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“Cuidar  é  mais  que  um  ato:  é  uma  atitude.  Portanto,  
abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de  
desvelo.  Representa  uma  atitude  de  ocupação,  
preocupação,  de  responsabilização  e  de  envolvimento 
afetivo com o outro. Tudo o que existe e vive precisa ser  
cuidado para continuar a existir e a viver: uma planta, um 
animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra.”

Leonardo Boff 
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RESUMO
Este estudo teve como principal objetivo descrever a situação de saúde bucal 
da  população  idosa  da  faixa  etária  de  60  a  75  anos,  residente  em  cinco 
unidades asilares da região metropolitana de Fortaleza. A pesquisa teve como 
desenho um corte transversal de caráter descritivo, verificando a realidade de 
todos os idosos dessa faixa etária com um total de 160 idosos investigados. Foi 
realizado um levantamento epidemiológico investigando os índices CPOD para 
a  obtenção da situação de prevalência  e  severidade da doença cárie,  IPC 
(Índice Periodontal Comunitário) para verificar a condição periodontal e uso e 
necessidade de prótese para averiguar a extensão da mutilação dental  e a 
tentativa reabilitadora. Foi aplicado um questionário estruturado e padronizado 
sobre variáveis socioeconômicas, hábitos de higiene, acesso aos serviços e o 
índice GOHAI (Geriatric Oral Health Assement Index) que sonda a capacidade 
de  autopercepção  do  idoso  de  seus  problemas  bucais.  O  CPOD  médio 
encontrado  foi  de  29,6,  com  88,3%  de  dentes  excluídos,  56,9%  dos 
examinados  eram  desdentados  totais  bimaxilares,  em  relação  ao  uso  de 
próteses,  observou-se  que  58,8%  dos  entrevistados  não  usavam  prótese 
superior  enquanto  73,7%  dos  indivíduos  necessitavam  de  prótese  superior 
parcial ou total,  ao se analisar a arcada inferior constata-se que 74,4% não 
usavam prótese inferior e que 81,2% necessitavam desse tipo de prótese. O 
resultado do IPC permitiu visualizar a extensão de mutilados bucais pois 66,2% 
dos  entrevistados  não  apresentavam  nenhum  sextante  que  pudesse  ser 
codificado  pela  usência  de  dentes.  Dentre  os  examinados,  o  sextante  que 
esteve mais presente foi  o central  inferior,  15,6% dos entrevistados tiveram 
como maior código do IPC a presença de cálculo dental. O GOHAI médio da 
população  foi  de  34,4  revelando  que  apesar  de  todo  esse  quadro 
epidemiológico desfavorável, essa população avalia sua condição bucal como 
boa,  não  apresentando  maiores  dificuldades  para  realizar  tarefas  como 
alimentar-se, falar e relacionar-se com outras pessoas.
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ABSTRACT
ORAL HEALTH CONDITIONS OF INSTITUTIONALIZED ELDERLY IN 

FORTALEZA’S METROPOLITAN REGION
This study had as main purpose to describe the situation of the oral 

health of  old-aged people from 60 to 75 years old,  who live in five units of 

shelters of the metropolitan region of Fortaleza. The research had as a cross-

sectional desing with descriptive character, verifying the reality of all old-aged 

people from this age range with a total of 160 people investigated. A epidemic 

survey  was  accomplished  investigating  the  CPOD  indexes  to  obtain  the 

prevalent  and  severe  situation  of  the  caries  disease,  CPI  (Community 

Periodontal Index) to verify the periodontal condition, the use and necessity of 

prosthesis  to  inquire  the  extension  of  dental  mutilation  and  attempt  of 

rehabilitation. A structured and standardized questionnaire was applied about 

social-economic variables, hygiene habits, access to dental services and the 

GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment)  index which sounds the capacity 

and auto-perception of old-aged people and their mouth problems. The average 

CPOD found was 29.6, with 88.3% of excluded teeth, 56.9% of the examined 

people had no teeth in both maxillaries; concerning the use of prosthesis, it was 

noticed that  58.8% of  the people who were interviewed did  not  wear  upper 

prosthesis while 73.7% of these people needed partial or total upper prosthesis; 

analyzing the lower dental arch it was noticed that 74.4% did not use the lower 

prosthesis  and  that  81.2%  needed  this  kind  of  prosthesis.  The  IPC  result 

allowed a visualization of  the extension of mouth mutilated people because 

66.2% of people who were interviewed did not show any  problem that could be 

codified by the lack of teeth. Among the examined people, the most frequent 

problem was the mid-lower ,15.6% of the people interviewed had as the higher 

code  of  IPC  the  presence  of  dental  stone.  The  average  GOHAI  of  the 

population  was  34.4  revealing  that  despite  of  all  the  unpropitious 

epidemiological situation, this population estimates as good their oral condition, 

not  presenting  major  difficulties  to  accomplish  daily  tasks  such  as  to  feed 

themselves, to talk and to relate to other people.
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1. INTRODUÇÃO

A  longevidade  é  uma  das  grandes  conquistas  do  século  XX. 

Juntamente com a queda da natalidade, a longevidade vem ocasionando um 

drástico aumento da população idosa mundial. Esse envelhecimento, que já é 

um fato conhecido em países desenvolvidos, também se estende a países em 

desenvolvimento, sendo um dos principais fenômenos do final do século XX, 

com repercussões econômicas, sociais e familiares (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 1991).

Desde a década de 60, mais da metade da população com mais 

de 65 anos vivia em países de Terceiro Mundo, sendo o grupo etário que mais 

cresce  nos  países  menos  desenvolvidos.  Tal  é  a  rapidez  com  que  se 

processam as mudanças que o Brasil deverá passar, entre 1960 e 2025, da 16ª 

para a 6ª posição mundial em termos de números absoluto de indivíduos com 

60 anos ou mais. (KALACHE et all, 1987)

O envelhecimento populacional no Brasil resulta mais do declínio 

da  fecundidade  do  que  da  redução  das  taxas  de  mortalidade.  Houve  um 

aumento da esperança de vida de 2,6 anos, passando de 66 anos em 1991 

para 68,6 anos em 2000,  com as mulheres vivendo 7,8 anos mais que os 

homens  e  redução  na  taxa  de  incremento  demográfico  para  1.3%.(IBGE, 

2000).  Paralelamente  houve  um  decréscimo  na  proporção  de  jovens, 

diminuição  da  fecundidade  (2,2  filhos/mulher  em  idade  reprodutiva)  em 

decorrência  ao  maior  acesso  a  programas  de  planejamento  familiar.  Há 

quarenta anos, quem chegava aos 60 vivia, em média, mais cinco anos. No 

último censo do IBGE, de 1991, descobriu-se que a expectativa média de vida 

do sexagenário era superior a dezoito anos (IBGE, 1999).

O número  de  pessoas idosas com mais  de  65  anos subiu  de 

4,83% em 1991 para 5,85% (14 536 029) em 2000. Existem hoje no Brasil, 

quase 20 pessoas de 65 anos ou mais para cada crianças até 15 anos de 

idade,  resultado  que  reflete  a  influência  da  baixa  taxa  de  fecundidade 

associada com o aumento da esperança de vida da população. (IBGE, 2000) 
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No Brasil  o  declínio  da  mortalidade que deu início  à  transição 

demográfica foi  também determinado pela  ação médico-sanitária  do Estado 

nas primeiras décadas do século XX, através de políticas urbanas de saúde 

pública como a vacinação, higiene pública e outras campanhas sanitárias e, a 

partir  da  década  de  40,  pela  ampliação  e  desenvolvimento  tecnológico  da 

atenção médica na rede pública.  A introdução de técnicas diagnósticas e a 

descoberta  de  substâncias  e  métodos  terapêuticos  com  vistas  à  cura  ou 

controle  de  enfermidades  também  tiveram  importante  papel  no  sentido  de 

contribuir para o avanço desse perfil demográfico. (VERAS et all, 2001). 

Tomando com exemplo ilustrativo os Estados Unidos, a principal 

razão  do  aumento  dessa  população  foi  a  elevação  do  nível  de  vida  pela 

urbanização adequada das cidades, melhoria nutricional, aumento do níveis de 

higiene  pessoal,  melhores  condições  sanitárias  e  melhores  condições  no 

trabalho e residências. (KALACHE et all, 1987)

Pelo menos em 120 países, a expectativa de vida ao nascer se 

estende  além  de  60  anos,  com  média  global  de  66  anos  e  com  uma 

perspectiva de passar a 73 anos em 2025 nesta população. Iniciamos o novo 

século com a população idosa crescendo proporcionalmente quase oito vezes 

mais  que  os  jovens  e  quase  duas  vezes  mais  que  a  população  em geral 

(RAMOS, 1987). 

Em meados de 1960, o contingente de pessoas idosas com mais 

de 60 anos no Brasil, representava 4,7% da população, passando a 7,4% em 

1991 com uma forte tendência de crescimento. Estimativas para 2025 prevêem 

um aumento que deverá alcançar algo como 14% , na população com a faixa 

etária com 60 anos ou mais, que era da ordem de 5% em 1960, deve alcançar 

uma proporção de idosos semelhante à dos países desenvolvidos (RAMOS, 

1987). Até o ano 2020 a população na faixa de 0 a 14 anos apresentará um 

decréscimo de 2%. A faixa de 15 a 64 anos apresentará um acréscimo de 

105%,  e  na  de  65  anos  para  mais  haverá  um  aumento  de  250%.  Tais 

progressões  nos  obrigam  a  um  planejamento  para  o  atendimento  dessa 

crescente população que, já a partir do ano 2000, é claramente perceptível nos 

atendimentos ambulatoriais e dos consultórios particulares. (IBGE, 1995)
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O envelhecimento no Brasil é predominantemente um fenômeno 

urbano,  semelhante  a  outros  países  latino-americanos,  conseqüência  do 

movimento migratório resultante do processo de industrialização que a partir da 

década de 60 proporcionou um maior acesso ao saneamento e serviços de 

saúde resultando em queda da mortalidade precoce, o que preocupa é que a 

pobreza é uma amarga característica deste grupo populacional. (VERAS et all, 

2001).

Em 1995 para cada 100 mulheres com 60 anos ou mais, haviam 

81 homens  na mesma idade,  este  é  um dos grandes  problemas sociais  e 

econômicos  dessa  idade,  pois  as  mulheres  acabam  vivendo  mais  que  os 

homens e ao se tornarem viúvas têm mais dificuldade para casar novamente, 

são mais sozinhas, apresentam menores níveis de instrução e renda e maior 

freqüência  de  queixas  de  saúde  (CHAIMOWICZ,  1997).  Segundo  o  Censo 

2000, a população feminina acima de 60 anos de idade ainda é maioria – 55% 

(8 002 245). (IBGE, 2000)

O Nordeste que tinha uma população de idosos em torno dos 

5,0%, teve esta parcela elevada para 7,2% (IBGE, 1996). No Ceará registrou-

se  658.989  pessoas  de  60  anos  e  mais,  perfazendo um total  de  8,8% da 

população ( IBGE, 2000). A esperança de vida ao nascer no Nordeste , em 

1996, era de 67,8 anos para ambos os sexos. As mulheres idosas são em 

maior número–54,1%, os homens possuem 0,7 ano médio de estudo, enquanto 

que para as mulheres o valor é de 1,1. Os idosos que recebem até 1 salário 

mínimo são a grande maioria-76,5% (IBGE, 1999).

Em  Fortaleza,  tem-se  um  contingente  de  160.231  idosos, 

atingindo 7,4% da população do município (IBGE, 2000).

Esse envelhecimento populacional  surge como um desafio  aos 

serviços de saúde, que pela natureza e diversidade de patologias demandam 

mais investimentos no setor. Os dados epidemiológicos deste grupo etário são 

necessários tanto para o planejamento adequado do tratamento como para o 

monitoramento dos efeitos gerais dos serviços odontológicos prestados a uma 

população.

Para  que  as  ações  de  saúde  bucal  não  sejam realizadas  em 

separado,  isoladas  das  ações  de  outras  áreas,  recomenda-se  que  nas 
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diferentes  comunidades  sejam definidos  Programas  Integrados  de  Saúde a 

serem desenvolvidos durante um determinado período, e que disponham para 

isso de uma certa quantidade de recursos (humanos, materiais e financeiros). 

Isto  exige  que  as  condições de  saúde  e  doença  nessa comunidade  sejam 

conhecidas. Esse conhecimento é necessário, entre outras coisas, para que se 

possa prever e planejar os recursos necessários ao atendimento da população. 

Um diagnóstico de saúde bucal deve estar sempre presente nos diagnósticos 

de saúde coletiva bem realizados, devendo incluir a identificação dos principais 

problemas de saúde-doença bucal e os recursos necessários para resolvê-los 

ou diminuí-los até níveis suportáveis pela comunidade. (NARVAI, 2000)

Os  trabalhos  de  levantamento  epidemiológico  nesse  campo 

sempre são orientados priorizando a população de crianças de 06 a 12 anos 

excluindo as demais faixas etárias da população no estudo.  Um estudo do 

Ministério da saúde, realizado em 1996, aponta a tendência da redução do 

CPOD1 aos 12 anos em escolares nas capitais brasileiras. Considerando esta 

especificidade é necessário a realização de estudos que complementem em 

seu desenho os determinantes sociais do processo saúde-doença, os objetivos 

e  a  metodologia  que  permitam  traçar  o  perfil  de  saúde-doença  bucal  dos 

brasileiros, incluindo-se a avaliação de outras patologias e agravos à saúde 

bucal, principalmente na população adulta e idosa. (ECONTRO NACIONAL DE 

TÉCNICOS  E  ADMINISTRADORES  DO  SERVIÇO  PÚBLICO 

ODONTOLÓGICO, 1998)

Diante das justificativas anteriores, fica claro a necessidade de se 

conhecer as condições de saúde bucal dessa camada da população que fica à 

margem dessas investigações e, conseqüentemente, dos serviços de saúde.

Os  reflexos  desse  novo  padrão  demográfico  sobre  demandas 

sociais específicas, a exemplo da saúde,  educação, mercado de trabalho e 

previdência, tem sido discutidos pelos especialistas da área, com o objetivo 

claro  de  contribuir  para  a  tomada  de  consciência  sobre  o  alcance  dessas 

mudanças. Com efeito, as mudanças quantitativas da população, que já estão 

1 Proposto em 1937 por KLEIN & PALMER e refere-se à soma do número de dentes 
permanentes cariados, perdidos e obturados. Numa população, é a média, ou seja: o número 
total  de  dentes  atacados  pela  cárie  dividido  pelo  número  de  pessoas  examinadas,  pode 
assumir valores entre 0 e 32. A letra "D" significa que a unidade de medida utilizada é o dente 
permanente ("D"). 
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ocorrendo e que podem ser previstas para as próximas gerações tem fortes 

impactos sobre a dimensão e a qualidade de distintas políticas voltadas para o 

atendimento das demandas sociais. (BRASIL, 2000a)
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2. JUSTIFICATIVA 

O  Ceará  ainda  não  despertou  para  a  questão  da  velhice.  O 

silêncio  é  uma  forma  de  ignorá-la.  Faz-se  necessário  o  ajuntamento  de 

esforços para reverter este quadro de marginalização, pois este é o quadro 

desalentador que nos espera em um tempo futuro pouco promissor.  Diante 

desse quadro, desponta uma questão: a busca da melhoria da qualidade de 

vida da população idosa. Talvez a saída para este problema seja conhecer 

melhor esta realidade com suas múltiplas facetas (OLINDA, 1999).

A relevância deste trabalho está em buscar conhecer o estado de 

saúde  bucal  dessa  população  colocada  à  margem  até  em  estudos  dessa 

natureza. No Brasil há poucos trabalhos sobre o tema que foram realizados nas 

Regiões Sul e Sudeste não se dispondo de dados referente ao Nordeste, onde 

as características sócio econômicas são distintas podendo vir a interferir nas 

condições de saúde bucal.

O uso do índice GOHAI para conhecer  a  percepção que esse 

grupo etário tem de seus problemas bucais é algo novo e que ainda não foi 

estudado  no  estado.  Entender  o  modo  como  os  idosos  encaram  seus 

problemas bucais pode ajudar a definir programas de saúde que minimizem o 

dano  causado  por  anos  de  práticas  mutiladoras  e  na  prevenção  de  mais 

doenças. É preciso conhecer esta realidade para que se possa criar políticas 

de  saúde  bem  orientadas  e  que  dêem  resolutividade  aos  problemas 

encontrados.  Conhecer  a  história  de  vida  dessas  pessoas  é  ainda  poder 

desenhar um retrato da prática odontológica desses últimos 50 anos em suas 

diferentes faixas etárias. Saber quais são suas impressões, desejos, angústias, 

necessidade  e  opiniões  sobre  saúde  bucal  servirá  de  base  para  que  se 

construa  um  serviço  que  melhor  atenda  as  necessidades  de  toda  uma 

população que envelhece. Mais do que isso: é um compromisso que temos 

com essa população e com o futuro.
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3. OBJETIVOS

Objetivos Gerais

• Descrever as condições bucais de idosos institucionalizados 

em casa de repouso em Fortaleza.

Objetivos Específicos

• Conhecer  quais  os  principais  problemas  bucais  do  idoso e 

suas necessidades.

• Identificar  a  capacidade  de  autopercepção  das  condições 

bucais do idoso 

• Verificar se os problemas bucais influenciam a capacidade do 

idoso  de  falar,  alimentar-se  e  relacionar-se  com  outras 

pessoas. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA

Envelhecimento

Os estudiosos têm se esforçado para responder uma questão que 

ainda permanece indefinida: Quando começa a velhice? Velhice, hoje, é algo 

muito discutido, mas muito pouco definido, pois há uma consciência de que 

algumas  pessoas  podem  parecer  velhas  mais  precocemente  e  outras 

manifestam seu processo de envelhecimento mais tardiamente. Não se tem 

definida, com base científica, a idade introdutória da velhice. Estabeleceu-se 

arbitrariamente a idade como determinante da senescência, mas essa fase se 

caracteriza  por  um  processo  universal  de  experiência  individual,  tendo, 

portanto, uma significação singular (OLINDA, 1999).

Todos  envelhecemos  a  cada  dia.  O  envelhecimento  começou 

antes mesmo do nascimento. Esse processo é natural, fisiológico e dura toda a 

existência,  se assim não o for  a alternativa que resta é a morte prematura 

(OPAS, 1999).

Na visão biomédica, o envelhecimento manifesta-se por declínio 

das funções dos diversos órgãos, que tende a ser linear em função do tempo, 

não  sendo  possível  determinar  um  ponto  exato  no  tempo  que  defina  a 

transição,  como nas  demais  fases.  As  primeiras  alterações  funcionais  e/ou 

estruturais  tendem  a  aparecer  relativamente  precoce,  ao  final  da  segunda 

década da vida, manifestando-se de forma mais perceptível no final da terceira 

década. Admite-se como regra geral que a partir dos 30 anos de idade seja 

perdido 1% da função orgânica a cada ano (PAPALÉO, 1996). 

O avançar da idade traz alterações funcionais inevitáveis a ponto 

de alguns considerarem erroneamente velhice como ‘estado de doença’. Há 

uma  diminuição  progressiva  da  capacidade  de  manutenção  do  equilíbrio 

homeostático  em  condições  de  sobrecarga  funcional.  A  interação  de 

modificações  fisiológicas  próprias  do  envelhecimento  e  as  decorrentes  de 

processos patológicos são responsáveis pela apresentação clínica de várias 

enfermidades nos gerontes.  O ritmo de declínio  das funções orgânicas não 

varia  apenas  de  um órgão para  o  outro,  mas  também entre  os  idosos  da 

mesma idade. Dentro da categoria do envelhecimento tem sido feita distinção 
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entre o envelhecimento comum e o bem-sucedido. No envelhecimento comum 

os fatores  extrínsecos,  como dieta,  meio ambiente e  outros  que definem o 

estilo  de  vida,  intensificam  o  processo  de  envelhecimento,  já  no 

envelhecimento bem sucedido esses fatores não estariam presentes,  ou se 

estivessem seriam de pouca importância (PAPALÉO, 1996). 

Na sociedade a velhice ainda tem uma visão estigmatizante. A 

identidade dos idosos se constrói em contraposição à identidade do jovem e 

também em contraposição às suas qualidades como atividade, força, memória, 

beleza, potência e produtividade. Há uma tendência dos idosos em partilhar da 

ideologia geral da sociedade sobre a velhice, no entanto, não se incluem no 

modelo, ou seja, aciona-se o mecanismo de construção da identidade social de 

que o velho não sou ‘eu’ mas é o ‘outro’. O significado de ‘velho’ na maioria das 

vezes está associado à exclusão de vários lugares sociais, principalmente do 

sistema  produtivo,  onde  o  indivíduo  tornou-se  dispensável  e  improdutivo 

(MERCADANTE, 1996). Assim, no Brasil,  a velhice poderia começar aos 40 

anos, idade em que as pessoas começam a ser consideradas inaptas para o 

trabalho (FERRARI, 1984).

Nas sociedades primitivas, os velhos eram objeto de veneração, 

respeitados  pelo  conhecimento  acumulado  ao  longo  dos  anos.  Atualmente 

alarga-se o ‘fosso’ que separa os mais velhos do restante da sociedade. Não é 

justo,  não é humano prolongar a vida dos que já ultrapassaram a fase dos 

homens adultos, quando não lhes são oferecidas condições de sobrevivência 

digna. O resultado final é a marginalização do idoso e a perda de sua condição 

social (PAPALÉO,1996).

Devido  às  imagens  e  expectativas  negativas  partilhadas  por 

nossa cultura, as pessoas entram com medo e trêmulas em um país chamado 

‘velhice’, sentindo-se traídas pelo corpo e derrotadas pela vida, acreditam que 

são condenadas a viver com auto-estima e respeito cada vez menores. Afinal, 

quem  são  os  idosos?  São  os  guardiões  da  sabedoria  que  têm  a 

responsabilidade de manter o bem estar da sociedade, são os pioneiros da 

consciência,  praticantes  de  artes  contemplativas  provenientes  de  nossas 

tradições  espirituais,  que  se  revelam  como  inteligência  superior  para  seu 

trabalho,  nessa  etapa  da  vida.  Os  idosos  aprendem  a  conviver  com  sua 

mortalidade, colhem os frutos da sabedoria de toda uma vida e transmitem a 
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essência destilada de sua experiência de vida e isso coroa sua vida de nobreza 

(SCHACHTER, 1996).

Saúde bucal e velhice

Curioso e digno de registro é o fato de que a perda dos dentes 

muitas  vezes  é  vista  como  natural  com  a  chegada  da  velhice,  sendo 

considerada como um processo inevitável decorrente do acúmulo de anos. É 

encarada como algo tão natural como o branqueamento dos cabelos (PUCCA, 

2000).

Por exemplo, tomemos o famoso discurso em que Shakespeare 

descreve as sete idades do homem na peça Assim lhe Parece,  eis como ele 

representa a idade avançada:

“Segunda  infância  e  mero 

esquecimento – sem dentes, sem olhos, sem 

paladar, sem nada.” 

(SHEAKESPEARE, apud PAPALÉO, 1996)

Em Eclesiastes 12, 1-4 o lamento sobre a velhice parece ser mais 

cruel:

“Então  vem  os  dias  que  rangem. 

Aproximam-se  os  anos  que  queremos  dizer 

‘não  tenho  que  vivê-los’...  Os  moinhos,  os 

dentes, são menos numerosos e as janelas da 

mente tornam-se enevoadas.” 

Simone de Beauvoir, famosa filósofa francesa, resume o dilema:

“Os  cabelos  embranquecem  e 

tornam-se  mais  ralos...  Caem  os  dentes.  A 

perda dos dentes provoca um encurtamento da 

parte  inferior  do  rosto,  de  tal  maneira  que o 

nariz - que se alonga verticalmente por causa 

da  atrofia  dos  seus  tecidos  elásticos  – 

aproxima-se do queixo.” (BEAUVOIR, 1990)
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O tema também foi tratado na literatura através de clássicos como 

Dom Quixote, de Cervantes. Nele o autor faz referência à importância de ter 

uma  boa  dentadura,  tida  como  comum  a  todos  os  poetas,  como  sinal  de 

juventude e beleza. Descreve com melancolia a boca sem dentes, a anatomia 

bucal de um desdentado, a experiência da perda de um dente. A riqueza de 

detalhes dada pelo autor à fala de seus personagens sugere o relato de uma 

experiência pessoal, sentindo-se mutilado, relembra a presença dos dentes e 

seu valor:

“Desventurado  de  mim!  (...)  antes 

quisera que me tivessem tirado um braço (...),  

porque te digo (...)  que boca sem queixais é 

como um moinho sem mós, e muito mais se há 

de  estimar  de  um  dente  que  um  diamante” 

(CERVANTES, 1981)

O  imaginário  popular  está  impregnado  da  associação  entre 

velhice e ausência de dentes. Na literatura, pintura e nas fotografias o velho é 

sempre representado sem dentes, porque ter dentes é prerrogativa de jovens 

produtivos; o velho, aquele que não tem dentes, não pode prover seu sustento 

porque lhe faltam força, agressividade e potência para tanto (WOLF, 1998).

Esta  idéia  de  perda  dentária  como  processo  natural, 

evidentemente é falsa. É preciso salientar que o edentulismo é um quadro de 

seqüela  derivado  de  um  processo  de  desgaste  do  corpo  em  que  os 

componentes  patológicos  se  sobrepuseram  aos  demais.  Se  o  edentulismo 

ocorre, ele é uma prova inquestionável da inexistência de medidas de saúde 

bucal e do fracasso dos serviços de saúde. Os serviços odontológicos públicos, 

no que se refere a adultos, limitam-se a práticas mutiladoras, e em termos de 

idosos, as ações programáticas de saúde são praticamente inexistentes em 

todo o país. (PUCCA, 2000).

Uma investigação com pessoas com 50 anos ou mais residentes 

num bairro de Brasília que buscou compreender os motivos que justificam as 

extrações dentárias, contrapondo-se à idéia da perda de dentes como processo 

natural, tendo encontrado que 50% dos entrevistados eram edêntulos. Destes, 

28% perderam os dentes por decisão própria, 29% por falta de informação, 

22% por não ter condição econômica para custear outro tipo de tratamento, 
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12% por  orientação do cirurgião  dentista  e  9% por  outros  motivos  (ZAGO, 

1993).

Na  verdade,  não  existem  doenças  bucais  relacionadas  ao 

envelhecimento  cronológico.  Problemas  como  a  dificuldade  de  deglutição, 

diminuição  da  capacidade  mastigatória,  secura  da  boca,  modificações  no 

paladar  e  perda  da  dimensão  vertical2 não  podem  ser  associados  a  um 

envelhecimento  normal;  quando  presentes,  essas  condições  têm  efeitos 

cumulativos negativos, podendo ser devastadores para o indivíduo (SALIBA, 

1999).

Deve-se mudar o conceito de que é natural que pessoas idosas 

não  tenham  dentes,  ou  de  que  não  se  queixam  de  dor  ou  desconforto 

proveniente dos dentes ou próteses porque pensam que isso é decorrente do 

processo natural de envelhecimento (JITORMISKI, 1997).

O envelhecimento e suas manifestações bucais

No que se refere às manifestações bucais  da senescência,  as 

alterações não são específicas da cavidade oral, mas parte das modificações 

orgânicas que ocorrem em todo o corpo (PUCCA, 1996).

As alterações mais significativas são o retardo na divisão celular, 

a  diminuição  na  capacidade  de  crescimento  das  células  e  da  reparação 

tecidual.  Tais  alterações determinam variadas respostas,  principalmente  um 

retardo na condução nervosa com diminuição da condução neuro-muscular e 

percepção de estímulos por degeneração nervosa. Há redução progressiva do 

metabolismo geral do organismo, comprometendo o fluxo sangüíneo renal, o 

trabalho cardíaco e a função respiratória. As células se atrofiam e reduzem seu 

conteúdo hídrico, os tecidos vão perdendo sua capacidade elástica e sofrendo 

infiltração  gordurosa.  O  epitélio  se  torna  mais  fino  e  delgado  e 

conseqüentemente mais sensível a estímulos externos e iatrogenias, como as 

produzidas por aparelhos protéticos mal adaptados.O processo de cicatrização 

também  se  mostra  mais  demorado  em  conseqüência  da  diminuição  do 

suprimento  sangüíneo  periférico  a  nível  de  mucosas.  Surgem  alterações 
22 Espaço fisiológico do côndilo mandibular na cavidade glenóide.O principal fator que determina a dimensão vertical é 
a altura e oclusão dentária.Em idosos geralmente está diminuída pela ausência de dentes levando a um encurtamento 
do terço inferior da face,podendo ser restabelecida por próteses.
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hormonais, especialmente gonadais e do córtex supra-renal, intensificação da 

pigmentação  melânica  e  aumento  da  incidência  de  doenças  crônicas 

(ZEGARELLI et all, apud TOMASI, 1982).

O  idoso  desidrata  com  bastante  freqüência  devido  ao  baixo 

funcionamento do centro da sede que sofre alterações degenerativas com o 

envelhecimento. A composição de água intracelular no jovem é de 42%, no 

idoso passa para 33% (MORIGUCHI, 1992).

As  principais  alterações  nas  funções,  tecidos  e  órgãos 

estomatognáticos são:

• Glândulas salivares-  estudos têm demonstrado que com o 

processo de envelhecimento ocorre também uma perda de 20 

a 30% do componente acinar  das glândulas salivares,  mas 

ainda não está esclarecido se essa mudança morfológica está 

acompanhada de mudanças funcionais como a diminuição do 

fluxo salivar (WERNER et all, 1998). 

Para KOMARCK (2000), há evidências da redução do volume e 

do fluxo salivar dificultando a lubrificação dos tecidos orais e diminuição da 

mobilidade  da  língua,  dificultando  a  deglutição  dos  alimentos.  Quanto  a 

diminuição ou não do fluxo salivar na velhice, os estudiosos concordam num 

aspecto: o uso regular de medicamentos como analgésicos, antiarrítmicos, anti-

hipertensivos e diuréticos, afetam a função salivar levando ao ressecamento 

bucal.

• Dentição- a  perda  da  translucência  e  dos  detalhes  da 

superfície  dentária  é  uma  mudança  comum  durante  o 

processo de envelhecimento. A erosão por abrasão ou atrição 

é  geralmente  mais  prevalente  no  idoso,  assim  como  a 

retração da polpa dentária resultante da formação de dentina 

secundária ou calcificação pulpar (WERNER et all, 1998).

• Periodonto- os tecidos de suporte, conhecidos como tecidos 

periodontais,  sofrem um processo de retração da superfície 

dentária. A estrutura do tecido gengival clinicamente saudável 

não apresenta alterações no epitélio, entretanto a submucosa 

revela uma redução na celularidade, com aumento na textura 
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do tecido fibroso. Há uma ceratinização mais acentuada do 

epitélio, associada a uma redução na espessura da camada 

basal,  onde não há  essa  ceratose o  epitélio  senil  torna-se 

mais  vulnerável  aos  traumas.  A  densidade  celular  também 

está  aumentada  sugerindo  uma  desidratação  tecidual 

progressiva por perda da água intracelular (KOMARCK, 2000).

Constata-se uma migração apical da inserção epitelial da gengiva, 

alteração  no  cemento  radicular  com  uma  maior  probabilidade  de 

desenvolvimento de doença periodontal e aumento de profundidade de bolsas 

periodontais,  gengivites,  mobilidade dental  e perdas de elementos dentários 

(PUCCA, 1996).

• Língua-  é  comum verificar  atrofia  das  papilas  filiformes  no 

dorso  da  língua,  conferindo à  superfície  um aspecto  liso  e 

acetinado,  as  papilas  circunvaladas  podem estar  reduzidas 

em  até  dois  terços.  A  presença  de  língua  fissurada  está 

geralmente  associada  ao  desenvolvimento  de  varicosidade 

nodular  na  superfície  ventral,  afetando  o  sistema  nervoso 

superficial, podendo provocar uma diminuição no paladar com 

perda do apetite e problemas nutricionais (KOMARCK, 2000).

A  diminuição  sensorial  do  paladar  pode  estar  relacionada  à 

diminuição  do  olfato,  uma vez  que  o  potencial  discriminatório  do  olfato  na 

pessoa idosa tende a estar diminuído, alterando o prazer de comer (WERNER 

et all, 1998)

• Função  Motora- com  o  avanço  da  idade  ocorre  uma 

diminuição da função mastigatória e um aumento significativo 

no tempo para engolir os sólidos e líquidos. No que se refere à 

articulação  têmporo-mandibular  (ATM),  seus  vários 

componentes sofrem alterações significativas com o avanço 

da idade,  entretanto disfunções de ATM que incapacitam o 

funcionamento articular não estão associadas ao processo de 

envelhecimento (WERNER et all ,1998).

• Mucosa  bucal-  costuma-se  apresentar  aparentemente 

normal,  contudo  seu  equilíbrio  fica  mais  suscetível  de  ser 
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rompido  em  decorrência  da  diminuição  do  número  de 

glândulas  salivares  menores.  A  mucosa  vai  perdendo  sua 

elasticidade e vascularização e responde com ulcerações a 

traumas  protéticos.  Outro  fenômeno  observado  com 

freqüência  é  a  hiperceratose  conseqüência  de  irritação  de 

baixa intensidade (PUCCA, 1996)

Perfil epidemiológico e serviços de saúde

O envelhecimento da população brasileira é algo novo, que exige 

dos governos adaptação às necessidades dos idosos já que até o momento os 

programas e  políticas  públicas  não elegem esta  população como prioritária 

para suas ações. Em termos de saúde, o aumento do número de idosos numa 

população  gera  um  maior  número  de  problemas  de  longa  duração,  sendo 

necessário uma política de saúde cuidadosamente planejada de modo que os 

recursos disponíveis sejam usados com máxima eficiência (KALACHE, 1987).

Tem-se  desenvolvido,  dentro  deste  contexto,  uma  rápida 

transição nos perfis  de saúde em países que se caracterizam, em primeiro 

lugar,  pelo predomínio das enfermidades crônicas não transmissíveis  e,  em 

segundo lugar, pela importância crescente de diversos fatores de risco para a 

saúde e que requerem, complexamente, ações preventivas em diversos níveis. 

As doenças infecto-contagiosas que, em 1950, representavam 40% das mortes 

ocorridas no país, hoje são responsáveis por menos de 10%, enquanto que 

com  as  doenças  cardiovasculares  ocorreu  o  oposto:  em  1950  eram 

responsáveis por 12% dos óbitos e hoje representam mais de 40% das mortes 

em todo o país (NARVAI, 2000).

Na  medida  em  que  o  país  passa  por  esta  rápida  transição 

demográfica  nos perfis de saúde, cresce em importância a necessidade de 

quantificação dos recursos que a sociedade tem que arcar para fazer frente às 

necessidades específicas deste segmento etário. Com esses dados, podemos 

concluir que, com o aumento da população idosa, determinados aspectos estão 

necessitando maiores discussões dentro do sistema público de saúde brasileiro 

(NARVAI, 2000).
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Os dados confirmam que o idoso,  em relação as outras faixas 

etárias, consome muito mais do Sistema de Saúde e que este maior custo não 

reverte  em seu benefício.  O idoso não recebe uma abordagem médica  ou 

psicossocial  adequada  nos  hospitais,  e  também  não  é  submetido  a  uma 

triagem de reabilitação (BRASIL, 2000a).

É necessário eleger algumas questões teóricas que considerem 

as especificidades dos idosos e mostrem que os modelos de prevenção para 

este  grupo  etário  são  distintos  dos  preconizados  para  os  segmentos 

populacionais  mais  jovens.  A  proposta  –  chave  para  os  idosos  é  adiar  ao 

máximo o início das doenças. (VERAS et all, 2001).

Os  reflexos  desse  novo  padrão  demográfico  sobre  demandas 

sociais específicas, a exemplo da saúde,  educação, mercado de trabalho e 

previdência, têm sido discutidos pelos especialistas da área, com o objetivo 

claro  de  contribuir  para  a  tomada  de  consciência  sobre  o  alcance  dessas 

mudanças. Com efeito, as mudanças quantitativas da população, que já estão 

ocorrendo e que podem ser previstas para as próximas gerações, têm fortes 

impactos sobre a dimensão e a qualidade de distintas políticas voltadas para o 

atendimento das demandas sociais (BRASIL, 2000a).

Os pacientes idosos apresentam-se com problemas médicos e 

psicossociais complexos e inter-relacionados que não se encaixam no modelo 

biomédico  de  cuidados.  Eles  se  ajustam  mais  intimamente  na  abordagem 

biopsicossocial,  com  maior  ênfase  nos  problemas  funcionais,  psicológicos, 

sociais e econômicos, ao contrário de um enfoque principal na enfermidade, 

muito mais do que a ação nos indicadores biológicos que o clínico enfoca, 

deve-se ter uma abordagem biopsicossocial  de cuidados em substituição ao 

modelo biomédico da enfermidade (BRASIL, 2000a).

Epidemiologia das doenças bucais em idosos

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças de 

maior ocorrência na cavidade bucal, e portanto de maior interesse do ponto de 

vista da saúde coletiva, são:

♦ Cárie dentária;
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♦ Periodontopatias;

♦ Más-oclusões;

♦ Fissuras lábio-palatais;

♦ Câncer bucal (NARVAI, 2000).

O  levantamento  último  epidemiológico  em saúde  bucal  a  nível 

nacional,  realizado em 1986,  apesar  de ter  incluído como faixa etária  mais 

avançada o intervalo de 50–59 anos, e mesmo com uma amostra inteiramente 

urbanizada, revelou dados extremamente desalentadores: cerca de 27 dentes 

atacados  pela  cárie  por  pessoa,  com 86% dos  dentes  extraídos,  3% com 

extração indicada e uma progressão do índice CPOD com o incremento da 

idade.  No  grupo  etário  de  15-19  anos,  cerca  de  1,5%  da  população  já 

necessitavam prótese total e apenas 0,81% deles a possuíam. No grupo de 50-

59  anos,  72,87% das  pessoas  necessitavam de  prótese  total  mas  apenas 

53,43% possuíam esse recurso (BRASIL, 1988).

Na  América  Latina  o  quadro  epidemiológico  também  é 

semelhante, sendo que o Brasil  ainda detém um dos CPOD mais altos dos 

países investigados, como mostrado no QUADRO 1:
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Quadro 1.  Índice  CPOD,  componente perdido (dente)  e  edêntulos  segundo 
estudos na população idosa de distintos países latino - americanos.

Fonte: MARIÑO 1994

Os dados comprovam que, lamentavelmente, o estado de saúde 

dos idosos latino-americanos é muito crítico,  com alta prevalência de perda 

dentária total e enfermidades gengivais além de uma grande necessidade de 

próteses (MARIÑO, 1994).

Os maiores problemas estão presentes nas classes econômicas 

menos favorecidas. A condição bucal é relegada ao descaso transformando-se 

em fator de aceleração dos problemas naturais da velhice, tornando-a mais 

incômoda do que deveria ser. Más condições de mastigação, lesões ligadas à 

prótese, doenças periodontais constituem agravos severos que precisam ser 

enfrentados com políticas públicas de saúde nos níveis nacional, estadual e 

municipal  com ênfase à  prevenção reduzindo os  níveis  de  doença (ROSA, 

1992).

Um  dos  estudo  mais  recentes  realizados  no  Brasil,  sendo  o 

primeiro na América Latina com características longitudinais, que acompanhou 

o segmento de idosos não institucionalizados por quatro anos constatou que: o 

fato de ser mulher aumenta em 65% a chance de edentulismo se comparado 

aos homens; a cada ano de idade, após os 65 anos o acréscimo da chance de 

não ter  dentes é da ordem de 5%; a cada 100 dólares a mais na renda a 

chance de não ter dentes sofre uma redução de 7,6%; as patologias crônicas 

País
(Idade em anos) Ano CPOD Perdidos Edêntulos

Brasil
(50-59) 1986 2

7,2
2

3,3
.

..
Costa Rica

(60+) 1989 2
6,1

2
4,6

7
0,7

Cuba
(60+) 1989 2

8
2

6,9
.

..
Chile
(60+) 1983 2

4,7
2

2,8
3

3
Venezuela

(65+) 1972 1
9,1

1
3,6

3
8,7
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como, a diabetes mellitus não se mostraram associadas ao edentulismo; no 

primeiro inquérito 54,9% dos idosos apresentaram falta total de dentes e 86,3% 

usavam próteses, no segundo inquérito a prevalência de edentulismo foi  de 

56% e de uso de prótese foi de 84,8%. O estudo parece indicar que o quadro 

de edentulismo na terceira idade no Brasil  não se explica pelo aumento da 

prevalência  das  doenças  crônico  degenerativas  e  parece  sim  ser  mais 

conseqüência  do  quadro  socioeconômico  do  que  biológico  dos  idosos. 

(PUCCA, 1998)

Levantamentos  similares  realizados na mesma época na Nova 

Zelândia  indicaram um CPO de 28,9  com participação de 87% dos dentes 

extraídos,  enquanto  no  Reino  Unido  o  CPO  encontrado  foi  26,4  com 

participação  dos  dentes  extraídos  de  na  proporção  de  96%.(FEDERAÇÃO 

DENTÁRIA INTERNACIONAL,  1990).  Por  outro  lado,  países  que enfatizam 

ações de prevenção-assistência em saúde bucal, orientadas para os adultos, 

mostram  um  quadro  odontológico  um  pouco  melhor  na  terceira  idade.  Os 

Estados  Unidos,  por  exemplo,  apresentam  um  CPO-D  de  18,37  com 

participação  de  59%  dos  dentes  extraídos,  no  mesmo  grupo  populacional 

(JOHNSON, 1965).

A OMS define como meta na área de saúde bucal, na faixa etária 

de 65-74 anos, que 50% das pessoas devem apresentar pelo menos 20 dentes 

em  condições  funcionais.  Esta  meta  pode  ser  redefinida  como  50%  das 

pessoas  apresentando  o  componente  P<12.  Os  valores  obtidos  no 

Levantamento  de  1986  para  o  índice  CPOD  e  seus  componentes  são 

expressivos e sugerem enorme distanciamento da meta OMS: o CPO registrou 

27,2 de um valor máximo de 32. Ou seja: brasileiros tinham, em média, cerca 

de 5 dentes presentes. Dos 27 com experiência de cárie, 24 correspondiam 

aos dentes extraídos e com extração indicada. Embora não se disponha de 

dados  nacionais  atualizados  é  admissível  que  esta  meta  não  tenha  sido 

atingida pelo Brasil (NARVAI, 2000).

Um estudo do Ministério da Saúde, realizado em 1996, aponta a 

tendência  da  redução  do  CPOD  aos  12  anos  em  escolares  nas  capitais 

brasileiras.  Considerando  esta  especificidade  é  necessário  a  realização  de 

estudos  que  complementem em  seu  desenho  os  determinantes  sociais  do 
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processo saúde-doença, objetivos e metodologia que permitam traçar o perfil 

de  saúde-doença  bucal  dos  brasileiros,  incluindo-se  a  avaliação  de  outras 

patologias  e  agravos  à  saúde  bucal,  principalmente  na  população adulta  e 

idosa (ENATESPO, 1998).

O Ministério  da  Saúde,  através de  sua área técnica de  saúde 

bucal,  em  conjunto  com  secretarias  estaduais  e  municipais  de  saúde, 

universidades e entidades está colocando em prática o projeto  Condições de 

Saúde  Bucal  da  População  Brasileira  no  Ano  2.000,  o  qual  está  sendo 

chamado  de  Projeto  SB2000.  Consiste  na  realização  de  um  levantamento 

epidemiológico em saúde bucal em todo o território nacional a partir de uma 

amostra  de  250  municípios,  classificados  segundo  porte  (número  de 

habitantes)  e  macrorregião.  Serão  examinados  aproximadamente  175.000 

indivíduos  em todo  o  país,  em idades  que  vão  desde  os  bebês  (18  a  36 

meses), passando por crianças e adolescentes até adultos e idosos. Tem como 

base a metodologia proposta pela OMS, devidamente adaptada aos objetivos 

da pesquisa e às características do país. Serão coletados, entre outros, dados 

relativos  às  principais  doenças  bucais,  tais  como  cárie  dentária,  doença 

periodontal,  fluorose,  oclusopatias  e edentulismo.  Para a  faixa etária  de 60 

anos ou mais o levantamento está investigando a prevalência de cárie dentária 

e doença periodontal. Foi concluído o estudo piloto e será iniciado a coleta de 

dados, não havendo previsão para a conclusão do projeto.

No Ceará os municípios investigados serão Fortaleza, Tianguá, 

Quixadá, Brejo Santo e Palhano (BRASIL, 2000b). 

Esta pesquisa,  além de investigar  os  principais  indicadores  de 

saúde bucal proposto pelo SB2000, colhe a percepção que cada indivíduo tem 

de sua condição bucal,  através do índice GOHAI3 (Geriatric  Oral  Assement 

Index), verifica-se o acesso que essas pessoas tem ou tiveram aos serviços de 

saúde, sonda o motivo e sentimento da perda dos dentes, sendo uma forma de 

melhor orientar os programas e políticas de saúde para essa população.

O estado bucal do paciente idoso sofre influência de uma série de 

fatores que torna esse paciente suscetível a diversas patologias, não somente 

no  órgão  dentário,  mas  também  nas  diversas  estruturas  que  compõem  o 

3 Índice que mede a capacidade de autopercepção das doenças bucais em idosos.

33



sistema estomatognático. O uso do fumo, a multimedicação e a própria perda 

dentária podem estar relacionados com o surgimento de lesões e alterações 

significativas no que tange ao comprometimento da saúde geral e que podem 

ser muito mais morbígeras que o foco de atenção tradicional da Odontologia. 

Torna-se portanto, necessário o conhecimento da condição de saúde bucal do 

idoso bem como suas principais necessidades para que possam ser criados 

programas de prevenção e intervenção dirigidos a essa população (PADILHA, 

1998).

Embora  se  observem  reduções  nas  médias  dos  índices  em 

crianças, grupos populacionais expressivos mantém altos ataques da doença 

cárie,  onde  os  fatores  sociais  são  determinantes.  As  atividades  curativas, 

preventivas e de promoção de saúde devem ser desenvolvidas de acordo com 

os princípios da universalidade e eqüidade. Nesse sentido, torna-se necessário 

a produção de modelos assistenciais que assegurem o aumento da cobertura 

populacional,  sepultando-se  a  expressão  “geração  perdida”4 (MANFREDINI, 

1998).

A desnutrição, que é responsável por cerca de 33% a 50% dos 

problemas de saúde na terceira idade, tem os problemas odontológicos como a 

causa de muitos desses transtornos, pois obrigam alguns idosos a escolherem 

comidas mais tenras que nem sempre são as mais nutritivas (ROISINBLIT, 

1995).

A  capacidade  de  mastigatória  diminuída  não  interfere  na 

habilidade de digestão com uma dieta moderna, contudo influencia a escolha 

da dieta levando à seleção de alimentos pouco nutritivos e pobres em fibras. 

(WALLS, 1999)

Um  estudo  realizado  com  324  idosos  que  buscava  avaliar  a 

relação  entre  nutrição  deficiente  e  o  estado  bucal,  verificou  que  52%  dos 

entrevistados  estavam  abaixo  do  peso  padrão  e  que  o  fato  de  não 

apresentarem nenhum dente nem usar dentadura foi o fator mais associado 

com a má nutrição na velhice (MOJON et all, 1999).

4 Denominação produzida acriticamente dada aos exlídos do grupo de escolares de 06-12 anos, detentores quase exclusivos dos 
programas de saúde bucal.
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Em países em desenvolvimento como o Brasil a desnutrição na 

velhice  é  um  problema  comum,  podendo  ser  determinadas  por  fatores 

patológicos,  socioeconômicos  e  fatores  fisiológicos  como  diminuição  das 

funções do aparelho digestivo,  falta de dentes,  dificuldade de adaptação às 

próteses. (FERRARI, 1984)

De  acordo  com  FRARE  (1997),  em  termos  de  Saúde  Bucal, 

expõe-se diante de nós um quadro que atesta uma realidade mutiladora bem 

como a escassez de serviços que fossem capazes de dar conta dos principais 

problemas de saúde do adulto: em seu estudo, os indivíduos chegam à terceira 

idade com uma média 09 (nove) dentes na boca. Das modificações que afetam 

o aparelho digestivo as mais evidentes e as mais freqüentes são as que se 

referem  aos  dentes.  A  maioria  dos  idosos  entrevistados  (64,3%)  eram 

edentados totais, 51,7% usavam prótese há mais de 20 anos. As alterações de 

tecido  mole  mais  encontradas  foram  a  candidíase  provocada  pelo  uso  de 

prótese total e a candidíase pseudo-membranosa aguda provocada pela falta 

de higiene.

O  estudo  realizado  em  Araçatuba  (São  Paulo),  buscando 

identificar as expectativas dos idosos em relação aos serviços e necessidades 

odontológicas, revelou que 62% dos pesquisados não possuíam dentes, 50% 

usavam algum tipo  de  prótese,  53% manifestaram necessidade  de  uso de 

algum  tipo  de  prótese,  88%  tinham  visitado  o  dentista  há  2  anos,  53% 

informaram que o principal  motivo da visita  havia sido a dor.  As patologias 

bucais relatadas como mais presentes foram:

• a cárie (24,5%), 

• gengivite (10%) 

• e outras lesões (14,5%) ( SALLIBA, 1999).

Em São Paulo a situação também é semelhante. Um estudo com 

236 idosos, com 60 anos ou mais, em três regiões distintas do município, com 

idosos  institucionalizados  e  em  domicílios,  encontrou  um  CPOD  médio  de 

29,03 para os examinados nos domicílios sendo que 93,5% eram extraídos; um 

CPOD  de  30,97  para  aqueles  idosos  institucionalizados  com  96,1%  de 

componente extraído.  O percentual  de edêntulos foi  de 65% no domicílio  e 
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destes, 76% usavam prótese total  superior  e inferior,  13% necessitavam de 

prótese inferior e 11% necessitavam de ambas; nas instituições os edêntulos 

são 84% e apenas 30% destes  usavam prótese total  superior  e  inferior.  A 

estomatite protética foi  a lesão mais prevalente revelando a inexistência de 

acompanhamento profissional após a colocação da prótese total (ROSA, 1992).

SILVA (1999) estudando idosos que freqüentavam um centro de 

saúde  em  Araçatuba,  encontrou  um  valor  médio  de  CPOD de  26,66  com 

77,19% de edêntulos e uma média de 11,42 dentes presentes por pessoa. Dos 

seis  sextantes  em  que  é  dividida  a  boca  para  cálculo  do  CPINT  (Índice 

Comunitário  de  Necessidade  de  Tratamento  Periodontal)5,  cada  pessoa 

possuía em média 3,53 sextantes excluídos por falta de dentes para exame e 

1,29 sextantes com bolsas periodontais6 rasas, profundas ou médias 

FEIJÓ e colaboradores (1999), realizaram em Recife um estudo 

em 125 idosos com 60 anos ou mais de idade, institucionalizados em abrigos e 

asilos  e  constatou  que  o  CPOD  médio  foi  de  22,61,  a  média  de  dentes 

presentes  foi  de  9,4  por  pessoa,  81,5%  dos  idosos  apresentavam  lesões 

cariosas e em média tinham 18,7 dentes perdidos por pessoa .

É  preciso  reconhecer  que  as  necessidades  normativas  de 

tratamento  não  são  totalmente  reconhecidas  como  necessidades  entre  os 

idosos. Tais necessidades diferem até mesmo dentro de distintos grupos de 

idosos. Para quaisquer um desses segmentos é possível afirmar que ainda não 

foram  traçadas  pela  profissão  odontológica,  no  Brasil,  linhas  mestras  de 

atuação que possam dar um suporte filosófico ao atendimento geriátrico e que 

sejam capazes de aglutinar métodos de intervenção e prevenção de acordo 

com nossa realidade social (PADILHA, 1998).

Auto- percepção das condições bucais

A auto-percepção dos problemas bucais representa uma preciosa 

possibilidade de ampliação da cobertura dos sistemas preventivos e de apoio à 

manutenção da saúde bucal na velhice. Idosos que conservaram seus dentes 
5 Proposto por AINAMO em 1982 e indica a presença ou não de sangramento gengival, tártaro supra e sub-gengival e 
bolsas periodontais
6 Infecção periodontal com destruição óssea e aumento do espaço biológico do sulco gengival, determinado pela 
presença de placa bacteriana e/ou tártaro.
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mostram-se mais capazes de aferir de modo mais adequado sua aparência, 

capacidade  mastigatória  e  as  relações  entre  saúde  bucal  e  saúde  geral, 

embora  falhem  em  especificar  com  maior  precisão  suas  necessidades  de 

tratamento (SHOU 1995, apud JITORMISKI, 2000).

No estudo realizado em Fortaleza com 385 idosos de diversos 

bairros  sobre  a  qualidade  de  vida  na  terceira  idade,  a  saúde  foi  o  valor 

biológico  mais  valorizado  por  eles  com um percentual  de  41,8% (OLINDA, 

1999).

A  ênfase às  informações fornecidas pelas  próprias  pessoas,  a 

troca de idéias, conceitos e opiniões sobre auto-estima, inter-relações saúde-

bucal e qualidade de vida podem desempenhar um papel de importância mais 

decisiva em um programa de atenção a idosos do que uma simples realização 

de exames clínico-odontológicos regulares. Para isso é necessário intensificar 

as ações educativas em saúde,  instrumentalizando a população da terceira 

idade com os conhecimentos e técnicas de auto-exame (JITORMISKI, 2000).

MANETTA e colaboradores  (1998),  salientam a importância  da 

manutenção de um sorriso com dentes para um bom relacionamento com as 

pessoas,  tornando  o  indivíduo  mais  feliz,  com  auto-estima  elevada  e  à 

manutenção  da  saúde  como  um  todo  permitindo  uma  melhor  fonética  e 

deglutição. 

Na  Carta  de  Otawa  é  reconhecido  a  importância  da  auto-

percepção de suas aspirações e  condições de saúde para a  promoção da 

saúde :

“Para atingir um estado de completo bem estar  

físico, mental e social, os indivíduos e grupos 

devem  saber  identificar  suas  aspirações,  

satisfazer  necessidades  e  modificar 

favoravelmente  o  meio  ambiente”  (BRASIL, 

1996)

No estudo realizado por SALIBA sobre a auto-avaliação de saúde 

bucal na 3ª idade com 90 entrevistados, 36,6% estavam insatisfeitos com seu 

estado de saúde bucal, 67% gostariam de receber atendimento odontológico e 
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relataram que seus principais problemas bucais eram cárie, doença periodontal 

e lesões de mucosa (SALIBA, 1999).

Num  estudo  sobre  a  auto-percepção  das  condições  bucais 

realizado com 337 pessoas com 60 anos ou mais na cidade de Araraquara em 

que foi usado o índice GOHAI, 42,7% dos dentados avaliaram sua condição 

bucal  como regular,  enquanto 55,  8% dos desdentados afirmaram que sua 

condição bucal era boa (SILVA,1999).

Os critérios de julgamento dos profissionais e do idoso não são os 

mesmos,  as  situações  clínicas  descritas  não  são  coerentes  com  a  auto-

percepção das condições bucais dos gerontes, o que leva a acreditar que eles 

subestimam sua má condição buco-dental e há uma tendência a aceitá-la como 

normal. Os odontólogos devem motivar outros profissionais de saúde a educar 

seus pacientes mostrando-lhes a necessidade de adquirir auto-cuidados e de 

realizar  periodicamente  o  auto-exame  dos  tecidos  bucais  moles  e  duros 

(MARIÑO, 1994).

É através da boca que podemos expressar sentimentos de alegria 

e  sedução,  e  os  dentes  têm papel  fundamental  nesse processo.  O ato  de 

comer além de vital, pode se tornar um desconforto para o idoso e até privá-lo 

de contatos sociais,  porque a falta de dentes ou uma prótese mal  ajustada 

pode restringir sua alimentação em casa e fora dela. Diante disso o idoso tende 

a se isolar e em conseqüência disso, fica deprimido. ( PILAR, 2000 )

O  jeito  de  comer  define  não  só  aquilo  que  é  ingerido  como 

também  aquele  que  ingere,  pois  comida  não  é  apenas  uma  substância 

alimentar,  mas também um mundo, um estilo e um jeito de alimentar-se. O 

prazer bucal no comer é uma necessidade básica para o trabalho, responsável 

pela saúde e bem estar determinados pelos critérios da escolha da comida, do 

prazer do paladar que lhe é tirado na presença da prótese e pelo modo de 

sobreviver  ao  desdentamento.  Fica  claro  que  a  ausência  de  dentes  impõe 

proibições que não são temporárias: a dimensão estética a relevância biológica 

da  alimentação  são  necessidades  reclamadas  por  aqueles  que  perderam 

dentes. A reposição do vazio se faz pelo uso da prótese mas apesar disso seu 

uso não restitui a firmeza e segurança conferida apenas pelos dentes naturais. 

Como aparelho, abriga a predisposição ao nojo e ao desconforto, é o símbolo 
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da renúncia aos prazeres bucais, da insatisfação, da perda de possibilidades. 

(MENDONÇA, 1999)

As pessoas reagem de modo distinto à perda dos dentes: alguns 

têm uma maneira inconformista onde a perda se traduz em sentimentos de 

impotência, incapacidade e são sentidos como situação de intensa ansiedade; 

os  conformistas  encaram  como  algo  ‘natural  da  idade’  e  geralmente  são 

passivos em relação a saúde bucal (SEGER, 1998).

A saúde, e também a saúde bucal como parte indissociável do 

todo, é um fator decisivo para a manutenção de uma boa qualidade de vida, 

mantendo  um  auto-conceito  positivo  e  um  restado  funcional  saudável  nos 

domínios  físicos,  social  e  psicológico.  Se  saúde  bucal  no  envelhecimento 

significará mais qualidade de vida ou um problema adicional, depende do que 

se possa fazer no campo da promoção da saúde (JITORMISKI, 2000).

A  mudança  do  padrão  demográfico  abre  um  novo  campo  de 

trabalho e sugere o aumento do contato entre os profissionais de saúde, para 

ajudar a resolver o problema de idosos que necessitam de serviço odontológico 

(JITORMISKI, 1987).

O paciente idoso tem buscado os serviços de saúde não apenas 

por  seu  aspecto  curativo,  mas  também  na  busca  por  prevenção  e  maior 

qualidade de vida. Na velhice, onde temos um desgaste de células e funções, 

por  muito  tempo  a  única  alternativa  do  idoso  era  adotar  uma  atitude 

conformista e fatalista diante do ‘famigerado tempo’ que lhe embranquecia os 

cabelos e tornava seu corpo débil e frágil. Nasce então o inconformismo diante 

desse destino cruel legado ao final da vida: é possível viver com qualidade e de 

modo produtivo invertendo o pensamento do senso comum, que coloca o idoso 

como obsoleto, sem função ou em desuso. Daí surge a busca por alternativas 

que lhe garantam viver mais e melhor. O idoso tem buscado o profissional de 

saúde no afã de encontrar meios de prevenir doenças que antes eram tidas 

como  inevitáveis  em  pessoas  com  maior  quantidade  de  anos  vividos. 

Prevenção tornou-se desde então a palavra - chave para uma velhice saudável 

(JITOMIRSKI, 1987).

39



Outro aspecto que ressalta a importância do tema foi a recente a 

discussão  da  criação  de  uma  especialidade  que  aborde  os  conhecimentos 

sobre  a  estrutura  estomatognática  do  paciente  idoso  bem  como  cuidados 

específicos e manejo diferenciado, como já ocorre em algumas Universidades 

A  criação  de  mais  uma  especialidade  odontológica  –  a  Odontogeriatria  – 

parece surgir muito mais com uma concepção mercadológica, pois o assunto é 

pertinente ao clínico geral  e o crescimento populacional  inviabiliza qualquer 

tentativa  de  circunscrever  o  tratamento  a  poucos  privilegiados,  basta  ao 

generalista  a  busca  de  novos  conhecimentos  sobre  psicologia,  nutrição, 

interação  medicamentosa  e  humanização  no  atendimento.  (FELLER  et  all, 

2000)

Num  estudo  realizado  por  PÉREZ  (1992)  investigando  156 

Escolas e Faculdades de Odontologia da América Latina sobre o ensino da 

odontogeriatria, obteve um resultado de 63,2% das instituições dão prioridade à 

incorporação de elementos de gerodontologia no currículo, indicando que não 

estaria dentro dos objetivos a criação de especialistas, mas que os odontólogos 

generalistas  adaptem  seus  conhecimentos  e  habilidades  para  atender  aos 

gerontes.
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5. MATERIAL E MÉTODO

5.1. Tipo de estudo

Tratou-se de um estudo de corte transversal, descritivo, sobre a 

situação de saúde-doença bucal e auto-percepção das condições bucais em 

indivíduos com idades entre 60 a 75 anos.

5.2. População de Estudo

Trataram-se de indivíduos de ambos os sexos, numa faixa etária 

de 60 a 75 anos de idade. Foram investigados 160 indivíduos (30,6%) de um 

total  de  522  indivíduos  institucionalizados  em casas  de  repouso  da  região 

metropolitana de Fortaleza.

5.3. Local do estudo

As  casas  de  repouso  selecionadas  para  este  estudo  foram 

identificadas a partir de uma listagem destas instituições obtida na Associação 

Cearense Pró-idosos (ACEPI), local em que foi encontrado um registro mais 

completo  e  atualizado  dos  asilos  para  idosos  existentes  na  região 

metropolitana de Fortaleza.

Perfil da Instituição

Para a seleção dos locais de estudo foram definidos os seguintes 

critérios:

• A instituição ser pública ou de caráter filantrópico;

• Não  ter  como  obrigatoriedade  a  contribuição  financeira  do 

idoso para a sua permanência; e
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• Oferecer  ao  idoso  condições  adequadas  de  assistência  à 

saúde, alimentação e higiene.

Instituições Pesquisadas

• Lar Torres de Melo – instituição filantrópica - abriga 250 idosos. 

Situada na Rua Júlio Pinto 1832 - Jacarecanga – Fortaleza –

Ceará;

• Associação Regional das Voluntárias da Caridade São Vicente 

de Paulo – instituição filantrópica - abriga 75 idosas. Situada na 

Rua Antônio Augusto 2346, Aldeota – Fortaleza – Ceará;

• Unidade de Abrigo – instituição pública - abriga 90 pessoas. 

Situada  à  Rua  Olavo  Bilac  1280,  Alagadiço  –  Fortaleza  – 

Ceará;

• Instituto dos Pobres de Maranguape – instituição filantrópica - 

abriga  45  idosas.  Situada  à  Avenida  Stênio  Gomes  388  – 

Maranguape - Ceará

• Casa de Nazaré – instituição filantrópica -  abriga 62 idosas. 

Situada à Rua padre João Piamarta, 465 – Montese, Fortaleza 

– Ceará. 

5.4. Variáveis em estudo

Variáveis de Ordem Geral

• Indivíduo

• Sexo

• Idade

• Escolaridade
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• Naturalidade

• Aposentadoria (situação trabalhista)

• Renda

• Relacionamento familiar

• Tabagismo

• Alcoolismo

Variáveis que investigam a Saúde bucal

• Índice CPOD  -  principal  índice usado em Odontologia para 

medir prevalência de cárie dentária nos dentes permanentes. 

Proposto em 1937 por KLEIN & PALMER, refere-se à soma 

do  número  de  dentes  permanentes  cariados,  perdidos  e 

obturados  numa  população.Traduz  a  experiência  atual  e 

anterior de cárie através dos seguintes componentes: 

C - Cariado 

P - Perdido

O - Obturado

Cada dente atacado pela doença cárie é registrado com o valor 

01, de modo que para obtenção do índice final somam-se todos os dentes em 

que  tenha  sido  detectada  a  doença  e  divide-se  pelo  número  de  pessoas 

examinadas. Assim, numa população o índice obtido é a média dos dentes 

atacados pela doença, podendo assumir valores entre 0 e 32. 

• IPC - Índice Periodontal Comunitário - Preconizado pela OMS 

é um índice que se destina a verificar a condição periodontal 

dos  dentes  presentes,  estabelecida  em  função  do 
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sangramento gengival, presença de cálculos dentais e bolsas 

periodontais. Sua codificação é: 

0-Hígido;

1-Sangramento; 

2-Cálculo;

3-Bolsa periodontal de 4-5mm; e

4-Bolsa periodontal de 6 mm ou mais. 

A boca é dividida em seis  sextantes (02 anteriores [superior  e 

inferior]  e  04  posteriores  [02  superiores  e  02  inferiores])  devendo  ser 

examinado apenas aquele em que houver 2 ou mais dentes presentes que não 

estejam indicados para a exodontia. 

Nos adultos os dentes a serem examinados em cada sextante 

são:  os  primeiros e  segundos molares  inferiores e superiores,  esquerdos e 

direitos; incisivos centrais inferiores e superiores, direitos. Os dois molares em 

cada  sextante  são  pareados  para  o  registro.  Caso  não  existam  dentes 

indicadores  presentes  para  o  sextante,  todos  os  dentes  presentes  naquele 

sextante são examinados e o índice mais alto é registrado (OMS, 1999). 

• Uso e necessidade de Próteses, deve ser registrada para a 

maxila e mandíbula, podendo ser parcial ou total.

• Lesões de mucosa – o desenho deste estudo não tem como 

objetivo diagnosticar e medir a prevalência de lesões bucais, 

mas, considerando a importância do diagnóstico precoce de 

lesões  cancerizáveis,  durante  o  exame  clínico  também  foi 

verificada  a  ocorrência  dessas  lesões  para  posterior 

encaminhamento a unidades de referência.
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Variáveis condicionante da saúde bucal

• Data da última visita ao dentista

• Capacidade de escovação sem ajuda

• Freqüência de escovação

• Escovação da Prótese

• Período de início das exodontias

• Profissional/Serviço que foi atendido

• Profissional/Serviço que colocou a prótese

• Idade/período de início do uso da prótese

Variáveis de autopercepção da saúde bucal

• Auto-detecção da cárie

• Auto-detecção de gengivite

• Motivo das exodontias

• Tempo de uso da prótese

• Impressão do dentista/Serviço

• Motivo da última visita ao dentista/Serviço

• GOHAI – Geriatric Oral Health Assement Index - usado para 

avaliar  a  autopercepção de saúde-doença bucal  de idosos, 

através  da  analise  da  capacidade  de  auto-avaliação  da 

condição  bucal,  problemas  funcionais,  emocionais  e 

dolorosos,  sendo  este  um  dos  índices  mais  recentes  na 

Odontologia.
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O índice GOHAI é um dos mais recentes índices para avaliação 

da saúde oral, tendo sido desenvolvido por ATCHINSON e DOLAN em 1990. É 

composto  por  12(doze)  perguntas  fechadas  que  procuram  identificar  os 

problemas bucais que afetam os idosos nas situações físicas e funcionais, nos 

aspectos psicológicos e na dor ou desconforto (SILVA, 1999).

Para  efeito  de  aplicação  do  Índice  GOHAI,  saúde  bucal  foi 

definida  como  sendo  a  ausência  de  dor  e  infecção,  consistindo  em  uma 

dentição confortável e funcional (natural ou protética) que permita o indivíduo 

exercer seu papel social (DOLAN apud PINTO, 2000).

Os itens que compõem o GOHAI são mostrados no QUADRO 2: 

Quadro 2 – Perguntas componentes do índice GOHAI

Nos últimos 3 meses o Sr(a). diminuiu a quantidade ou mudou 
o tipo de comida por causa dos dentes ou próteses?

Nos últimos 3 meses o Sr(a).  teve dificuldades pra mastigar 
alimentos mais duros?

Nos últimos 3 meses Sr(a). sentiu desconforto ao comer algum 
alimento?

Nos últimos 3 meses o Sr(a). teve dor/desconforto para engolir 
os alimentos?

Nos últimos 3 meses Sr(a). mudou o jeito de falar por causa 
dos seus dentes ou próteses?

Nos últimos 3 meses Sr(a). deixou de se encontrar com outras 
pessoas por causa de sua boca?

Nos últimos 3 meses Sr(a). se sentiu satisfeito ou feliz com a 
aparência da sua boca?

Nos  últimos  3  meses  Sr(a).  tomou  remédio  para  passar  a 
dor/desconforto na boca?

Nos últimos 3 meses Sr(a). teve algum problema na boca que 
o deixou preocupado? 

Nos  últimos  3  meses  Sr(a).  ficou  nervoso  por  causa  dos 
problemas na boca?

Nos últimos 3 meses Sr(a). deixou de comer junto 
com outras pessoas por causa de problemas na boca?

46



Nos últimos 3 meses Sr(a). sentiu seus dentes ou a gengiva 
ficarem sensíveis a alimentos ou líquidos?

Os  questionamentos  envolvem  a  avaliação  de  informações 

fornecidas pelos entrevistados quanto à influência que seus problemas bucais 

têm em relação a três funções básicas: 

(a) física, incluindo alimentação fala e deglutição; 

(b) psicológica,  abrangendo  cuidados  e  preocupação  com  a 

própria  saúde  bucal,  satisfação  com  a  aparência,  auto-

percepção  de  sua  saúde  bucal  e  o  fato  de  limitar  seus 

contatos sociais devido a problemas odontológicos; 

(c) dor  ou  desconforto,  incluindo  o  uso  de  medicamentos  para 

aliviar essas sintomatologias.

Os entrevistados responderam aos quesitos informando se nos 

últimos  3  meses,  experimentaram as  situações  previstas  nas  perguntas  de 

acordo com a seguinte escala:

• SEMPRE (Valor 1)

• SEGUIDAMENTE (Valor 2)

• ÀS VEZES (Valor 3)

• RARAMENTE (Valor 4)

• NUNCA (Valor 5)

Os  escores  obtidos  são  somados  e  divididos  pelo  total  de 

perguntas de modo que o resultado é um valor/índice que pode variar de 12 a 

60, sendo o valor 60 correspondente a uma auto-avaliação de condição bucal 

satisfatória e o valor 12 correspondente à percepção de uma condição bucal 

desfavorável (PINTO, 2000).

Num  estudo  desenvolvido  com 337  pessoas  com 60  anos  de 

idade ou mais, na cidade de Araraquara – São Paulo, SILVA (1999) reportou 
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que as 5 alternativas de respostas do índice GOHAI causavam confusão entre 

as pessoas, por isso optou por incluir apenas 3 categorias de respostas no seu 

estudo:

• SIM (Valor 1)

• ALGUMAS VEZES (Valor 2)

• NÃO (Valor 3)

SILVA (1999) realizou a análise de confiança do índice modificado 

através do Cronbach’s alpha, que avalia o grau de consistência interna e a 

homogeneidade entre as perguntas, através da seguinte da fórmula:

Cronbach’s alpha (α) : K/K-1[1-Σδ²i/δ²t], onde:

K= número de perguntas do questionário

δ²i = variância de cada uma das questões

δ²t = variância do escore total

No trabalho de desenvolvimento do índice, o Cronbach’s alpha foi 

de  0,79,  no  estudo  de  SILVA  (1999)  alcançou  um  valor  de  0,65  entre  os 

desdentados e 0,76 entre os dentados, enquanto que valores acima de 0,60 

significam uma adequada fidedignidade do questionário (BAGOZZI, 1994 apud 

SILVA, 1999).

No  presente  estudo  foi  utilizado  o  índice  GOHAI  modificado 

(SILVA, 1999) ou seja,  com 3 categorias de respostas de modo a obter-se 

respostas mais objetivas, as quais definiram escores variáveis entre 12 e 36.

5.5. Aspectos éticos

Este estudo foi  desenvolvido observando-se estreita obediência 

às normas definidas Resolução MS - N° 196/96, que trata  Sobre Pesquisa 

Envolvendo  Seres  Humanos,  de  origem  do  Ministério  da  Saúde  e  ao  que 
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preceitua o Código de Ética Odontológico de origem do Conselho Federal de 

Odontologia:

Resolução  196/96  -  MS  /  III-  ASPECTOS  ÉTICOS  DA 

PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

III.1 - A eticidade da pesquisa consiste em:

a)  consentimento  livre  e  esclarecido  dos  indivíduos-alvo  e  a 

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Neste sentido, a  

pesquisa  deverá  sempre  tratá-los  em  sua  dignidade,  respeitá-los  em  sua 

autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 

CÓDIGO  DE  ÉTICA  ODONTOLÓGICO /  Capítulo  XIV  –  DA 

PESQUISA CIENTÍFICA

Art. 35°. VI – realizar pesquisa em ser humano sem que este ou 

seu  responsável,  ou  representante  legal,  tenha  dado  consentimento,  por 

escrito,  após  ser  devidamente  esclarecido  sobre  a  natureza  e  as  

conseqüências da pesquisa:       

Será mantido o sigilo quanto à identidade de cada participante :

Resolução  196/96  -  MS  /  IV-  CONSENTIMENTO  LIVRE  E 

ESCLARECIDO

IV.1-  Exige-se  que  o  esclarecimento  dos  sujeitos  se  faça  em 

linguagem acessível e que inclua necessariamente os seguintes aspectos:

g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos  

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa;

Previamente à pesquisa foi elaborado um termo de consentimento 

(ANEXO 3), o qual continha todos os esclarecimentos sobre a pesquisa, tais 

como os  objetivos,  justificativa  e  procedimentos  do  estudo;  bem como  um 

tópico  o  qual  era  preenchido,  assinado  e  devolvido  pelo  participante,  após 

prestados  os  esclarecimentos  adicionais  apresentados  ou  não  pelos 

participantes.  Em  algumas  situações,  considerando  eventuais  deficiências 
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visuais ou motoras, o referido termo era lido e preenchido pelo entrevistador, 

para só então o participante definir por sua inclusão ou não na pesquisa.

Os idosos que se recusaram a participar ou que não puderam 

responder  ao  questionário,  ou  ainda  aqueles  que  não  concordaram  em 

submeter-se ao exame clínico foram excluídos do estudo.

O presente estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará.

5.6. Coleta de dados

Instrumentos de coleta de dados

Entrevista

Antes  do  exame  foi  aplicada  uma  entrevista  utilizando  um 

questionário  estruturado,  com  perguntas  fechadas  e  abertas,  buscando 

informações  relacionadas  aos  fatores  que  possivelmente  teriam contribuído 

para  que  se  estabelecesse  o  atual  estado  de  saúde-doença  bucal  dos 

indivíduos objeto do estudo.

Na  mesma  entrevista  foram  aplicadas  as  12  (doze) 

perguntas/questões  referentes  ao  índice  GOHAI  modificado  por  SILVA, 

destinadas a avaliar  a  capacidade de auto-avaliação dos problemas bucais 

(ANEXO1) .

Condição dental

Para a coleta de dados do exame bucal foi utilizada uma ficha 

simplificada adaptada para levantamentos epidemiológicos  em Saúde Bucal 

preconizada pela OMS, onde constam campos para dados básicos como: data 

do  exame,  nome  do  examinado,  idade,  nome  do  examinador,  nome  do 

anotador  e  campos  para  registro  da  condição  dental,  periodontal  e  uso  e 

necessidade de prótese(s). (ANEXO 2 )
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5.7. Equipe de trabalho

Foi formada por 06 (seis) discentes matriculadas no 6° semestre 

do  Curso  de  Odontologia  da  Faculdade  de  Farmácia,  Odontologia  e 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, sendo que 03 (três) atuaram 

como examinadores e 03 (três) como anotadores, sob supervisão direta do 

pesquisador responsável (autora).

Treinamento e calibração da equipe de trabalho

Previamente à execução do trabalho de campo os examinadores 

e  anotadores  receberam  um  manual  de  capacitação  (elaborado 

especificamente  para  o  estudo)  para  tomar  conhecimento  dos  objetivos  e 

dados a serem coletados. Posteriormente os mesmos foram submetidos a um 

treinamento de caráter teórico/prático (08 horas/aula) no qual foi esclarecido a 

metodologia do estudo e os critérios de diagnóstico.

A calibração consistiu na padronização de critérios para o exame 

da  população  de  estudo,  para  que  todas  os  examinadores  realizassem as 

avaliações com o mesmo padrão de julgamento clínico.

“embora  os  examinadores  possam diferir  em 

suas avaliações do estado de saúde bucal dos 

indivíduos, eles devem estar de acordo sobre a 

avaliação  das  condições  da  população. 

Quando  um  levantamento  epidemiológico  é 

realizado por uma equipe, é necessário que os 

examinadores sejam treinados para apresentar 

consistência  nos  julgamentos  clínicos”. OMS 

(1999)

Segundo CHAVES (1986), para assegurar um grau razoável de 

uniformidade  de  critérios,  é  necessário  uma  calibração  prévia  dos 

examinadores, buscando-se a precisão através da intensificação do processo 
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de percepção até que os erros inter-examinadores sejam mínimos. Este é um 

passo fundamental para se minimizar as distorções e variações nos resultados 

dos exames, garantindo a confiabilidade do estudo.

Uma boa maioria dos estudos epidemiológicos indicam que para 

se  manter  um nível  de  confiabilidade  dos  dados  coletados  seria  adequado 

obter-se um percentual mínimo de 90%, ou mais, de concordância entre os 

examinadores, o que pode ser aferido através da seguinte fórmula:

% de Concordância  =  C x 100      ,onde

N

N = nº de unidades examinadas

C = nº de Unidades dentais em concordância

Neste  estudo  foi  também  definido  que  a  calibração  inter-

examinadores deveria obedecer um índice de concordância igual ou superior a 

90%. 

A equipe de trabalho do estudo (06 pessoas) obteve os seguintes 

percentuais: 96%; 96%; 92%; 85%; 82%; e 80%. Assim, os três membros da 

equipe que não atingiram o perfil mínimo de concordância foram designados 

como anotadores. 

Estudo Piloto

Um levantamento  piloto  foi  realizado  previamente  ao  início  do 

estudo  (coleta  definitiva  dos  dados).  O  piloto  constou  da  aplicação  dos 

questionários e realização de exames clínicos bucais.

Foi  examinada  uma  amostra  aleatória  de  10  idosos,  na  faixa 

etária  definida  para  o  estudo  (entre  60  e  75  anos),  o  que correspondeu a 

aproximadamente 6% da amostra total. 

Os objetivos do estudo piloto foram propiciar a oportunidade da 

vivência do trabalho em equipe, calibração da equipe, identificação e discussão 
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dos problemas organizacionais e técnicos que surgiram em relação ao material, 

instrumental  e  instrumentos  de  coleta  a  serem  utilizados.  Além  disso,  foi 

verificada a eficácia e objetividade da ficha de exame e dos questionários a 

serem aplicados.

5.8. Execução da pesquisa em campo

Na coleta dos dados foram utilizados os critérios e metodologia 

propostos  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  -  OMS  no  seu  Manual  de 

Instruções  para  Levantamento  Básico  em  Saúde  Bucal  (OMS,  1999)  e  o 

Manual de Capacitação e Calibração desenvolvido para este estudo.

A  universo  de  idosos  nas  casas  de  repouso  da  Região 

Metropolitana de Fortaleza era de 522 (quinhentos e vinte e dois) indivíduos, 

sendo que destes,  227 (duzentos e vinte e sete) se enquadravam na faixa 

etária estabelecida. Após obtidas informações sobre as condições psicológicas 

dos  idosos  para  participar  ou  não  do  estudo  e  após  apresentados  os 

esclarecimentos  (termo  de  consentimento)  sobre  o  estudo,  obteve-se  uma 

freqüência de 70, 5% (160) de idosos avaliados e 29,5% (67) de perdas, seja 

devido  à  recusa  ou  falta  de  dados  relativos  à  idade  (41  -  18%)  ou  por 

incapacidade mental (26 - 11,5%). 

A  identificação  e  seleção  dos  indivíduos  aptos  a  participar  do 

estudo foi feita com base no cadastro das Instituições através da identificação 

da data de nascimento (período entre 1926 e 1941).  Nos casos em que os 

cadastros  de  alguns  dos  idosos  não  estavam atualizados  ou  registrados  e 

ainda, quando os mesmos não tinham documentos comprobatórios de suas 

idades  (data  de  nascimento),  estes  foram  excluídos  do  estudo.  A  idade 

registrada no cadastro foi comprovada no questionário apresentado ao idoso 

investigado.

Local e condições do exame

Os exames foram realizados nas instituições selecionadas, sob as 

seguintes  condições:  luz  natural,  com o  indivíduo sentado em uma cadeira 

53



comum e sempre que possível (maioria dos casos), em ambientes externos, 

porém salvaguardada a privacidade do mesmo. Quando eventualmente, ocorria 

de um indivíduo não poder deslocar-se ao local do exame, este era realizado 

no próprio local de repouso (quarto ou enfermaria). 

Instrumental utilizado no exame clínico

• Espelho bucal plano

• Pinça Clínica

• Sonda Periodontal preconizada pela OMS

As  normas  de  biossegurança  e  controle  de  infecção  para  a 

realização  dos  exames  intra-orais  foram  rigorosamente  cumpridas.  Todo  o 

instrumental  utilizado  foi  disponibilizado  na  forma  de  embalagens  lacradas 

autoclavadas, em número suficiente para cada seção de exames, sendo depois 

lavado, desinfetado em glutaraldeído a 2%, lavado novamente, empacotado e 

submetido a novo processo de esterilização em autoclave para uso posterior. 

5.9. Análise dos Dados

O  banco  de  dados  para  o  estudo  foi  elaborado  a  partir 

armazenamento dos resultados no programa EPIINFO versão 6 (DEAN et all, 

1994), onde as informações foram arquivadas num banco de dados. Os dados 

foram  tabulados  utilizado  o  programa  estatístico  STATA,  versão  5.0, 

desenvolvido  pela  STATA  Corporation,  Texas,  USA.  Na  tabulação  foram 

obtidas tabelas de freqüência que descreveram a situação de cada variável 

estudada  e  a  partir  das  quais  foi  realizada  toda  a  análise  descritiva 

considerando a freqüência dos eventos. 

54



6. RESULTADOS

Dados gerais

Os  resultados  apresentados  referem-se  à  investigação  das 

condições bucais de 160 idosos de 60 a 75 anos, moradores em unidades 

asilares  da  região  metropolitana  de  Fortaleza  –  Ceará,  apresentadas  na 

TABELA 1. Faz-se necessário registrar que toda a população dessas casas de 

repouso na faixa etária de 60 a 75 anos foram incluídas neste estudo, sendo 

que a idade mais freqüente foi a de 72 anos com 10,0% (16), a média de idade 

observada foi de aproximadamente 69 anos.

Tabela 1. Número e percentual dos idosos de 60 a 75 anos segundo o sexo e 

Instituição, Fortaleza, 2001

INSTITUIÇÃO
N° %

H M H M
Lar Torres de Melo 40 52 25 32,5
Associação Regional da Voluntárias da Caridade 

São Vicente de Paulo
- 09 0 5,6

Instituto dos Pobres de Maranguape - 12 0 7,5
Casa de Nazaré - 22 0 13,7
Unidade de Abrigo 17 08 10,7 5
TOTAL 57 103 35,7 64,3

Observando os dados da TABELA 1 pode-se perceber que das 

pessoas pesquisadas 64,3% (103) eram mulheres e 35,7% (57) eram homens. 

Das instituições investigadas duas eram mistas  no  que se  refere  a  abrigar 

homens e mulheres (Lar  Torres de Melo  e Unidade de Abrigo),  as  demais 

possuíam um propósito religioso-filantrópico e abrigavam apenas mulheres, o 

que justifica a maior quantidade de mulheres presentes no estudo. 

Características sócio-econômicas

A  TABELA  2  refere-se  às  características  sócio  econômicas 

investigadas:
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Tabela  2.  Distribuição  das  variáveis  sócio-econômicas  na  população  de 

idosos de 60 a 75 anos (freqüência e percentual), Fortaleza, 2001

VARIÁVEIS Nº %
Naturalidade

Fortaleza

Outra Cidade

32 20,0
128 80,0

Escolaridade

Superior/Médio

Fundamental

Sem Escolaridade

22 13,8
71 44,3
67 41,9

Aposentadoria

Sim

Não

112 70,0
48 30,0

Renda

Sem renda

De R$60,00 a R$180,00

 >   R$ 180,00

44 27,5
102 63,7

14 8,8

A TABELA 2 mostra que quanto à naturalidade, a grande maioria, 

80,0% (128) eram provenientes de alguma cidade do interior do estado ou de 

outro estado, contra 20% (32) que eram nascidos em Fortaleza.

No que se refere à escolaridade, 44,3% (71) dos entrevistados 

tinham concluído pelo menos uma das séries do ensino fundamental, seguido 

de 41,9% (67) que não possuíam nenhuma escolaridade e de 13,8% (22) que 

concluíram o ensino médio ou superior.

O percentual de pessoas que possuíam aposentadoria foi de 70% 

(112), enquanto 30% (48) não reportaram esta situação. 

Do  total  da  população  estudada  91,25%  (146)  informaram 

perceber  algum  tipo  remuneração,  fosse  decorrente  de  processo  de 

aposentadoria  ou  fosse  de  familiares.  A  renda  das  pessoas  variou  entre 

aqueles  que nada  recebem (27,5% -  44)  e  R$  700,00,  sendo  que  a  mais 

freqüente, com 91,25% (146), foi de R$ 180,00, o correspondente a 01 salário 

mínimo  à  época  do  estudo.  Metade  desse  valor  normalmente  fica  com  a 

Instituição acolhedora para as despesas com o morador. 
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Dados epidemiológicos em saúde bucal

Cárie Dental

O índice CPOD foi usado em Saúde Bucal para medir prevalência 

de cárie dentária nos dentes permanentes, seus resultados estão apresentados 

na TABELA 3: 

Tabela 3. Número, média e percentual  de dentes permanentes examinados 

segundo os componentes do CPOD, nos idosos de 60 a 75 anos, Fortaleza, 

2001.

CONDIÇÃO DENTAL N Média %
1. Sadio 369 2,3 7,3
2. CPOD 4751 29,6 92,7

Cariado 167 1,04 3,2
Extraído 4526 28,2 88,3
Obturado 58 0,36 1,1

TOTAL 5120* 32** 100
∗Refere-se ao somatório do número de dentes cariados, perdidos e 

obturados(CPO) mais os sadios. 
∗∗Refere-se ao somatório das médias dos dentes cariados, perdidos e 

obturados(CPO) mais os sadios.

De acordo com os dados da TABELA 3 foi possível observar que 

apenas 7,3% (329) dentes se apresentavam hígidos. O CPOD mostrou-se com 

uma média alta - 29,6, ou seja, as pessoas investigadas possuíam em média 

cerca de  2  dentes  hígidos em sua boca,  vale  ressaltar  que para  efeito  de 

registro do índice foi considerado um CPOD máximo de 32. Dos componentes 

do CPOD, o que mais se revelou freqüente foram os extraídos, com uma média 

de 28,2 e uma freqüência de 88,3% (4526).

O componente cariado apresentou uma freqüência de 3,2% (167) 

com um valor médio de 1,0. Ao se verificar os dentes obturados, temos um 

valor  de  0,3  para  o  CPOD  e  uma  freqüência  de  1,1%  (58).  Quanto  ao 

edentulismo,  56,9%(91)  eram  desdentados  totais  bimaxilares,  já  que  ao 
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analisar o componente perdido foi encontrada essa freqüência de perda das 32 

unidades dentárias.

Condição Periodontal

O Índice Periodontal comunitário mede a condição dos tecidos de 

sustentação (osso alveolar, gengivas e ligamento periodontal), é registrado um 

código para sextantes e no momento da consolidação dos dados é anotado o 

sextante que apresentou maior código.

Tabela 4. Número e freqüência de idosos de acordo com a condição de saúde 

e doença periodontal em idosos de 60 a 75 anos, Fortaleza, 2001.

CONDIÇÃO PERIODONTAL Nº %
1. Sadio 06 3,7
2. IPC

Sangramento 01 0,6
Cálculo 25 15,6
Bolsa 4-5 mm 18 11,3
Bolsa 6 mm ou mais 04 2,6
Excluído 106 66,2

TOTAL 160 100,0

O  Índice  periodontal  comunitário  apresentado  na  TABELA  4, 

revelou um grande número de sextantes excluídos, 66,2% (106) dos indivíduos 

examinados possuíam todos os sextantes excluídos. Dentre os que puderam 

ser  registrados,  constatou-se  que  3,7%  (06)  dos  indivíduos  apresentavam 

higidez  do  periodonto,  0,6%  (01)  apresentava  sangramento  à  sondagem, 

15,6%  (25)  apresentavam  cálculo  gengival,  11,3%  (18)  e  2,6%  (04) 

apresentaram  bolsas  periodontais  com  4–5mm  e  6mm  ou  mais, 

respectivamente. 

Tabela 5. Freqüência dos sextantes de acordo com a condição de saúde e 

doença periodontal em idosos de 60 a 75 anos, Fortaleza, 2001.

CONDIÇÃO
SEXTANTES

S1
%

S2
%

S3
%

S4
%

S5
%

S6
%

Sadio 1,3 1,9 0 0 4,4 1,3
Sangramento 0,6 0,6 0 0 1,9 0,6
Cálculo 1,3 2,5 3,8 5 16,3 6,3
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Bolsa 4-5 mm 2,5 3,8 4,4 3,7 6,9 1,9
Bolsa 6mm ou mais 1,3 0,6 0 0 1,3 0
Excluído 92,5 90 91,3 91,3 68,8 89,4
Não se aplica 0,5 0,6 0,5 0 0,4 0,5

A TABELA 5 mostra que o sextante superior direito apresentou 

um maior número de perdas de unidades dentárias, sendo por isso o que mais 

apresentou a condição de excluído (92,5%), o sextante que mais apresentou 

unidades  dentais  foi  o  inferior  central  (16,5%).  Os  demais  sextantes 

apresentaram uma situação muito semelhante à do sextante superior direito.

A maioria dos pesquisados não apresentava nenhuma lesão de 

mucosa (91%), entre aqueles que manifestaram alguma lesão a mais presente 

foi a hiperplasia inflamatória pelo uso da prótese.

Uso e necessidade de prótese

A  TABELA  6  apresenta  os  resultados  referentes  ao  uso  e  à 

necessidade de próteses na arcada superior e inferior:

Tabela 6. Número e freqüência 

dos idosos de 60 a 75 anos que 

usavam  e  necessitavam  de 

próteses  superior  e  inferior, 

Fortaleza, 2001.
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SUPERIOR INFERIOR
USO NECESSIDAD

E
USO NECESSIDA

DEN° % N° % N° % N° %
AUSÊNCIA 94 58,8 42 26,3 119 74,4 30 18,8
PRÓTESE 69 41,2 118 73,7 41 25,6 130 81,2
TOTAL 160 100,0 160 100,0 160 100 160 100,0

Em relação ao uso de próteses,  pudemos observar que 58,8% 

(94) dos entrevistados não usavam prótese superior enquanto 73,7% (118) dos 

indivíduos necessitavam de prótese superiorl.

Quanto  à  arcada  inferior  (mandíbula),  constata-se  que  74,4% 

(119) não usavam prótese inferior e que 81,2% (130) necessitavam de próteses 

Fatores condicionantes da Saúde Bucal

Investigou-se ainda hábitos e condições que pusessem influenciar 

a saúde bucal, os resultados obtidos estão apresentados na TABELA 7:
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Tabela 7 Distribuição das variáveis condicionantes da saúde bucal em idosos 

de 60 a 75 anos, Fortaleza, 2001.

VARIÁVEIS Nº %
Idade da 1ª perda dentária

10 a 20 anos

21 a 30 anos

31 a 66 anos

99 61,8
36 22,5
25 15,6

Profissional que realizou as exodontias

Dentista

Prático/Protético

145 90,6
15 9,4

Tempo de uso da prótese

Até 5 anos

5 a 15 anos

> 15 anos

20 29,4
23 33,8
25 36,7

Profissional que confeccionou a prótese

Dentista

Prático/Protético

51 68,9
23 31,0

Última consulta odontológica

Há 1 ano

2 a 5 anos

> 6 anos

33 21,4
33 21,4
88 57,1

Motivo da última consulta odontológica

Prótese

Dor

Exodontia

Dentística/Periodontia

Rotina

Não Sabe

54 33,8
02 1,3
82 51,3
09 5,6
08 5,0

05 3,1
Freqüência de escovação

2 ou mais

1 vez

Não escova

105 65,6
42 26,2
13 8,2

Escovação da prótese

Sim

Não

69 95,8
3 4,2

Auxílio para escovação

Sim

Não

9 5,7
151 94,3
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Fumante

Sim

Não

41 25,6
119 74,4

Alcoolista

Sim

Não

10 6,3
150 93,8

Os dados da TABELA 7 revelam que a atividade mutiladora teve 

início muito cedo, 61,8% (99) dos entrevistados já haviam perdido pelo menos 

um dente aos 20 anos de idade e tais procedimentos foram realizados na sua 

maioria por dentista (90,6%). 

Quanto  ao  tempo de  uso  das  próteses,  29,4% (20)  usavam a 

prótese há cinco anos ou menos, 33,8% (23) usavam a mesma prótese entre 5 

e 15 anos e 36,23% (25) usavam a prótese há 15 anos ou mais.

Dentre aqueles que usavam próteses 68,9% (51) dizem ter sido 

confeccionadas por dentistas, 31,0% (23) revelam ter mandado fazê-la por um 

outro profissional.

Apenas 21,4 % (33) tiveram acesso à tratamento odontológico no 

último ano, igual  número foi  ao dentista pela última vez ente 2 e 5 anos e 

57,1%  (88)  tiveram  sua  última  consulta  odontológica  há  mais  de  6  anos. 

Somente  uma  das  instituições  investigadas  –  Casa  de  Abrigo  –  possuíam 

assistência  odontológica  centrada  em  ações  curativas.  Os  cuidadores  dos 

idosos não têm formação específica em saúde bucal.

Quando perguntamos o motivo da última visita ao dentista, 51,3% 

(82)  responderam  que  realizaram  exodontia,  33,8%  (54)  foram  adquirir  ou 

mudar a prótese, 5% (08) realizaram consulta de rotina, 5,6% (09) realizaram 

tratamento  restaurador  ou  periodontal  e  3,1%  (05)  não  souberam  dizer  o 

motivo.

Quanto  à  freqüência  de  escovação,  65,6%  (105)  pessoas 

afirmaram escovar  os  dentes  2  ou  mais  vezes  ao  dia,26,2% (42)  o  fazem 

apenas  1  vez  ao  dia  e  8,2%  (13)  relataram  não  fazer  escovação.  Dentre 

aqueles  que  usam  prótese,  95,8%  (69)  disseram  ter  também  o  hábito  de 
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escovar a prótese. Um número de 151 idosos (97,4) não precisavam de ajuda 

para  realizar  a  escovação,  2,65%  (04)  apenas  disseram  necessitar  de  tal 

auxílio.

O uso freqüente do fumo foi relatado por 25,6% (41), e a ingestão 

de bebida alcoólica por apenas 10% (6,3) dos entrevistados.

Auto-Percepção das condições bucais

Na TABELA 8 estão descritos as variáveis estudadas em relação 

à autopercepção das condições bucais nos idosos.

Tabela  8.  Distribuição  das  variáveis  das  condições  relativas  à  auto-

percepção da saúde bucal em idosos de 60 a 75 anos, Fortaleza-2001.

Variáveis Nº %
Motivo das exodontias

Cárie

Doença Periodontal

Dor

Dificuldade de tratamento

Má Oclusão

Imposição de outrem

Não sabe

102

44

44

08

01

02

01

50

22

22

4

0,5

1

0,5
Sentimento associado à perda dental

Alívio

Indiferença

Medo

Perda

Tristeza

Vergonha

Velha

63

33

27

11

35

2

01

36,6

19,2

15,7

6,4

20,3

1,2

0,6
Auto-percepção de cárie

Não

Sim

Não sabe

115

30

15

71,9

18,8

9,3
Auto-percepção de doença periodontal 127 79,4
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Não

Sim

Não sabe

24

9

15,0

5,6
Percepção da necessidade de tratamento 

odontológico

Não

Sim

Não sabe

98

53

09

61,3

33,1

5,6

Quando perguntadas o motivo que as levou a arrancar a maioria 

de seus dentes, 50% (102) responderam que perderam por cárie, 22,0% (44) 

extraíram devido a doença periodontal  e  outra  porcentagem igual  o  fez por 

sentir dor, 4,0% (08) realizaram as exodontias por terem encontrado dificuldade 

de realizar um tratamento mais conservativo, 1% (02) o fizeram por imposição 

de outrem e 1,5% (03) não souberam prescisar o motivo. No questionário, esta 

variável foi formulada como pergunta aberta, podendo apresentar mais de uma 

categoria de resposta por entrevistado.

Foi investigado ainda como essas pessoas se sentiram ao extrair 

seus dentes, 36,6% (63) disseram sentir-se aliviadas, 19,2% (33) disseram que 

se  sentiram  indiferentes  àquele  tratamento,  15,7%  (27)  sentiram  medo  do 

tratamento, 20,3% (35) sentiram-se tristes ao ter que realizar a exodontia, 6,4% 

(11)  tiveram  uma  sensação  de  perda  e  0,6%  (01)  sentiu-se  velho  ao  ter 

realizado  a  exodontia.  Esta  variável  também  foi  formulada  como  pergunta 

aberta, por isso apresentou mais de uma categoria de resposta por pessoa. 

Quanto à percepção de cárie 71,9% (115) disseram que achavam 

não  ter  nenhum  processo  carioso  18,8%  (30)  dos  entrevistados  acreditam 

possuir cárie e apenas 9,4% dizem que não sabem se alguma lesão cariosa se 

desenvolve em seus dentes.

No que se refere à doença periodontal 79,4% (127) disseram que 

não percebiam qualquer problema periodontal, 15% (24) acreditavam possuir 

algum nível de doença periodontal, e 5,6% (09) disseram não saber avaliar sua 

condição periodontal.
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Quando questionados se achavam que estavam precisando de 

tratamento odontológico 61,3% (98) respondeu que não e 33,1% (53) relatou 

necessitar da intervenção.

O  GOHAI  médio  foi  de  34,4,  revelando  que  os  entrevistados 

percebem  sua  saúde  bucal  boa,  não  trazendo  maiores  limitações  para  a 

realização de tarefas habituais. A maioria dos idosos não manifestou nenhuma 

dificuldade ao ter que se alimentar, mas vale ressaltar que a comida oferecida 

pelas  instituições  é  tenra  e  muitas  vezes  pastosas  já  considerando  a 

dificuldade de mastigação dessa população pela usência dos dentes. O GOHAI 

não se mostrou diferente entre dentados e desdentados,em ambos alcançou 

uma média de 32,4.
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7. DISCUSSÃO

BAUM (1994) e PINTO (2000), afirmam que não existem doenças 

bucais relacionadas diretamente com idades avançadas, o idoso deve chegar a 

esta fase com seus dentes presentes, além da função mastigatória e fonação 

normais.  É ratificando essa idéia  que iniciamos a discussão dos resultados 

encontrados,  é  oportuno  deduzir  que  tais  achados  estão  intimamente 

vinculados  com  a  ausência  de  políticas,  programas  e  serviços  que 

conseguissem manter e preservar bons níveis de saúde para os indivíduos de 

todas as faixas etárias da população.

7.1. Dados Gerais

Na literatura há uma diversidade de pontos de vista e referências 

sobre o início da velhice. Os trabalhos também diferem quanto a idade a ser 

estabelecida como início do ponto de corte para a escolha dos indivíduos que 

serão inseridos nos diferentes estudos. Na grande maioria deles observa-se a 

definição de uma idade variável entre os 60 aos 65 anos. Neste estudo foi 

definida a idade de 60 anos, pois é a partir deste natalício que a Lei Federal N° 

8842, de 04 de janeiro de 1994 considera o indivíduo como ingresso no grupo 

de idosos (Associação Nacional de Gerontologia, 1997):

LEI N° 8842 / CAPÍTULO I

“  Art.  2°-  Considera-se o idoso,  para todos os efeitos  

desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.”

A seleção da faixa etária de 60 a 75 anos, objetivou minimizar os 

efeitos  de  um  desvio  exagerado  dos  resultados,  considerando  que  na 

população total encontramos indivíduos com até 100 anos de idade.

Ao iniciar a fase de coleta de dados foi encontrado uma primeira 

dificuldade:  no  momento  da  seleção  dos  idosos  a  serem  investigados,  as 

instituições  não  possuíam  cadastro  completo  com  todas  as  datas  de 

nascimento registradas, muitos dos abrigados não tinham sequer documento 
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comprobatório  de  seu  nascimento,  tampouco  recordavam  sua  idade.  No 

momento da entrevista mais uma dificuldade: da população que se enquadrava 

na faixa etária de 60 a 75 anos,11,5% não eram lúcidos, o que determinou a 

não inclusão dessas pessoas no estudo. Além dessa perda, houve uma grande 

parcela  que se  revelou  bem cética  e  amedrontada  com a  possibilidade do 

exame bucal o que determinou uma freqüência de recusa 18%, somando um 

total  de  29,5%  (67)  de  perdas,  isso  delimitou  a  160  idosos  o  número  de 

pessoas incluídas no estudo. 

As mulheres eram maioria na população investigada(64,3%), em 

parte  porque três  das  unidades  investigadas  somente  abrigavam mulheres, 

mas reafirma também a tendência da maior longevidade feminina constatada 

pelo IBGE (2000) atingindo uma freqüência de 55% da população brasileira.

A condição asilar

A velhice na idade antiga e média era muito valorizada pois 

conferia ao indivíduo a condição de sábio. Com a Revolução Industrial esse 

papel se modifica, os ensinamentos que eram responsabilidade dos mais 

velhos foram substituídos pelo ensino em massa. A força da modernização, 

exigida pelo sistema capitalista da era industrial e tecnológica, foi 

marginalizando o idoso que foi obrigado a ceder seu lugar para os mais jovens 

que tinham força de produção. 

Este é o marco inicial do problema social dos idosos nos grandes 

centros urbanos. A sociedade que imprimiu no idoso um sentimento de 

inutilidade necessita livrar-se desse fardo, e a solução mais cômoda e imediata 

tem sido as instituições asilares. (MASCARO, 1997)

Quanto à condição asilar, foi possível constatar uma assistência 

insuficiente  no  aspecto  pessoal,  de  saúde,  nutricional,  ocupacional  e  lazer, 

carências em diversos aspectos a começar pelos recursos humanos, apenas 

duas das unidades visitadas possuíam médico ou enfermeiro diariamente na 

instituição, as demais contavam apenas com a boa vontade e o empirismo dos 
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administradores  e  cuidadores7,  ao  necessitarem  de  cuidados  médicos,  os 

idosos  eram deslocados  para  hospitais  públicos.  Alguns  profissionais  como 

terapeutas  ocupacionais,  médicos,  fisioterapeutas  mantém  uma  atividade 

voluntária  de  assistência  e  lazer  em  algumas  unidade.  Apenas  uma  das 

instituições (Unidade de Abrigo) possuía assistência odontológica centrada na 

prática curativa e reabilitadora. 

A alimentação em todos os abrigos é macia e tenra para facilitar a 

mastigação (quando existe) e a deglutição, compostas na maioria das vezes de 

sopas, papas, mingaus, sucos, leite, grãos cozidos como arroz e feijão, frango 

cozido e esporadicamente legumes.

Os cuidadores não possuem treinamento específico para o trato 

com os idosos, não trabalham com o enfoque na educação em saúde nem 

foram capacitados para trabalhar com a saúde oral cabendo a cada idoso a 

higienização bucal.

As instituições investigadas se mantém através de doações, 

investimentos do governo municipal e estadual e de uma contribuição não 

obrigatória dos residentes, que varia entre 40% a 60% do valor de sua 

aposentadoria, mas que, segundo os administradores, são insuficientes para 

todas as despesas.

7.2. Características sócio econômicas

Quanto  à  naturalidade,  a  grande  maioria,  65,6%,  eram 

provenientes de alguma cidade do interior do estado ou de outro estado, o que 

reforça a afirmação de VERAS (2001), que coloca como uma das justificativas 

do envelhecimento urbano o grande fluxo migratório resultante do processo de 

industrialização ocorrido a partir de 1960; ratifica ainda os achados de SCPIÃO 

(1999) que no seu estudo da condição asilar do idoso em Fortaleza encontrou 

uma freqüência de 58% de idosos provenientes do interior do estado do Ceará.

Ao se investigar a escolaridade dos entrevistados foi encontrado 

que  44%  (71)  tinham  concluído  pelo  menos  uma  das  séries  do  ensino 
7 O termo ‘cuidadores’ é utilizado em gerontologia para se referir aos familiares ou outros 
indivíduos que prestam auxílio direto ao idoso em suas atividades básicas
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fundamental,  41,9%  dos  idosos  ainda  permanecem  sem  nenhuma 

escolaridade. Resultado semelhante ao encontrado pelo IBGE (1991) em que 

44,2% dos maiores de 59 anos não sabiam ler nem escrever, isso dificulta a 

valorização  profissional  fazendo  com  que  aqueles  que  buscam  emprego 

encontrem apenas ofícios com baixa remuneração.

Uma das características da população que envelhece no Brasil é a 

pobreza. As aposentadorias e pensões constituem a principal fonte de renda 

dessas  pessoas.  O  IBGE (1999),  verificou  que  76,5% da  população  idosa 

brasileira  recebe  até  1  salário  mínimo,  neste  estudo  encontramos  situação 

semelhante: os idosos que recebem aposentadoria no valor do salário mínimo, 

somam um total de 112 (70%). É de se estranhar que ainda 30% dos idosos 

permaneçam sem nenhuma renda, pois tal direito é garantido na Lei Orgânica 

de Assistência Social – Lei n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 em seu artigo 

segundo: 

V- A garantia de 01 (um) salário mínimo de benefício 

mensal, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, 

que comprovem ou não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou tê-la provida pela família 

(CEARÁ, 2000)

7.3. Dados epidemiológicos em Saúde Bucal

Cárie Dental

O valor médio do CPOD encontrado foi de 29,6 com 88,3% de 

dentes  extraídos,  valores  mais  altos  quando  comparamos  com  os  dados 

nacionais  disponíveis  no  Levantamento  epidemiológico  de  1986,  em  que 

pudemos observar que o brasileiro na faixa etária de 50-59 anos apresentava 

um CPOD médio de 27,2 com 88,3% do dentes perdidos. O resultado mostrou-

se superior ainda aos encontrados por TOSTA et all (1993), que realizaram um 

estudo com os idosos de Vila Planalto, em Brasília, em que o CPOD foi de 

27,86;  o  resultados  também  foi  superior  aos  dados  encontrados  por 

MENEGHIM, num estudo com os idosos de Piracicaba (1999), que constatou 

um  CPOD  médio  de  26,58;  muito  próximo  também  ao  achado  por  ROSA 

(1992), em São Paulo, num estudo com idosos institucionalizados; que foi de 
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30,97 com 96,1% de participação do componente extraído. SILVA (1999) em 

Araraquara encontrou um CPOD de 26,66, sendo que 79,3% destes dentes 

foram considerados perdidos.  No Nordeste,  FEIJÓ et  all  (1999),  estudando 

idosos  institucionalizados  no  Recife  encontrou  um CPOD médio  um pouco 

menor - 22,61.

Os componentes cariado e obturado apresentaram valores baixos, 

1,0 e 0,3, respectivamente, mas isso deveu-se ao fato da maioria dos dentes já 

se  encontrarem  ausentes.  De  acordo  com  PINTO  (1993),  dos  quatro 

componentes do CPOD o grande determinante do crescimento do índice são 

as extrações que por vota do 20 anos representam somente 1,4% do total e por 

volta  dos  60  anos,  já  tem  uma  participação  equivalente  a  84,5%.  Esta 

afirmação vem reforçar os dados encontrados em relação à idade de início das 

exodontias,  em que 61,8% dos entrevistados começaram a ter  seus dentes 

extraídos por volta dos 20 anos. 

Analisando os componentes obturado (0,3%) e perdido (88,3%) do 

CPOD, pode-se ter uma idéia do tipo de tratamento curativo que foi destinado a 

estas pessoas: a mutilação dental. 

Detectou-se ainda que 56,9% são desdentados totais bimaxilares, 

valor  semelhante  ao  encontrado  por  COELHO  e  RAMOS  (1999),  que 

observaram um número de 51,4% de desdentados totais numa investigação 

com base domiciliar em Fortaleza; em Araraquara SILVA (1999), encontrou um 

valor de 40,4% de edentulismo; FRARE et all (1997), em Pelotas, que detectou 

um número menor de desdentados - 64,6% e o levantamento epidemiológico 

de 1986 encontrou que 72% da população brasileira na faixa de 50 a 59 anos 

tinha  perdido  todos  os  dentes  de  pelo  menos  um dos  maxilares  (BRASIL, 

1988).

A ausência de políticas de saúde direcionadas para a melhoria da 

qualidade de vida da população, centrada na prevenção e promoção da saúde; 

a dificuldade de acesso aos serviços, em parte,  determinaram este quadro, 

pois forçam as pessoas a buscarem caminhos mais rápidos para curarem seus 

males. Um componente cultural e estético pode ter justificado as exodontias em 

massa: nos nossos dias, alcançar a soberania elaborada dos chamados dentes 

perfeitos,  brancos  e  brilhantes,  moldura  de  um  sorriso  largo  e  cenário  de 
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dentes preservados, é uma prática odontológica que vai desde a introdução do 

uso de aparelhos para a correção de dentes, até a mortalidade dentária com 

desbastes,  desvitalização  e  extrações  dentárias  para  a  acomodação  de 

próteses  em  busca  de  um  padrão  de  alinhamento  estético.  A  exodontia 

aparece ainda como uma adequação do homem aos padrões culturais  que 

regem as  chamadas  práticas  de  cura,  no  atendimento  a  uma necessidade 

básica do homem de ter saúde para poder produzir (MENDONÇA, 1999).

Os programas de e atividades saúde bucal desenvolvidos e 

implementados pelos cirurgiões-dentistas, dirigidos a diversos grupos 

populacionais, limitam-se a reproduzir mecânica e acriticamente a lógica 

utilizada no setor privado. O modelo e a prática no qual o ensino e a prática se 

baseiam exclui a possibilidade de incorporar uma leitura social da realidade, 

permitindo que o quadro epidemiológico seja desenhado com tantos números 

de doença. (NARVAI, 1994).

Para combater esses caóticos índices não basta apenas investir 

em programas direcionados ao grupo populacional de idosos, é necessário que 

ocorra profundas mudanças sociais no modelo da prática odontológica, é 

urgente a integralidade das ações, superando a dicotomia curativo - preventivo 

e uma atuação junto às forças políticas e estruturas do poder para mudanças 

sócio-político-econômicas. (ENATESPO, 1987 )

Condição Periodontal

Ao se realizar o exame bucal para o levantamento epidemiológico, 

foi encontrado uma dificuldade para a aplicação do índice: a grande quantidade 

de  sextantes  examinados  estavam  excluídos  (66,2%),  o  que  acaba  não 

fornecendo um quadro fiel do ataque da doença periodontal nessa população, 

já  que  o  índice  não  consegue  medir  a  experiência  anterior  de  doença 

periodontal e 22% (44) dos entrevistados afirmaram ter perdido seus dentes 

por problemas periodontais.

Dentre  os  idosos  que  possuíam  dentes  a  serem  examinados, 

constatou-se que a condição periodontal  mais prevalente foi  a presença de 

cálculo gengival,  15,6% (25),  seguida pela presença de bolsas periodontais 
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com 4 – 5mm e 6mm ou mais, com uma freqüência de 11,2% (18) e 2,5% (04) 

respectivamente.

O sextante que apresentou maior perda de unidades dentais foi o 

superior  direito  (S1)  (92,5%),  semelhante  aos  achados  do  levantamento 

epidemiológico de 1986 em que esse sextante foi o que apresentou melhores 

condições de saúde periodontal, apesar de ter sido também o mais ausente. 

Neste estudo, o sextante que apresentou maior número de unidades dentais foi 

o  inferior  central  (31,2% dos  sextantes  possuíam dentes  que  permitiram o 

exame),  16,3% destes sextantes mas tinham a presença de cálculo dental. 

Muitos  dos  sextantes  examinados  não  apresentavam  bolsa  pela  retração 

gengival  que  essa  faixa  etária  tende  a  apresentar.  Os  demais  sextantes 

apresentaram uma situação muito semelhante à do sextante superior direito 

com grande percentual de excluído pela ausência de dentes.

Uso e necessidade de prótese

PINTO (1993),  descreve  que  no  levantamento  epidemiológico  de 

1986 foi constatado que a partir dos 25 anos a ‘síndrome das extrações em 

massa’ começa a manifestar-se fazendo com que as próteses se tornem uma 

necessidade, seja para manter a funcionalidade, seja para restituir a estética 

perdida. Esse fato se torna crescente à medida que a idade avança: aos 26 

anos 10% da população usa próteses totais, aos 32 anos já são 20%, aos 46 

anos são 50% e aos 66 anos 90% das pessoas já necessitam de próteses 

totais, resultado muito semelhante ao encontrado nesta pesquisa em que 73,7

% dos idosos necessitavam de algum tipo de prótese.

A análise dos índices do uso e necessidade de protética indicou que 

a  reabilitação  mastigatória  e  estética  dos  idosos  não  era  adequada.  A 

quantidade de pessoas usando próteses foi de 41,2% (66), um total de 73,7% 

(118) necessitavam de aparelho protético. Tais números revelam que, tanto por 

parte da população adulta quanto dos cirurgiões dentistas e dos que exercem 

empiricamente  a  profissão,  uma tendência ao  fatalismo que a quase todos 

conduz a aceitar como uma conseqüência natural da vida a remoção total dos 

dentes e na maioria dos casos, sua substituição por elementos artificiais que 
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permitam  pelo  menos  mastigar  e  sorrir.  Ainda  que  as  razões  de  ordem 

financeira sejam predominantes, as extrações e as ‘dentaduras’ são soluções 

mais baratas, é urgente uma mudança coletiva na atitude dos profissionais e as 

ações  educativas,  no  sentido  de  conduzir  a  um  maior  sentimento  de 

preservação  da  dentição  natural,  tentando  reverter  o  crítico  quadro 

epidemiológico que, neste setor, caracteriza o país. (PINTO, 1993)

De acordo com FRARE (1997), 73,8% dos entrevistados possuíam 

aparelhos protéticos revelando uma situação bem diferente no Sul  do país, 

neste  estudo  encontramos  que  apenas  41,2%  dos  entrevistados  possuíam 

próteses. COELHO e RAMOS (1999) no seu estudo com idosos em Fortaleza, 

encontraram um percentual  maior  de  pessoas usando próteses –  71% dos 

investigados.

Parece  oportuno  introduzir  o  conceito  de  ‘incapacidade  bucal’ 

definido por NARVAI (2001):

“uma condição definida pela impossibilidade, transitória 

ou permanente, de exercer uma ou mais das funções de 

mastigação,  deglutição  ou  fonação  e,  também  pelo 

comprometimento estético. O grau da incapacidade, sua 

abrangência e evolução são variáveis de indivíduo para 

indivíduo, segundo o tempo, as características clínicas,  

as  possibilidades  terapêuticas  e  a  inserção  social  de 

cada um.”

Nesse ponto, a Odontologia rompe com a práxis coletiva, a prótese 

dentária, como solução, nega a possibilidade de alterar e controlar a doença e 

exime  a  Odontologia  do  controle  das  doenças  bucais  ao  responsabilizar  o 

indivíduo  pelo  aparecimento  das  doenças  e  não  adoção  de  medidas 

preventivas (IYDA, 1998).

A necessidade de prótese é grande: 73,7% dos idosos necessitam 

de prótese superior e 81,2% necessitam de prótese inferior. Além da grande 

necessidade  de  próteses,  pode-se  constatar  ainda  que  70,5%  dos 

entrevistados usam a mesma prótese há mais de cinco anos. Considerando 

que as prótese necessitam de acompanhamento profissional a fim de verificar 

sua funcionalidade, pois o desgaste do material se faz muito rapidamente, é 
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provável que muitas dessas próteses não estejam restituindo eficazmente as 

funções de mastigação,  fonação e estética,  mas mesmo assim as pessoas 

sentem-se satisfeitas com ela, pois o GOHAI revelou um alto valor (34,4) o que 

significa que os entrevistados percebem sua saúde bucal como satisfatória. 

Quanto às próteses, 68,9% (51) foram confeccionadas pelo dentista 

e 31,0% foram confeccionada por práticos8 ou protéticos9, é possível que esse 

número seja ainda maior visto que a população sente dificuldade de identificar 

o cirurgião dentista de um falso profissional.

A  freqüência  de  utilização  dos  serviços  odontológico  foi  baixa, 

57,1% dos idosos procuraram um dentista pela última vez há 6 anos ou mais 

tempo, isso confirma os dados coletados pelo IBGE (1999), em que os idosos 

com  65  anos  ou  mais  são  quem  menos  utilizam  serviços  odontológicos. 

Quando  perguntados  pelo  motivo  da  última  visita  ao  dentista,  51,3% 

responderam que realizaram exodontia, 33,8% o fizeram para a instalação de 

prótese, ou seja a busca pelos serviços para a realização de procedimentos 

mais conservadores é pequena (15%).

Ao se investigar hábitos de higiene bucal, foi constatado que 66% 

escovam a boca duas vezes ou mais por dia, 97,4% não necessitam de ajuda 

para a escovação e, dentre aqueles que relataram o uso de prótese, 95,8% 

disseram também escovar a prótese. Não é possível concluir se tais hábitos 

foram adquiridos  recentemente  ou  se  já  existiam há mais  tempo,  mas  tais 

hábitos estão sendo insuficientes para manter um bom nível de saúde bucal 

visto que, 30,1% apresentaram algum nível de doença periodontal.

Para se ter uma idéia de como essa situação epidemiológica está 

distante de níveis de saúde aceitáveis, a OMS propôs como meta para 2010 

nesta faixa de idade: não mais que 5% de desdentados e não mais que 0,5 

sextante com CPINT de 4(NARVAI, 2001).

Para minimizar esse quadro de mutilação e abandono é 

necessário muito mais que um olhar além do assistencialismo ou da grande 

oportunidade de mercado de trabalho, pois a saúde bucal da população 

brasileira tem sido ao longo dos anos reduzida a uma mera questão 
8 Refere-se ao indivíduo que exerce a odontologia ser ter uma formação acadêmica.
9 Técnico habilitado para a confecção de próteses.
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odontológica e ela é muito mais que isso, é um problema social coletivo e, 

portanto, de responsabilidade da própria sociedade que se relaciona com o 

processo de participação da sociedade civil organizada nas decisões políticas e 

sociais, na formulação das políticas de saúde bucal, na alocação de recursos, 

nas decisões dos conselhos, etc. (CORDÓN & GARRAFA, 1991)

Pode-se dividir a prevenção dos idosos em dois níveis: o da 

prevenção clássica, ou seja, das ações que tentam evitar a instalação de 

quadros mórbidos e o da detecção precoce das doenças, isto é, do movimento 

que visa à antecipação diagnóstica para postergar a manifestação mais 

avançada das doenças pelo mais longo espaço de tempo quanto possível 

(VERAS, 1998). O desenvolvimento dessas ações que visem a proteção à 

saúde oral da população brasileira de terceira idade é uma necessidade a ser 

assimilada pelos administradores municipais considerando-se os índices 

elevado e as severas dificuldades de acesso que caracterizam este grupo. 

Uma pauta de trabalho especificamente dirigida para idosos inclui a prestação 

de cuidados clínicos para as pessoas de maior carência e o direcionamento de 

parte do subprograma educativo para difundir ações de auto-cuidados em 

relação à higidez dos tecidos moles, de manutenção em bom estado das 

próteses existentes e do combate às extrações desnecessárias. (PINTO, 1993)

Auto-percepção das condições bucais

A importância da autopercepção é entendida como a forma em que 

as  pessoas  têm  uma  concepção  do  mundo,  de  autopercepção  como 

reprodução  pessoal  e  de  reprodução  da  própria  realidade.  Ressalta-se  a 

importância da saúde sentida, ou seja, a interpretação pessoal feita a partir de 

experiências de saúde no contexto da vida diária. Esta percepção se baseia em 

geral  na  informação  e  nos  conhecimentos  disponíveis  modificados  pela 

experiência prévia e pelas normas sociais e culturais. A saúde é construída e 

vivida  pelas  pessoas dentro  daquilo  que fazem no seu dia-a-dia  onde elas 

aprendem, trabalham, divertem-se e amam (NUTBEAM, 1996 apud CORDÓN 

& PAES, 2000).
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Ao investigar o que motivou os idosos a buscarem a realização de 

exodontias obteve-se como resposta que  50% (102) perderam seus dentes por 

cárie, 22,0% (44) por doença periodontal e igual outra igual o fez por sentir dor, 

4,0% (08) realizaram as exodontias por terem encontrado dificuldade de 

realizar um tratamento mais conservativo, 1% (02) o fizeram por imposição de 

outrem e 1,5% (03) não souberam prescisar o motivo. O estudo realizado em 

Araçatuba (São Paulo), buscando identificar as expectativas dos idosos em 

relação aos serviços e necessidades odontológicas, revelou que 62% dos 

pesquisados não possuíam dentes, 50% usavam algum tipo de prótese, 53% 

manifestaram necessidade de uso de algum tipo de prótese, 88% tinham 

visitado o dentista há 2 anos, 53% informaram que o principal motivo da visita 

havia sido a dor. No trabalho desenvolvido por QUELUZ (2000), avaliando os 

pacientes submetidos à reabilitação oral total na Clínica de Graduação da 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP, verificando a expectativa 

em relação a nova prótese total, concluiu que a perda dos dentes na maioria 

(59,6%), foi devido a cárie dentária e doença periodontal. ZAGO (1993), numa 

investigação em Brasília com pessoas com 50 anos e mais, buscou 

compreender os motivos que justificaram as extrações dentárias, tendo 

encontrado que ,28% perderam os dentes por decisão própria, 29% por falta de 

informação, 22% por não ter condição econômica para custear outro tipo de 

tratamento, 12% por orientação do cirurgião dentista e 9% por outros motivos 

(ZAGO, 1993). 

Com esses dados é possível afirmar que o quadro epidemiológico 

de perda dental descrito, não é conseqüência dos anos de vida que vão se 

acumulando, mas sim da ausência de políticas e serviços que pudessem dar 

conta da prevenção e tratamento da doença cárie .

A  VII  Conferência  Nacional  de  Saúde,  realizada  em  1980  em 

Brasília,  ao  analisar  a  participação da odontologia  nos serviços  básicos  de 

saúde,  afirmou  que  o  modelo  de  prática  e  assistência  odontológica  se 

caracteriza pela ineficácia, ineficiência, descoordenação, caráter mercantilista e 

monopolista, com má distribuição, baixa cobertura, alta complexidade, enfoque 

curativo  e  inadequada no preparo  dos recursos humanos.  (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE, 1980 ).
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Ao terem seus dentes extraídos, 36,6% (63) dos idosos disseram 

sentir-se aliviados, 19,2% (33) disseram que se sentiram indiferentes àquele 

tratamento, 15,7% (27) sentiram medo do tratamento, 20,3% (35) sentiram-se 

tristes ao ter  que realizar a exodontia, 6,4% (11) tiveram uma sensação de 

perda e 0,6% (01) sentiu-se velho ao ter realizado a exodontia. WOLF (2000), 

concluiu que em 90% das pessoas estudadas tiveram algum tipo de alteração 

de  ordem  afetiva  e  sexual  ocasionadas  pela  perda  dos  dentes.  QUELUZ 

(2000),  em  seu  trabalho  realizado  em  Piracicaba,  verificou  que  21,2% 

mudanças nos sentimentos tais como: vergonha, arrependimento e timidez. 

O  modo  como  as  pessoas  percebem  sua  aparência  está 

intimamente ligado à auto-estima, pois em nossa organização sóciocultural, a 

aparência é superdimensionda em detrimento de outros valores, o que faz com 

que as pessoas se  tornem mais vulneráveis  a  sentimentos  de inferioridade 

quando não alcançam o padrão desejado e dessa forma sentem-se inseguros. 

A vergonha e o medo surgem quando a pessoa não é capaz de viver 

de acordo com ideais. Há um reconhecimento doloroso do abismo existente 

entre as aspirações e as limitações: a perda dos dentes para muitas pessoas é 

uma ameaça à identidade individual, social e familiar. Ao sentir que não está de 

acordo com o ideal estético, o que lhe permitiria uma apresentação confiante 

de seu corpo, a pessoa retrai-se podendo apresentar sintomas de isolamento 

social e depressão (WOLF, 2000). 

Quanto à percepção das principais doenças bucais, 71,9% (115) 

dos  idosos  disseram  não  perceber  lesões  cariosas,  no  exame  clínico  foi 

verificado  cárie  em  apenas  3,2%  dos  dentes;  apenas  15%  (24)  disseram 

perceber algum nível de doença periodontal enquanto foi detectado que 30% 

(48) dos idosos necessitando desse tipo de tratamento. Apesar de diagnosticar 

bem seus problemas, não reconhecem necessitar de tratamento, pois 61,3% 

acreditam  que  não  necessitarem  de  tratamento,  quando  constatamos  que 

73,7% necessitam de reabilitação protética, 29,9% necessitando de tratamento 

periodontal e 3,2% precisando de tratamento restaurador. Isto ocorre em parte 

devido à crença de que se não havendo dentes não há o que se tratar ou que a 

idade já é muito avançada para o início de tratamento odontológico.
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O GOHAI, ao propor a verificação da autopercepção em saúde 

bucal  parece-nos um método quantitativo de medir  a subjetividade e,  como 

instrumento quantitativo,  não aprofunda as percepção e a subjetividade dos 

sujeitos,  talvez  fosse  mais  apropriado  o  uso  do  termo  ‘autoavaliação’  por 

entendermos que a autopercepção é algo bem mais abrangente e profundo 

para  ser  verificado  por  esse  instrumento  que  categoriza  os  problemas  e 

padroniza as respostas. Apesar de não ser perfeito, dá a visão dos problemas 

bucais pelos idosos. Mais importante do que saber se o GOHAI vai revelar uma 

medida correta é tentar descobrir  qual a opinião do idoso sobre sua saúde 

bucal  para que se possa motivá-lo  e  educá-lo,  porque dentre tantas outras 

patologias existentes na velhice a saúde bucal acaba por não ser prioridade. 

De nada adiantará um diagnóstico clínico de que a prótese precisa ser trocada, 

se para o idoso não precisa. São estas condições que fazem com que o uso do 

GOHAI ou de qualquer outro instrumento que verifique a autopercepção dos 

indivíduos  seja  válido  e  importante  para  o  planejamento  e  execução  de 

quaisquer atividades, programa ou política direcionada a essa população.

Com a aplicação do questionário obteve-se um valor médio do 

GOHAI de 34,4, um alto escore, já que pode variar de 12 a 36, significando que 

os  entrevistados  perceberam  sua  saúde  bucal  boa,  apesar  dos  problemas 

bucais aqui identificado. Isso vem a reafirmar os resultados de ATCHINSON e 

DOLAN (1990) em mostraram que é fraca a associação entre a percepção das 

variáveis clínicas e a percepção da condição bucal. Tal percepção também é 

reflexo do edentulismo, pois se não há dentes conseqüentemente não há dor, e 

assim não há o que se reclamar nem o que tratar. O convívio social também 

não foi limitado pela estética comprometida, pois como todos os investigados 

vivem em unidades asilares, a realidade de perda dental é comum a todos eles, 

todos são semelhante e não há do que se envergonhar. A alimentação também 

não  oferece  maiores  problemas  já  que  a  instituição  oferece  um  cardápio 

apropriado à  ausência  de  dentes:  papas,  sopas,  comidas tenras  e  macias, 

mingaus e outros.  Tudo isso faz com que as pessoas não tenham maiores 

limitações para a realização de tarefas habituais em decorrência da grande 

ausência  de  dentes  e,  de  um modo  conformista  e  resignado,  avaliam sua 

saúde bucal como satisfatória. 
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O GOHAI pode ser um importante indicador epidemiológico para 

identificar os subgrupos que necessitam de uma maior atenção que os demais 

indivíduos. Os indicadores subjetivos devem ser usados como um instrumento 

de avaliação que complementam as informações clínicas e possibilita identificar 

pessoas ou populações que necessitam de ações curativas,  preventivas ou 

educativas (SILVA, 1999)
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8. CONCLUSÃO

Após a análise dos dados obtidos na coleta de dados obteve-se 

como principais resultados:

• CPOD médio - 29,6

• IPC: 

66,2% de sextantes excluídos e  

15,6% com cálculo.

• GOHAI - 34,4 [36] 

• Uso de prótese 

41,2%  superior;

25,6%  inferior.

• Necessidade de prótese

73,7%  superior;

81,2%  inferior.

Foi possível constatar que os idosos conseguem perceber seus 

principais  problemas  bucais,  no  entanto  tem  dificuldade  de  perceber  a 

necessidade de tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  reforçam  a  noção  de  que  o  envelhecimento 

populacional  pode  representar  mais  um  problema  que  uma  conquista  da 

sociedade, na medida em que os anos de vida ganhos não sejam vividos em 

condições de independência e saúde. As respostas à realidade de abandono e 

isolamento não serão dadas em sua totalidade pela Odontologia, no entanto, 

esta tem grande importância na construção de um caminho conjunto com as 
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ciências médicas, priorizando a vida de qualquer indivíduo, independente da 

idade que tenha.

O  envelhecimento  precisa  ser  incorporado  como  objeto  da 

Odontologia,  os  conhecimentos  de  gerontologia  e  geriatria  devem  ser 

absorvidos pelas instituições de ensino como um desafio para que tenhamos 

níveis  de  saúde  bucal  mais  satisfatórios.  Assim,  seguem-se  considerações 

surgidas à luz da análise dos resultados obtidos no estudo:

• Deve-se investir em programas de suporte aos idosos e cuidadores, 

seja através do aumento real do valor dos salários, aposentadorias e 

pensões, subsídios financeiro;  oferta de serviços como centro-dia e 

hospitais-dia,  ou  do  apoio  em  áreas  indispensáveis,  como 

alimentação,  transporte,  assistência  médica  e  atividades  sócio-

culturais.

• Os  problemas  de  saúde  bucal  devem  ser  enfrentados  através  de 

políticas nacionais, estaduais e municipais de saúde, com ênfase na 

prevenção, reduzindo os níveis de doença para que as necessidades 

de tratamento não sufoquem a capacidade de atendimento. 

• É  urgente  o  despertar  dos  cirurgiões-dentistas  para  uma  maior  e 

melhor  consciência  profissional  acerca  dos  problemas  típicos  da 

terceira idade,  combatendo a ‘síndrome de extrações em massa’  e 

estimulando a manutenção de condições bucais funcionais na velhice.

• O quadro  de  mutilação dental  exige  que o  Estado inclua  em seus 

programas de saúde a reposição da dentição natural, perdida ao longo 

dos  anos,  por  aparelhos  protéticos,  como  forma  de  minimizar  o 

descaso com que essa população sempre  foi  tratada,  pois  o  atual 

quadro é reflexo da falta de políticas de saúde eficazes que pudessem 

dar  conta  de  prevenir  ou  limitar  o  dano  provocado  pelas  doenças 

bucais.

• É  necessário  extrapolar  a  percepção  da  figura  do  idoso  como 

‘coitadinho’ à espera da caridade, ou do ‘novo filão do mercado da 

saúde’. O cidadão idoso muito tem a contribuir com a sociedade, pois 
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traz grande bagagem de experiências sentidas e aprendidas ao longo 

de todo uma vida, sendo capaz de perceber o que lhe proporciona 

qualidade de vida. 

Cuidar  e  transformar  a  realidade  em  que  vivem  a  maioria  da 

população idosa brasileira é preparar o mundo para um futuro que nos aguarda 

com cabelos brancos e com certeza, espero eu, com bem mais saúde.
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GLOSSÁRIO

CPOD - índice usado em Odontologia para medir prevalência de cárie dentária 
nos dentes permanentes. É obtido através do somatório do número de dentes 
C-Cariado, P-Perdido (extraído ou com extração indicada) e O-Obturados em 
cada  indivíduo,  do  qual  se  obtém  a  soma  total  da  condição  de  todos  os 
indivíduos do grupo e divide-se pelo número de pessoas examinadas ou seja:é 
expresso em média  aritmética  do somatório  individual  do CPOD  Exemplo: 
CPOD 6,5, significa que, em média, cada indivíduo de uma dada comunidade 
permanentes cariados, perdidos por cárie ou obturados.

Dentística- especialidade odontológica que tem como seu objeto de estudo os 
procedimentos restauradores da unidade dentária

Edentulismo- ausência completa de dentes.

Estomatognáticos- referente a todos os componentes bucais.

Geriatria-  ramo  da  medicina  geral  que  cuida  dos  fatores  clínicos,  sociais, 
preventivos  e  da  reabilitação,  importante  na  manutenção  da  saúde  e  da 
independência da população idosa, bem como do tratamento de suas doenças 
e incapacidades.

Gerontes- idosos.

Gerontologia- é  a  ciência  que  estuda  as  mudanças  que  acompanham  o 
processo  fisiológico  do  envelhecimento  e,  posteriormente,  as  suas 
conseqüências.

Morbígeras- mórbido, que causa doença

Periodontia- especialidade odontológica que tem como seu objeto de estudo o 
periodonto (tecidos de sustentação e inserção, como gengivas, osso alveolar e 
ligamento periodontal.

Periodontopatias – patologias dos tecidos de sustentação e inserção dental.

Oclusopatias –  distúrbios  que  tem  como  origem  a  desarmonia  oclusal  – 
encaixe dos dentes no fechamento da boca – provocando desequilíbrio da das 
estruturas da Articulação têmporo-mandibular 

Odontologia Geriátrica- é um ramo da odontologia que se preocupa com a 
prevenção e o atendimento das necessidades bucais dos pacientes idosos. 

Sextante- os dentes são divididos em seis grupos, três para a maxila e três 
para a mandíbula, cada um desses grupos é chamado de sextante. 
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ANEXO 1

QUESTIONÁRIO 1Ques___
Examinador:____________________________________

Anotador:
2 2DATA:_____/_____/__________ 2Data______
3 3Instituição: 3Inst_______
4 4Sexo:  (   )1-Homem (   )2- Mulher 4Sexo______

5 4Onde o Sr.(a) nasceu? (   )1-Fortaleza
(   ) 3-Outro (   )2-Cidade do Interior 5Nat_______

6 5Quantos anos o Sr(a). tem?                        anos 6Anos______

7 6Estudou até que ano? (   )1-Superior
(   )3-Fundamental

(   )2-Médio
(   )4--S/escolaridade 7Esc_______

8 7O Sr(a). recebe aposentadoria? (   )1-Sim (   )2-Não 8Apos______
9 9Qual sua renda individual? R$ 9RndI_____

Estado de Saúde bucal

10 1Com que idade arrancou o primeiro dente? anos 10IdAr______
11 1Quem arrancou a maioria dos seus 

dentes?
(   )1-Dentista
(   )3-Outro

(   )2-Prático/Protético
(   )3- Não sei 11QArr_____

12 1Quem fez sua prótese? (   )1-Dentista
(   )3-Outro

(   )2-Prático/Protético
(   )3- Não sei 12QFzPt____

13 1Há quanto tempo usa essa prótese? anos 13TUPt__ __
14 1Quando foi sua última visita ao dentista? anos 14UltVis_____
15 1Quantas vezes o Sr(a). escova ou 

limpa a boca/dentes por dia?
(   )1-2 ou mais vez
(   )3- Não escova (   )2- 1 vez 15FqHig____

16 2Costuma escovar a prótese? (   )1-Sim (   )2-Não 16EscPt_____
17 Consegue escovar os dentes 

sozinho?
(   )1-Sim (   )2-Não 17Escso____

18 2O Sr(a). acha que tem cárie? (   )1-Não
(   )3- Não sei (   )2-Sim 18TCar_____

19 2O Sr(a). acha que tem inflamação 
nas gengivas?

(   )1-Não
(   )3- Não sei (   )2-Sim 19TGen____

20 2O Sr(a) fuma? (   )1-Não (   )2-Sim 20Fuma______
__21 2O Sr(a) bebe? (   )1-Não (   )2-Sim 21Bebe_____

22 O Sr(a). acha que precisa de tratamento odontológico agora?
(1) Não            (2) Sim               (3) Não sei 22AcTrat___

GOHAI23 2Nos últimos 3 meses o Sr(a). diminuiu a quantidade ou mudou o tipo de comida por 
causa dos dentes ou próteses?
( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes

23G1______

24 2Nos últimos 3 meses o Sr(a). teve dificuldades pra mastigar alimentos mais duros?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
24G2______

25 2Nos últimos 3 meses Sr(a). sentiu desconforto ao comer algum alimento?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
25G5______

26 2Nos últimos 3 meses o Sr(a). teve dor/desconforto para engolir os alimentos?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
26G3______
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27 2Nos últimos 3 meses Sr(a). mudou o jeito de falar  por causa dos seus dentes ou 
próteses?
( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes

27G4______

28 3Nos últimos 3 meses Sr(a). deixou de se encontrar com outras pessoas por causa de 
sua boca?
( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes

28G6______

29 3Nos últimos 3 meses Sr(a). se sentiu satisfeito ou feliz com a aparência da sua boca?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
29G7______

30 3Nos últimos 3 meses Sr(a). tomou remédio para passar a dor/desconforto na boca?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
30G8______

31 3Nos últimos 3 meses Sr(a). teve algum problema na boca que o deixou preocupado? 

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
31G9______

32 3Nos últimos 3 meses Sr(a). ficou nervoso por causa dos problemas na boca?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
32G10_____

33 3Nos últimos 3 meses Sr(a). deixou de comer junto com outras pessoas por causa de 
problemas na boca?
( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes

33G11_____

34 3Nos últimos 3 meses Sr(a). sentiu seus dentes ou a gengiva ficarem sensíveis a 
alimentos ou líquidos?

( 3 )Não  ( 2  )Algumas vezes  (  1 ) Sim, várias vezes
34G12_____

35 3Total GOHAI 35GOHAI____

36 3
Por que o Sr(a) arrancou os dentes?
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 36PArDt____

37 3
Como o Sr.(a) se sentiu ao ter que extrair os dentes?

37Sentiu____

38 4
Qual foi o motivo da sua última visita ao dentista?

____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 38MVis_____

39 Tem contato com a família? (   )1-Sim               (   )2-Não 39Fam_____

Resultado do Exame Clínico
40 4Total do CPO 41CPO_____
41 4 Dentes Hígidos 42DHig_____
42 4Dentes Cariados 43DCar_____
43 4Dentes Restaurados 44DRest____
44 4Dentes Extraídos 45DEx______6

__45 4Uso de Prótese 46UsPt_____
46 5Necessidade de Prótese 47NecPt_____
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ANEXO 3

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL

NOME:____________________________________________________
RG_______________SEXO      M      F  NASCIMENTO: _____/_____/_____

ENDEREÇO_____________________________________________
______
BAIRRO________________________ CEP ____________ 
TEL.:________

RESPONSÁVEL 
LEGAL______________________________________

NATUREZA____________________RG_______________SEXO      M 
F

NASCIMENTO:____/____/_____ENDEREÇO____________________
____

BAIRRO________________________ CEP ____________ 
TEL.:________

II- DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DA PESQUISA: Condições bucais do 
idoso em unidades asilares da região metropolitana de Fortaleza

2. PESQUISADOR: Sandra Helena de Carvalho Albuquerque
FUNÇÃO: Mestranda em Saúde Pública  CRO 2747
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA : Sem Risco
4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 Anos

III. REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS: analisar  as  condições  bucais  de  idosos 

institucionalizados em abrigos públicos e filantrópicos em Fortaleza e conhecer 
seus principais problemas bucais e suas necessidades.

2. PROCEDIMENTOS  A  SEREM  REALIZADOS: Aplicação  de  um 
questionário estruturado e realização de um exame bucal medindo as variáveis 
CPOD, IPC e uso e necessidade de prótese.

3.  DESCONFORTOS  E  RISCOS  ESPERADOS: Não  haverá  riscos  ou 
desconforto para os pesquisados uma vez que o questionário e o exame bucal 
podem ser realizados no local em que estejam acomodados e será usado apenas 
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espelho clínico e sonda periodontal  em que serão seguidos rigorosamente os 
critérios de esterilização e desinfecção.

4. BENEFÍCIOS  QUE  PODERÃO  SER  OBTIDOS: Espera-se  que  os 
resultados mostrem a condição bucal dessa população e  que esses dados,  ao 
serem levados  ao  conhecimento  de  autoridades  da  instituição,  públicas  e  da 
categoria odontológica, revertam em algum benefício para os possíveis danos a 
serem encontrados no estudo.

5. PROCEDIMENTOS  ALTERNATIVOS  QUE  POSSAM  SER 
VANTAJOSOS PARA O INDIVÍDUO:  Não há procedimentos alternativos 
que possam ser mais vantajosos para o indivíduo já que se trata de um estudo 
epidemiológico  e  não  usará  de  experimentos  ou  de  testes  ou  exames 
complementares.

IV. ESCLARECIMENTOS  DADOS  PELOS  PESQUISADORES  SOBRE 
GARANTIAS DA PESQUISA

1. Acesso  a  qualquer  tempo  às  informações  sobre  procedimentos, 
riscos  e  benefícios  relacionados à  pesquisa,  inclusive  para  dirimir 
eventuais dúvidas.

2. Liberdade de retirar  seu consentimento a qualquer momento e de 
deixar  de  participar  do  estudo,  sem  que  isso  traga  prejuízo  à 
continuidade da assistência.

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.

4. Disponibilidade  de  assistência  por  eventuais  danos  à  saúde 
decorrentes da pesquisa.

5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes 
da pesquisa.

INFORMAÇÕES  DE  NOMES,  ENDEREÇOS,  E  TELEFONES  DOS 
RESPONSÁVEIS  PELO  ACOMPANHAMENTO  DA  PESQUISA  PARA 
CONTATO  EM  CASO  DE  INTECORRÊNCIAS  CLÍNICAS  E  REAÇÕES 
ADVERSAS.

Sandra Helena de Carvalho Albuquerque
Rua Penaforte 111 Bairro São Gerardo
Fortaleza – Ceará

Fones: 223-8472   /  3082-1082
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter  entendido  o  que  me  foi  explicado,  consinto  em  participar  do  presente 

Protocolo de Pesquisa.

Fortaleza, _____ de ________________ de 20______.
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____________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

Assinatura do responsável pela pesquisa

94


	Faculdade de Medicina
	Departamento de Saúde Comunitária
	Faculdade de Medicina
	Departamento de Saúde Comunitária
	SUMÁRIO

	LISTAS TABELAS
	LISTA DE QUADROS
	LISTA DE SIGLAS
	RESUMO
	2.JUSTIFICATIVA..........................................................................................p 18
	3.OBJETIVOS................................................................................................p.19
	4.REVISÃO DA LITERATURA.....................................................................p. 20
	2.1. Envelhecimento......................................................................................p. 20
	4.2. Saúde bucal e velhice ............................................................................p. 22
	4.3. O envelhecimento e suas manifestações bucais....................................p. 24
	4.4. Perfil epidemiológico e serviços de saúde..............................................p. 26
	4.1. Tipo de Estudo........................................................................................p. 40


	SIGLAS
	LISTA DE QUADROS
	LISTAS DE TABELAS
	Objetivos Específicos

	Nos últimos 3 meses Sr(a). deixou de comer junto com outras pessoas por causa de problemas na boca?
	6. RESULTADOS
	CONDIÇÃO DENTAL
	TOTAL

	CONDIÇÃO PERIODONTAL
	Nº
	%
	TOTAL


	7. DISCUSSÃO
	7.3. Dados epidemiológicos em Saúde Bucal
	Cárie Dental

	8. CONCLUSÃO
	IPC: 
	66,2% de sextantes excluídos e  
	15,6% com cálculo.
	GOHAI - 34,4 [36] 
	Uso de prótese 
	41,2%  superior;
	25,6%  inferior.

	Necessidade de prótese
	73,7%  superior;
	81,2%  inferior.
	CONSIDERAÇÕES FINAIS



	GLOSSÁRIO
	QUESTIONÁRIO
	1Ques___
	Examinador:____________________________________
	Anotador:
	2Data______

	Estado de Saúde bucal
	O Sr(a). acha que precisa de tratamento odontológico agora?
	GOHAI

	Qual foi o motivo da sua última visita ao dentista?
	Resultado do Exame Clínico

	Dentes Hígidos

	ANEXO 3
	TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO
	RG_______________SEXO      M      F  NASCIMENTO: _____/_____/_____
	RESPONSÁVEL LEGAL______________________________________
	NATUREZA____________________RG_______________SEXO      M      F
	NASCIMENTO:____/____/_____ENDEREÇO________________________



	II- DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
	1.TÍTULO DO PROTOCOLO DA PESQUISA: Condições bucais do idoso em unidades asilares da região metropolitana de Fortaleza
	Sandra Helena de Carvalho Albuquerque
	Fones: 223-8472   /  3082-1082
	CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
	Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal
	Assinatura do responsável pela pesquisa







