principais indicadores 
para a mensuração do desenvolvimento de uma sociedade.3 

O conceito de qualidade de vida não é bem definido por se tratar de uma concepção 
humana e pessoal. Este conceito leva em consideração fatores ambientais e psicológicos, 
educação, bem-estar, auto-estima, felicidade e saúde. Em um conceito emitido pela 
Universidade de Toronto, qualidade de vida pode ser entendida como o grau com que a 
pessoa aproveita as oportunidades da vida, ou o quão boa é a vida.4 Segundo o DeCS - 
Descritores em Ciências da Saúde - qualidade de vida é um conceito genérico que reflete um 
interesse com a modificação e a intensificação dos componentes da vida, ex. meio ambiente 
físico, político, moral e social. 

A avaliação de resultados baseada na percepção do paciente é defendida para que se 
obtenham informações mais substanciais sobre o impacto das condições bucais na qualidade 
de vida. E a avaliação das doenças e condições bucais na vida social, seja através de índices 
genéricos ou específicos, pode ser de grande valor para pesquisadores, gestores de saúde e 
promotores de saúde bucal. Diversos benefícios do uso de medidas de avaliações da 
qualidade de vida relacionada à saúde bucal foram descritas e incluem a identificação de 
subgrupos dentro da população que necessitam de tratamento, monitoramento de grupos 
de risco, direcionamento de recursos financeiros e monitoramento dos resultados de 
intervenções clínicas.5  

Complicações decorrentes da saúde bucal podem ocasionar insuficiência 
mastigatória, disfagia moderada, desordens de articulação e fala, comprometimento 
estético e atrofias ósseas alveolares e do osso basal dos maxilares.6 Problemas médico-
sistêmicos podem ser exacerbados quando limitações são colocadas na habilidade para 
mastigação ou para consumir uma dieta bem balanceada. Somando-se a isso, o aspecto 
psicológico e a qualidade de vida podem ser comprometidos quando a perda de dentes afeta 
a estética e a expressão facial, uma vez que os dentes são importantes para a comunicação 
interpessoal, para a habilidade de falar claramente e para a qualidade vocal.7  

Dado a carência de trabalhos de percepção da qualidade e satisfação com a vida 
nesta área, o objetivo deste trabalho foi avaliar se a EMCA produz impactos na qualidade e 
satisfação de vida de pacientes. 
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Materiais e Métodos 

Uma coorte retrospectiva foi realizada para determinar o impacto da expansão 
maxilar cirurgicamente assistida na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes foram 
selecionados por um critério intencional onde, através do banco de dados do Hospital da 
Restauração (Recife-PE) de pacientes submetidos a EMCA no período de 2005 a 2010 foram 
recrutados 43 pacientes, entre 18 e 50 anos de idade e que tinham no mínimo 6 meses de 
pós-operatório, através de contato telefônico para comparecerem ao centro de pesquisa do 
Hospital da Restauração. Um total de 30 pacientes que responderam ao chamado e/ou não 
possuíam características pertencentes aos critérios de exclusão foram incluídos na amostra 
final. 

A participação foi voluntária e todos os sujeitos assinaram um Termo de 
Consentimento  Livre e Esclarecido-TCLE. O projeto de pesquisa recebeu aprovação do 
Comite de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, sob número 
419/2010. 

Coleta de Dados 

Escala de Satisfação com a vida (ESV) 

Diener et al.8 desenvolveram uma medida com independência de domínio, para 
avaliar o julgamento que as pessoas fazem acerca do quanto estão satisfeitas com suas 
vidas. Os itens que compõem esta escala são de natureza global, nesse sentido, são os 
próprios respondentes, em lugar dos pesquisadores, quem elegem que domínios deverão 
ser considerados no momento de expressar a satisfação geral com suas vidas, tendo em 
conta seus próprios interesses e valores.8 As principais vantagens dessa medida em relação 
às demais que pretendem avaliar a satisfação com a vida parecem claras: compreende uma 
escala com múltiplos itens, cobre um único fator, é breve e tem um formato de resposta 
simples9,10. Esses aspectos tornam viável seu uso em grupos de diferentes faixas etárias, 
permitem seu emprego clínico para subsidiar a avaliação de pacientes e favorecem os 
estudos de levantamento em grandes amostras, principalmente quando se demanda incluir 
outras medidas, sendo validado por Gouveia et al. para a língua portuguesa do Brasil.11 

OHIP 

Até algumas décadas atrás, havia uma carência de índices que relacionasse a saúde 
bucal e a qualidade de vida.12 Com o crescente interesse na odontologia de como a saúde 
bucal pode afetar a qualidade de vida, diversos instrumentos foram criados com o objetivo 
de quantificar e descrever os efeitos da saúde bucal no dia-a-dia das pessoas13. Atualmente 
existe uma gama de instrumentos que avaliam o impacto das condições bucais sobre o bem-
estar e qualidade de vida.12  
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Questionários como o Oral Health Related Quality of Life (OHRQL), Dental Health 
Index (DHI) e o Oral Health Impact Profile (OHIP) foram desenvolvidos e aplicados nas 
pesquisas. 14,15 

O OHIP-49 foi desenvolvido e validado por Slade e Spencer e consiste de 49 
afirmações organizados conceitualmente em sete domínios, entre estes estão, limitação 
funcional, dor, desconforto psicológico, limitação física, limitação psicológica, limitação 
social e invalidez.14 Pires et al. realizaram a tradução do OHIP-49 e validaram para o idioma 
português do Brasil. 16 

Uma versão simplificada do OHIP-49, com boas propriedades psicométricas 
compatíveis com as do instrumento original e que apresentava 14 afirmações do OHIP-49, 
foi validado por Slade, ficando esta conhecida por OHIP-14.13 Oliveira e Nadanvsky avaliaram 
e validaram a versão simplificada do questionário OHIP-14 para o português.17 O OHIP-14 
avalia cinco dimensões psicossociais, baseados no modelo  desenvolvido por Locker.18 As 
cinco dimensões representam uma subdivisão de sete domínios no OHIP-14, sendo que para 
cada um dos sete domínios, existem duas questões e as opções de respostas pertencentes a 
uma escala Likert de cinco pontos, para os quais os pacientes escolhem uma resposta 
utilizando os seguintes códigos: 0-nunca; 1-raramente; 2- às vezes; 3- repetidamente; 4-
sempre (Tabela 1). O valor do OHIP-14 é calculado pela soma todos os escores indicados 
pelos pacientes. A pontuação mínima é de 0, e se multiplicarmos o valor máximo que cada 
impacto pode causar com o número de questões, pode-se obter uma pontuação máxima de 
56 pontos. Os escores também são agrupados: Pacientes com escores de 0 a 2 pontos 
compõem o grupo com o menor impacto, e aqueles com escores de 3 e 4 formaram o grupo 
com os mais altos escores de impacto. E altos escores, da soma total, denotam maiores 
problemas de saúde bucal percebida, e estes repercutem com a qualidade de vida. 19  
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Tabela 1 Questões para obtenção do escore do OHIP-14 

Dimensão Pergunta 

Limitação     funcional Você teve problemas para falar alguma palavra? 

Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado? 

Dor física Você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes? 
Você se sentiu incomodada ao comer algum alimento? 

Desconforto psicológico Você ficou preocupada? 
Você se sentiu estressada? 

Limitação física Sua alimentação ficou prejudicada? 

Você teve que parar suas refeições? 
Limitação psicológica Você encontrou dificuldade para relaxar? 

Você se sentiu envergonhada? 
Limitação social Você ficou irritada com outras pessoas? 

Você teve dificuldade para realizar suas atividades diárias? 
Invalidez Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior? 

Você ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades diárias?  
Fonte: Locker, 1988. 

 

Análise estatística 

Os dados obtidos dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida (OHIP-14 e 
ESV) foram digitados na planilha Excel e o “software” estatístico utilizado para a obtenção 
dos cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 15 
onde se determinou a distribuição de freqüências, médias e medianas. O teste do qui-
quadrado e o teste de Wilcoxon foram empregados para avaliar os pontos de impacto no 
OHIP-14 e as análises foram realizadas utilizando os valores da média com nível de 
significância de 5% e adotou-se um intervalo de confiança de 95%. 

 

Resultados 

Trinta pacientes, variando de 18 a 35 anos de idade (média 24,57± 4,84) participaram 
do estudo. O sexo feminino foi predominante com 63,3%. A tabela 2 apresenta estes dados 
da caracterização da amostra do estudo. 
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A Tabela 3 mostra a distribuição dos dados em relação a classificação do OHIP-14, 
referente a dois momentos de coleta dos dados (pré e pós-operatório) e subdividido em 
duas categorias: sendo (1) escores de nunca, raramente e às vezes, e o (2) escores de 
repetidamente e sempre. As maiores pontuações detectadas, referente ao pré-operatório, 
foram em relação ao prejuizo durante a fala (80%). No pós-operatório observa-se que a 
maior redução da porcentagem dos sintomas estavam relacionados a dor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2          Caracterização da amostra em relação a idade e sexo 

Variável n % 

• Faixa etária 

18 a 22 

23 ou mais 
 

 

11 

19 

 

36,7 

63,3 

• Sexo 

Masculino 
Feminino 

 

 

11 

19 

 

36,7 

63,3 

 

TOTAL 30 100 



24 
 

Tabela 3     Distribuição dos escores do OHIP-14 em pacientes submetidos à EMCA.     

                                     ANTES                                              DEPOIS 

 

Impacto 

Categoria 1 

n           % 

Categoria 2 

n         % 

Categoria 1       n           

% 

Categoria 2 n           

% 
 

Fala 6            20 24        80 30       100 0          0  

Sabor 21          70 9          30 29      96,7 1       3,3  

Dor 22       73,3 8       26,6 27         90 3        10  

Alimentação 14       46,7     16     53,3 29      96,7 1       3,3  

Conscientização da saúde 

bucal 
28      93,3 2        6,7 30       100 0          0  

Stress 27         90 3         10 30       100 0          0  

Dieta 24         80 6         20 30       100 0          0  

Refeições 27         90 3         10 30       100 0          0  

Relaxamento 24         80 6         20 29      96,7 1       3,3  

Desconforto 20      66,7 10    33,3 29      96,7 1       3,3  

Irritabilidade 27         90 3        10 30       100 0         0  

Tarefas 30       100 0         0 30       100 0         0  

Vida 30       100 0         0 30       100 0         0  

Funções diárias 30       100 0         0 30       100 0         0  

Categoria 1 referente as respostas nunca, raramente e às vezes e a categoria 2 às respostas 
repetidamente e sempre. 

A comparação entre as médias dos escores totais das variáveis do OHIP-14 antes 
(24,83) e OHIP-14 depois (17,57), foi através do teste de Wilcoxon, obtendo-se uma 
significância estatística (p < 0,001).  Através do teste qui-quadrado com variâncias iguais, foi 
relacionando os domínios do OHIP-14, e a margem de erro na decisão dos testes estatísticos 
de 5%. Foi possível observar significância estatística nos domínios da limitação funcional  (p = 
0,001), dor física (p = 0,003), limitação física (p = 0,012), e limitação social (p = 0,043). 
(Tabela 4) 
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Tabela 4       Relação dos domínios com o OHIP-14 pré e pós-cirúrgico  

 

 

Domínio 

OHIP-14  

Pré                               Pós 

Média                          Média  

 

 

P-valor 

Limitação Funcional 5,10  2,73 p(1) =0,001* 

Dor física 4,43 2,97 p(1)  0,003* 

Desconforto 

psicológico 
3,37 2,63 p(1) 0,607 

Deficiência Física 3,03 2,33 p(1) 0,012* 

Deficiência psicológica 4,10 2,37 p(1) 0,088 

Déficit social 2,83 2,50 p(1) 0,043* 

Invalidez 1,97 1,93 p(1) 0,311 

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste Qui-quadrado com variâncias iguais 

Na escala de satisfação com a vida (ESV) 86% concordam que na maioria dos 
aspectos as suas vidas se aproximam do ideal. Quando questionados se as condições de suas 
vidas eram excelentes 83,4% concordam. 93,3% concordam que estão satisfeitos com suas 
vidas, representando o maior percentual de satisfação dentre as perguntas. 13,3% não 
direcionaram opinião acerca da afirmação "Dentro do possível, tenho conseguido as coisas 
importantes que quero da vida", entretanto, a maioria (83,4%) concordou com esta 
afirmação. Como pode ser observado na Tabela 5, a maioria absoluta dos entrevistados 
estão satisfeitos com a vida. Entretanto, quando questionados se mudariam sua vida se 
pudessem viver uma segunda vez, a maioria (70%) afirmou que sim. 
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Tabela 5    Distribuição da Escala de Satisfação com a vida 

ESV 

Afirmações 

Concordo 

n           % 

Discordo 

 n         % 

Sem Opinião 

  n           % 

 

Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima 

ao meu ideal. 

26         86 2        6,7 2          6,7 

As condições da minha vida são excelentes 25       83,4 2        6,7 3          10 

Estou satisfeito(a) com minha vida 28       93,3 1        3,3 1          3,3 

Dentro do possível, tenho conseguido as coisas 

importantes que quero da vida 
25       83,4 1        3,3 4         13,3 

Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria 

quase nada na minha vida 
6          20 21       70 3           10 

 

Discussão 

Em busca de pesquisas relacionadas à EMCA, existe uma gama de trabalhos 
relacionada às técnicas cirúrgicas propriamente ditas, deixando de lado outras questões e 
observações importantes no campo subjetivo. Assim, não existem trabalhos que avaliem os 
impactos da EMCA na qualidade de vida dos pacientes e a comparação dos resultados 
obtidos se torna difícil.  

Para atingir o objetivo do presente estudo, os autores entrevistaram os pacientes, 
referente ao pré e pós-operatório da EMCA com o objetivo de avaliar seus impactos na 
qualidade de vida. Esta etapa, em princípio, poderia gerar um viés de memória. Entretanto, 
de acordo com Haugejorden, Nielsen20, os dados referentes ao tipo de tratamento recebido 
pelo paciente podem ser obtidos diretamente questionando ao paciente, pois os autores 
destacam que o questionamento direto dos pacientes constitui a melhor fonte de 
informações sobre a freqüência dos tratamentos, tais como extrações, o número de 
restaurações, próteses fixas, coroas ou próteses totais.20 Assim, as repercussões dos 
problemas de saúde bucais vividas pelo paciente se tornam tão marcantes que ficam 
armazenadas na sua memória, reduzindo o viés de memória em pesquisas. 

No presente estudo, o sexo feminino (63,3%) foi o mais preponderante entre os 
participantes, desse modo, concordante com o trabalho de Motegi et al. e Lazaridou-
Terzoudi et al. que encontraram as mulheres como predominantes na participação das 
pesquisas sobre qualidade de vida, alterações funcionais e psicológicas após a realização de 
cirurgias ortognáticas, haja vista que elas estão sempre mais preocupadas com a saúde, 
principalmente em aspectos que envolvam a estética.21,22 
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Do total de pacientes tratados, todos se apresentavam com idade superior a 18 anos, 
onde 80% era pacientes que possuíam entre 18 e 27 anos. De acordo com Ribeiro Júnior et 
al. a EMCA só deve ser utilizada quando o paciente já tenha adquirido a maturidade óssea e 
ultrapassado a fase de crescimento maxilar. 23 

A maioria dos trabalhos que avaliam a qualidade de vida e procedimentos cirúrgicos 
orais relata que os pacientes se beneficiam psicologicamente do tratamento, pois resultam 
em uma melhora na aparência facial e dental, no bem-estar social, e na funcão.1,21,24 Esperão 
et al.25 encontraram altos níveis de satisfação após cirúrgias ortognáticas e os domínios mais 
significativamente afetados foram os relacionados aos dois primeiros domínios (dor física e 
desconforto psicológico). Isto é consistente com os resultados, que apresentaram no grupo 
pré-cirúrgico, impactos mais negativos da sua condição bucal em qualidade de vida do que o 
grupo pós-operatório. Uma interpretação desses resultados é que a saúde bucal é um 
importante contribuinte para o bem-estar de adultos, juntamente com condições gerais de 
saúde e de vida.26 

Shermin et al.27 avaliando os impactos das cirurgias ortognáticas na qualidade de 
vida, observaram uma redução de todos os escores do OHIP-14 em mais de 50% após 6 
meses de cirurgia, com o maior impacto referente ao domínio de deficiência psicológica, 
pois estas cirurgias proporcionam uma melhora significativa na harmonia facial.27 
Diferentemente no nosso estudo, não obtivemos significância neste domínio, provavelmente 
devido ao fato de apesar de se tratar de um tipo de cirurgia ortognática, a EMCA não resulta 
em grandes alterações do perfil facial, a ponto de ser claramente percebida pelo paciente. 
Por outro lado, ficou claro neste estudo que o principal impacto percebido pelos pacientes 
foi a capacidade funcional, o que corrobora a indicação da EMCA.   

Gouveia et al. avaliando a ESV na população de médicos brasileiros, observaram que 
as maiores médias se encontravam no item 4 (Dentro do possível, tenho conseguido as 
coisas importantes que quero da vida) e a de menor média no 2 (As condições da minha vida 
são excelentes).11 Entretanto, na amostra estudada obtive-se médias altas nos primeiros 
quatro itens (acima de 83,4% concordantes com as afirmações) e apenas 20% concordantes 
no 5º item (Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida). 
Provavelmente esta discrepância seja devido à diferença da população estudada, visto que a 
classe médica tem um alto reconhecimento social. 

Analisando os dados é possível indicar que a percepção dos impactos na saúde bucal, 
no bem-estar psicológico e na satisfação com a vida, co-existem dentro de um mesmo 
subgrupo. Os estudos também indicam que uma avaliação abrangente da situação de saúde 
bucal da população requer o uso de três tipos distintos de medidas: índices que mensurem 
doenças bucais, a avaliação dos impactos funcionais e psicossociais e as medidas mais 
amplas de bem-estar psicológico e satisfação de vida. Isto é de fundamental importância 
pois algumas escalas utilizadas se limitam apenas a itens sobre sintomas, disfunção e 
incapacidade. Algumas medidas, como o Oral Health Impact Profile, são mais generalizados, 
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incorporam itens semelhantes aos do Morale Index ou Perceived Life Stress Questionnaire e 
portanto, englobam tanto a saúde como os aspectos importantes da qualidade da vida.14 
Desta forma, todas as dimensões dos modelos atuais da doença e os seus resultados em 
saúde podem ser abordados em estudos epidemiológicos e clínicos.26 

Embora o status da saúde bucal apresentar impactos na qualidade de vida, não é fácil 
avaliar as extensões destes impactos, tão pouco se estes impactos têm repercussões na 
prática clínica. Assim, mais evidências se tornam necessárias para avaliações sobre os 
impactos da saúde bucal com a qualidade de vida. 

Assim pode-se observar um alto grau de satisfação com a vida e na avaliação dos 
impactos da EMCA na qualidade de vida dos indivíduos estudados, através do OHIP-14 a 
limitação funcional e a dor física foram os domínios que mais afetaram os pacientes.  
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: Avaliação do nível de satisfação dos pacientes após a expansão maxilar 

cirurgicamente assistida. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Mestrando Marcelo Fernando do Amaral. 
 
OBJETIVO: Avaliar o grau de satisfação dos pacientes submetidos a expansão maxilar cirurgicamente assistida, 
na cidade do Recife-PE.  
 
METODOLOGIA: Pacientes serão avaliados através de questionários, sobre os  impactos da cirurgia na 
qualidade de vida, durante suas atividades diárias. 
 
 JUSTIFICATIVA: Possibilitará maiores informações acerca do impacto, na qualidade de vida, dos pacientes 
após a expansão maxilar cirurgicamente assistida. 
 
BENEFÍCIO: A avaliação subjetiva do paciente frente ao tratamento da expansão maxilar cirurgicamente 
assistida, trará uma nova perspectiva de visão por parte dos cirurgiões-dentista, pois permitirá minimizar as 
principais queixas pós-operatória dos pacientes, assim como propor alterações no plano de tratamento, de acordo 
com o problema específico de cada paciente, e abrir caminho para outras pesquisas. 
 
RISCO: Por se tratar de um estudo retrospectivo através questionário de pesquisa, não apresenta riscos para o 
paciente, podendo apenas apresentar um constrangimento em relação as perguntas do questionário.  
 
Abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos abaixo relacionados, concordo 
participar desta pesquisa, para o trabalho de mestrado realizado no Curso de Odontologia da Universidade Federal 
de Pernambuco – UFPE, bem como autorizo toda a documentação necessárias, a divulgação e a publicação da 
mesma, em periódicos científicos, na área de Odontologia. 
 
DIREITOS: 
1. A garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida a cerca dos procedimentos, 
riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa;  
2. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar no estudo sem que isso me traga 
prejuízo; 
3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido caráter confidencial da informação relacionada com minha 
privacidade; 
4. A disponibilidade de tratamento odontológico e a indenização que legalmente teria direito por parte da instrução à 
saúde, em casos de danos que a justifiquem, diretamente causados pela pesquisa; 
5. O compromisso de proporcionar-me informação atualizada durante o estudo, ainda que este possa afetar a minha 
vontade de continuar participando; 
6. Caso existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa.  
 
Tendo ciência do exposto acima, desejo participar da pesquisa. 

 
 

Recife, ____ de ____________ de ________ 
 

_________________________________________ 

Assinatura do paciente 

 

__________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 

________________________________________         ______________________________________ 
        Testemunha 1                                                                           Testemunha 2 
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Contato para quaisquer esclarecimentos durante a pesquisa: 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 Av. Prof. Moraes Rego  s/n,  Cidade Universitária,  

Recife-PE, CEP: 50670-910 

Tel.:2126-8588 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

 

Marcelo Fernando do Amaral  

Rua João Cardoso Aires n°480, Apto 204, Recife-PE 

Tel.: (81) 8851-7494 

marcelofamaral@yahoo.com.br 

http://lattes.cnpq.br/2676349689695185  

 

Jurema Freire Lisboa de Castro 

Departamento de Prótese e Cirurgia Buco –Maxilo – Facial,  

Cidade Universitária 50670-901 Recife - PE 

Telefone: (81) 21268342 Fax: (81) 33616792 

http://lattes.cnpq.br/9723127956569195  

jurema.lisboa@ufpe.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marcelofamaral@yahoo.com.br
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ANEXO A 

Nome:______________________________________________Idade:_____sexo:____ 
 
Questionário de impactos das condições bucais na qualidade de vida 
(OHIP – 14) 
 
Antes da cirurgia de expansão você se recorda se tinha: 
 
 1 – problemas para falar alguma palavra? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
2 – você sentiu que o sabor dos alimentos tinha piorado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
3 – você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
4 – você se sentia incomodado ao comer algum alimento? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
5 – você se sentia muito preocupado ? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
6 – você se sentia estressado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
7 – sua alimentação era prejudicada? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
8 – você já teve que parar suas refeições? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
9 – você encontrava dificuldade para relaxar? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
10 – você se sentiu envergonhado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
11 – você ficava irritado com outras pessoas? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
12 – você tinha dificuldade para realizar suas atividades diárias? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
13 – você sentia que a vida, em geral, era pior? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
14 – você já ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades diárias?  
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 ( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
Depois da cirurgia de expansão você se recorda se teve: 
 
 1 – problemas para falar alguma palavra? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
2 – você sentiu que o sabor dos alimentos tinha piorado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
3 – você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
4 – você se sentia incomodado ao comer algum alimento? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
5 – você se sentia muito preocupado ? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
6 – você se sentia estressado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
7 – sua alimentação era prejudicada? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
8 – você já teve que parar suas refeições? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
9 – você encontrava dificuldade para relaxar? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
10 – você se sentiu envergonhado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
11 – você ficava irritado com outras pessoas? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
12 – você tinha dificuldade para realizar suas atividades diárias? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
13 – você sentia que a vida, em geral, era pior? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
 
14 – você já ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades diárias?  
 ( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) repetidamente ( ) sempre 
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ANEXO B 
 
 

Escala de Satisfação com a Vida 
 
 

Instruções 
 

Abaixo você encontrará cinco afirmações com as quais pode ou não concordar. 
Usando a escala de resposta a seguir, que vai de 1 a 7,indique o quanto 
concorda ou discorda com cada uma; escreva um número no espaço ao lado 
da afirmação, segundo sua opinião. Por favor, seja o mais sincero possível nas 
suas respostas. 
 
7 = Concordo totalmente 
6 = Concordo 
5 = Concordo ligeiramente 
4 = Nem concordo nem discordo 
3 = Discordo ligeiramente 
2 = Discordo 
1 = Discordo totalmente 
 
1._____Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal. 
2._____As condições da minha vida são excelentes. 
3._____Estou satisfeito(a) com minha vida. 
4._____Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que quero 
da vida. 
5._____Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na 
minha vida. 
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