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Resumo Enquadramento: A avaliação e intervenção do Terapeuta da Fala (TF) 

nas Unidades de Cuidados Continuados (UCCs) encontra-se 

contemplada no Diário da República, 1.ª série, N.º 174 — 10 de setembro 

de 2014. Nestas instituições, existem maioritariamente pessoas idosas e 

com condições de saúde fragilizadas. Uma das perturbações alvo de 

intervenção do TF é a disfagia, tendo esta inúmeras consequências 

associadas, entre elas a pneumonia por aspiração (PA). A pneumonia por 

aspiração contempla na sua fisiopatologia três grandes fatores de risco, 

dos quais se destaca a pobre condição oral. A correta higiene oral pode 

portanto ajudar a prevenir a PA. Em Portugal, existe falta de 

monitorização deste procedimento nas instituições e de instrumentos 

validados que sejam rápidos e fáceis de aplicar e permitam objetivar a 

condição de saúde oral do indivíduo. Objetivos: Traduzir, adaptar e 

validar o The Oral Health Assessment Tool (OHAT) e o seu manual de 

instruções para o Português Europeu e analisar a sua fiabilidade com 

uma população com potencial risco de disfagia neurogénica. O OHAT é 

uma ferramenta de avaliação das condições de saúde oral. Metodologia: 

Estudo metodológico, descritivo correlacional e exploratório constituído 

pelas seguintes fases: 1) tradução e retrotradução; 2) validação de 

conteúdo com recurso a um painel de peritos; 3) análise da fiabilidade 

intra e inter avaliador; 4) caracterização das variáveis socio-demográficas 

através da pontuação total do instrumento OHAT. O painel de peritos foi 

composto por 8 profissionais de áreas multidisciplinares que analisaram a 

tradução do instrumento de forma quantitativa e qualitativa. A validade de 

conteúdo foi verificada com recurso ao Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC). O estudo da fiabilidade inter-avaliador realizou-se com recurso a 2 

terapeutas da fala, que avaliaram simultaneamente e de forma 

independente uma amostra de utentes com potencial risco de disfagia 

(identificados previamente através Volume-Viscosity Swallow Test). Na 

fiabilidade intra-avaliador os mesmos TFs reavaliaram os mesmos 

utentes 48 horas depois. Analisou-se a fiabilidade através da proporção 

de concordância, do Kappa de Cohen para variáveis qualitativas e do 

coeficiente de correlação intraclasse (ICC) para as variáveis quantitativas. 

Resultados: A amostra foi composta por 30 utentes com potencial risco 

de disfagia, que se encontram institucionalizados, com média de idades 

de 77 anos, sendo 14 do género feminino (46.70%) e 16 do género 

masculino (53.20%). O OHAT e o seu manual de instruções foram 

traduzidos e adaptados para o português europeu com um IVC superior a 

0.88 em todos os itens. Na fiabilidade inter-avaliador, para o momento 1, 

a concordância variou entre 0.87 e 1, os valores de Kappa entre 0.78 e 1 

e o valor de ICC para a pontuação total foi de 0.98. Na fiabilidade intra-

avaliador, para o avaliador 1, a percentagem de concordância variou 

entre 0.53 e 1, os valores de Kappa entre 0.21 e 1 e o valor do ICC para 

a pontuação total foi de 0.77. Obteve-se o mesmo padrão de resposta 

para o avaliador 2 e momento 2. Não houve diferenças significativas na 

pontuação total do OHAT nas variáveis socio-demográficas. Conclusão: 

A versão portuguesa do OHAT apresentou bons níveis de concordância e 

validade de conteúdo. O presente estudo permitiu traduzir e validar o 

instrumento assim como caraterizar uma amostra de utentes com 

potencial risco de disfagia neurogénica. 
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Abstract Background:  Speech and Language Therapists (SLT) assessment 

and intervention in the Long Term Care is contemplated in the “Diário 

da República”, 1st series, N. º 174 — September 10, 2014. In these 

institutions there are mainly elderly people with weakened health 

conditions. One of the SLT main targets of intervention in these 

settings is dysphagia with its several related consequences, including 

aspiration pneumonia (AP). Aspiration pneumonia has three major risk 

factors in its pathophysiology, of which stands out the poor oral 

condition. The correct oral hygiene can help protecting the patient from 

AP. In Portugal, inside these institutions, there is a lack of monitoring 

procedures and no quick and easy validated instruments to apply that 

allow objectify the oral health condition of the individual. Aim: 

Translate, adapt and evaluate the Oral Health Assessment Tool 

(OHAT) and its manual of instructions to European Portuguese (EP) as 

well as to analyze its reliability in a population with a high risk of 

neurogenic dysphagia. The OHAT is an oral health assessment tool. 

Methods: Methodological and exploratory descriptive correlational 

study consisted of different phases: 1) translation and retroversion; 2) 

content validation based on a panel of experts; 3) intra and inter rater 

reliability analysis; 4) characterization of socio-demographic variables 

by total OHAT score. The expert’s panel, composed by eight 

professionals from multidisciplinary areas analyzed quantitatively and 

qualitatively the OHAT translation. Its content validity was analyzed 

based on the Content Validity Index (CVI). The inter rater reliability 

study was performed by two SLT who assessed independently and 

simultaneously a sample of residents with high risk of dysphagia 

(previously assessed with the Volume-Viscosity Swallow Test). The 

intra rater reliability study was performed by the same SLT with the 

same residents, 48 hours later. The reliability was analyzed through the 

ratio concordance; the Cohen Kappa for the qualitative variables; and 

the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) for the quantitative 

variables. Results: The sample was composed by 30 institutionalized 

residents with high risk of dysphagia, with a mean age of 77 years, 14 

females (46.70%) and 16 males (53.20%). The OHAT and its manual 

of instructions was translated and adapted to EP with a CVI greater 

than 0.88 in all items. For the first moment in the inter rater reliability 

study the concordance varied between 0.87 and 1, the Kappa values 

varied between 0.78 and 1 and the ICC value obtained a total 

classification of 0.98. For the first evaluator in the intra rater reliability 

study the concordance varied between 0.53 and 1, the Kappa values 

varied between 0.21 and 1 and the ICC value obtained a total 

classification of 0.77. For the second evaluator and second moment, 

the results were similar. Conclusion: The Portuguese version of OHAT 

presented good levels of agreement and content validity. The present 

study allowed translating and validating the instrument as well as the 

characterization of a sample of patients with risk of neurogenic 

dysphagia. 
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1. Introdução 

O sistema estomatognático (SEG) engloba um conjunto de estruturas orais que 

desempenham funções específicas. Assim, este sistema pode dividir-se em estruturas 

estáticas ou passivas e em estruturas dinâmicas ou ativas (Chávez & Reyes, 2011; 

Marchesan, 1998). As primeiras constituem o esqueleto ósseo, nomeadamente os 

dentes, a maxila, a mandíbula, o osso hióide e os ossos cranianos, os tendões, os 

ligamentos, as articulações e a mucosa. Por sua vez, as estruturas ativas são a 

musculatura facial, cervical, mastigatória, lingual, supra e infra-hióideia e as estruturas 

neuromusculares. As funções do SEG podem ser de natureza sensorial e/ou motora. 

Todas estas estruturas e funções são controladas pelo sistema nervoso central, 

(Chávez & Reyes, 2011; Marchesan, 1998). Segundo Susanibar, Parra & Dioses 

(2013) uma das funções motoras clássicas do SEG é a deglutição. 

Com o envelhecimento, estas estruturas ficam com menor mobilidade e tonicidade, 

ocorre retração da gengiva, diminuição do número das papilas gustativas, a deglutição 

torna-se adaptada com participação exagerada da musculatura perioral e o ritmo 

mastigatório mais lento (Oliveira, Delgado & Brescovici, 2014). 

Segundo o Comité dos Terapeutas da Fala da União Europeia (CPLOL, 1999), “o 

Terapeuta da Fala é o profissional responsável pela prevenção, avaliação, diagnóstico, 

tratamento e estudo científico da comunicação humana e perturbações relacionadas 

ao nível da fala e da linguagem bem como alterações relacionadas com as funções 

auditiva, visual, cognitiva (incluindo a aprendizagem), oro-muscular, respiração, 

deglutição e voz.” Deste modo, na avaliação deste profissional é necessária a análise 

destas estruturas de acordo com a queixa principal e/ou motivo de encaminhamento. 

A deglutição é um processo neuromuscular complexo, coordenado e dinâmico que 

engloba componentes voluntárias e involuntárias, possibilitando a passagem do 

conteúdo oral para o estômago de forma efetiva, com a participação ativa de várias 

estruturas, protegendo a via aérea (Bleeckx, 2004; Furkim & Santini, 2004; Jacobi, 

Levy & Silva, 2003). 

A disfagia é uma perturbação da deglutição que se traduz em sinais e sintomas 

específicos que podem ocorrer em qualquer etapa da biomecânica da deglutição 

devido a alterações motoras e/ou sensoriais (Furkim & Silva, 1999; Santoro, Furia, 

Forte, Lemos, Garcia, Tavares & Imamura, 2011). A etiologia desta perturbação pode 

ser dividida em neurogénica adquirida (e.g.: Acidente Vascular Cerebral, Traumatismo 
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Crânio Encefálico), neurogénica progressiva (e.g.: Esclerose Lateral Amiotrófica, 

Doença de Alzheimer e Doença de Huntington, etc), mecânica (e.g.: osteófitos nas 

vértebras cervicais), decorrente da idade, psicogénica ou induzida por drogas (Branco 

& Portinha, 2017; Jacobi, et al., 2003). 

Os principais achados clínicos encontrados na bibliografia (Bleeckx, 2004; Furkim & 

Santini, 2004; Furkim & Silva, 2004; Jacobi, et al., 2003) descritos como sinais e/ou 

sintomas de disfagia são: dificuldade de controlo da saliva, queda anterior de alimento, 

limitação dos movimentos na mandíbula, descontrolo do bolo alimentar dentro da 

cavidade oral, acumulação de resíduos na cavidade oral, regurgitação nasal, tosse 

antes, durante ou após a deglutição, presença de voz molhada, pigarro frequente, 

sensação de alimento preso na garganta, realização de deglutições múltiplas, recusa 

alimentar e perda de peso. Esta perturbação pode ter como consequências a 

desidratação, a desnutrição e a pneumonia por aspiração (PA), prejudicando também 

o prazer alimentar e social do indivíduo (Furkim & Silva, 2004; Branco & Portinha, 

2017). 

A pneumonia por aspiração, é definida como a passagem de conteúdo gástrico para 

as vias aéreas inferiores, conduzindo a lesão pulmonar e a infeção bacteriana, 

ocorrendo com maior frequência em utentes com alterações do estado de consciência 

e com alterações no reflexo de tosse e/ou de deglutição (El-Solh, Pietrantoni & Bhat, 

2003; Hollaar, Van der Putten, Van der Maarel-Wierink, Bronkhorst, de Swart, de Baat, 

Creugers, 2017; Lanspa, Peyrani & Wiemken, 2015; Mandell & Niederman, 2019; 

Watando, 2004). 

Enquanto consequência da disfagia orofaríngea, assume um papel importante na 

medida em que pode levar inclusivamente à morte. A fisiopatologia da PA pode ser 

explicada através da combinação dos seguintes fatores de risco: (1) presença de 

disfagia orofaríngea (DO) com comprometimento da segurança da deglutição, 

aspiração e alterações no reflexo de tosse; (2) fragilidade nutricional (desnutrição, 

sarcopenia); e (3) pobre saúde oral e má higiene oral com colonização bacteriana por 

agente patogénicos respiratórios (Fernández & Clavé, 2013; Ortega, Martin & Clavé, 

2017).  

A relação entre a disfagia e a PA não está muito documentada na literatura, contudo 

encontrou-se um estudo com 254 idosos independentes onde foi medida a prevalência 

de disfagia e posteriormente a prevalência de infeções do foro respiratório, e estas 

foram mais prevalentes na população com disfagia comparativamente com a 
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população que não apresentava disfagia (40.0% contra 21.8%), concluindo-se que a 

DO é um fator de risco para as infeções do trato respiratório inferior (Serra-Prat, 

Palomera, Gomez, Sar-Shalom, Saiz & Montoya, 2012).  

Por sua vez, a relação entre a pobre higiene oral e a pneumonia encontra-se 

amplamente estudada, mas, sobretudo, com recurso a populações internadas com 

ventilação mecânica. Nestes estudos (Chan, Ruest, Meade & Cook, 2007; Chlebicki & 

Safdar, 2007; Huang, Chiou, Liu, 2017; Munro, Grap, Jones, McClish & Sessler, 2009; 

Tantipong, Morkchareonpong, Jaiyindee & Thamlikitkul, 2008; Vilela, Ferreira, Santos 

& Rezende, 2015) concluiu-se que o controlo das bactérias colonizadas na cavidade 

oral reduz a incidência de pneumonia. Além disto, defende-se, maioritariamente, a 

higienização oral utilizando soluções de clorexidina em detrimento da escovagem 

manual.  

A combinação da disfagia orofaríngea e das más condições de higiene oral é 

igualmente pouco estudada na realidade portuguesa. No entanto, num estudo que 

avaliou o impacto da alimentação entérica na cavidade oral em doentes com disfagia, 

concluiu-se que a população alvo apresenta uma fraca saúde oral, sendo necessárias 

medidas de prevenção e educação aos cuidadores. Após seis meses da intervenção 

cirúrgica (colocação de Gastrostomia Endoscópica Percutânea-PEG) verificou-se um 

aumento nos valores, com significado estatístico, de vários parâmetros relativos à 

saúde oral (índice de placa, índice gengival) e no estudo microbiológico verificou-se 

um aumento de 40.9% para 63.6% de doentes que se encontravam colonizados com 

Cândida spp. e de 36.3% para 27.3% de doentes colonizados com bactérias gram-

negativo (Duarte, 2018). 

Salienta-se assim a importância da higiene oral como procedimento preventivo da PA. 

Os estudos acima descritos corroboram a premissa de que a cavidade oral é um local 

de origem de disseminação de organismos patogénicos (Vilela, et al., 2015; Chlebicki 

& Safdar, 2007; Chan, et al., 2007; Tantipong, et al., 2008; Munro, et al., 2009). 

De forma a evitar esta disseminação, de acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS, 

2015) as recomendações ao nível da higiene oral na população idosa são: 1) escovar 

os dentes diariamente, duas ou mais vezes, sendo uma delas à noite antes de dormir; 

2) usar uma escova de dentes com filamentos de textura macia; 3) substituir a escova 

de 3 em 3 meses; 4) utilizar um dentífrico com flúor uma vez que contribui para a 

prevenção da cárie dentária; 5) limpar os espaços entre os dentes, onde a escova não 

chega, usando escovilhões ou fio dentário, pelo menos uma vez por dia; 6) se usar 
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prótese dentária, escovar a prótese diariamente com uma escova própria e utilizando 

sabonete neutro ou dentífrico não abrasivo; 7) prestar atenção ao eventual desgaste 

da prótese e ao seu ajuste na boca, devendo estar bem adaptadas para não 

provocarem lesões nas mucosas; 8) observar frequentemente, com iluminação 

adequada, os lábios, dentes, mucosas e língua; 9) visitar regularmente o profissional 

de saúde oral (estomatologista ou dentista). 

A saúde oral constitui uma parte integrante da saúde geral de cada indivíduo e o seu 

impacto, na existência de condições precárias, pode conduzir a complicações locais 

ou sistémicas que afetam a qualidade de vida (Tramini, Montal, Valcarcel, 2007). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007), a saúde oral é a ausência de 

dor crónica facial e/ou na cavidade oral, de cancro oral e da orofaringe, de feridas 

orais, de defeitos congénitos orais, de doença periodontal, de perda de dentes e de 

outras doenças ou perturbações orais que afetem a cavidade oral. Sabe-se que os 

indicadores de saúde oral em Portugal estão abaixo da média europeia e que Portugal 

é um dos países com as taxas mais baixas de tratamento dentário. Tal deve-se 

sobretudo às políticas orçamentais do Ministério da Saúde e aos valores aplicados nos 

consultórios privados (Lourenço & Barros, 2016). 

Para colmatar estas evidências, em 2005 foi criado o Programa Nacional de Promoção 

de Saúde Oral (PNPSO), estando inicialmente focado na intervenção em saúde oral 

para crianças e jovens. Em 2008, o programa foi reestruturado de forma a abranger a 

intervenção a todo o ciclo de vida, garantindo um melhor acesso aos serviços. Assim, 

iniciou a atribuição de cheques dentistas a populações específicas, nomeadamente a 

idosos beneficiários do complemento solidário, podendo assim recorrer a médicos 

dentistas do setor privado (ISS, 2014). 

Relativamente à saúde oral da população idosa, encontram-se descritas 

essencialmente as seguintes alterações: o edentulismo, as caries dentárias, a doença 

periodontal, as alterações dos níveis de pH salivar, a xerostomia, as lesões da mucosa 

oral, dos tecidos duros e moles e as lesões neoplásicas e pré-neoplásicas da mucosa 

oral (Côrte-Real, Figueiral & Campos, 2011; Peterson & Yamamoto, 2005). 

Nos idosos institucionalizados, o estado de saúde oral encontra-se mais agravado 

(Akar & Ergül, 2008; Van der Putten, Baat, Visschere & Schols, 2014). As principais 

razões apontadas são a polimedicação, a incapacidade funcional, a dependência de 

terceiros para realizar uma higiene oral adequada, a falta de acesso aos cuidados de 
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saúde oral, a dificuldade na autoperceção das necessidades, a ausência de um 

médico dentista e a negligência por parte dos cuidadores (familiares ou profissionais 

qualificados) (Shinkai & Cury, 2000; Van der Putten, et al., 2014). 

A melhoria da higiene oral e os cuidados profissionais frequentes a este nível reduzem 

a progressão ou ocorrência de doenças respiratórias, diminuindo a incidência geral de 

pneumonia em 40% dos idosos institucionalizados com alto risco (Scannapieco, Bush 

& Paju, 2004; Azarpazhooh & Leake, 2006; Sjogren, Nilsson, Forsell, Johansson & 

Hoogstraate, 2008). 

Deste modo, de forma a prevenir a deterioração da saúde oral destes idosos está 

contemplada a importância de implementar programas de saúde oral, incluindo 

formação dos enfermeiros e auxiliares de forma a adquirirem conhecimentos e práticas 

para realizarem uma higiene oral adequada (Peterson & Yamamoto, 2005). 

No entanto, é comumente descrita a dificuldade em encontrar normas concretas sobre 

os cuidados de saúde oral nas instituições, nomeadamente a inexistência de 

protocolos, procedimentos e de programações de cuidados especializados, sendo 

fulcral a criação de linhas orientadoras nas instituições para os profissionais 

responsáveis de forma a colmatarem as necessidades (Cornejo-Ovalle, 2013; 

Gonsalves, Wrightson & Henry, 2008; Urrutia, Santander & Ormazábal, 2010).  

Em Portugal existem poucos instrumentos específicos que permitam a avaliação da 

higiene oral de forma a evidenciar a importância desta prática enquanto procedimento 

preventivo. Deste modo, com tradução e validação para o Português Europeu 

encontraram-se as seguintes escalas: o Geriatric Oral Health Assessment Index 

(GOHAI) (Carvalho, Manso, Escoval, Salvado & Nunes, 2013), o Oral Health Impact 

Profile (OHIP) (Afonso, Silva, Meneses & Frias-Bulhosa, 2017) e o Oral Impacts on 

Daily Performances (OIDP) (Godinho, Cavalheiro, Soares & Mexia, 2018). Estes são 

questionários que permitem avaliar a auto perceção da saúde oral, sendo o GOHAI o 

único elaborado especificamente para a população idosa. Também existe o índice 

CPO-D (Klein & Palmer, 1937) recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que analisa o número de dentes cariados, perdidos e obturados. Este índice é 

vastamente usado como medida para avaliar a evolução dos programas de saúde oral 

e é o ponto de referência para os diagnósticos das patologias orais. No entanto, 

devido à sua especificidade é utilizado somente pelos profissionais especializados. 
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Neste sentido, pela falta de instrumentos simples e de rápida aplicação que permitam 

um rastreio das condições de saúde oral por diferentes profissionais de saúde e 

facilitando a recomendação da DGS relativa à observação frequente, com iluminação 

adequada, dos lábios, dentes, mucosas e língua considerou-se pertinente traduzir e 

validar o The Oral Health Assessment Tool (OHAT) (Chalmers, King, Spencer, Wright 

& Carter, 2005) para o Português Europeu. Este instrumento tem como objetivo 

permitir aos cuidadores de idosos institucionalizados a avaliação da saúde oral, 

inclusive daqueles que têm comprometimento cognitivo, analisando oito categorias: 

lábio, língua, gengivas e tecidos moles, saliva, dentição natural, próteses dentárias, 

higiene oral e dor dentária. O OHAT foi validado e apresenta boa fiabilidade na versão 

original e encontra-se também traduzido e validado para o Português do Brasil 

(Chalmers, et al. 2005; Gonçalves, Mello & Zimermann, 2010; Mello, Zimermann & 

Gonçalves, 2012).  

Deste modo, pretende-se traduzir e validar o OHAT para o Português Europeu usando 

uma população com potencial risco de disfagia neurogénica para a análise da 

fiabilidade do instrumento. 

2. Metodologia  

O presente estudo trata-se de um estudo metodológico (Fortin, Côte & Filion, 2009) 

uma vez que tem como objetivos a tradução, adaptação cultural e validação do 

instrumento The Oral Health Assessment Tool (OHAT) para o Português Europeu 

(PE), a criação do seu manual de instruções (Apêndice 10) e validação das mesmas, e 

a análise da sua fiabilidade com uma população com potencial risco de disfagia 

neurogénica. Além disto, trata-se também de um estudo descritivo-correlacional 

exploratório uma vez que tem como intuito descrever e relacionar as variáveis 

sociodemográficas da amostra (sexo, etiologia, instituição, idade) com os dados da 

avaliação do OHAT, nomeadamente através das diferenças entre as pontuações totais 

obtidas. 

Este projeto insere-se no âmbito do Mestrado em Terapia da Fala (1.ª edição) na 

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. 

2.1. Procedimentos 

Em primeira instância, procedeu-se ao pedido de autorização de utilização do 

instrumento ao seu autor original (Apêndice 1). Posteriormente foi solicitado à 
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Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem 

(UICISA: E) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra o parecer sobre o estudo, 

da qual se obteve o parecer nº 548/01-2019 (Anexo 1). 

Para obter a versão portuguesa final do instrumento iniciou-se o processo de tradução 

tendo em conta os métodos propostos por Sousa & Rojjanasrirat (2011) e por Beaton, 

Bombardier, Guillemin & Ferraz (1998), realizando-se as seguintes etapas: 1) 

tradução; 2) síntese das traduções; 3) retrotradução; 4) análise da tradução final de 

consenso por um painel de peritos; 5) estudo psicométrico. 

2.1.1. Tradução 

Nesta etapa, realizou-se a tradução do documento original para a língua-alvo 

(Português Europeu), recorrendo a dois tradutores independentes, peritos na área em 

causa, fluentes em inglês e cuja língua materna é o PE (T1 e T2) (Apêndice 2). 

Posteriormente obteve-se uma versão comum de consenso entre os dois tradutores 

(T12). 

2.1.2. Retrotradução 

Seguiu-se a retrotradução da versão de consenso (T12) para o inglês com recurso a 

um tradutor fluente na língua inglesa, que não tinha conhecimento prévio do 

instrumento e que não dominava o conteúdo do mesmo (T3); 

2.1.3. Análise pelo painel de peritos  

Esta fase foi caracterizada pela análise da tradução final de consenso do instrumento 

(T12) e verificação da sua equivalência por um painel de onze peritos, constituído por 

uma equipa multidisciplinar que englobou: 4 terapeutas da fala, 2 médicos dentistas, 4 

enfermeiros e 1 estomatologista. O processo de seleção do painel de peritos foi por 

conveniência e teve em consideração alguns critérios de inclusão, tais como,  incluir 

profissionais de áreas relacionadas com a temática do instrumento, que tenham grau 

académico equivalente ou superior a mestrado ou tenham mais do que 5 anos de 

experiência na área. Seguindo as orientações descritas na literatura (Coluci, 

Alexandre, Milani, 2015; Polit & Beck, 2006) sabe-se que o painel deverá ser 

constituído por um número ímpar de elementos que sejam especialistas com 

experiência e/ou qualificações relevantes na área de estudo proposta.  

Inicialmente, foi enviado por e-mail o pedido de colaboração aos peritos, explicando o 

objetivo do estudo e solicitando a sua participação na validação de conteúdo do 

instrumento assim como do manual de instruções. Todos os profissionais contactados 

aceitaram participar no estudo, seguindo-se assim o envio de três questionários. O 
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primeiro (Apêndice 3) englobou a caracterização do perito, nomeadamente, a área de 

atuação profissional, os anos de experiência na área, o grau académico e a idade. O 

segundo questionário permitiu a análise da tradução proposta dos itens relativamente 

às diferentes equivalências (cultural, semântica, idiomática e conceitual) (Beaton et al., 

1998) (Apêndice 4). Para tal, foi usada uma escala numérica de Likert que variou de 1 

a 5, com a seguinte classificação: 1- Sem equivalência, 2- Pouca equivalência, 3- 

Alguma equivalência, 4- Muita equivalência e 5- Equivalência total. Sempre que as 

respostas obtivessem a classificação 1, 2 ou 3 deveriam ser dadas sugestões de 

alteração aos itens correspondentes.  

Por fim, o terceiro questionário foi relativo ao manual de instruções (Apêndice 5), onde 

também foi usada uma escala numérica de Likert que variou de 1 a 5, com a seguinte 

classificação: 1 - Discordo totalmente, 2 – Discordo, 3 - Não discordo nem concordo, 4 

– Concordo e 5 - Concordo totalmente. Sempre que as respostas obtivessem a 

classificação 1, 2 ou 3 deveriam ser mencionadas observações/sugestões. As 

questões neste questionário eram relativas à clareza, pertinência e adequação do 

manual de instruções e quanto à clareza e pertinência das fotografias de suporte 

usadas. O manual foi construído com base no manual do instrumento original e, para 

tal, solicitou-se igualmente a autorização para o uso das fotografias, a qual foi cedida 

(apêndice 6). 

No final deste procedimento somente oito peritos responderam aos questionários 

dentro do prazo solicitado. Assim, o painel de peritos (tabela 1) foi constituído por 4 

terapeutas da fala (50.0%), 2 médicos dentistas (25.0%) e 2 enfermeiros (25.0%), 

sendo que metade (50.0%) tem o grau de mestre e 3 têm licenciatura na respetiva 

área de formação. Além disso têm em média 11 anos de experiência.  

Tabela 1 – Caraterização do painel de peritos 

Grau académico n(%) 

          Licenciatura 

          Pós-graduação 

          Mestrado 

3 (37.5) 

1 (12.5) 

4 (50.0) 

Profissão n(%) 

          Terapeuta da Fala 

          Enfermeiro 

          Médico Dentista 

4 (50.0) 

2 (25.0) 

2 (25.0) 

Anos de experiência M±DP 

 11.63 ± 6.57 

Idade (anos) M±DP 

 35.00 ± 6.95 
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2.1.4. Propriedade psicométricas 

Para realizar o estudo psicométrico do instrumento recorreu-se à validade de conteúdo 

através da análise do índice de validade de conteúdo (IVC) e da fiabilidade intra-

avaliador e inter-avaliador. 

Quanto à validade de conteúdo, é um método muito usado na investigação em saúde 

e mede a proporção ou percentagem de avaliadores que estão em concordância sobre 

determinados aspetos do instrumento (Alexandre & Coluci, 2011). Na análise das 

respostas dos peritos, foram considerados válidos os itens do instrumento cujo valor 

de IVC fosse maior ou igual a 0.75. Os itens com valor de IVC inferiores a 0.75 foram 

alterados tendo em conta as sugestões dos peritos e foram novamente alvo de análise 

com o mesmo procedimento. 

Relativamente à fiabilidade, sabe-se que tem como objetivo avaliar se um 

procedimento produz a mesma resposta independentemente da forma e da altura em 

que é aplicado. Assim, decidiu-se realizar a análise da fiabilidade inter-avaliador e 

intra-avaliador com recurso a dois avaliadores, ambos da área de terapia da fala, 

tendo um deles 29 anos de experiência profissional e 15 anos de experiência na área 

da disfagia e o outro tem 3 anos de experiência profissional e o mesmo número de 

anos de experiência na área da disfagia. 

Para o cálculo da fiabilidade inter-avaliador foram utilizados os dados dos utentes 

avaliados pelos dois avaliadores no mesmo momento, obtendo assim a avaliação dos 

avaliadores 1 e 2 no momento 1 e a avaliação dos avaliadores 1 e 2 no momento 2. 

Para o cálculo da fiabilidade intra-avaliador foram utilizados os dados recolhidos em 

dois momentos diferentes pelos mesmos avaliadores com diferença de 48 horas entre 

si, surgindo então a avaliação do avaliador 1, no momento 1 e no momento 2 e a 

avaliação do avaliador 2, no momento 1 e no momento 2.  

2.2. Amostra 

Tal como é mencionado na literatura, para realizar a recolha da amostra foram 

delineados critérios de inclusão e exclusão. Deste modo, a amostra por conveniência 

foi composta por pessoas com idade igual ou superior a 50 anos que estivessem 

institucionalizadas em Unidades de Cuidados Continuados (UCCs) da região centro. 

Além disso, teriam que estar sinalizados com potencial risco para disfagia 

neurogénica, comprovado pela administração do V-VST (The Volume - Viscosity 

Swallow Test) (Clavé, Arreola, Romea, Medina, Palomera & Prat, 2008). Foram 

eliminados da amostra os utentes com incapacidade física para realizar o exame 
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clínico. Assim, a amostra foi composta por adultos e idosos institucionalizados em três 

UCCs da região centro, nomeadamente o Grupo Naturidade – Penela, a Fundação 

Beatriz Santos - Domus Vitae e a Cáritas Diocesana de Coimbra Para realizar a 

recolha, em primeiro lugar, foi solicitada a autorização às instituições através de um e-

mail (Apêndice 7) e posteriormente foi recolhido o consentimento informado 

(Apêndices 8ª e 8b) junto dos utentes com capacidade para assinar e compreender o 

estudo em causa ou junto dos familiares e/ou representantes legais.  

2.3. Recolha dos dados 

Para a análise posterior da amostra foi aplicado um questionário sobre os dados 

sociodemográficos dos utentes. Este foi preenchido ou com os dados fornecidos pela 

equipa de enfermagem ou com as informações que constatavam no processo clínico 

do utente. Este questionário continha essencialmente informação para caraterizar a 

amostra e posteriormente relacionar com os dados obtidos na avaliação com o OHAT. 

Assim, incluiu as seguintes variáveis: idade, género, instituição, utilização de meio 

alternativo de alimentação (SNG), dependência nas atividades de vida diária (AVDs) e 

hábitos de higiene oral, nomeadamente o número de vezes e em que parte do dia são 

realizados.  

Na fase seguinte, antes de aplicar o OHAT à amostra, considerou-se pertinente a sua 

aplicação a três utentes que estavam institucionalizados numa das instituições onde 

decorreu a recolha dos dados e que foram escolhidos de forma aleatória. Esta 

administração, feita pelos dois avaliadores do estudo (AV1 e AV2), possibilitou a 

uniformização dos critérios de avaliação, tendo sido discutida a pontuação atribuída e 

possíveis dúvidas de aplicação.  

Pela logística interna das instituições e agendamento dos avaliadores, a recolha dos 

dados ocorreu em 4 datas diferentes ao longo do estudo, sendo que as três primeiras 

foram realizadas após o período de almoço e a última no período da manhã. 

Os utentes foram avaliados no leito ou sentados, dependendo do seu estado de saúde 

e/ou mobilidade e foi utilizada uma lanterna e luvas para aplicar o instrumento. 

Somente um dos avaliadores (AV1) manuseou o utente enquanto o segundo (AV2) 

observava simultaneamente as estruturas. Os resultados foram anotados, de forma 

independente, em folhas separadas, registando cada utente com um código numérico. 

Os mesmos utentes foram reavaliados 48 horas após a primeira avaliação procurando 

manter-se o mesmo horário e as mesmas condições da primeira avaliação.  
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2.3.1. Instrumentos de recolha 

Os questionários usados com o painel de peritos na fase de validação de conteúdo 

foram construídos especificamente para este efeito, como já foi mencionado. Após 

este processo, passou a usar-se a última versão do OHAT (Apêndice 9). O The Oral 

Health Assessment Tool (OHAT), na sua versão original (Anexo 2), tem como objetivo 

avaliar a saúde oral analisando oito categorias (lábios, língua, gengivas e tecidos 

moles, saliva, dentição natural, próteses dentárias, higiene oral e dor dentária). Assim, 

permite aos cuidadores de idosos institucionalizados o uso de um instrumento simples 

que pode ser usado inclusivamente com utentes com comprometimento cognitivo. 

Para cada categoria, o avaliador atribui uma pontuação que varia entre 0 e 2 (0 = 

saudável, 1 = presença de alterações ou 2 = não saudável), de acordo com as 

condições apresentadas pelo avaliado. No final, somam-se as pontuações das 8 

categorias obtendo-se a pontuação individual final. A pontuação de cada item deverá 

ser analisada individualmente e quando é atribuído o valor 1 ou 2 é recomendado o 

encaminhamento para o profissional especializado – dentista e/ou estomatologista.  

 O OHAT é um instrumento, desenvolvido e validado na Austrália, que foi aplicado a 

455 idosos em 21 instituições de internamento. A fiabilidade inter-avaliador variou 

entre 72.6% para a categoria higiene oral e 92.6% para a categoria dor dentária. O 

coeficiente Kappa foi considerado moderado (0.48 a 0.60) para as categorias lábios, 

língua, gengivas e tecidos moles, saliva e higiene oral, e substancial (0.61 a 0.80) para 

as restantes categorias. Por sua vez, a fiabilidade intra-avaliador variou entre 74.4% 

para a categoria higiene oral e 93.9% para a categoria dor dentária. O coeficiente 

Kappa foi moderado (0,51- 0.60) para as categorias lábios, saliva e higiene oral, e 

substancial (0.61-0.80) para as restantes categorias. Para esta análise a recolha de 

dados foi realizada com três meses de diferença entre os dois momentos de avaliação. 

Por fim, os coeficientes de correlação intraclasse para a pontuação total do OHAT 

foram de 0.78 para a fiabiliadade intra-avaliador e 0.74 para a fiabliadade inter-

avaliador.  

2.4. Análise Estatística 

Os dados estatísticos foram tratados através do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 24.0.  

Para a análise da validade de conteúdo usou-se uma abordagem qualitativa 

recorrendo ao painel de peritos e consequente análise das sugestões de alteração de 

alguns dos itens do instrumento e uma abordagem quantitativa utilizando o índice de 

validade de conteúdo (IVC). Este índice mede a proporção de peritos com 
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concordância sobre o número total de itens. Para tal usou-se uma escala de Likert que 

variou de 1 a 5, com a seguinte classificação: 1- Sem equivalência, 2- Pouca 

equivalência, 3- Alguma equivalência, 4- Muita equivalência e 5- Equivalência total. 

Deste modo, para calcular o IVC de cada item do instrumento, somou-se o número de 

respostas com pontuação 4 e 5 e dividiu-se pelo número total de respostas possíveis, 

neste caso 8. O índice de validade de conteúdo aceitável entre os peritos deve ser de, 

no mínimo, 0.80 e preferencialmente superior a 0.90 (Alexandre & Coluci, 2011). 

Assim, como no artigo original, seguindo a proposta de categorização dos autores 

(Chalmers, et. al., 2005) para a análise da pontuação total do instrumento, realizou-se 

uma transformação da variável quantitativa pontuação total para uma variável ordinal. 

Definiram-se então 3 grupos: grupo 1 para os utentes com pontuação total entre 0 e 3 

pontos, grupo 2 para os utentes com pontuação total entre 4 e 8 pontos e grupo 3 para 

os utentes com pontuação total igual ou superior a 9 pontos.  

Para o cálculo da fiabilidade intra-avaliador e inter-avaliador foi utilizada a proporção 

de concordância, o Kappa de Cohen para a análise individual das categorias do 

instrumento e a pontuação total categorizada e o coeficiente de correlação intraclasse 

(ICC) para a pontuação total. 

A literatura indica vários métodos para calcular a fiabilidade inter-avaliador e intra-

avaliador, sendo que a proporção de concordância absoluta é uma técnica simples e 

amplamente utilizada (Stemler, 2004; Matos, 2014). Esta consiste no somatório do 

número de vezes em que os avaliadores concordam, seguindo-se a divisão pelo 

número total de avaliações (varia entre 0 e 1). Segundo Stemler (2004), o valor de 

75% é considerado o mínimo de concordância aceitável e os valores a partir de 90% 

são considerados elevados (Stemler, 2004). Por sua vez, o coeficiente Kappa é um 

procedimento estatístico que tem em conta a probabilidade de concordância ao acaso. 

Este varia entre 0 e 1, podendo ser interpretado da seguinte forma: K<0: sem 

concordância; 0≤K<0.21: concordância ligeira; 0.21≤K<0.41: concordância fraca; 

0.41≤K<0.61: concordância moderada; 0.61≤K<0.81: concordância substancial; 

0.81≤K≤1.00: concordância quase perfeita. Por fim, o ICC é a medida de concordância 

mais utilizada para variáveis contínuas e também varia entre 0 e 1, podendo ser 

interpretado da seguinte forma: ICC<0.4: pobre; 0.4≤ICC<0.75: satisfatório a bom; ICC 

≥0.75 é excelente (Lu & Shara, 2007). Foi usado o modelo two-way mixed model e a 

opção absolut agreement. Escolheu-se este modelo porque os avaliadores foram 

escolhidos à priori enquanto a amostra é considerada aleatória. A opção concordância 
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absoluta toma em consideração a variabilidade existente entre a pontuação dada 

pelos avaliadores no cálculo do valor do ICC.  

Na comparação de grupos, utilizou-se o teste t de student para amostras 

independentes (2 grupos) e a análise de variância (ANOVA) de um fator de amostras 

independentes (3 grupos). Os pressupostos de normalidade dos resíduos (teste de 

Shapiro-Wilk) e de homogeneidade da variância (Teste de Levene) foram verificados. 

Para todas as análises realizadas, o nível de significância usado foi de 0.05. 

3. Resultados 

3.1. Validação de conteúdo por um painel de peritos 

Após o processo de tradução, numa primeira ronda, o painel de peritos avaliou as 

diferentes equivalências comparando a versão original do instrumento com a versão 

de consenso dos tradutores (T12). Os valores de IVC obtidos (tabela 2) variaram entre 

0.63 e 1, sendo que somente 7 itens dos 44 que constituíam o instrumento 

apresentaram um índice de concordância não aceitável (<0.75). Estes itens foram alvo 

de alterações, tendo em conta as sugestões dadas, e foram novamente analisados 

pelo painel de peritos, numa segunda ronda.  

Tabela 2 – Valores de IVC na primeira ronda 

item Eq 

Cultural 

Eq 

Semântica 

Eq. 

Idiomática 

Eq. 

Conceitual 

item Eq 

Cultural 

Eq 

Semântica 

Eq. 

Idiomática 

Eq. 

Conceitual 

1 0.88 1 0.88 1 23 0.75 0.63 0.88 0.63 
2 1 1 1 1 24 1 0.88 1 1 

3 0.75 0.63 0.88 0.75 25 1 1 1 1 

4 1 0.88 1 1 26 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 27 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 28 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 29 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 30 0.75 0.75 0.88 0.88 

9 1 1 1 1 31 0.88 0.88 0.88 0.88 

10 1 0.75 0.88 0.88 32 0.75 0.88 0.88 0.75 

11 1 1 1 1 33 1 1 1 1 

12 0.75 0.63 0.75 0.75 34 0.75 0.75 0.75 0.75 

13 1 1 1 1 35 0.75 0.75 0.75 0.75 

14 1 1 1 1 36 0.75 0.75 0.75 0.75 

15 1 1 1 0.88 37 0.88 1 1 1 

16 0.75 0.63 0.88 0.88 38 1 1 1 1 

17 0.75 0.88 0.88 0.88 39 1 0.75 1 1 

18 0.75 0.88 0.88 0.88 40 0.88 0.75 1 1 

19 0.75 0.63 0.63 0.75 41 0.63 0.75 0.75 0.63 

20 0.75 0.63 0.75 0.75 42 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 43 1 1 1 1 

22 0.88 0.88 0.88 0.88 44 1 1 1 1 
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Assim, na primeira ronda, as principais sugestões de modificação consideradas foram 

relativamente à uniformização das terminologia tornando-a mais científica, adequação 

ao contexto e concordância em género/número de alguns termos. De forma específica, 

os 7 itens com índice de concordância não aceitável (<0.75) tiveram as seguintes 

alterações: 

 No item 3 (“pontuações – pode circular as palavras individuais que mais se 

adequam, bem como dar uma pontuação em cada categoria. Se obtiver 1 ou 2 

pontos nalguma categoria, por favor encaminhe para o profissional 

especializado") os peritos sugeriram a pormenorização dos profissionais em 

causa e mudanças ligeiras ao nível da semântica, ficando com a seguinte 

reformulação: “pontuações – pode circular os sinais e sintomas observados e 

dar uma pontuação em cada categoria. Se obtiver 1 ou 2 pontos nalguma 

categoria deverá encaminhar para o profissional especializado (dentista e/ou 

estomatologista)"; 

 No item 12 (“com inchaço ou nódulos, manchas brancas/vermelhas/ulceradas; 

ensanguentados/ulcerados nas comissuras”) foram substituídos os termos 

“com inchaço” para “com edema”, “ulceradas” para “úlceras”, “ensanguentadas” 

para “com sangramento” e “ulcerados” para “úlceras”; 

 No item 16 (“manchas vermelhas e/ou brancas, com aftas/ulcerada, inchada”), 

as sugestões foram a substituição, como no item anterior, do termo “inchada” 

por “edemaciada” e a eliminação do termo “aftas”. 

 No item 19 (“secos, brilhantes, ásperos, vermelhas, inchadas, com 1 

úlcera/ferida à volta da dentição”), as alterações foram relativas à concordância 

em género e a substituição dos termos “ásperos” para “rugosas”, “vermelhas” 

para “avermelhadas”, “inchadas” para “edemaciadas” e “à volta da dentição” 

para “sob a prótese dentária ou dentição”. 

 No item 20 (“inchados, ensanguentados, com úlceras, manchas 

brancas/vermelhas, com vermelhidão generalizada à volta da dentição”) 

alteraram-se os itens “inchados” para “edemaciadas”, “ensanguentados” para 

“com sangramento” e “com vermelhidão generalizada à volta da dentição” para 

“com eritema generalizado sob a prótese dentária ou dentição”. 

 No item 23 (“tecidos secos e viscosos, diminuição de saliva, pouco saliva 

presente, o utente refere sensação de boca seca”), foi eliminado o termo 

“pouca saliva presente”. 
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 No item 41 (“marque uma consulta no dentista para o residente”) alterou-se 

para “encaminhe o utente para avaliação com um dentista e/ou 

estomatologista”. 

Os restantes itens alterados foram: 

 No Item 4 substituiu-se o termo “categorias” por “categoria”; 

 No Item 5 substituiu-se o temo “pontuação das categorias” por “pontuação nas 

categorias”; 

 No Item 10 (“suaves, rosados e húmidos”) e no item 18 (“rosadas, húmidas, 

suaves, sem sangramento”) substituiu-se o termo “suaves” por “regulares”; 

 No Item 11 (“secos, rachados ou avermelhados nas comissuras”) substituiu-se 

o termo “rachados” por “gretados”; 

 No item 17 (“gengivas e tecidos”) acrescentou-se o termo “tecidos moles”; 

 No Item 24 (“tecidos ressequidos e avermelhados, pouca ou ausência de 

saliva, saliva espessa, o utente refere sensação de boca seca”) acrescentou-se 

o termo “quantidade”; 

 Nos Itens 26 (“sem dentes/raízes cariadas ou partidas”), 27 (“1-3 dentes/raízes 

cariadas ou partidas, ou dentes muito desgastados”), 28 (“4 ou + dentes/raízes 

cariadas ou partidas, ou dentes muito desgastados ou menos de 4 dentes 

naturais”), 30 (“sem dentes ou áreas partidas, próteses usadas regularmente e 

identificadas”), 31 (“1 área/dente partido ou próteses usadas apenas por 1-

2horas diárias, próteses não identificadas ou mal adaptadas”) substituiu-se o 

termo “partidas” por “fraturadas” e “partido” por “fraturado”; 

 No Item 30 (“sem dentes ou áreas partidas, próteses usadas regularmente e 

identificadas”), 31 (“1 área/dente partido ou próteses usadas apenas por 1-2 

horas diárias, próteses não identificadas ou mal adaptadas”) e 32 (“ mais do 

que 1 área/dente, sem prótese ou não uso da mesma, prótese solta e a 

precisar de adesivo ou não identificadas”) retirou-se o termo “identificadas” 

porque não é a realidade cultural; 

 No Item 32 (“mais do que 1 área/dente, sem prótese ou não uso da mesma, 

prótese solta e a precisar de adesivo ou não identificadas”) substituiu-se o 

termo “adesivo” por “fixador”; 

 Nos Itens 34 (“cavidade oral limpa e sem partículas de alimentos ou tártaro na 

boca ou na dentição”), 35 (“partículas de alimento/tártaro/placa em 1-2 áreas 

da cavidade oral ou em pequenas áreas da dentição ou halitose (mau hálito) ” 

na boca ou na dentição”) e 36 (“partículas de alimento/tártaro/placa na maioria 
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da cavidade oral ou na maioria da dentição ou halitose grave (mau hálito) ” 

reformulou-se o conteúdo e alterou-se respetivamente para: “cavidade oral e 

dentição natural/próteses dentárias limpas e sem resíduos de alimentos ou 

tártaro”, “resíduos alimentares/tártaro/placa bacteriana em 1-2áreas da 

cavidade oral ou dentição natural/próteses dentárias; halitose (mau hálito); 

“resíduos alimentares/tártaro/placa bacteriana na maior parte da cavidade oral 

ou dentição natural/próteses dentárias; halitose grave (mau hálito);  

 No Item 39 (“com sinais verbais e/ou comportamentais de dor, expressão facial, 

morder os lábios, recusa alimentar, agressividade”) acrescentou-se o termo 

“tais como”; 

 No Item 40 (“com sinais de dor física (inchaço das bochechas ou da gengiva, 

dentes partidos, úlceras) bem como sinais verbais e/ou comportamentais 

(expressão facial, recusa alimentar, agressividade”)) substituíram-se os termos 

“com sinais de dor física” por “com sinais físicos de dor”, “inchaço” por “edema” 

e “partidos” por “fraturados”. 

Analisando as diferentes equivalências avaliadas pelo painel de peritos salienta-se que 

a equivalência semântica foi a que obteve mais propostas de alteração. 

Relativamente ao manual de instruções, os valores de IVC obtidos variaram entre 0.88 

e 1 nas cinco questões. Como tal, o manual de instruções manteve-se com a mesma 

formatação inicial.  

Na segunda ronda, os peritos atribuíram maioritariamente a classificação de 

equivalência total tendo os valores de IVC variado entre 0.88 e 1 (tabela 3). 

Tabela 3 – Valores de IVC na segunda ronda 

item Eq Cultural Eq Semântica Eq. Idiomática Eq. Conceitual 

3 0.88 0.88 0.88 1 

12 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 

23 0.88 0.88 0.88 0.88 

41 1 1 1 1 

 

Contudo, ocorreu uma reestruturação nos itens 19 e 20 que ficaram respetivamente 

com a seguinte designação: “secas, brilhantes, rugosas, avermelhadas, edemaciadas, 

com uma úlcera/ferida sob a prótese dentária” e “edemaciadas, com sangramento, 
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com úlceras, manchas brancas/vermelhas, com eritema generalizado sob a prótese 

dentária” retirando-se de ambas a parte “dentição”. 

3.2. Caracterização da amostra 

A amostra inicial incluiu 35 utentes, no entanto 5 foram excluídos devido à 

incapacidade física para realizar o exame clínico. A amostra final (Tabela 4) foi 

composta por trinta utentes (n=30), com média de idades de 77.23 anos, 

maioritariamente dependentes nas AVDs (96.7%), sendo 14 do género feminino 

(46.7%) e 16 do género masculino (53.2%). Tendo em conta a etiologia da disfagia 

neurogénica, sabe-se que 21 utentes tiveram um AVC (70.0%) e 9 têm o diagnóstico 

de doenças neurodegenerativas (30%). Além disso, 7 (23.2%) usam sonda 

nasogástrica como meio alternativo de alimentação e 23 (76.6%) realizavam a 

alimentação por via oral. Constatou-se ainda que a maioria da amostra (93.3%) realiza 

a higiene oral no período da manhã e uma vez por dia. 

Tabela 4 - Caraterização da amostra 

Sexo n(%) Dependência AVD n(%) 

          Feminino 

          Masculino 

14(46.7) 

16(53.3) 

Sim 

Não 

              29(96.7) 

1(3.3) 

Instituição  SNG  

          A 

          B 

          C 

14(46.7) 

10(33.3) 

6(20.0) 

Sim 

Não 

7(23.3) 

23(76.7) 

Etiologia   Hábitos higiene  

          AVC 

Neurodegenerativo 

21(70.0) 

9 (30.0) 

Manhã 

Noite 

28(93.3) 

2(6.7) 

Idade (anos; M±DP) 77.23  ± 12.17   

 

Analisou-se também a relação entre as variáveis género, instituição e etiologia com a 

pontuação total do OHAT (Tabela 5). Dos resultados inferenciais, pode-se concluir que 

não houve diferenças significativas entre as categorias das variáveis socio-

demográficas. Os valores médios de pontuação na variável género foram idênticos, 

sendo que os utentes do género masculino obtiveram 8 pontos em 16 pontos 

possíveis assim como os do género feminino. Na variável instituição, os valores 

também foram semelhantes com pontuação média total de 8 pontos do OHAT nos 

utentes das instituições A e C e 7 pontos nos utentes da instituição B. Por último, a 
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pontuação total média do OHAT tendo em conta a etiologia também não variou e foi 

de 8 pontos, tanto nos utentes com AVC como nos utentes com doenças 

neurodegenerativas.  

Tabela 5 - Comparação da pontuação total do AV1, M1 com as variáveis sociodemográficas 

 Pontuação total 
(M±DP) 

Resultados 

Sexo 

          Feminino 
          Masculino 

 
8.21±2.46 
8.19±1.76 

t(28)=0.35; p=0.973 

Instituição 

          A 
          B 
          C 

 

8.57±2.17 
7.70±1.89 
8.17±2.32 

F(2;27)=0.50; p=0.613 

Etiologia  

          AVC 
          Neurodegenerativo 

 

8.19±2.18 
8.22±1.92 

t(28)=-0.38; p=0.970 

SNG 

          Sim 
          Não 

8.57±2.99 
8.09±1.78 

t(28)=-0.53; p=0.597 

 

Na tabela 6, encontra-se a distribuição da pontuação nas diferentes categorias do 

OHAT resultante das avaliações realizadas pelo avaliador 1 (AV1) e pelo avaliador 2 

(AV2) no mesmo momento (M1). Assim, nas categorias prótese dentária, higiene oral 

e dor dentária, as pontuações equivalentes a “não saudável”, “com alterações” e “não 

saudável” mantiveram-se iguais nos dois avaliadores. Nas categorias lábios, gengivas 

e tecidos moles e dentição natural, houve uma ligeira variação nas escalas “com 

alterações” e “não saudável” A categoria saliva foi a que demonstrou maior 

variabilidade nas três classificações.  

Relativamente aos valores totais do instrumento, na tabela 7 verifica-se que a 

percentagem de distribuição da pontuação total por grupos não tem diferenças 

relevantes entre os avaliadores, quer para o M1 como para o M2.  

No momento 1, a maior percentagem de utentes obteve entre 4 a 8 pontos no total do 

OHAT com a seguinte distribuição para o AV1 e AV2 respetivamente: 56.7% e 60.0%. 

Além disto, não existe nenhum utente com a pontuação entre 0 e 3 e o valor médio na 

pontuação total é de 8 pontos em 16 possíveis.  

Por sua vez, no momento 2 também não há utentes com a pontuação entre 0 e 3 e o 

valor médio na pontuação total é de 8 pontos em 16 possíveis em ambos os 
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avaliadores. No entanto, o grupo com maior representação é o grupo com pontuação 

total igual ou superior a 9 pontos para o AV2 (53.3%). No AV1 a distribuição da 

pontuação para o grupo com pontuação entre 4 e 8 e para o grupo com pontuação 

igual ou superior a 9 pontos foi igual, com percentagem de 50.0% em ambos. 

Em suma, entre o M1 e o M2, não houve alterações significativas na pontuação total 

categorizada. 

Tabela 6 - Distribuição da pontuação do OHAT no momento 1 

 AV1 

n (%) 

AV2 

n (%) 

Categorias Pontuação Pontuação 

 0 1 2 0 1 2 

Lábios  15 (50.0) 10 (33.3) 5 (16.7) 15 (50.0) 9 (30.0) 6 (20.0) 

Língua 5 (16.7) 16 (53.3) 9 (30.0) 6 (20.0) 16 (53.3) 8 (26.7) 

Gengivas e tecidos 
moles 

10 (33.3) 18 (60.0) 2 (6.7) 10 (33.3) 17 (56.7) 3 (10.0) 

Saliva 16 (53.3) 12 (40.0) 2 (6.7) 18 (60.0) 8 (26.7) 4 (13.3) 

Dentição natural 0 (0.0) 1 (4.80) 29 (96.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 30 (100.0) 

Próteses Dentárias 2 (66.7) 0 (0.0) 28 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0) 28 (33.3) 

Higiene Oral 5 (16.7) 16 (53.3) 9 (30.0) 5 (16.7) 16 (53.3) 9 (30.0) 

Dor dentária 25 (83.3) 5 (16.7) 0 (0.0) 25 (83.3) 5 (16.7) 0 (0.0) 

 

Tabela 7 - Valores totais da pontuação do OHAT categorizada no momento 1 e no momento 2 para 
cada avaliador 

  M1 M2 

 AV1 AV2 AV1 AV2 

Pontuação total 

categorizada 

N (%) N(%) N(%) N(%) 

0-3 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

4-8 17 (56.7) 18 (60.0) 15 (50.0) 14 (46.7) 

≥9 13 (43.30) 12 (40.0) 15 (50.0) 16 (53.3) 

Pontuação total  M±DP M±DP M±DP M±DP 

 8.20 ± 2.07 8.23 ± 2.25 8.37 ± 1.63 8.47 ± 1.70 
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3.3. Estudo de fiabilidade inter e intra-avaliador 

A fiabilidade inter-avaliador (tabela 8) relativa ao primeiro momento de avaliação (M1) 

obteve uma percentagem de concordância nas categorias do instrumento que varia 

entre 87% para a saliva e 100% para a dentição natural, próteses dentárias e dor 

dentária. Por sua vez, o Kappa de Cohen obteve concordância substancial 

(0.61≤K<0.81) nas categorias saliva e língua e concordância quase perfeita 

(0.81≤K≤1.00) nas restantes categorias. Relativamente ao ICC, pode concluir-se que o 

nível de fiabilidade do instrumento relativamente à pontuação total é de 0.98, o que 

representa um valor muito elevado. O intervalo de confiança (IC) também apresenta 

uma amplitude reduzida, com valores próximos do máximo (próximos de 1). 

No segundo momento de avaliação (M2), a percentagem de concordância variou entre 

93% para a saliva e gengivas e tecidos moles e 100% para a língua, dentição natural, 

próteses dentárias, higiene oral e dor dentária. O Kappa de Cohen obteve 

concordância quase perfeita (0.81≤K≤1.00) em todas as categorias. Da análise do 

ICC, concluiu-se que o nível de fiabilidade do instrumento relativamente à pontuação 

total é de 0.99 para a avaliação média dos dois avaliadores (AV1 e AV2). Tal como no 

primeiro momento, o valor do ICC para a fiabilidade inter-avaliador é muito elevado e o 

seu IC apresenta uma amplitude reduzida. A fiabilidade inter-avaliador em ambos os 

momentos foi muito elevada. 

Tabela 8 – Fiabilidade inter-avaliador 

 Inter-avaliador 
OHAT M1 

Concordância (p)           Kappa 
M2 

Concordância (p            Kappa 

Lábios  0.97 0.95* 0.97 0.95* 

Língua 0.87 0.78* 1.00 1.00* 

Gengivas e tecidos moles 0.90 0.82* 0.93 0.89* 

Saliva 0.87 0.76* 0.93 0.88* 

Dentição natural 1.00                                         a 1.00                                          a 

Próteses Dentárias 1.00                                    1.00* 1.00 1.00* 

Higiene Oral 0.93 0.89* 1.00 1.00* 

Dor dentária 1.00                                    1.00* 1.00 1.00* 

Total   

Pontuação total categorizada 0.97 0.93* 0.97 0.93* 

Pontuação total ICC 0.98* 

IC 95 [0.98;1.00] 

ICC 0.99* 

IC 95                      [0.97;0,99] 

*p<0.001; p:proporção 
a. Nenhuma estatística foi calculada porque é uma constante 
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Na fiabilidade intra-avaliador (tabela 9), nomeadamente para o  AV1, a percentagem 

de concordância nas categorias do instrumento variou entre 53% nas gengivas e 

tecidos moles e 100% na dentição natural e nas próteses dentárias. O Kappa de 

Cohen obteve concordância fraca (0.21≤K<0.41) nas categorias lábios, gengivas e 

tecidos moles e higiene oral e concordância moderada (0.41≤K<0.61) nas restantes 

categorias. Quanto ao valor do ICC, concluiu-se que o nível de fiabilidade do 

instrumento relativamente à pontuação total é de 0.77. O valor é considerado bom, 

mas o seu IC já apresenta uma amplitude considerável, indicando variabilidade nas 

pontuações entre os dois momentos avaliados. 

Analisando o AV 2, a percentagem de concordância nas categorias do instrumento 

variou entre 53% na saliva e 100% na dentição natural e nas próteses dentárias. O 

Kappa de Cohen obteve concordância fraca (0.21≤K<0.41) nas categorias lábios, 

gengivas e tecidos moles, saliva e higiene oral e concordância moderada 

(0.41≤K<0.61) nas restantes categorias. No valor do ICC, concluiu-se que o nível de 

fiabilidade do instrumento relativamente à pontuação total é de 0.84. Pode-se observar 

que o padrão encontrado para o AV1 também se encontra no AV2. Apesar do valor do 

ICC ser ligeiramente superior, o IC apresenta uma grande amplitude indicando 

variabilidade nas pontuações do AV2.  

Tabela 9 - Fiabilidade intra-avaliador 

 Intra-avaliador 

OHAT AV1 

Concordância (p)           Kappa 

AV2 

 Concordância (p)          Kappa 

Lábios  0.60 0.34* 0.63                                  0.41* 

Língua 0.70 0.49* 0.70                                  0.49* 

Gengivas e tecidos moles 0.53 0.21* 0.60 0.31* 

Saliva 0.73 0.53* 0.53 0.22* 

Dentição natural 1.00 a 1.00 a 

Próteses Dentárias 1.00 1.00* 1.00                                  1.00* 

Higiene Oral 0.60                                    0.23* 0.60                                    0.23* 

Dor dentária 0.90 0.53* 0.90                                    0.53* 

Total   

Pontuação total categorizada 0.73 0.47* 0.80                                    0.61* 

Pontuação total ICC 0.77* 

IC 95                   [0,52;0,89] 

ICC 0.84* 

IC 95                   [0.68;0.93] 

*p<0.001; p: proporção 
a. Nenhuma estatística foi calculada porque é uma constante 
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4. Discussão 

A higiene oral é um procedimento reconhecido como integrante dos cuidados de 

higiene pessoal e das atividades de vida diária, no entanto existem poucos estudos em 

Portugal que a avaliem como método preventivo de algumas patologias e/ou meçam a 

sua eficácia. Além disto, clarificou-se a falta de programas específicos de cuidados de 

higiene oral nas instituições, planeamento e formação específica sobre o tema. 

Existem, em Portugal, alguns instrumentos de avaliação da condição oral que têm que 

ser aplicados pelos profissionais especializados (e.g.: dentistas e/ou estomatologistas) 

dificultando a triagem dos problemas de saúde oral e posterior encaminhamento dos 

utentes institucionalizados para estes profissionais. O OHAT permite colmatar estas 

lacunas pois é um instrumento de rápida e fácil aplicação. 

No processo de tradução e adaptação do OHAT para o PE não houve grandes 

alterações na versão de consenso entre os tradutores, tal como no estudo da tradução 

do mesmo para o Português do Brasil (PB) (Gonçalves, et al., 2010). 

No que diz respeito à validação, o instrumento e o manual de instruções mostraram ter 

validade de conteúdo com valores de IVC superiores a 0.75. Salienta-se a importância 

da constituição de um painel de peritos de áreas multidisciplinares que contribuíram, 

de forma enriquecedora, para a uniformização da terminologia utilizado no 

instrumento. Qualitativamente, as principais alterações sugeridas pelos peritos foram 

relativas a alguns termos, tornando-os mais científicos e à concordância entre género 

e número. 

Comparando a amostra usada neste estudo com a do estudo original, sabe-se que a 

média de idades apresenta valores aproximados em ambas, sendo de 77 anos e de 82 

anos respetivamente. Relativamente ao nível de dependência, este também foi 

semelhante, sendo que no original 88.9% da amostra encontrava-se no nível de maior 

dependência e no presente estudo 96.7% apresenta dependência nas AVDs. Contudo, 

a dimensão da amostra é bastante diferente uma vez que neste estudo foram 

observados 30 utentes em UCC’s e no estudo original foram usados 455 utentes 

residentes em lar devido, sobretudo, à duração prevista para a realização deste 

projeto.  

Da análise dos resultados para a pontuação total do OHAT percebeu-se que não há 

diferenças significativas entre o género, instituição, etiologia ou uso de SNG, 

salientando-se assim a homogeneidade da amostra. 
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Por outro lado, na distribuição das pontuações do OHAT por categoria, a percentagem 

das mesmas foi superior para o valor “0” em todas as categorias no artigo original. Ou 

seja, a maioria dos utentes foi classificado como “saudável” com os seguintes valores 

respetivamente: lábios – 71.6%, língua – 74.7%, gengivas e tecidos moles – 76%, 

saliva – 86.8%, dentição natural – 50.5%, próteses dentárias – 58.7%, higiene oral – 

48.8% e dor dentária – 90.8% (Chalmers, et al., 2005). No presente estudo, as 

pontuações obtidas também tiveram maior percentagem no valor “0” nas seguintes 

categorias: lábios (50%), saliva (53.3%) e dor dentária (83.3%). No entanto, nas 

categorias língua, gengivas e tecidos moles e higiene oral houve maior prevalência de 

utentes “com alterações”, ou seja, com a pontuação “1”, com as seguintes 

percentagens respetivamente: 53.3%, 60%, 53.3%. Por fim, nas categorias dentição 

natural e próteses dentárias, prevaleceram os utentes com a pontuação “2”, ou seja, 

“não saudável”, uma vez que na sua maioria ou apresentavam menos do que 4 dentes 

naturais (em muito mau estado de conservação) e/ou não usavam próteses dentárias. 

Estes resultados corroboram os resultados publicados pela Direção Geral de Saúde 

(DGS) onde declaram uma grande prevalência de idosos com menos do que 20 

dentes naturais e um elevado número de dentes perdidos eventualmente associado à 

inexistência de intervenções dirigidas ao combate da doença periodontal (DGS, 2015). 

Estas diferenças nas pontuações entre a classificação de “saudável”, “com alterações” 

e “ não saudável” obtidas nas categorias entre os dois estudos poderão ser também o 

reflexo das diferenças culturais entre o nosso país e o país de origem do instrumento 

(Austrália). De facto, na Austrália as questões relacionadas com a saúde oral estão 

bem documentadas e existe inclusivamente legislação sobre a gestão de cuidados de 

saúde oral em lares de idosos (SADS, 2004) e documentação pública sobre os planos 

de cuidados, nomeadamente a avaliação, o planeamento de cuidados, os cuidados 

diários obrigatórios e o protocolo para encaminhar o utente para cuidados 

odontológicos (SA Health, 2019). Além disso, num estudo, que avaliou alguns 

indicadores de saúde oral e os comparou com outros estudos existentes, é notória a 

diferença entre as realidades da Austrália e Portugal (Graça, 2014). Assim, a média de 

dentes na população idosa na Austrália é de 14 dentes enquanto em Portugal é de 7 

(Hopcraft, Morgan, Satur, Wright, 2012) e o índice CPO-D indicou uma percentagem 

de dentes cariados e partidos de 2.24 e 25.04 respetivamente para os idosos 

portugueses e de 1.30 e 17.9 respetivamente para os idosos australianos. Estes 

indicadores ajudam a explicar as más condições de saúde oral nesta população. 
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Na percentagem de distribuição da pontuação total do OHAT por grupos também são 

notórias as diferenças supramencionadas uma vez que neste projeto não houve 

utentes com pontuação total a variar entre 0 a 3 pontos e a maior parte da amostra 

obteve entre 4 a 8 pontos (56.7%) em 16 pontos possíveis. Por sua vez, no estudo 

original, a pontuação final entre 0 e 3 foi a que teve maior representação (73.3%). 

Também se compararam os resultados da pontuação total por grupo, quer entre 

avaliador, quer nos dois momentos de avaliação. Pode concluir-se que não há 

diferenças significativas entre o momento 1 e o momento 2 e a pontuação final não 

variou, sendo de 8 pontos em 16 possíveis.  

Nos valores de fiabilidade inter-avaliador, obtiveram-se melhores resultados em todas 

as categorias comparativamente com o estudo original, nomeadamente na proporção 

de concordância e no Kappa de Cohen. No estudo original os valores de proporção de 

concordância variaram entre 0.73 para a higiene oral e 0.93 para a dor dentária e no 

presente estudo variaram entre 0.87 para a saliva e a língua e 1 para a dentição 

natural, próteses dentárias e dor dentária. O Kappa de Cohen, no estudo original, 

obteve concordância moderada (0.48 a 0.60) para as categorias lábios, língua, 

gengivas e tecidos moles, saliva e higiene oral e concordância substancial (0.61 a 

0.80) para as restantes categorias (Chalmers, et al., 2005). Por sua vez, neste estudo 

obteve-se concordância substancial (0.61 a 0.80) nas categorias saliva e língua e 

concordância quase perfeita (0.81 a 1.00) nas restantes categorias. Os valores de ICC 

da pontuação total também foram superiores no presente estudo demonstrando 

concordância excelente (0.98) comparativamente com o estudo original onde 

obtiveram uma concordância satisfatória a boa (0.74), sendo que o artigo original não 

menciona os valores do intervalo de confiança (IC) de forma a serem alvo de análise. 

Neste, os valores do IC95 demonstraram pouca variabilidade ([0.97-0.99] para o M1 e 

[0.97-0.99] para o M2). 

Comparando ainda as pontuações nas categorias dos dois avaliadores no momento 1 

e posteriormente no momento 2, salienta-se que no segundo momento de avaliação 

(M2) os resultados de fiabilidade foram ligeiramente melhores. Por exemplo na 

categoria saliva o kappa foi de 0.76 no M1 e de 0.88 no M2. Esta ligeira alteração nos 

valores de concordância pode ser explicada pela maior familiaridade com a aplicação 

do instrumento. 

No que concerne à fiabilidade intra-avaliador os resultados foram inferiores ao artigo 

original, com exceção das categorias dentição natural e próteses dentárias. No estudo 
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pioneiro, a proporção de concordância variou entre 0.74 para a categoria higiene oral e 

0.94 para a categoria dor dentária. O coeficiente Kappa foi moderado (0.51-0.60) para 

as categorias lábios, saliva, higiene oral e substancial (0.61-0.80) para as restantes 

categorias. No presente estudo, a proporção de concordância variou entre 0.53 nas 

gengivas e tecidos moles e 1 na dentição natural e nas próteses dentárias. O Kappa 

de Cohen obteve concordância fraca (0.21 a 0.41) nas categorias lábios, gengivas e 

tecidos moles e higiene oral e concordância moderada (0.41 a 0.61) nas restantes 

categorias. Apesar disto, os valores de ICC da pontuação total do instrumento para o 

AV1 e para o AV2 foram excelentes com valores de 0.77 e 0.84 respetivamente, 

encontrando assim em concordância com o valor demonstrado na literatura (0.78). 

Constatou-se que os valores de fiabilidade intra-avaliador nas categorias, tanto para o 

AV1 como para o AV2, encontram-se ligeiramente abaixo do esperado e tal pode ser 

explicado por alguns fatores. Nomeadamente, a diferença de tempo usada entre as 

avaliações (48 horas); o estado de saúde dos utentes avaliados, sendo que a 

população escolhida tem fragilidades e é maioritariamente dependente de terceiros 

para realizar a higiene oral; a mudança de profissionais que realiza a higiene oral aos 

utentes entre os dois momentos de avaliação; e a hidratação. Este último fator está 

diretamente relacionado com as condições de saúde oral porque com o 

envelhecimento é comum que as estruturas fiquem ressequidas nas pessoas idosas e 

surge concomitantemente com a xerostomia e a polimedicação (Peterson & 

Yamamoto, 2005; Côrte-Real, et al., 2011). Assim, os momentos de hidratação e a sua 

prática podem influenciar diretamente os resultados e não houve um controlo sobre 

esta variável. É de salientar que no estudo de origem, o tempo entre as avaliações 

para analisar a fiabilidade intra-avaliador foi de 3 meses. 

Em suma, apesar dos resultados a nível da fiabilidade intra avaliador nas categorias 

terem obtido maioritariamente uma concordância moderada (0.41≤K<0.61), o ICC da 

pontuação total do instrumento demonstrou uma concordância excelente (>0.75). Ou 

seja, a cotação final das avaliações não é influenciada pela avaliação individual das 

categorias, facilitando a análise do estado de saúde oral geral através desta 

pontuação. Apesar dos autores originais (Chalmers, et al., 2005) recomendarem a 

análise individual das categorias do instrumento para um planeamento mais específico 

dos cuidados, a pontuação total per si permite concluir o encaminhamento para o 

profissional especializado. Além disso, analisando quer a pontuação por categoria 

(tabela 6), quer a classificação total do OHAT por grupos (tabela 7) pode concluir-se 

que os avaliadores apresentam concordância total na classificação “saudável” (0) da 
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escala do instrumento o que não altera o propósito do instrumento, ou seja, a 

sinalização de alterações e posterior encaminhamento para o profissional 

especializado. Este facto só não é observável na categoria saliva e tal poderá ser 

explicado pela inexperiência a avaliar este parâmetro e pouca clareza entre os 

conceitos “tecidos húmidos” e “tecidos secos e viscosos” em comparação com as 

imagens do manual de instruções encontrados na descrição desta categoria.   

Por outro lado, nas recomendações da DGS (2015) fomenta-se a higiene oral diária 

duas ou mais vezes por dia, sendo uma delas à noite antes de dormir e nesta amostra 

os utentes realizavam este procedimento somente uma vez por dia e maioritariamente 

durante o período da manhã. Ou seja, os resultados gerais que demonstraram uma 

pobre saúde oral em todos os utentes avaliados podem ser explicados pela redução 

do número de vezes em que é executado este procedimento. Tal fator, também é 

mencionado na literatura, sendo descrita a importância de implementar programas de 

saúde oral, incluindo formação dos enfermeiros e auxiliares, de forma a adquirirem 

conhecimentos e práticas para realizarem uma higiene oral adequada (Peterson & 

Yamamoto, 2005). Torna-se assim importante a criação de protocolos que regulem 

este procedimento nas instituições. 

Como limitações a este estudo apontam-se a impossibilidade de realizar a recolha dos 

dados de forma seguida assim como de uniformizar o período de recolha da amostra 

(só de manhã), o recurso a dois avaliadores da mesma área profissional na análise da 

fiabilidade, a diminuição da dimensão da amostra e o período de tempo reduzido entre 

os dois momentos de avaliação na fiabilidade intra-avaliador  

5. Conclusão 

O presente estudo descreveu o processo de tradução, adaptação e validação do 

instrumento mencionado e do seu manual de instruções para o Português Europeu. 

Posteriormente foi analisada a sua fiabilidade, recorrendo a uma população 

maioritariamente dependente e com potencial risco de disfagia. 

A tradução e adaptação do OHAT para o PE teve em consideração as normas 

estabelecidas a nível internacional. O instrumento e o seu manual de instruções 

obtiveram bons resultados ao nível da validade de conteúdo com recurso ao painel de 

peritos. Na análise da fiabilidade intra-avaliador e inter-avaliador a pontuação final do 

instrumento apresentou concordância excelente.  
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De uma forma geral, as diferenças resultantes deste estudo comparativamente ao 

estudo original devem-se sobretudo às diferenças culturais e à população deste 

estudo, uma vez que apresentou condições de saúde mais suscetíveis de mudança na 

avaliação. No entanto, analisando a pontuação final concluiu-se que o instrumento 

cumpre o seu propósito porque a concordância é total no grupo com pontuação entre 0 

e 3, ou seja nos utentes saudáveis e que não carecem de encaminhamento para os 

profissionais especializados. 

Todos os utentes desta amostra apresentaram pontuação total superior a 1, ou seja, 

todos necessitam de referenciação para serem posteriormente avaliados por 

especialistas da área. É assim, fundamental a criação de protocolos nas instituições 

referentes aos cuidados de saúde oral. Assim, este instrumento será um contributo 

importante para a avaliação das condições de saúde oral junto destes utentes, 

permitindo a prevenção do deterioramento das condições orais e intervenção mais 

célere para evitar agravamentos das condições gerais de saúde. Considera-se assim 

pertinente a formação sobre o reconhecimento de condições de saúde oral normais na 

população idosa e o treino prévio de aplicação do instrumento.  

Estando as más condições de saúde oral relacionadas com a pneumonia por 

aspiração, deste modo é possível investigar-se esta relação de forma mais fidedigna. 

Como tal, em estudo futuros, considera-se importante realizar um estudo sobre a 

incidência da pneumonia por aspiração, considerando dois grupos: 1) com avaliação 

da saúde oral recorrendo ao OHAT; 2) sem avaliação da saúde oral, sendo este o 

grupo de controlo. 

Além disso, outras recomendações a considerar seriam aumentar a dimensão da 

amostra e recorrer a dois ou mais avaliadores de áreas diferentes no estudo da 

fiabilidade, nomeadamente de enfermagem ou medicina dentária.  

Em suma, tendo em conta os resultados mencionados pode aferir-se que o 

instrumento The Oral Assessment Tool está validado para o Português Europeu e 

apresenta níveis de fiabilidade muito elevados.  
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Apêndices 

Apêndice 1 - Pedido de autorização e resposta do autor do OHAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 
 

Apêndice 2 – Traduções realizadas pelos tradutores (T1 e T2) 

T1 

Resident:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Completed by:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Utente:____________________________________________ Preenchido por:________________________________________________________ 

Date:––––/––––/–––– 
data 

 
Scores – You can circle individual words as well as giving a score in each category  (* if 1 or 2 scored for any category please organize for a dentist to examine the resident) 

                  Pontuação – pode rodear individualmente as palavras e dar uma pontuação em cada categoria   (*se a pontuação for 1 ou 2 nalguma categoria encaminhe o utente para uma 

consulta no dentista)  
 

Category 

Categorias 

0 = healthy 

0= saudável 

1 = changes* 

1= alterações 

2 = unhealthy* 

2=  Pouco saudável 

Category scores 

Lips 

Lábios 

smooth, pink, moist 

suave, rosa, húmido 

dry, chapped, or red at corners 

seco, presença de gretas ou vermelho nos cantos 

swelling or lump, white/red/ulcerated patch; bleeding/ulcerated at corners 

edemaciado, branco/vermelho/aftas 

 

Tongue 

Língua 

normal, moist roughness, pink 

normal, humida, cor de rosa 

patchy, fissured, red, coated 

Não é uniforme, apresenta fissuras, vermelha, revestida. 

patch that is red and/or white, ulcerated, swollen 

fragmentos vermelhos/broncos. Aftas, edema 

 

Gums and tissues 

Gengiva e tecidos  

pink, moist, smooth, no bleeding 

rosa, húmido, suave, sem hemorragia 

dry, shiny, rough, red, swollen, one ulcer/sore spot under dentures 

seco, brilhante, duro, vermelho, edemaciado, 1 ou mais aftas presents na 
area redor a dentição 

swollen, bleeding, ulcers, white/red patches, generalized redness under 
dentures 

edemaciado, hemorragia, aftas, manchas brancas/vermelhas generalizadas, 
vermelhidao na area redor a dentição 

 

Saliva moist tissues, watery and free flowing 
saliva 

tecidos húmidos, saliva liquida e de 
produção normal 

dry, sticky tissues, little saliva present, resident thinks they have a dry 
mouth 

seca, tecidos viscosos/espresso, diminuiçao na producção de saliva. 
Geralmente confundido com “boca seca” 

tissues parched and red, very little/no saliva present, saliva is thick, 
resident thinks they have a dry mouth 

Tecido ressequido e vermelho, escassa ou nenhuma saliva presente,  

 

Natural teeth 
Yes/No 

Dentição Natural 
Sim/Não 

no decayed or broken teeth/roots 

Sem dentes/raízes desgastados 
ou partidos 

1-3 decayed or broken teeth/ roots or very worn down teeth 

1-3 dente/raízess desgatados/partidos ou dentes muito desgastados 

4 + decayed or broken teeth/roots, or very worn down teeth, or 

less than 4 teeth 

4 + dentes/raízes desgastados/partidos ou dentes muito desgastados ou 

menos de 4 dentes 

 

Dentures 
Yes/No 

Dentaduras 
Sim/Não 

no broken areas or teeth, dentures 
regularly worn, and named 

Sem areas ou dentes partidos. 
Dentaduras regularmente utilizadas e 

nomeadas  

1 broken area/tooth or dentures only worn for 1-2 hrs daily, 
or dentures not named, or loose 

1 área/dente partido ou dentaduras utilizadas apenas por 
1h-2h/dia. Dentaduras não nomeadas ou adaptadas 

(largas). 

more than 1 broken area/tooth, denture missing or not worn, loose and needs 
denture adhesive, 

or not named 

Mais do que 1 área/dente partido, sem dentadura ou não utilizadas, não 

nomeadas, não adptadas com necessidade do uso de adesivo. 

 

Oral cleanliness 

Higiene oral 

clean and no food particles or tartar in 
mouth or dentures 

Boca e dentaduras limpas, sem 
restos de comida ou tártaro. 

food particles/tartar/plaque in 1-2 areas of the mouth or on 
small area of dentures or halitosis (bad breath) 
1-2 áreas fora da boca ou nas dentaduras com presenca de restos de 

comida/tártaro  ou halitose (mau cheiro) 

food particles/tartar/plaque in most areas of the mouth or on most of dentures 
or severe halitosis 

(bad breath) 

Particulas de comida presentes em maior parte da boca ou maioritariamente 

presente nas dentaduras ou severa halitose. 

 

Dental pain 

Dor de dentes 

no behavioural, verbal, or physical signs of 
dental pain 

Sem sinais comportamentais, verbais ou 
fisicos de dor. 

are verbal &/or behavioural signs of pain such as pulling at face, 
chewing lips, not eating, aggression 

Sinais comportamentais/verbais de dor tais como o toque facial, 
morder os lábios, agressividade, deixar de comer 

are physical pain signs (swelling of cheek or gum, broken teeth, ulcers), as 
well as verbal &/or behavioural signs (pulling at face, not eating, aggression) 

Sinais físicos (edema da bochecha ou gengiva, dentes partidos, aftas) assim 
como sinais verbais e comportamentais (toque facial, deixar de comer..) 

 

□ Organize for resident to have a dental examination by a dentist 

□ Resident and/or family/guardian refuses dental treatment 

□ Complete Oral Hygiene Care Plan and start oral hygiene care interventions for resident 

□ Review this resident’s oral health again on Date:––––/––––/–––– 

□  Organize um exame odontológico por um dentista para o residente.  

□ Residente e/ou família/responsável recusam tratamento dentário  

□ Completar o Plano de Cuidados de Higiene Oral e iniciar intervenções de cuidados de higiene oral para residente  

□ Rever a saúde oral deste residente na Data:----/----/----  

 

TOTAL   SCORE: 
16 
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T2 

Resident:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Completed by:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Residente:___________________________________________ Completado por:______________________________________________________ 

Date:––––/––––/–––– 
Data:___/____/_____ 

 Scores – You can circle individual words as well as giving a score in each category (* if 1 or 2 scored for any category please organize for a dentist to examine the resident) 
Pontuações - Pode circular palavras individuais, bem como dar uma pontuação em cada categoria (* se 1 ou 2 pontos para qualquer categoria, por favor organize um dentista para examinar o residente) 

Category 

Categorias 

0 = Healthy 

0 = Saudável 

1 = Changes* 

1 = Alterações* 

2 = Unhealthy* 

2 = Não Saudável 

Category scores 

Pontuação das categorias 

Lips 
Lábios 

Smooth, pink, moist 
Suaves, rosa, húmidos 

Dry, chapped, or red at corners 
Secos, rachados ou vermelhos nos cantos 

Swelling or lump, white/red/ulcerated patch; bleeding/ulcerated at corners 
Com inchaço ou nódulo branco/vermelho/ulcerado; Ensanguentados/ulcerado 

nos cantos 

 

Tongue 
Língua 

Normal, moist roughness, pink 
Normal, húmida e rugosa, rosa 

Patchy, fissured, red, coated 
Irregular, fissurada, vermelha, saburrosa 

Patch that is red and/or white, ulcerated, swollen 
Manchas vermelhas e/ou brancas, ulcerada, inchada 

 

Gums and tissues 
Gengivas e tecidos 

Pink, moist, smooth, no bleeding 
Rosa, húmidos, suaves, sem sangramento 

Dry, shiny, rough, red, swollen, one ulcer/sore spot under 
dentures 

Secos, brilhantes, ásperos, vermelhos, inchados, com 
úlcera/ferida sob as dentaduras 

Swollen, bleeding, ulcers, white/red patches, generalized redness under 
dentures 

Inchados, ensanguentados, com úlceras, manchas brancas/vermelhas, com 
vermelhidão generalizada sob dentaduras 

 

Saliva 
Saliva 

Moist tissues, watery and free flowing 
saliva 

Tecidos húmidos, saliva aquosa e fluida 

Dry, sticky tissues, little saliva present, resident thinks 
they have a dry mouth 

Tecidos secos e viscosos, pouca saliva presente, 
residente pensa que tem uma boca seca 

Tissues parched and red, very little/no saliva present, saliva is thick, 
resident thinks they have a dry mouth 

Tecidos ressecados e vermelhos, muito pouco / sem saliva presente, saliva 
espessa, residente pensa que tem uma boca seca 

 

Natural teeth Yes/No 
Dentes naturais Sim/Não 

No decayed or broken teeth/roots 
Sem dentes/raízes cariadas ou 

partidas 

1-3 Decayed or broken teeth/ roots or very worn down 
teeth 
1 - 3 Dentes/raízes cariadas ou partidas, ou dentes muito 

desgastados 

4 + Decayed or broken teeth/roots, or very worn down teeth, or less than 4 teeth 
4 + Dentes/raízes cariadas ou partidas, ou dentes muito desgastados, ou 

menos de 4 dentes 

 

Dentures Yes/No 
??Próteses 
??Dentadures 
Sim/Não 

No broken areas or teeth, dentures 
regularly worn, and named 

Sem dentes ou áreas partidas, 
dentaduras usadas regularmente e 

identificadas 

1 Broken area/tooth or dentures only worn for 1-2 hrs 
daily, or dentures not named, or loose 

1 Área/dente partido ou dentaduras usadas 
apenas por 1-2 horas diárias, ou próteses não 

identificadas ou soltas 

More than 1 broken area/tooth, denture missing or not worn, loose and needs 
denture adhesive, 

or not named 
Mais de 1 área/dente partido, ausência ou não uso da dentadura, dentadura 

solta e a precisar de adesivo, ou não identificada. 

 

Oral cleanliness 
Limpeza oral 
 

Clean and no food particles or tartar in 
mouth or dentures 

Limpa e sem partículas de alimentos ou 
tártaro na boca ou dentaduras 

Food particles/tartar/plaque in 1-2 areas of the mouth 
or on small area of dentures or halitosis (bad breath) 

Partículas de alimento / tártaro / placa em 1-2 áreas da boca 
ou em pequena área da dentadura ou halitose 
(mau hálito) 

Food particles/tartar/plaque in most areas of the mouth or on most of dentures 
or severe halitosis 

(bad breath) 
Partículas de alimentos / tártaro / placa na maioria das áreas da boca ou na 

maioria das próteses ou halitose grave 
(mal hálito) 

 

Dental pain 
Dor dentária 

No behavioural, verbal, or physical signs of 
dental pain 

Sem sinais comportamentais, verbais ou 
físicos de dor dentária 

Are verbal &/or behavioural signs of pain such as 
pulling at face, chewing lips, not eating, aggression 

 
Com sinais verbais e / ou comportamentais de dor, 
como puxar o rosto, morder os lábios, não comer, 

agressão 

are physical pain signs (swelling of cheek or gum, broken teeth, ulcers), as 
well as verbal &/or behavioural signs (pulling at face, not eating, aggression) 

Com sinais de dor física (inchaço da bochecha ou da gengiva, dentes 
partidos, úlceras), bem como sinais verbais e / ou comportamentais (puxar o 

rosto, não comer, agressão) 

 

□ Organize for resident to have a dental examination by a dentist 

□ Resident and/or family/guardian refuses dental treatment 

□ Complete Oral Hygiene Care Plan and start oral hygiene care interventions for resident 

□ Review this resident’s oral health again on Date:––––/––––/–––– 

□ Organize um exame odontológico por um dentista para o residente. 
□ Residente e/ou família/responsável recusam tratamento dentário 
□ Completar o Plano de Cuidados de Higiene Oral e iniciar intervenções de cuidados de higiene oral para residente 
□ Rever novamente a saúde oral deste residente na Data:----/----/---- 
 

 
TOTAL SCORE:_ _  
 
PONTUAÇÃO TOTAL:___ 
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Apêndice 3 – Questionário de caraterização dos peritos 
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Apêndice 4 – Questionário de avaliação da tradução 
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Apêndice 5 – Questionário de avaliação do manual de instruções 
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Apêndice 6 – Resposta à solicitação para usar as fotografias do manual de 

instruções 
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Adenda ao Apêndice 7 - Pedido de autorização às instituições para realizar a 

recolha da amostra 

 

No desenho inicial do presente estudo, delineou-se o estudo da fiabilidade inter-

avaliador recorrendo à administração do instrumento The Oral Health Asessment Tool 

(OHAT) feita por três avaliadores (três terapeutas da fala) e somente um destes 

realizaria a avaliação aos mesmos utentes 48 horas depois da primeira administração, 

possibilitando a análise da fiabilidade intra-avaliador. Além disto, a triagem dos utentes 

com risco de disfagia, para serem incluídos na amostra, seria feita com recurso à 

escala Gugging Swallowing Test (GUSS). Assim, foram entregues às instituições onde 

iria decorrer a recolha dos dados os respetivos pedidos de autorização com a 

informação supramencionada relativamente à metodologia. 

No entanto, no decorrer do estudo, considerou-se pertinente e conveniente realizar 

alterações na metodologia que foram explicadas aos responsáveis das instituições, 

não tendo sido necessário solicitar a autorização formal. Deste modo, a triagem dos 

utentes com risco de disfagia foi realizada com recurso ao Volume-Viscosity Swallow 

Test, o estudo da fiabilidade inter-avaliador foi feito através da administração do OHAT 

por 2 avaliadores (dois terapeutas da fala) e a fiabilidade intra-avaliador incluiu a 

avaliação dos mesmos 2 avaliadores 48h depois da primeira administração. 
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Apêndice 7 – Pedido de autorização às instituições para realizar a recolha da 

amostra 
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Apêndice 8a – Consentimento informado para os utentes e/ou representantes 

legais  

 

Apresentação do Estudo 

Título do estudo: Adaptação e validação do instrumento “Oral Health 

Assessment Tool” (OHAT) para o Português Europeu. 

Equipa de Investigação: Maria da Assunção Coelho de Matos, Pedro Miguel 
Sá Couto e Filipa Ramos Cerveira. 

Introdução: 

O meu nome é Filipa Ramos Cerveira, sou aluna do Mestrado em Terapia da 

Fala da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e gostaria de o/a 

convidar para participar no estudo que vou realizar. Antes de decidir fazer parte 

deste estudo precisa de compreender os seus objetivos bem como os 

benefícios e riscos envolvidos. Peço-lhe que leia atentamente as informações 

que se seguem sobre o projeto de investigação e esclareça todas as questões 

que possam surgir (o número de telefone e morada encontram-se no final desta 

folha). Se concordar em fazer parte deste estudo de investigação, ser-lhe-á 

solicitado que assine este formulário de consentimento. Este processo é 

conhecido por consentimento informado. 

Informações sobre o estudo: 

O objetivo do presente estudo é traduzir, adaptar e validar o instrumento “Oral 

Health Assessment Tool” (OHAT) para o Português Europeu. 

Procedimento: 

O investigador irá recolher alguns dados pessoais e irá administrar um 

instrumento para avaliar a higiene oral. É feita a avaliação de 8 itens (lábios, 

língua, gengivas e tecidos moles, saliva, presença de dentes naturais, 

presença de dentaduras, higiene oral e dor) e posteriormente é atribuída uma 

pontuação. A avaliação será repetida na mesma semana. 

 

Possíveis Riscos e Desconfortos: 
A tarefa não apresenta qualquer risco para o participante. 

Custos: 
Não lhe serão imputadas quaisquer despesas por participar no estudo.  
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Direito a desistir do estudo: 

 A sua participação neste estudo de investigação é voluntária. Poderá decidir 

não começar ou terminar a sua participação em qualquer altura. Ser-lhe-ão 

comunicadas quaisquer novas informações sobre o estudo que possam 

modificar a sua vontade de participar. Deverá notificar a Investigadora Principal 

do estudo, caso decida cessar a sua participação antes do tempo previsto. 

  

Confidencialidade: 
Os dados que vamos recolher serão tratados com total confidencialidade. O 

protocolo de recolha de dados terá toda a informação que poderá identificar o 

paciente, numa folha à parte, destacável, que é removida assim que são 

inseridos os dados numa base de dados no computador, devidamente 

codificados.  

Assim que o estudo terminar, toda a documentação é destruída. Os dados só 

serão analisados pelos investigadores responsáveis. 

 
Contacto para informações adicionais: 
Em caso de dúvidas entre em contacto com Filipa Ramos Cerveira 

(fcerveira@ua.pt/919167625). 

Eu, abaixo-assinado, 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________(nome completo), 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca do estudo que se 

tenciona realiza. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei 

necessárias.  

Tomei conhecimento dos objetivos, métodos, benefícios previstos e riscos. 

Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar, em qualquer 

momento, a minha participação no estudo e que a minha participação é 

voluntária. 

Portanto, dou autorização para a utilização dos dados para estes fins. 

Por isso, aceito participar no estudo proposto. 
 

Data: ____ / _________________ / ____ 
 

Assinatura do participante:  
 

_________________________________________________ 
 

O Investigador responsável: 
 

Nome: Filipa Ramos Cerveira                       Assinatura: 
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Apêndice 8b – Consentimento informado para os representantes legais dos 

utentes 

 

Apresentação do Estudo  

Título do estudo: Adaptação e validação do instrumento “Oral Health 

Assessment Tool” (OHAT) para o Português Europeu. 

Equipa de Investigação: Maria da Assunção Coelho de Matos, Pedro Miguel 
Sá Couto e Filipa Ramos Cerveira. 

Introdução: 

O meu nome é Filipa Ramos Cerveira, sou aluna do Mestrado em Terapia da 

Fala da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e gostaria de o/a 

convidar para participar no estudo que vou realizar. Antes de decidir fazer parte 

deste estudo precisa de compreender os seus objetivos bem como os 

benefícios e riscos envolvidos. Peço-lhe que leia atentamente as informações 

que se seguem sobre o projeto de investigação e esclareça todas as questões 

que possam surgir (o número de telefone e morada encontram-se no final desta 

folha). Se concordar em fazer parte deste estudo de investigação, ser-lhe-á 

solicitado que assine este formulário de consentimento. Este processo é 

conhecido por consentimento informado. 

Informações sobre o estudo: 
O objetivo do presente estudo é traduzir, adaptar e validar o instrumento “Oral 

Health Assessment Tool” (OHAT) para o Português Europeu. 

Procedimento: 
O investigador irá recolher alguns dados pessoais e irá administrar um 

instrumento para avaliar a higiene oral. É feita a avaliação de 8 itens (lábios, 

língua, gengivas e tecidos moles, saliva, presença de dentes naturais, 

presença de dentaduras, higiene oral e dor) e posteriormente é atribuída uma 

pontuação. A avaliação será repetida na mesma semana. 

 

Possíveis Riscos e Desconfortos: 
A tarefa não apresenta qualquer risco para o participante. 
 
Custos: 
Não lhe serão imputadas quaisquer despesas por participar no estudo.  
 
Direito a desistir do estudo: 

 A sua participação neste estudo de investigação é voluntária. Poderá decidir 

não começar ou terminar a sua participação em qualquer altura. Ser-lhe-ão 
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comunicadas quaisquer novas informações sobre o estudo que possam 

modificar a sua vontade de participar. Deverá notificar a Investigadora Principal 

do estudo, caso decida cessar a sua participação antes do tempo previsto. 

 

Confidencialidade: 

Os dados que vamos recolher serão tratados com total confidencialidade. O 

protocolo de recolha de dados terá toda a informação que poderá identificar o 

paciente, numa folha à parte, destacável, que é removida assim que são 

inseridos os dados numa base de dados no computador, devidamente 

codificados.  

Assim que o estudo terminar, toda a documentação é destruída. Os dados só 

serão analisados pelos investigadores responsáveis. 

 
Contacto para informações adicionais: 
Em caso de dúvidas entre em contacto com Filipa Ramos Cerveira 

(fcerveira@ua.pt/919167625). 

 

Eu, abaixo-assinado, 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________(nome completo), 

responsável legal/cuidador/pessoa significativa da Pessoa com Disfagia, 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca do estudo que se 

tenciona realiza. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei 

necessárias.  

Tomei conhecimento dos objetivos, métodos, benefícios previstos e riscos. 

Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar, em qualquer 

momento, a participação da pessoa pela qual sou responsável. 

Portanto, dou autorização para a utilização dos dados para estes fins. 

Por isso, autorizo a participação no estudo proposto. 

 

Data: ____ / _________________ / ____ 
 

Assinatura do responsável legal/cuidador/pessoa significativa: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

O Investigador responsável: 
 

Nome: Filipa Ramos Cerveira 
Assinatura:

mailto:fcerveira@ua.pt/919167625
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Apêndice 9 – Versão Final do OHAT – versão Portuguesa

Utente: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                Preenchido por: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Data :––––/––––/–––– 

 Pontuação – pode circular os sinais e sintomas observados e dar uma pontuação em cada categoria  

(*se obtiver 1 ou 2 pontos nalguma categoria deverá encaminhar para o profissional especializado (dentista e/ou estomatologista)) 

Categoria 

 

0 = Saudável 

 

1 = Com alterações* 2 = Não saudável* Pontuação por categoria 

Lábios 

 
Regulares, rosados, húmidos Secos, gretados ou avermelhados nas comissuras 

Com edema ou nódulos; manchas brancas ou 
vermelhas/úlceras; com sangramento/úlceras nas 

comissuras 

 

Língua 

 

Rugosidade normal, 
húmida e rosada 

Irregular, fissurada, avermelhada, com 
revestimento 

Manchas vermelhas e/ou brancas, com úlceras, 
edemaciada 

 

Gengivas e tecidos moles 
Rosadas, húmidas, regulares, 

sem sangramento 

Secas, brilhantes, rugosas, avermelhadas, 
edemaciadas, com 1 úlcera/ferida sob a prótese 

dentária 

Edemaciadas, com sangramento, com úlceras, 
manchas brancas/vermelhas, com eritema 

generalizado sob a prótese dentária 

 

Saliva 
Tecidos húmidos, saliva líquida 

e fluida 
Tecidos secos e viscosos, diminuição de saliva, 

o utente refere sensação de boca seca 

Tecidos ressequidos e avermelhados, pouca 
quantidade ou ausência de saliva, saliva espessa, o 

utente refere sensação de boca seca 

 

   Dentição natural 

      Sim/Não 

Sem dentes/raízes 
cariadas ou fraturadas 

1 - 3 Dentes/raízes cariadas ou fraturadas, ou 
dentes muito desgastados 

4 ou + Dentes/raízes cariadas ou fraturadas, ou 
dentes muito desgastados, ou menos de 4 dentes 

naturais 

 

   Próteses Dentárias              

          Sim/Não 

Sem dentes ou áreas 
fraturadas, próteses usadas 

regularmente 

1 Área/dente fraturado ou próteses 
usadas apenas por 1-2 horas diárias, 

próteses mal adaptadas 

Mais do que 1 área/dente fraturado, sem prótese ou 
não uso da mesma, prótese solta e a precisar de 

fixador. 

 

Higiene Oral 

Cavidade oral e dentição 
natural/próteses dentárias 
limpas e sem partículas de 

alimentos ou tártaro 

Resíduos alimentares/tártaro/placa bacteriana em 
1-2 áreas da cavidade oral ou dentição 

natural/próteses dentárias; halitose (mau 
hálito) 

Resíduos alimentares/tártaro/placa bacteriana na 
maior parte da cavidade oral ou dentição 

natural/próteses dentárias; halitose grave (mau 
hálito) 

 

Dor dentária 
Sem sinais comportamentais, 

verbais ou físicos de dor 

Com sinais verbais e/ou comportamentais 
de dor, tais como expressão facial, morder 
os lábios, recusa alimentar, agressividade 

Com sinais físicos de dor (edema da bochecha ou 
da gengiva, dentes fraturados, úlceras), bem como 

sinais verbais e ou comportamentais (expressão 
facial, recusa alimentar, agressividade) 

 

□ Encaminhe o utente para avaliação com um dentista e ou estomatologista  
□ Utente e/ou família/responsável recusam tratamento dentário  
□ Completar o Plano de Cuidados de Higiene Oral e iniciar intervenções de cuidados de higiene oral para o utente  

□ Reavaliar a saúde oral do utente no dia: ––––/––––/–––– 

 
Pontuação            
Total:                  --------- 
                               16 
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Apêndice 10 - Manual de instruções 

 

Manual de instruções 

 

O Oral Health Assessment Tool (OHAT) (Chalmers, et al., 2005) é um 

instrumento que avalia a condição oral dos utentes institucionalizados e poderá 

ser aplicado por qualquer profissional de saúde instruído para este 

procedimento. 

Para a avaliação é necessária a folha de registo e recomenda-se o uso 

de uma lanterna e de uma espátula ou escova de dentes. 

Neste instrumento são avaliados 8 itens: lábios, língua, gengivas e tecidos 

moles, saliva, dentição natural, próteses dentárias, higiene oral e dor. 

 

Na folha de registo poderão ser rodeados os termos que mais se 

adequam a cada caso e os itens são cotados de acordo com a seguinte 

legenda: 

0: saudável 

1: Com alterações 

2: Não saudável 

No final, somam-se as pontuações das 8 categorias obtendo-se uma 

pontuação total que pode variar de 0 a 16 pontos. Desta forma, quanto maior 

for a pontuação, pior será a condição oral do avaliado.  

A pontuação individual de cada item deve ser analisada e o avaliador 

deverá encaminhar para outros profissionais, nomeadamente para um Médico 

Dentista ou Estomatologista, caso se justifique. 

A avaliação deve ter por base as seguintes imagens exemplificativas do 

instrumento original.  
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Lábios 

Saudável Com alterações Não saudável 
Regulares, rosados, húmidos 

 

 

 

 

Secos, gretados ou 

avermelhados nas 

comissuras 

 

 

Com edema ou nódulos; 

manchas brancas ou 

vermelhas/úlceras; com 

sangramento/úlceras nas 

comissuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua 

Saudável Com alterações Não saudável 
Rugosidade normal, húmida 

e rosada 

 

 

 

 

 

 

Irregular, fissurada, 

avermelhada, com 

revestimento  

Manchas vermelhas e/ou 

brancas, com úlceras, 

edemaciada 
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Gengivas e tecidos moles 

Saudável Com alterações Não saudável 
Rosadas, húmidas, regulares, 

sem sangramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secas, brilhantes, rugosas, 

avermelhadas, edemaciadas, 

com 1 úlcera/ferida sob a 

prótese dentária  

Edemaciadas, com 

sangramento, com úlceras, 

manchas brancas/vermelhas, 

com eritema generalizado 

sob a prótese dentária 

 

 

 

 

 

 

Saliva 

Saudável Com alterações Não saudável 
Tecidos húmidos, saliva 

líquida e fluida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecidos secos e viscosos, 

diminuição de saliva, o 

utente refere sensação de 

boca seca 

Tecidos ressequidos e 

avermelhados, pouca 

quantidade ou ausência de 

saliva, saliva espessa, o 

utente refere sensação de 

boca seca 
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Dentição natural 

Saudável Com alterações Não saudável 
Sem dentes/raízes cariadas 

ou fraturadas 

 

 

 

 

1 - 3 Dentes/raízes cariadas 

ou fraturadas, ou dentes 

muito desgastados   

4 ou + Dentes/raízes 

cariadas ou fraturadas, ou 

dentes muito desgastados, 

ou menos de 4 dentes 

naturais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próteses dentárias 

Saudável Com alterações Não saudável 
Sem dentes ou áreas 

fraturadas, próteses usadas 

regularmente 

 

1 Área/dente fraturado ou 

próteses usadas apenas por 

1-2 horas diárias, próteses 

mal adaptadas  

Mais do que 1 área/dente 

fraturado, sem prótese ou 

não uso da mesma, prótese 

solta e a precisar de fixador  
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Higiene oral 

Saudável Com alterações Não saudável 
Cavidade oral e dentição 

natural/próteses dentárias 

limpas e sem partículas de 

alimentos ou tártaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduos 

alimentares/tártaro/placa 

bacteriana em 1-2 áreas da 

cavidade oral ou dentição 

natural/próteses dentárias; 

halitose (mau hálito) 

Resíduos 

alimentares/tártaro/placa 

bacteriana na maior parte da 

cavidade oral ou dentição 

natural/próteses dentárias; 

halitose grave (mau hálito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dor dentária 

Saudável Com alterações Não saudável 
Sem sinais 

comportamentais, verbais 

ou físicos de dor 

 

 

 

 

 

 

Com sinais verbais e/ou 

comportamentais de dor, 

tais como expressão facial, 

morder os lábios, recusa 

alimentar, agressividade 

Com sinais físicos de dor 

(edema da bochecha ou da 

gengiva, dentes fraturados, 

úlceras), bem como sinais 

verbais e ou 

comportamentais (expressão 

facial, recusa alimentar, 

agressividade) 
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Anexos 

Anexo 1 - Autorização da Comissão de Ética da Unidade de Investigação em 

Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de Enfermagem 

de Coimbra 
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Anexo 2 – The Oral Assessment Tool – artigo original 
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The Oral Health Assessment Tool – Validity and reliability

JM Chalmers,* PL King,† AJ Spencer,‡ FAC Wright,§ KD Carter*

Abstract
Background: The Oral Health Assessment Tool
(OHAT) was a component of the Best Practice Oral
Health Model for Australian Residential Care study.
The OHAT provided institutional carers with a
simple, eight category screening tool to assess
residents’ oral health, including those with
dementia. This analysis presents OHAT reliability
and validity results.
Methods: A convenience sample of 21 residential
care facilities (RCFs) in urban and rural Victoria,
NSW and South Australia used the OHAT at
baseline, three-months and six-months to assess
intra- and inter-carer reliability and concurrent
validity.
Results: Four hundred and fifty five residents
completed all study phases. Intra-carer reliability for
OHAT categories: percent agreement ranged from
74.4 per cent for oral cleanliness, to 93.9 per cent
for dental pain; Kappa statistics were in moderate
range (0.51-0.60) for lips, saliva, oral cleanliness,
and for all other categories in range of 0.61-0.80
(substantial agreement) (p<0.05). Inter-carer
reliability for OHAT categories: percent agreement
ranged from 72.6 per cent for oral cleanliness to
92.6 per cent for dental pain; Kappa statistics were
in moderate range (0.48-0.60) for lips, tongue,
gums, saliva, oral cleanliness, and for all other
categories in range of 0.61-0.80 (substantial
agreement) (p<0.05). Intraclass correlation
coefficients for OHAT total scores were 0.78 for
intra-carer and 0.74 for inter-carer reliability.
Validity analyses of the OHAT categories and
examination findings showed complete agreement
for the lips category, with the natural teeth, dentures,
and tongue categories having high significant
correlations and percent agreements. The gums
category had significant moderate correlation and
percent agreement. Non-significant and low
correlations and percent agreements were evident
for the saliva, oral cleanliness and dental pain
categories.

INTRODUCTION
Within the increasing older population, there is a

significant group at very high risk of developing
complex oral diseases and dental problems –
institutionalized older adults in residential care
facilities.1-6 The abundant medical, medication,
functional, cognitive, social and financial problems of
this group of high risk older adults are associated not
only with the development of oral diseases, such as
dental caries, but with the many barriers they
encounter in accessing adequate dental care.
Researchers have endeavoured to quantify the barriers
that frequently impede residents’ access to dental
treatment, and an abundance of literature has trialed,
recommended, and reviewed a great variety of oral
hygiene care strategies, programmes, and staff
educational/training initiatives.7-21 However, very little
of this research has evidenced long-term maintenance
or improvement of residents’ oral health status. Many
dental professionals continue to struggle to provide
dental treatment, institute preventive oral care
recommendations, and reduce the progression of caries
and other oral diseases and conditions for
institutionalized patients, especially those with
dementia. A multiple case-study analysis by MacEntee
et al.22 for managing strategies for the provision of oral
health care to residents has identified three common
components: oral hygiene care, dental treatment, and
regular oral assessment, and concluded that ‘the
solution to high-quality oral health services in long-
term care facilities may be considerably more complex

Conclusion: The Oral Health Assessment Tool was
evaluated as being a reliable and valid screening
assessment tool for use in residential care facilities,
including those with cognitively impaired residents.

Key words: Nursing facilities, geriatric dentistry,
assessment tool, older adults.
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than simply providing on-site services, routines, and
resources’, and that ‘crisis management was an
inefficient and ineffective way in which to organize a
service’.22,23 Central to the development of a successful
residential care dental service was a ‘regular system of
oral assessments for all residents’ using ‘an explicit,
systematic, and routinized assessment plan’.23

A recent systematic review of oral hygiene care for
adults with dementia in residential aged care facilities
by Pearson and Chalmers discussed a variety of issues
concerning the assessment of residents’ oral health.24

Oral health assessment relies on a person’s ability to
self-report any dental symptoms which is problematic
for many residents, especially those with cognitive
impairment. Delineation is required between a
comprehensive dental examination conducted by a
qualified dentist (using visual and tactile evaluation of
all oral structures and hard and soft tissues using
specific extraoral and intraoral light sources and dental
equipment), and a dental assessment screening by a
carer, nurse, allied health professional or medical
practitioner (using an extraoral light source but not the
use of any intraoral light sources or specific dental
equipment such as a mouth mirror).24 Oral health
indices for use by dentists and dental hygienists with
older adults have been developed, but these are not
suitable for non-dental professionals to use.24 Indeed,
oral assessment screening tools have been developed for
use by non-dental professionals with established
validity and reliability.24 However, these are mainly
focused on hospitalized and rehabilitation patients in
settings such as intensive care and cancer units, and
have not been trialed in residential care settings with
cognitively impaired residents.24

In an ideal situation, all residents would have a
dental examination by a dentist upon admission to a
facility (or shortly thereafter), and at regular intervals
afterwards. Best-practice has indicated that these
examinations should be supplemented with oral health
assessments and screenings by trained nurses and
carers. Further, there may be situations in which there
are no dentists located in the area (especially some rural
areas), there is no dentist that can provide dental
examinations at the facility on a regular basis, or
residents cannot afford to pay for a dental examination
by a dentist. Social, political and health care policies
and practices differ across states and countries, and will
dictate who can provide residents’ dental examinations
and assessments at various intervals.

Research has been conducted on providing
educational programmes for carers working in
residential care facilities, but little has specifically
addressed the actual assessment of residents’ oral
health status by the carers.25-26 Oral assessment tools for
use in residential care facilities have been published, but
few were validated or had reliability assessed.27 The
only published, comprehensive, oral health assessment
tool developed specifically for use by carers for
residents in residential care facilities, especially for

residents with moderate-severe dementia, was the
Kayser-Jones Brief Oral Health Status Examination
(BOHSE).28 Other oral mucosal or oral hygiene tools
have been developed, but these do not provide a
comprehensive screening for oral health.24 Further
trialing using a modified BOHSE (termed the Oral
Health Assessment Tool (OHAT)) was conducted
nationally during 2003 in an Australian institutional
setting with the Department of Health and Ageing.29

The BOHSE was modified to simplify the categories
and their content. Therefore, assessment was
considered a screening, and could be conducted by a
range of residential care staff from Registered Nurses to
Personal Care Attendants.

To further investigate the use of this oral screening
assessment tool for residents of residential care
facilities, the Best-Practice Oral Health Model for
Residential Care study was conducted to investigate
the: (1) development of dental policies and procedures;
(2) use and assessment of the reliability and validity of
a modified version of the BOHSE,28 termed the OHAT;
and (3) use of an Oral Hygiene Care Plan (OHCP)
developed as part of an evidence-based oral health
protocol for carers of dependent older adults.14 This
analysis focused on the study aim of testing the
reliability and validity of the use by carers of the OHAT
over a six-month period in Australian residential care
facilities.

MATERIALS AND METHODS
This research was implemented in three Australian

States: NSW, Victoria, and South Australia, with a key
geriatric dental researcher coordinating the data
collection in each State. From the available list of
accreditation assessments for Commonwealth-funded
residential aged care facilities in each of these States
(Commonwealth Department of Health and Aged
Care), a convenience sample of the 50 highest-ranked
facilities was selected and 23 individual facilities were
approached to participate (South Australia – three
urban and three rural; NSW – three urban and four
rural; Victoria – six urban and four rural). No facilities
refused to participate at the commencement of the
project. However, two urban facilities in NSW did not
continue participation after baseline data collection,
and their data has not been included in analyses for this
study. In total, 21 residential care facilities in the three
States completed the project. Approval was obtained
from the appropriate administrators/Directors of
Nursing at each residential care facility, and where
required by the Human Research Ethics Committee for
any affiliated Regional Health Organizations, as well as
by The University of Adelaide Human Research Ethics
Committee (National Health and Medical Research
Council guidelines applied). All residents living at each
facility at baseline were offered participation in the
project. All appropriate persons/guardians were
contacted by telephone and mail to obtain written
consent to participate. Follow-up procedures to obtain
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consent were those as used in previous oral
epidemiological nursing home research, and included a
mailing followed where required by an in-person or
telephone conversation.3

A liaison person from each residential care facility
was designated to assist with the project. The liaison
person obtained the following details from
participating residents’ care plans and medical records
including their date of birth, gender, date of admission
to the facility, general medical conditions, and any
diagnosed dementia (as per the questionnaire used in
The Adelaide Dental Study of Nursing Homes).3 Each
liaison person was given a study protocol and a log
sheet to monitor the collection of data during the study.
The great majority of staff participating in the study
were Personal Care Attendants, with some Registered
Nurses, Enrolled Nurses, and Nurse Assistants also
participating – these were all termed ‘carers’ in this
study.

Feedback from residential care staff in the piloting
stage of this study indicated that the BOHSE was too
complicated and took too long to complete. Thus,
during OHAT development, the BOHSE was simplified
for practical use by a more diverse range of carers in
residential care facilities, and to facilitate assessment of
residents with dementia.14,28

The original BOHSE tool with 10 categories was
modified in three ways. Firstly, by eliminating the
categories for lymph nodes and pairs of teeth in
chewing position. Secondly, by combining the tissue
and gum categories, and thirdly, by adding a category
for the assessment of behavioural problems and pain
related to oral and dental problems. Also, a trigger for
referral to a dentist was added. Thus, the final OHAT
used in this study had eight categories. A score of
0=healthy, 1=oral changes, or 2=unhealthy was given in
each of the assessment categories, and a score over the
eight categories was summed to give a total score. This
tool was used by carers for all residents in each facility
at baseline and at the following regular intervals at
baseline, three-months, and six-months. Residents were
usually screened on a chair or bed in their rooms.

The numbers of carers selected varied according to
the number of residents participating at each facility,
and the enthusiasm of the facility, with some facilities
requesting all staff to participate and conduct OHATs.
At baseline a focus group and a three-hour training
programme was completed with carers at each facility;
this was in accordance with the BOHSE instrument.28

This included a calibration session for the OHAT. At
the completion of the project comprehensive practical
oral hygiene care training was offered to all staff of all
facilities.

To evaluate the appropriateness and effectiveness of
the OHAT, qualitative focus groups were held with
carers at each residential care facility at baseline, three-
months and six-months using key questions to facilitate
discussion. At three-months and at six-months a
questionnaire was also given to carers at the focus

groups concerning their use of the OHAT. The
questionnaire contained 12 questions for the OHAT
with a four-point Likert response scale from strongly
disagree to strongly agree.14 Another question estimated
the average time taken to complete the OHAT. An
open-ended question also asked for comments
concerning any problems encountered with the OHAT.

Reliability assessments of the tool were made using
duplicate administration of the OHAT by the carers on
randomly selected residents at each of the facilities at 
three-months. Reliability was assessed as per the
BOHSE procedures.28 Pads of 50 coloured duplicate
OHCP-reliability forms (white/yellow) were distributed
to liaison persons. The top white form was returned
upon completion to the researchers, while the yellow
duplicate form was retained by the nursing facility to be
placed in the resident’s record. Intra-carer reliability
was assessed by the carer re-examining a group of the
same residents again. Inter-carer reliability was assessed
by ensuring that each resident was examined by a
second carer. Duplicate administration of the tool was
made within 48 hours of the original assessment.

Content and face validity of the original BOHSE
items and its subsequent usefulness in another
institutionalized population of older adults with
dementia did reflect a high level of content validity.28,30

The content validity of the OHAT was developed using
the systematic review of the literature concerning oral
assessment tools and by consultation during the
piloting stage with numerous peers in geriatric
dentistry, dementia care, and residential aged care
including dentists, registered nurses, directors of
nursing, dental hygienists, and personal care attendants
in both Australia and the USA.14,24 Suggestions and
comments by these peers were reviewed and
incorporated into the final OHAT. Concurrent validity
assessment of the OHAT was conducted by one
calibrated qualified dentist (JC) who completed
comprehensive oral epidemiological dental
examinations on 21 participants to assess dental pain
and behavioural problems, oral mucosal lesions,
denture status, tooth status and plaque accumulation
using standardized assessments and indices (as further
detailed in data analysis section).

Data management and analysis was conducted using
SPSS Version 12.0. Descriptive statistics were used to
quantify: carers’ questionnaire results from the focus
groups and the scores (both total and for individual
components) from the administration of the OHATs
over the three study phases. Qualitative review was
undertaken of written comments on carers’
questionnaires and of transcripts of focus groups
discussions, in which recurrent themes were identified. 

Reliability assessments for the stability of the OHAT
were assessed in a test-retest of residents using percent
agreement and Cohen’s Kappa Statistic for the
individual categories and Intraclass correlation for the
total score.31,32 The Kappa statistic indicated the degree
of departure between the actual observed percent



agreement and chance agreement, and was not
weighted. In the interpretation of the Kappa statistic,
values under 0.00 were considered poor, 0.20 slight,
0.21-0.40 fair, 0.41-0.60 moderate, 0.61-0.80
substantial and 0.81-1.0 almost perfect agreement.33

Concurrent OHAT validation was undertaken by
comparing results from a visual and tactile dental
examination of 21 residents using standard criteria by
a qualified dentist (JC) to OHAT category responses:
oral cleanliness category with Plaque Index (Silness and
Loe – this was also extended to dentures)34; saliva
category with a clinical evaluation of dry mouth; lips,
tongue, gums and tissues categories with the presence
of oral lesions (WHO)35; dentures category with
denture assessment (Rise)36; natural teeth category with
tooth status (NIDR)37; and dental pain/behaviour
category with self-reported pain and a list of problems
with oral hygiene care from The Adelaide Dental Study
of Nursing Homes.3 Percent agreement and Pearson
correlation were analyzed for each comparison, using a
significance level of p<0.05.

RESULTS
In the 21 facilities who completed the study, 534

residents participated at baseline, with 455 residents
completing all three study phases. The data collected
from the two facilities who commenced at baseline but
then withdrew from the study were not included. There
were no significant differences between deceased
participants and those who completed the study for
having a diagnosed dementia, Resident Classification
Scale score, or for type of consent needed. However, the
deceased participants did have a significantly higher
mean baseline OHAT score (p<0.05). Mean age of the
455 residents who completed all three phases was 82.1
years, 56.5 per cent had a diagnosed dementia, and
88.9 per cent were Resident Classification Scale
categories 1-4 (most dependent).

Table 1 presents the OHAT score distribution for
individual categories over the six-month study period.
Across the study period, score distribution remained
stable. The first four categories of lips, tongue, gums
and tissues and saliva had similar distributions
throughout the study period, with approximately three-
quarters or more of residents scoring ‘0’, and only a
small percentage of residents scored ‘2’.

Scores were distributed differently for the categories
of natural teeth, dentures and oral cleanliness, with
approximately half of the residents scoring ‘0’ and over
14 per cent scoring ‘2’. Ninety per cent or more of
residents over the study period scored ‘0’ for the dental
pain category over the study period.

Table 2 presents the percentage distribution of
OHAT total scores over the study period for all
residents. There were no significant differences in this
percentage distribution at the three data collection
times during the study period. Table 3 presents mean
OHAT scores over study period for all residents for
category and total scores. There were no significant
differences in category scores. However, the mean total
OHAT scores decreased significantly from the baseline
score over the study period. Mean OHAT scores were
2.71 at baseline, 2.5 at three-months, and 2.4 at six-
months.

Table 4 presents the intra-carer and inter-carer
reliability for individual OHAT categories and total
score. There were no significant differences for having
a diagnosed dementia, Resident Classification score,
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Table 1. OHAT score distribution at baseline (B), three-months (3), and six-months (6) (n=455) (%)
Category Score Score Score

0 1 2
B 3 6 B 3 6 B 3 6

Lips 71.6 70.8 72.5 28.1 28.6 27.5 0.2 0.7 0.0
Tongue 74.7 74.1 76.3 23.3 24.6 22.2 2.0 1.3 1.5
Gums and tissues 76.0 79.8 83.3 19.1 16.0 13.6 4.8 4.2 3.1
Saliva 86.8 86.8 87.5 11.9 13.0 11.6 0.2 0.2 0.9
Natural teeth 50.5 53.4 56.3 27.2 25.4 25.7 22.3 21.2 18.0
(n=305 (B); 311 (3); 327 (6))
Dentures 58.7 63.0 65.3 25.7 21.2 18.8 15.5 15.9 15.9
(n=373 (B); 365 (3); 389 (6))
Oral cleanliness 48.8 53.0 53.6 36.9 38.2 35.4 14.3 8.8 11.0
Dental pain 90.8 91.4 90.5 4.8 6.4 7.0 4.4 2.2 2.4

Table 2. Percentage distribution of OHAT total scores
over study period for all residents (n=455)

Total score (%)
Time period 0-3 4-8 9+

Baseline 72.3 26.4 1.3
Three-month 70.5 26.4 3.1
Six-month 74.3 23.5 2.2

No sig diff p>0.05 chi-square test.

Table 3. Mean OHAT scores over study period for all
residents (n=455)
Category Mean Mean Mean

Baseline score three-month score six-month score

Lips 0.29 0.30* 0.27*
Tongue 0.27 0.27* 0.25*
Gums and tissues 0.29 0.24* 0.20*
Saliva 0.16 0.13* 0.13*
Natural teeth 0.72 0.68* 0.62*

(n=305) (n=311) (n=327)
Dentures 0.57 0.53* 0.51*

(n=373) (n=365) (n=389)
Oral cleanliness 0.65 0.56* 0.57*
Dental pain 0.14 0.11* 0.12*
Total score 2.71 2.50* 2.4**

*sig p<0.01 between baseline and three-month total scores.
**sig p<0.01 between baseline and six-month total scores.
(nb., no sig. differences between three- and six-month scores).
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consent type between participants who completed all
three phases and those who deceased after three-
months (and did not complete the six-month study
phase). Thus, Table 4 includes reliability data for 485
residents: the 455 residents who completed all three
study phases plus an additional 20 residents who
completed the first two study phases but had deceased
by the third study phase at six-months. Intra-carer
percent agreement for individual categories ranged
from a low of 74.4 per cent for oral cleanliness, to a
high of 93.9 per cent for dental pain and 96.6 per cent
for referral to dentist. Intra-carer Kappa statistics were
in the moderate range (0.51-0.60) for lips, saliva, oral
cleanliness and referral to dentist. All other categories
had an intra-carer Kappa statistic in the range of 0.61-
0.80 indicating substantial agreement. The correlation
coefficient for intra-carer total OHAT score was 0.78.
All intra-carer analyses were statistically significant.
Inter-carer percent agreement for individual categories
ranged from a low of 72.6 per cent for oral cleanliness
to a high of 92.6 per cent for dental pain and 96.8 per
cent for referral to dentist.

Inter-carer Kappa statistics were in the moderate
range (0.48-0.60) for lips, tongue, gums, saliva, oral
cleanliness, and referral to dentist. All other categories
had an inter-carer Kappa statistic in the range of 0.61-

0.80 indicating substantial agreement. The correlation
coefficient for inter-carer total OHAT score was 0.74.
All inter-carer analyses were statistically significant.

Table 5 presents the percent agreement and
correlation coefficients for OHAT categories and
associated dental examination findings for 21 residents.
There was complete agreement on scoring for the lips.
Natural teeth, dentures, and tongue had the highest
significant correlations and high percent agreements,
and the gums also had a significant but lower
correlation. Non-significant and low correlations and
percent agreements were evident for saliva, oral
cleanliness and dental pain. In particular the dentist
ratings of plaque accumulation were much higher than
those reported on the OHAT.

Table 6 presents responses to the focus group
questionnaire from participating RCF care staff. The
great majority of carers agreed or strongly agreed with
the statements concerning the use and completion of
the OHAT. A distinct subgroup of these participants
responded that they did not have adequate time to learn
about the OHAT, and some were not able to complete
the dental pain category. Three-quarters of the focus
group questionnaires were completed at the three-
month focus groups and one-quarter at the six-month
focus groups. There were no statistically significant

Table 4. Intra-carer and inter-carer reliability for individual OHAT categories and total scorea

Category Intra-carer (n=485) Inter-carer (n=485)

Percent agreement Kappa statistic Percent agreement Kappa statistic

Lips 79.8 0.52* 78.1 0.48*
Tongue 84.6 0.61* 80.4 0.53*
Gums and tissues 90.5 0.71* 86.1 0.57*
Saliva 88.8 0.51* 86.9 0.48*
Natural teeth 80.6 0.70* 77.9 0.66*
Dentures 83.7 0.70* 80.9 0.65*
Oral cleanliness 74.4 0.56* 72.6 0.54*
Dental pain 93.9 0.66* 92.6 0.62*
Referral to dentist 96.6 0.51* 96.8 0.47*

Intra-carer Inter-carer
IntraClass correlation IntraClass correlation

coefficient coefficient
Total score 0.78* 0.74*
aPlease note that 30 residents who completed three-months data collection but who deceased before six-month data collection have been included
in these reliability analyses (n=455+30=485).
*p<0.001.

Table 5. Percent agreements (%) and Pearson correlations (C) between OHAT categories and associated dental
examination findings (Assessments and Indices) (n=21)

WHO Clinical Decayed Rise Problems
OHAT oral dry mouth tooth denture Plaque with oral
Category mucosal evaluation status assessment Index hygiene

lesions care

% C % C % C % C % C % C

Lips 100 1.0*0
Tongue 95.2 0.80*
Gums and tissues 85.7 0.60*
Saliva 57.1 0.07
Natural teeth 86.7 0.88*
Dentures 92.3 0.94*
Oral cleanliness 42.9 0.15
Dental pain 85.7 -0.1

*p<0.01.



differences among responses from the three- and six-
month participants. Mean reported time taken to
complete the Oral Health Assessment Tool was 7.8
minutes (minimum time taken = 1 minute; maximum
time taken = 30 minutes) (SD=5.6).

Thirty-seven respondents made comments
concerning ‘problems you have been having when using
the Oral Health Assessment Tool’, seven of these stated
they had ‘no problems’. The main themes identified
from these focus group questionnaire comments and
from transcripts of focus groups discussions were: (1)
the ease of integration of the OHAT varied from
difficulty ‘timing it to fit in between residents’ meals
and outings’ to ‘it is now a part of our regular care’; (2)
some carers would have liked more OHAT training to
increase their confidence, especially ‘with behaviourally
difficult residents and some type of video or written
material to keep for reference’; (3) inadequate
understanding of three OHAT categories was expressed
for ‘assessing dental pain in residents with dementia’
and ‘saliva and gum sections’; (4) an evaluation section
was requested ‘at the end of the OHAT’; (5) several
areas on the OHAT were ‘missing information – no
halitosis section and need somewhere to write if
resident has natural teeth, dentures or both’; and (6)
resident issues were a focus of many comments,
especially the ‘more demented residents who can’t give
information, who may not open their mouth, who
don’t understand what is happening and who take
longer to do’, as well as ‘residents with dentures are
easier and it was harder with natural teeth’.

DISCUSSION
The quantitative and qualitative data from both this

study and previous BOSHE studies supported that the
OHAT was a reliable and valid tool for use in residential
care facilities, including those with cognitively impaired

residents. Kayser-Jones who developed the BOHSE
recommended that ‘replication of the study in multiple
sites is recommended’.28 Thus, rather than directly
recommending the BOHSE for use in Australian Aged
Care, considerable peer, professional and industry input
was considered in a pilot study which resulted in the
development of a modified version of the BOHSE,
termed the OHAT in this study. Such methodology
enabled the simplification of the assessment tool, whilst
maintaining the integrity, validity and indeed improving
the reliability of the original BOHSE. It was important to
ensure that the OHAT was able to be used by all staff
ranging from Personal Care Attendants to Registered
Nurses. As has been stated internationally ‘oral
assessment is recommended on admission to residential
care using criteria which are client centred and which can
be used by all grades of staff’.38 All BOHSE studies to
date also used a convenience sample, but this was the
largest sample used to date. The self-reported mean time
taken to complete the OHAT in this study was slightly
shorter (mean = 7.8 minutes) than that reported by
observation in other BOHSE studies (mean = 8.7
minutes). However, this was expected as the OHAT has
fewer categories than the original BOHSE. Mean OHAT
scores (range mean scores 2.4-2.7 over the study period)
were also lower than reported mean BOHSE scores
(mean = 3.75), as would be expected as the OHAT
possible total score was 16 and the BOHSE possible total
score was 20 due to the varying numbers of categories.

Intra-carer reliability percent agreement and Kappa
statistics for individual categories and correlations for
total scores were very similar to those reported in the
previous studies or even higher in this study.28,30 Inter-
carer reliability for categories and total score were
generally higher in this study than in previous studies.
The previous studies were conducted at one point in
time, whereas this study was conducted over a longer
time period. Thus, participants had more time to
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Table 6. Responses to focus group questionnaire (%) (n=60)
Oral Assessment Tool Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree

1. I feel knowledgeable and prepared to use the
Oral Assessment Tool 0.0 3.3 68.3 28.3

2. Using the Oral Assessment Tool improves my ability to detect
dental pain and problems in residents’ mouths 1.7 0.0 65.0 33.3

3. I had enough time to learn about the Oral Assessment Tool
before it was implemented 1.7 18.3 61.7 18.3

4. I feel supported in my efforts to implement the
Oral Hygiene Care Plan for residents 0.0 0.0 75.0 25.0

5. I am able to complete the ‘lips’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 0.0 63.3 36.7

6. I am able to complete the ‘tongue’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 0.0 71.7 28.3

7. I am able to complete the ‘gums and tissues’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 1.7 73.3 25.0

8. I am able to complete the ‘saliva’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 0.0 75.0 25.0

9. I am able to complete the ‘natural teeth’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 6.7 65.0 28.3

10 I am able to complete the ‘dentures’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 0.0 68.3 31.7

11. I am able to complete the ‘oral cleanliness’ category of the
Oral Assessment Tool 0.0 0.0 73.3 26.7

12. I am able to complete the ‘dental pain’ category of the
Oral Assessment Tool 5.1 6.8 69.5 18.6
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become familiar with the OHAT before reliability was
evaluated. Although in this and previous studies the
content and face validity of the BOHSE and OHAT
were established, adequate concurrent validity was not
established for several categories. These were the same
categories that participants reported difficulties with in
qualitative questionnaires and focus groups in this
study, and were also problematic in other oral
assessment tool studies which reported comprehensive,
long-term training requirements for their valid and
reliable use and the weighting of the Kappa statistic to
achieve a high level of reliability.24 Future research and
training initiatives with these tools will need to focus on
improvement in the categories of saliva, oral
cleanliness, and dental pain. As similar issues have
arisen in the use of oral assessment screening tools in
other acute and rehabilitative care settings, future
research could reflect on the challenges encountered in
these other geriatric settings.24

In the initial BOHSE study nurses found the tongue
examination with gauze and light ‘challenging’, as was
the use of the tongue blade – thus their use was not
continued in the OHAT study. Indeed, the OHAT was
clearly indicated for use only as a screening assessment
tool which used no ‘special dental equipment’, with the

exception of clean gloves and the best available
extraoral natural or artificial light source. Use of an
oral assessment tool for screening of residents’ oral
health can increase staff’s interest in dental issues, and
also can be used to monitor residents’ oral health, to
evaluate oral hygiene care interventions, to act as a
trigger to call in a dentist when required, to assist with
residents’ individualized oral hygiene care planning and
to assist with triaging and prioritization of residents’
dental needs (these are especially important initiatives
when attendance of dental professionals to the facility
is limited or financially costly).24 Although OHAT
training was provided to these carers participating in
this study, comments indicated that they wanted a 
‘re-usable’, tangible and visual training resource that
they could refer to and easily access; such suggestions
included a CD ‘training program’, visual prompts for
the OHAT and OHCP that could be placed in residents’
records, oral hygiene care interventions that could be
placed inside residents’ cupboards, and ‘dental
handover sheets’ for changes of shifts. These resources
are continuing to be developed by the authors.

There were several improvements made to the
OHAT from the data and comments obtained in this
study, including the ‘missing information’ such as

Fig 1. Oral Health Assessment Tool (OHAT) for Dental Screening (modified from Kayser-Jones et al (1995) by Chalmers (2004)).

Resident:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Completed by:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Date:––––/––––/––––

Scores – You can circle individual words as well as giving a score in each category
(* if 1 or 2 scored for any category please organize for a dentist to examine the resident)

Category 0 = healthy 1 = changes* 2 = unhealthy* Category scores

Lips smooth, pink, moist dry, chapped, or red at corners swelling or lump, white/red/ulcerated
patch; bleeding/ulcerated at corners

Tongue normal, moist patchy, fissured, red, coated patch that is red and/or white,
roughness, pink ulcerated, swollen

Gums and tissues pink, moist, smooth, dry, shiny, rough, red, swollen, one swollen, bleeding, ulcers, white/red
no bleeding ulcer/sore spot under dentures patches, generalized redness

under dentures

Saliva moist tissues, watery dry, sticky tissues, little saliva tissues parched and red,
and free flowing present, resident thinks they very little/no saliva present, saliva

saliva have a dry mouth is thick, resident thinks they have
a dry mouth

Natural teeth no decayed or 1-3 decayed or broken teeth/ 4 + decayed or broken teeth/roots,
Yes/No broken teeth/roots roots or very worn down teeth or very worn down teeth, or

less than 4 teeth

Dentures no broken areas or 1 broken area/tooth or dentures more than 1 broken area/tooth,
Yes/No teeth, dentures only worn for 1-2 hrs daily, denture missing or not worn, loose

regularly worn, and or dentures not named, and needs denture adhesive,
named or loose or not named

Oral cleanliness clean and no food food particles/tartar/plaque food particles/tartar/plaque in most
particles or tartar in in 1-2 areas of the mouth or on areas of the mouth or on most of
mouth or dentures small area of dentures or halitosis dentures or severe halitosis

(bad breath) (bad breath)

Dental pain no behavioural, verbal, are verbal &/or behavioural are physical pain signs (swelling
or physical signs of signs of pain such as of cheek or gum, broken teeth,

dental pain pulling at face, chewing ulcers), as well as verbal &/or
lips, not eating, aggression behavioural signs (pulling at face,

not eating, aggression)

� Organize for resident to have a dental examination by a dentist
� Resident and/or family/guardian refuses dental treatment TOTAL
� Complete Oral Hygiene Care Plan and start oral hygiene care interventions for resident SCORE: 16
� Review this resident’s oral health again on Date:––––/––––/––––



halitosis and dentate status (Fig 1). Additional actions
were listed at the bottom of the OHAT, with any
further actions or outcomes to be individualized by
each facility for their specific documentation policies
and procedures. Such outcomes could include:
diminishing of residents’ dental problems;
documentation of improvement or decline of residents’
oral health status; numbers of referrals to dentists; and
dental examinations conducted by dentists.
Interventions could include: use of an oral hygiene care
plan (such as the OHCP which was also trialed in this
study)14; use of a short oral hygiene intervention list
that could be used on handover sheets daily; or a visual
diagram of the teeth and mouth for staff to make
comments and drawings on. Several interesting
comments highlighted the need for better integration of
care plans concerning dental, nutritional, mealtime,
and swallowing issues. The replication and
dissemination of care plan information in facilities is a
challenge in residential care, but it is important that
dental issues be incorporated into future changes in
aged care documentation.29

The qualitative and quantitative data substantiated
that carers’ involvement in maintenance of residents’
oral health was improved by the use of the Oral Health
Assessment Tool, even with the more than half of
participants who were cognitively impaired. Carers
found the OHAT user-friendly and as was stated by
many of the study participants ‘it was very interesting
and we (RCF staff) looked better than we would
normally look’. Increased advocacy for and interest in
dental issues in the residential care facilities was evident
both during and at the end of the study period with
‘this (is) now infiltrating among staff so that it is second
nature’ and ‘we are now doing a dental audit for all
new residents’. These positive responses from staff
exemplified that many residential care facilities
embraced the focus on oral health, and that ‘everyone
knows it is an issue that needs to be looked at’.
Interestingly, similar comments from residential care
facilities concerning dental issues were also made in
two other recent reports.29,39

However, it was also very important to note that not
all facilities embraced this study – there were two
facilities from the original sample of 23 that did not
complete this study, and two others who did complete
the study who were undergoing extensive re-building
and renovation. Even financial incentives could not
induce the two facilities who did not complete the study
to continue, as they felt they were too burdened with
physical and organizational issues at that time. In the
initial Kayser-Jones study, the workload of the
participating staff was reduced by 30 per cent when
doing study, whereas in this study staff’s time and
employment of extra staff was paid for.28 However, it is
important to note that even with these initiatives there
were problems with workload and time commitments
in both studies. Such considerations need to be
incorporated into any future clinical, research and oral
health promotional initiatives in the aged care industry. 

CONCLUSION
The OHAT was evaluated as being a reliable and

valid screening assessment tool for use in residential
care facilities, including those with cognitively impaired
residents. Further research with geriatric oral
assessment screening tools is needed in all settings to
investigate and trial the more challenging oral health
categories of saliva, oral cleanliness, and dental pain.
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