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RESUMO 

“É preciso sentir a necessidade da experiência, da 

observação, ou seja, a necessidade de sair de nós 

próprios para aceder à escola das coisas, se as 

queremos conhecer e compreender”. 

Émile Durkheim 



 
 

RESUMO 

O estudo propõe uma análise longitudinal da relação entre as condições de saúde 

bucal e a capacidade funcional da população idosa do município de Macaíba-RN. 

Para tanto, duas ondas de observações foram realizadas em uma coorte 

representativa da população idosa desse município. O exame das condições de 

saúde bucal buscou avaliar o grau de ataque de cárie (CPO-d), a condição 

periodontal (CPI/PIP), os pares de dentes em oclusão, o uso e necessidade de 

próteses dentárias e a presença de alterações em tecidos moles. A avaliação da 

capacidade funcional dos idosos foi obtida por meio da aplicação do índice de Katz e 

do índice de Lawton-Brody. Além disso, foi utilizado um questionário para a 

caracterização do perfil socioeconômico e demográfico da amostra. Os dados 

referentes aos 209 indivíduos investigados na segunda onda revelaram uma 

amostra predominantemente feminina (66,5%). A média de idade foi de 75,2 (± 8,14) 

anos, com renda familiar média de 1,99 (± 1,49) salários mínimos. A quantidade de 

doenças auto-referidas pelos idosos foi de 1,7 (±1,1) doenças, em média. Quanto à 

avaliação longitudinal de saúde bucal da coorte, aferida a partir do indicador 

multidimensional proposto, observou-se que para 22,2% dos indivíduos houve uma 

piora da condição de saúde bucal, ao passo que 115 indivíduos (63,9%) mantiveram 

as mesmas condições de saúde bucal e, portanto, para 13,9% foi observada uma 

melhora de tais condições ao longo da coorte. Já em relação à capacidade 

funcional, observou-se que 23,5% dos indivíduos se tornaram dependentes para a 

realização das atividades básicas da vida diária e 88,5% da segunda onda 

apresentava algum grau de dependência para as atividades instrumentais da vida 

diária. Apesar da capacidade funcional não ter se associado à condição de saúde 

bucal dos indivíduos da coorte, observou-se que a situação de saúde bucal dos 

idosos do município de Macaíba-RN é precária e estável ao longo do tempo, o que 

dificulta a investigação de associações que possam indicar fatores relacionados a 

esse contexto. Entende-se que os achados apresentados são extremamente úteis 

para fomentar reflexões quanto à condição de vida desses indivíduos, 

principalmente no que diz respeito às políticas de saúde, sobretudo as políticas de 

saúde bucal que, claramente, não priorizam esse grupo etário. 

 

Palavras-chave: idoso 1, saúde bucal 2, idoso fragilizado 3  



 
 

ABSTRACT 

The study proposes a longitudinal analysis between oral health conditions and the 

functional capacity of the elderly population from the municipality of Macaíba-RN. For 

that, two waves of observations were performed in a elderly population 

representative cohort from this municipality. The oral health conditions examination 

sought to evaluate the degree of caries attack (DMFT), the periodontal condition 

(CPI/PAL), pairs of teeth in occlusion, the use and necessity of dental prostheses 

and the presence of changes in soft tissue. The functional capacity evaluation, which 

determines their degree of dependence, was obtained through the application of the 

Katz index and the Lawton-Brody index. Furthermore, a questionnaire was used to 

characterize the socioeconomic and demographic profile of the sample. Data from 

the 209 individuals investigated in the second wave revealed a predominantly female 

sample (66.5%). The mean age was 75.2 (± 8.14) years, with an average family 

income of 1.99 (± 1.49) minimum wages. The number of self-reported diseases by 

the elderly was 1.7 (± 1.1) on average. As to the oral health longitudinal evaluation, 

measured from the proposed multidimensional indicator, it was observed that for 

22.2% of the subjects there was a worsening in the oral health condition, while 115 

individuals (63.9%) maintained the same oral health conditions and, therefore, to 

13.9% was observed an improvement in these conditions. Regarding functional 

capacity, it was observed that 23.5% of the individuals became dependent for the 

basic activities of daily living and 88.5% of the second wave presented some degree 

of dependence for the instrumental activities of daily living. Although the functional 

capacity was not associated with the oral health condition, it was observed that the 

oral health situation of the elderly from Macaíba-RN is precarious and stable over 

time, which makes it difficult to investigate associations that may indicate factors 

related to this context. It is understood that the findings presented are extremely 

useful to foster reflections on the living conditions of these individuals regarding 

health policies, especially the policies of oral health, which clearly does not prioritize 

this age group. 

 

Key words: aged 1, oral health 2, frail elderly 3 
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1.0  INTRODUÇÃO  

 O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e sua evolução varia 

de acordo com o grau de desenvolvimento dos diferentes países. No Brasil, as 

modificações na estrutura etária da população ocorrem de forma bastante acelerada. 

A velocidade em que ocorre o processo de transição demográfica e epidemiológica 

no país traz uma série de questionamentos para os gestores e pesquisadores da 

saúde, principalmente devido às desigualdades sociais e econômicas que têm 

acompanhado esse processo nas últimas décadas (VERAS, 2009; UNITED 

NATIONS, 2015; TEIXEIRA D.S.C., 2015). 

No que concerne aos serviços de saúde, estes precisam se adaptar ao 

aumento das demandas em relação às doenças crônicas e incapacidades, as quais 

são comuns aos idosos, sobretudo, no Brasil. Diversos estudos têm mostrado 

prevalências significativas de incapacidades entre os idosos brasileiros, 

principalmente quando se consideram os longevos. Além da idade, variáveis como o 

sexo, renda, uso de medicamentos e região de moradia se associam fortemente à 

capacidade funcional nesses indivíduos, revelando que as mulheres idosas, de baixa 

renda e moradoras do Norte e Nordeste do país apresentam as piores condições em 

relação a esse desfecho (LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003; PARAHYBA; 

SIMÕES, 2006; DUCA; SILVA; HALLAL, 2009; NUNES et al., 2009; NOGUEIRA et 

al., 2010; LOURENÇO et al., 2012; SANTOS; GRIEP, 2013; ASSIS et al.,2014; 

BOGGIO et al., 2015).   

Nesse contexto, torna-se evidente que um idoso ativo e independente requer 

menos cuidado e recursos financeiros por parte da família e do Estado como um 

todo. Portanto, a capacidade funcional representa um componente importante do 

planejamento de ações em saúde para esses indivíduos. Assim, observa-se que a 

avaliação funcional dos idosos, a fim de determinar seu grau de dependência, deve 

permear o contexto do envelhecimento, sendo o seu estudo de fundamental 

importância para o diagnóstico do estado de saúde dessa população (ALVES et al., 

2007; LOURENÇO et al., 2012; VERAS et al., 2014). 

 No que diz respeito à saúde bucal, dados do maior levantamento 

epidemiológico das condições de saúde bucal da população brasileira mostraram 

que 53,7% dos indivíduos na faixa etária dos 65 a 74 anos são edêntulos. O 

sangramento gengival, a presença de cálculo e a presença de bolsa periodontal 
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estiveram presentes em 18,1%, 28,3% e 17,2% desses indivíduos, respectivamente 

(BRASIL, 2012). Situações semelhantes foram observadas ao se investigar os 

idosos longevos em diferentes regiões do país, mostrando que é no Norte e 

Nordeste, mais uma vez, que se encontram as piores condições (COLUSSI; 

FREITAS, 2002; FREITAS, 2012; GAIÃO; ALMEIDA; HEUKELBACH, 2005; 

CAMPOSTRINI; FERREIRA; ROCHA, 2007; SILVA, 2011).   

 A associação entre capacidade funcional e saúde bucal em idosos parece 

evidente, uma vez que indivíduos com limitações funcionais, provavelmente, 

apresentam dificuldades para manter uma boa higiene oral. No entanto, a evidência 

científica não é forte o suficiente em relação a essa associação, já que são poucos 

os estudos que buscam a relação entre esses dois desfechos (SILVA, 2011; 

TEIXEIRA D.F., 2015). Alguns estudos revelaram que idosos dependentes 

apresentam saúde bucal desfavorável, mas boa parte dessas investigações foram 

realizadas na Europa e na Ásia, ou seja, em países desenvolvidos que apresentam 

uma realidade diferente da do Brasil (ROSA; FERNANDES; PINTO, 1993; AVLUND; 

HOLM‐PEDERSEN; SCHROLL, 2001; MESAS; ANDRADE; CABRERA, 2006; 

HOLM-PEDERSEN et al., 2008; YU et al., 2011; MORIYA et al., 2013; TEIXEIRA 

D.F., 2015). 

 Nessa perspectiva, constata-se um direcionamento dos levantamentos 

epidemiológicos a apenas uma parcela dos indivíduos idosos como, por exemplo, os 

institucionalizados, os usuários de serviços e os frequentadores de centros de 

convivência ou grêmios, prejudicando a representatividade dos dados de saúde 

bucal referentes a essa população (MOREIRA et al., 2005; SILVA, 2011; SIMÕES; 

CARVALHO, 2011; TEIXEIRA D.F., 2015). Sendo assim, faz-se necessária uma 

abordagem mais abrangente desse contingente, a partir da agregação nos estudos, 

de uma população idosa nas suas diversas condições de vida, o que acontece, por 

exemplo, nos estudos cuja técnica de alocação obedece a uma base probabilística, 

já que essa técnica engloba todos os indivíduos nas suas diversas condições de 

vida (SILVA, 2011). 

 Assim, entende-se que o estudo das condições de saúde bucal em idosos, 

aliado à busca de uma associação com a sua capacidade funcional, representa um 

importante passo para auxiliar na compreensão dos fatores intervenientes no 

cuidado odontológico desses indivíduos. Portanto, a avaliação longitudinal de uma 
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população idosa é de extrema importância, considerando que o acompanhamento 

desses indivíduos representa a melhor forma de explicar possíveis associações 

entre tais desfechos. 
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1.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 O presente tópico, que trata da revisão de literatura a respeito dos temas 

relacionados ao estudo em questão, estrutura-se em subtópicos de abrangência 

temática decrescente, destacando-se inicialmente o envelhecimento populacional 

em todo o mundo e, sobretudo, na América Latina. Em seguida, discute-se esse 

processo a partir da transição demográfica que vem sendo observada no Brasil 

desde os anos 70. Prossegue-se discorrendo a respeito do processo de 

incapacidade na perspectiva do envelhecimento, que culmina com a apresentação 

da capacidade funcional na perspectiva de avaliação da situação de saúde da 

população geriátrica. Além disso, considerando-se o desfecho dessa tese, são 

apresentados estudos a respeito da saúde bucal do idoso brasileiro, bem como 

investigações que buscaram a associação entre condição de saúde bucal e 

dependência em indivíduos idosos. Por fim, procurou-se revisar, de forma breve, as 

políticas públicas brasileiras que se relacionam com a saúde bucal da população 

idosa.  

2.1 O envelhecimento populacional 

 O envelhecimento populacional se apresenta de maneira variável ao redor do 

mundo, sendo influenciado, principalmente, pelo contexto social que o acompanha. 

A maneira como uma sociedade trata seus idosos diz muito sobre o seu 

desenvolvimento. As soluções que ela escolhe para lidar com esse processo 

revelam a responsabilidade atribuída a si no cuidado à pessoa idosa (TEIXEIRA 

D.S.C., 2015). 

 Nos países desenvolvidos, por exemplo, a transição demográfica ocorreu de 

forma lenta, acompanhada por melhorias na qualidade de vida da população. 

Portanto, esses países reduziram desigualdades sociais e econômicas, 

possibilitando a implementação de estratégias institucionais capazes de compensar 

boa parte das demandas desse processo (LEBRÃO, 2007). No entanto, a transição 

demográfica traz consigo consequências sociais e econômicas importantes, já que 

as razões de dependência de idosos (número de idosos por indivíduos em idade 

ativa na população) são altas nas regiões desenvolvidas, e devem continuar a 

aumentar nas próximas décadas, gerando pressões fiscais sobre os sistemas de 

apoio à população geriátrica (UNITED NATIONS, 2015).   
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 Nesse contexto, fica claro que o envelhecimento da população está ocorrendo 

em, praticamente, todos os países em virtude da diminuição da mortalidade e, 

sobretudo, devido ao declínio da fecundidade, acompanhado de uma redução 

relativa na proporção de crianças e aumento de pessoas adultas e idosas na 

população. O grupo etário de pessoas com 60 anos ou mais é o que mais cresce, 

refletindo os avanços na área da saúde em nível global, mas também levanta 

desafios importantes, a fim de garantir qualidade de vida a esses indivíduos 

(TEIXEIRA D.S.C., 2015).  

 Para se ter uma ideia da dimensão desse processo, o Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, por meio do relatório “World 

Population Ageing”, relatou que, entre 2015 e 2030, o número de pessoas com 60 

anos ou mais ao redor do mundo irá crescer em 56%, passando de 901 milhões pra 

1,4 bilhões de indivíduos nessa faixa etária. Além disso, estima-se que em 2050 a 

população idosa dobrará de tamanho, atingindo os incríveis 2,1 bilhões de 

indivíduos. Destaca-se, ainda, o crescimento acelerado dos mais idosos (indivíduos 

com 80 anos ou mais), indicando que em 2050 eles representarão 434 milhões de 

indivíduos. Este aumento representa um incremento superior ao triplo dessa 

população em 2015, que era de 125 milhões de indivíduos (UNITED NATIONS, 

2015).  

 Em 2015, 33% dos idosos do mundo viviam nas regiões mais desenvolvidas, 

onde, conforme discutido, o incremento de idosos na população ocorreu junto à 

melhoria das condições de vida. No Japão, por exemplo, 35% da população era 

composta por indivíduos com 60 anos ou mais de idade, mostrando que esse país é 

o verdadeiro lar da população idosa mundial. Alemanha, Itália e Finlândia também 

surgem no topo dos países mais envelhecidos do globo (UNITED NATIONS, 2015). 

 Nas regiões mais desenvolvidas, observa-se um declínio em relação ao 

incremento de idosos na população. Acredita-se que até 2030 haja uma queda de 

10% no acréscimo de idosos residentes nos países de primeiro mundo, 

demonstrando que nesses países a transição demográfica começa a ter sua lógica 

invertida. Por outro lado, nas regiões em desenvolvimento ocorre exatamente o 

inverso, pois acredita-se que até 2030 a população de idosos nessas regiões cresça 

em 60% (UNITED NATIONS, 2015). Como exemplo, aparece a América Latina, 

onde o envelhecimento populacional ocorre de forma comprimida e acompanhado 
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por economias frágeis, níveis crescentes de pobreza, desigualdades sociais e 

acesso deficiente aos serviços de saúde (LEBRÃO, 2007).  

 O acelerado processo de transição demográfica da América Latina ocorre, 

principalmente, devido à revolução médica e aos avanços da saúde pública. Os 

indivíduos que estão alcançando a velhice a partir dos anos 2000 são aqueles que 

sobreviveram à primeira infância, devido aos benefícios das tecnologias em saúde 

introduzidos após segunda Guerra Mundial. Portanto, o envelhecimento populacional 

na América Latina foi sustentado pelas descobertas revolucionárias relativas às 

questões médicas e não necessariamente às melhorias na condição de vida da 

população. Por isso, esses indivíduos chegam à velhice acometidos pelas mais 

diversas morbidades, tornando-se debilitados devido à falta de suporte por parte das 

políticas públicas (PALLONI; PELÁZ, 2003).  

2.2 O envelhecimento populacional no Brasil 

 Dentre os países da América Latina, Brasil, Argentina e Chile se destacam em 

relação à proporção de idosos na população (UNITED NATIONS, 2015). No Brasil, 

em 2012 já existiam 20.889.849 indivíduos com 60 anos ou mais, o que 

representava 10,8% da população total. Na região Sudeste, em 1980, os indivíduos 

com menos de 15 anos representavam 34,1% da população, já a população idosa 

correspondia a apenas 6,4%. Em 2012, a proporção dos indivíduos com menos de 

15 anos caiu para 21,7%, e a dos idosos quase duplicou, chegando a 11,8% dessa 

população. A situação foi semelhante para a região Nordeste, onde em 1980 os 

jovens com menos de 15 anos representavam 43,4% da população nordestina, 

enquanto que os idosos correspondiam a 6,3% da mesma. Já em 2012, observa-se 

que a proporção de jovens com menos de 15 anos caiu para 26,6% e a dos idosos 

subiu para 10,3% da população nordestina (IBGE, 2012).  

 A transição demográfica observada no Brasil é surpreendente se 

considerarmos o declínio da fecundidade neste país, principalmente entre os anos 

70 e 2000. Sabe-se que a maior parte dos países europeus levou quase um século 

para completar sua transição da fecundidade. Suécia e Inglaterra, por exemplo, 

levaram cerca de seis décadas para diminuir em torno de 50% seus níveis de 

fecundidade. O Brasil, por sua vez, experimentou declínio similar em um quarto de 

século (WONG; CARVALHO, 2006).  
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 O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas 

também reforça a queda da fecundidade observada no Brasil, onde em 1950 

nasciam 6,2 crianças por mulher e apenas 5% da população tinha mais de 60 anos. 

Nos anos 60 iniciou-se o declínio da fecundidade no Brasil. Em 2015, a taxa de 

fecundidade era de 1,8 filho por mulher, valor que está abaixo da taxa de reposição 

da população e que pelas projeções deve se manter, pelo menos, até 2050 (UNITED 

NATIONS, 2015).  

 No entanto, o envelhecimento populacional no Brasil não ocorre de maneira 

homogênea. O Nordeste, por exemplo, que tradicionalmente apresenta condições 

socioeconômicas menos favorecidas, teve uma redução de 50% na taxa de 

fecundidade num período de apenas 15 anos (1980-1995). Uma redução similar foi 

observada no Norte do país. Portanto, as duas regiões mais pobres e menos 

desenvolvidas experimentaram um declínio de fecundidade mais intenso que o Sul e 

Sudeste, regiões de maior desenvolvimento (WONG; CARVALHO, 2006). 

 Nesse sentido, em 2012 o Nordeste, que apresentava o segundo menor PIB 

(produto interno bruto) per capita do país, era a terceira região mais envelhecida do 

país (IBGE, 2012). Não é difícil perceber, que o envelhecimento na região ocorre em 

condições de maior vulnerabilidade, gerando demandas sociais e econômicas de 

difícil resolução.  

 Dentre os estados da região Nordeste, o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do 

Norte se destacam em relação à proporção de idosos na população. Em 2015, o Rio 

Grande do Norte, por exemplo, era o segundo estado mais envelhecido da região, 

onde os idosos correspondiam a 12,6% da população norte-riograndense (IBGE, 

2015). As mulheres sempre representaram a maior parte desse contingente. Em 

2012, 56,0% dos idosos do Rio Grande do Norte eram do sexo feminino (IBGE, 

2012). Esse cenário ilustra a importância de se investigar desfechos que contribuem 

para um melhor entendimento das demandas geradas por esse contingente 

populacional, sobretudo, no estado do Rio Grande do Norte.  

 Em relação às condições em que vivem esses idosos, um estudo transversal 

realizado por Silva (2011) em um município de médio porte do Rio Grande do Norte, 

sobre a saúde bucal e a capacidade funcional de idosos, revelou que dos 441 

indivíduos entrevistados, 68,3% eram do sexo feminino, com média de idade 71,7 

anos, escolaridade de 2,2 anos de estudo e renda familiar de 2,0 salários mínimos, 
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em média, por mês. César et al. (2008) ao estudarem o perfil de idosos residentes 

em dois municípios pobres da região Norte e Nordeste, observaram que dos 1023 

entrevistados, 62,9% eram do sexo masculino, 56,1% possuíam entre 60 e 69 anos, 

69,3% nunca haviam frequentado a escola e 72,6% das famílias dos entrevistados 

recebiam até 2,9 salários mínimos por mês.  

 Os poucos estudos realizados no Nordeste do Brasil têm revelado as 

precárias condições em que vivem os idosos nessa região. As variáveis estudadas 

mostram importantes desigualdades em relação à média nacional. Tomando como 

exemplo o grau de escolaridade, sabe-se que no Brasil 24,3% dos indivíduos com 

60 anos ou mais são analfabetos (IBGE, 2014), ao passo que, no estudo realizado 

por Silva (2011), 42% dos indivíduos declararam que não sabiam ler nem escrever. 

Peres (2011) também destaca que a maior proporção de idosos analfabetos 

concentra-se nos municípios nordestinos com até 50 mil habitantes. Nessas cidades, 

a proporção de idosos que não sabem ler nem escrever chega a 60%. Na região 

conhecida como semiárido nordestino, mais especificamente no interior do Rio 

Grande do Norte, observam-se as maiores proporções de idosos analfabetos do 

país (PERES, 2011).  

 Diante de todas essas demandas apresentadas pelo envelhecimento 

populacional no Brasil, a saúde é, sem dúvida, a mais urgente. A ausência de saúde 

na velhice não é apenas um fardo para o indivíduo, mas também para sua família e 

a sociedade como um todo. O principal desafio se encontra nas doenças crônicas, 

que são duas a três vezes mais prevalentes nos idosos de baixa renda. Portanto, o 

incremento de idosos na população traz consigo a necessidade de um aumento dos 

recursos destinados à saúde (TEIXEIRA D.S.C., 2015). 

2.3 Envelhecimento e capacidade funcional 

 Apesar do processo de envelhecimento não ser, necessariamente, 

acompanhado de doenças crônicas e incapacidades, tais agravos são 

frequentemente encontrados entre os idosos. Uma vez instalada uma condição 

crônica em um indivíduo idoso, este se torna mais frágil e suscetível ao acúmulo de 

múltiplas morbidades (TEIXEIRA D.S.C., 2015). Assim, a tendência atual é que viver 

mais significa enfrentar os desafios da multimorbidade comuns à velhice. Portanto, 

os idosos são frequentemente hospitalizados, utilizam diversos medicamentos, 
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necessitam frequentemente dos serviços de saúde e, por isso, não apresentam 

qualidade de vida adequada (MACHADO, 2013).  

 O aumento da prevalência da multimorbidade em idosos pode ser explicado, 

também, pela maior vulnerabilidade e maior tempo de exposição aos fatores de risco 

para as doenças crônicas. Marengoni et al. (2011) ao realizarem uma revisão 

sistemática, encontraram que a prevalência da multimorbidade na população em 

geral varia de 20% a 30%, mas ao analisarem tal desfecho para a população de 60 

anos ou mais observaram que essa prevalência varia de 55% a 98%.  

 No Brasil, a mudança no perfil da morbimortalidade, caracterizado por 

enfermidades complexas e onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas, 

acarreta crescimento das despesas com tratamentos médicos e hospitalares. Essa 

transição epidemiológica representa um desafio para a saúde pública, 

especialmente no que tange à implantação de novos modelos e métodos de 

planejamento, gerência e prestação de cuidados (VERAS, 2009).  

 Um estudo realizado por Schimdt et al. (2012) sobre as doenças crônicas no 

Brasil, mostrou que as mortes por doenças cardiovasculares e respiratórias têm 

diminuído, devido à implementação de políticas públicas relacionadas ao tabagismo 

e à expansão da atenção básica em saúde. Por outro lado, a prevalência de 

diabetes e hipertensão tem aumentado, provavelmente devido à epidemia da 

obesidade, mas também pelo acesso ampliado aos serviços de saúde que possibilita 

maior detecção desses agravos. No estudo de Barros et al. (2011), observou-se que 

as principais condições crônicas que atingem os idosos brasileiros são: depressão, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças musculoesqueléticas e doenças do 

aparelho circulatório.  

 A presença de múltiplas condições crônicas num mesmo indivíduo favorece o 

declínio de sua saúde com maiores complicações. Portanto, a multimorbidade está 

associada à incapacidade funcional, ou seja, a inabilidade para a realização de 

tarefas diárias e, consequentemente, ônus na qualidade de vida (PARAHYBA; 

SIMÕES, 2006). Uma coorte sueca que acompanhou 1700 idosos por três anos, 

concluiu que os indivíduos com múltiplas morbidades apresentavam declínio da 

capacidade funcional, cujo risco aumentava em 50% para cada doença adicional 

(MARENGONI et al., 2009).  
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 A proporção de idosos com incapacidades é alta no Brasil, aproximadamente 

23% dos indivíduos com 60 anos ou mais apresentam algum grau de dificuldade 

para caminhar por 100 metros. Essa proporção varia entre as regiões. No Nordeste, 

por exemplo, 24,2% dos idosos apresentam essa mesma limitação (PARAHYBA; 

SIMÕES, 2006) . Santos e Griep (2013) reforçam que a capacidade funcional em 

idosos está relacionada com as características socioeconômicas e demográficas 

dessa população. Esses autores observaram que os idosos do sexo feminino, mais 

velhos e de menor escolaridade possuíam maiores chances de comprometimento 

funcional, após avaliarem 259 indivíduos residentes em um município da região 

Norte do país. Uma revisão integrativa da literatura, que buscou conhecer os 

determinantes sociais da capacidade funcional, encontrou que a faixa etária entre 70 

e 79 anos possuía 7,3 vezes mais chances de comprometimento funcional se 

comparada à faixa etária de 60 a 69 anos. A revisão ainda destaca que os idosos 

com 80 anos ou mais tinham 3,4 vezes mais chances de apresentarem 

incapacidades que os idosos de 70 a 79 anos (LOURENÇO et al., 2012).  

 Os métodos habituais utilizados para uma avaliação estruturada da 

capacidade funcional em idosos consistem na observação do desempenho desses 

indivíduos em relação às atividades da vida diária. Essas atividades são, 

frequentemente, subdivididas em atividades básicas da vida diária (ABVD’s) e 

atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s). As atividades básicas dizem 

respeito às funções de autocuidado (tomar banho, alimentar-se, vestir-se, caminhar 

e controlar os esfíncteres). Por outro lado, as atividades instrumentais estão 

relacionadas com a participação social e manutenção do ambiente pelo indivíduo 

como, por exemplo, preparar refeições, cuidar do próprio dinheiro, fazer compras, 

viajar, usar o telefone, tomar medicamentos e realizar tarefas domésticas (FREITAS 

et al., 2012).  

 Moriya et al. (2013), ao examinarem 381 idosos de uma comunidade rural no 

interior do Japão, observaram que os cuidados em relação à saúde bucal se 

relacionaram com a capacidade funcional desses indivíduos. O estudo mostrou que 

dificuldades para a realização de AIVD’s estiveram fortemente associadas ao 

descaso com a higiene bucal e que o declínio severo da capacidade funcional em 

relação às ABVD’s esteve associado à perda dentária.  
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 Ainda nesse contexto, um estudo transversal conduzido por Silva (2011) e 

que investigou 441 idosos de um município do interior do Rio Grande do Norte 

concluiu que a dependência, no que concerne à capacidade para a realização das 

ABVD´s, exerceu pouca ou nenhuma interferência nas condições de saúde bucal 

dos indivíduos estudados. No entanto, o estudo ressaltou que a variável presença de 

cuidador se associou significativamente a uma das dimensões de saúde bucal 

investigadas, enfatizando que tal variável se relaciona com a capacidade funcional 

estudada. 

Quando se pensa na elaboração de estratégias de cuidado à pessoa idosa, a 

capacidade funcional surge como um indicador do processo saúde-doença essencial 

para o planejamento de intervenções e monitoramento da situação de saúde dessa 

população. O idoso que mantém sua independência e autodeterminação é capaz de 

conduzir sua própria vida e decidir sobre seus interesses, mesmo que as condições 

crônicas o acompanhe (VERAS et al., 2014). 

2.4 A saúde bucal do idoso 

 O reconhecimento de que a saúde bucal é parte integrante da saúde geral e 

está associada à qualidade de vida não é novidade. Porém, o efeito que a saúde 

bucal exerce sobre a saúde geral tem sido pouco estudado, sobretudo em relação à 

população idosa. As investigações que buscam associações entre a saúde geral e a 

saúde bucal em idosos são de extrema importância, pois o acúmulo de doenças 

crônicas nesses indivíduos pode ter relação com o alto índice de edentulismo 

observado na população de idosos (ANDRADE et al., 2013). 

 Os estudos que têm como desfecho a saúde bucal do idoso mostram que 

essa variável é uma vertente negligenciada pelo próprio indivíduo ou, ainda, pelas 

políticas públicas. Esses estudos revelam que os principais agravos de saúde bucal 

que afetam a população idosa são as perdas dentárias, a doença periodontal, a 

xerostomia e as lesões em tecidos moles. Esses problemas produzem 

incapacidades que, muitas vezes, nem são percebidas (DOLAN; ATCHISON, 2005; 

PETELIN et al., 2012; FERREIRA et al., 2014).   

 A perda dentária representa o principal agravo de saúde bucal da população 

idosa e está relacionada com o nível socioeconômico, educacional e de renda dos 

indivíduos. Entre outros problemas, a perda dentária provoca dificuldades de 

mastigação, o que leva a má nutrição, perda de peso e força muscular, influenciando 
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na capacidade funcional (DE MARCHI, 2006). Semba et al. (2006) demonstraram, a 

partir de um estudo longitudinal, que a taxa de mortalidade foi maior entre as idosas 

edêntulas que relataram problemas de mastigação, se comparadas ao grupo de 

idosas edêntulas que não relatou tais problemas.  

 No Brasil, para o ano de 2010, pouco mais da metade dos indivíduos na faixa 

etária dos 65 a 74 anos eram edêntulos. O interior do Nordeste, mais uma vez, se 

destacou de forma negativa, apresentando a segunda maior proporção de idosos 

edêntulos do país (BRASIL, 2012). A prevalência de edentulismo no Brasil está 

dentre as mais altas do mundo, atrás apenas da Turquia e de Portugal que 

apresentam 67% e 70% de prevalência desse agravo, respectivamente (PERES, 

2013).   

 A cárie radicular e a doença periodontal também merecem atenção especial 

quando se estuda indivíduos idosos, já que esses agravos tendem a ser mais 

frequentes em idades avançadas. O projeto SB Brasil 2010, ao avaliar a condição 

periodontal dos indivíduos com idades entre 65 e 74 anos, observou que a 

prevalência de bolsa periodontal profunda foi de 3,3% entre esses indivíduos. Vale 

lembrar que 90,5% dos sextantes nessa faixa etária foram excluídos pela 

impossibilidade quanto à realização do exame clínico epidemiológico. Por outro lado, 

a cárie radicular esteve presente em 13,6% desses indivíduos, indicando a 

necessidade de intervenção e monitoramento desse agravo (BRASIL, 2012).  

 Ainda em relação à condição periodontal, SILVA (2011), ao estudar idosos do 

município de Macaíba-RN, observou que o sangramento gengival, cálculo dentário e 

bolsa periodontal estiveram presentes em 66,3%, 77,9% e 19,3% dos indivíduos 

estudados, respectivamente. O estudo relatou que a maior parte dos dentes 

remanescentes se encontrava no quinto sextante (de canino a canino inferior), 

porém em péssimas condições, conforme apresentado anteriormente.  

 Parece claro que, buscar associações entre os diferentes níveis de 

dependência funcional e a saúde bucal dos idosos é extremamente relevante para 

uma melhor compreensão dos determinantes envolvidos na atual situação de saúde 

bucal desses indivíduos. Nesse sentido, alguns estudos de coorte têm indicado tais 

associações (AVLUND; HOLM‐PEDERSEN; SCHROLL, 2001; HOLM-PEDERSEN 

et al., 2008; YU et al., 2011; MORIYA et al., 2013).  
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 No estudo de Avlund, Holm-Pederson e Schroll (2001), uma coorte de idosos, 

acompanhada por 5 anos na Dinamarca, revelou que os idosos com problemas de 

mobilidade apresentaram uma condição de saúde bucal prejudicada por procurarem 

menos o dentista. Já no estudo de Holm-Pederson et al. (2008), que investigou 573 

idosos por 20 anos, foi observado que tanto o edentulismo quanto à presença de até 

nove elementos dentários foram variáveis relacionadas ao desenvolvimento de 

incapacidades nesses indivíduos. Yu et al. (2013) ao investigarem 3856 idosos, por 

5 anos nos Estados Unidos, encontraram que o edentulismo e a doença periodontal 

severa apresentaram associação significativa com múltiplos domínios da 

incapacidade funcional desses idosos. No Brasil, Andrade et al. (2013),  ao 

investigarem a coorte de idosos do estudo SABE (saúde, bem-estar e 

envelhecimento), encontraram associação direta entre a síndrome da fragilidade, 

que é um fator de risco importante para a incapacidade funcional, e a necessidade 

de próteses dentárias.  

2.5 Políticas de Saúde Bucal para o idoso no Brasil 

Sabe-se que a situação de saúde bucal do idoso brasileiro, caracterizada por 

elevada perda dentária, doença periodontal e necessidade de próteses dentárias, 

em geral, é reflexo de um acesso restrito aos serviços e ações de saúde bucal, 

devido aos determinantes sociais responsáveis pela vulnerabilidade desses 

indivíduos à baixa qualidade de vida, mas, principalmente, devido à ausência de 

uma política de saúde bucal específica para esse contingente populacional 

(COMPOSTRINI; FERREIRA; ROCHA, 2007; AGUIAR et al., 2011).  

 É notório que a carência desse tipo de política pode aumentar as demandas 

de saúde relacionadas aos idosos, uma vez que a necessidade de assistência e 

tratamento de uma população que envelhece exige políticas adequadas. Portanto, 

as políticas que propiciam a saúde durante toda a vida, inclusive as de promoção da 

saúde bucal, os cuidados para a reabilitação, quando indicados, os serviços de 

saúde mental e a promoção dos modos de vida saudáveis, podem reduzir os níveis 

de incapacidade associados à velhice e a obtenção de economias orçamentárias 

satisfatórias (MIYATA et al., 2005).  

Observa-se que a trajetória de inclusão da saúde do idoso nas Políticas 

Públicas do Brasil ocorreu de forma tardia.  A Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988) é situada como o primeiro marco em termos de conquistas para a 
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saúde da população brasileira como um todo, mas abordou a questão do 

envelhecimento de forma superficial. O direito universal e integral à saúde foi 

reafirmado com a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 

Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90 (BRASIL, 1990). Contudo, somente a partir de 

1994, o Brasil passou a dispor de uma política pública com uma agenda de saúde 

individualizada ao idoso - a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994), 

posteriormente substituída pela Política Nacional de Saúde do Idoso - PNSI 

(BRASIL, 1999). Em 2003, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) criou meios e 

obrigações legais para o melhor cumprimento das ações de atenção à saúde dos 

idosos. Finalmente, em 2006, com a consolidação do Pacto pela Saúde, foi editada 

pelo Ministério da Saúde a “Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa” – PNSPI 

(BRASIL, 2006), em substituição à PNSI. A nova política é considerada uma 

estratégia norteadora dos programas e ações do SUS voltados para o 

envelhecimento, assumindo, como principal finalidade, recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos idosos (AGUIAR et al., 2011; 

AGUIAR, 2017). 

A PNSPI não tem como diretriz uma abordagem específica da saúde bucal 

dos idosos, que passou a ser discutida de fato a partir da Política Nacional de Saúde 

Bucal – PNSB (BRASIL, 2004) ou “Brasil Sorridente”, lançada em 2004 com a 

finalidade de ampliar a inserção da saúde bucal no âmbito do SUS, por meio da 

implementação de ações individuais e coletivas que incluem desde a promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação nos níveis primário e secundário 

de atenção em saúde bucal (APUCCA JÚNIOR; DE LUCENA; CAWAHISA, 2010; 

AGUIAR, 2017). 

As principais linhas de ação do Programa Brasil Sorridente surgem a partir de 

uma reorganização da saúde bucal na atenção primária com a implantação das 

Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.  Além disso, essa política 

considera a ampliação e qualificação da atenção especializada, em especial com a 

implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e laboratórios regionais de 

próteses dentárias, além da viabilização da adição de flúor nas estações de 

tratamento de águas de abastecimento público (MACHADO, 2012). 

Apesar da ampliação da oferta e da cobertura da assistência odontológica por 

meio da PNSB, a utilização desses serviços por idosos é ainda muito inferior às 
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outras faixas etárias. Dentre os fatores limitadores desse acesso, a acessibilidade, 

como um todo, se destaca. A acessibilidade geográfica, por exemplo, caracterizada 

pelo adequado planejamento da localização dos serviços de saúde, como a 

distância, o tempo necessário para cobri-la e os meios de transporte aceitáveis para 

a população; a acessibilidade econômica, que seria a remoção de barreiras 

derivadas do sistema de pagamento ou contribuição pelo usuário; a acessibilidade 

cultural, que diz respeito à adequação das normas e técnicas aos hábitos e 

costumes da população usuária; e a acessibilidade funcional por meio das ofertas de 

serviços oportunos e adequados à necessidade da população. Diferentes níveis 

econômicos, culturais e de saúde também interferem no acesso, na aceitação, na 

realização e no sucesso dos tratamentos odontológicos realizados em idosos 

(VIANA, 2010; FERREIRA; ANTUNES; ANDRADE, 2013; KOCH FILHO et al., 2017; 

NUNES; SILVA; BRACESSAT, 2017).   

Nesse contexto, destaca-se que a falta de percepção da necessidade de 

atendimento odontológico aliado à cultura de que indivíduos edêntulos não 

necessitam de acompanhamento odontológico contribuem para o número reduzido 

de idosos frequentadores dos serviços de saúde bucal, refletindo a falta de 

orientação e de cuidados com a saúde bucal dessa população (NUNES; SILVA; 

BRACESSAT, 2017).  

Percebe-se, portanto, que embora a PNSB, ao longo desses anos, tenha 

contribuído para os avanços no cuidado em saúde bucal e no acesso aos serviços 

odontológicos nos diferentes níveis de atenção, os municípios ainda encontram 

dificuldades para implementar seus pressupostos, especialmente em relação a 

ruptura com os padrões tradicionais, de modo que as ações nos serviços de atenção 

primária continuam focadas, principalmente, no controle da cárie dentária em 

crianças e adolescentes e na prevenção do câncer de boca em adultos e idosos 

(AQUILANTE; ACIOLE, 2015). 

Nesse sentido, o reduzido número de políticas de saúde bucal voltadas à 

terceira idade e a escassez de profissionais especializados para o atendimento 

desses indivíduos no Brasil, realçam a necessidade de estudos e políticas 

específicas, a fim de garantir uma atenção à saúde bucal adequada a essa 

população. No entanto, destacam-se, nesse contexto, os cursos de capacitação do 

cuidado odontológico da pessoa idosa oferecidos regularmente desde 2010 pela 
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Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Porém, é notório que 

a saúde bucal do idoso brasileiro encontra-se em situação precária, existindo ainda 

uma demanda reprimida no sentido de ofertas de recursos e serviços, além do 

elevado índice de edentulismo, o que reflete, historicamente, a ineficácia dos 

serviços públicos de atenção odontológica em lidar com a promoção da saúde bucal 

dos idosos brasileiros (SIMÕES; CARVALHO, 2011; NUNES; SILVA; BRACESSAT, 

2017).  

Por fim, em um contexto de pós-golpe institucional de 2016, observa-se, aos 

poucos, o desmonte do SUS e, obviamente, o fim da PNSB a partir da retração do 

financiamento destinado às ações e serviços de saúde, sobretudo no que diz 

respeito à atenção básica. As alterações na Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) favorecem novas estratégias de saúde, que desestimulam a implementação 

e o desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família e, portanto, das equipes de 

saúde bucal na atenção básica (Brasil, 2017).  

. 
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3.0  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

 O estudo em questão propõe uma análise longitudinal das condições de 

saúde bucal e de dependência funcional de uma população de idosos, bem como 

das possíveis associações entre tais dimensões.  

3.2 Objetivos específicos 

   - Identificar o perfil socioeconômico-demográfico, de estado de saúde geral e de 

acesso a serviços odontológicos dos indivíduos estudados; 

   - Identificar o perfil epidemiológico de saúde bucal dos indivíduos através de 

estimativas do grau de ataque de cárie e do edentulismo, condições periodontais, 

pares de dentes em oclusão, uso e necessidade de prótese dentária e alteração em 

tecidos moles; 

   - Avaliar a capacidade funcional dos idosos examinados no desempenho das 

atividades básicas da vida diária (ABVD’s) e das atividades instrumentais da vida 

diária (AIVD’s); 

      - Produzir um indicador multidimensional capaz de avaliar a condição de saúde 

bucal dos indivíduos;  

   - Verificar a associação entre as condições de saúde bucal dos indivíduos da 

coorte e a situação de dependência destes no desempenho das ABVD’s e testar a 

continuidade de tal associação diante da interferência das características 

socioeconômico-demográficas, do estado de saúde geral e do uso dos serviços em 

saúde bucal.  
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4.0 METODOLOGIA 

4.1 Considerações éticas 

 Antes da execução da pesquisa, o projeto foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

sendo aprovado por meio do documento de número 1.085.946 (anexo I). 

 Os sujeitos, bem como seus cuidadores, receberam instruções a respeito da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo II), 

conforme determina o Conselho Nacional de Saúde através da resolução 466/12. 

4.2 Natureza do estudo 

 O estudo caracteriza-se por ser do tipo individuado, tendo como unidade de 

observação e análise o idoso, estudado individualmente. Com relação à posição do 

investigador, é observacional, uma vez que o fenômeno apenas foi observado, sem 

haver qualquer intervenção. Por fim, no que diz respeito à dimensão temporal, 

caracteriza-se como sendo longitudinal, já que a produção do dado foi realizada em 

distintos momentos no tempo (ROUQUAYROL, 2013). 

4.3 Cenário do estudo 

 O estudo teve como cenário o município de Macaíba-RN que se localiza na 

região metropolitana de Natal, a 21 km da capital. Segundo estimativas realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2015, a 

população total deste município era de 78.025 habitantes, sendo que destes, 38.962 

(49,9%) eram do sexo masculino e 39.063 (50,1%), do sexo feminino. No que se 

refere à população de idosos, contabilizou-se um total de 6.847 indivíduos com 60 

anos ou mais, o que correspondeu a 8,8% do total da população para aquele ano 

(IBGE, 2015). Quanto à situação domiciliar dos idosos no município, os dados 

existentes são provenientes do Censo-IBGE 2010 e mostraram que 59,5% dos 

indivíduos viviam na zona urbana, enquanto que 40,5% na zona rural. Macaíba 

constitui-se em distrito sede e possui 65 setores censitários. Trinta destes 

constituíram a área de trabalho da pesquisa. 

4.4 Plano amostral 

4.4.1 Amostragem  

 Um dos grandes desafios que ainda se apresentam para pesquisas 

epidemiológicas em saúde bucal é o exame em faixas etárias que não estão 

disponíveis em escolas, como adolescentes, adultos e idosos, os quais exigem 
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planos de amostragem de base domiciliar (RONCALLI, 2006). Estudos 

epidemiológicos nos quais está prevista a coleta direta de dados em domicílios exige 

a definição de alguns procedimentos metodológicos, a fim de assegurar 

uniformidade na aplicação dos critérios e evitar a introdução de fontes de viés que 

possam comprometer as regras de casualização da amostra, prejudicando sua 

representatividade (BRASIL, 2009).  

 Assim, o estudo em questão utilizou uma amostra cujo arrolamento obedeceu 

a uma técnica de amostragem probabilística por conglomerados, que selecionou de 

forma aleatória uma amostra representativa da população idosa do município de 

Macaíba-RN, permitindo a produção de inferências para o grupo etário abordado. 

Tal amostra constituiu a população-alvo de um estudo transversal realizado no ano 

de 2010/2011 (aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com o parecer 

n° 340/2009). Portanto, o levantamento realizado em 2010/2011 por SILVA (2011) 

representou a primeira onda de observação do estudo em questão.  

 A base probabilística consiste numa condição fundamental para a 

representatividade de um estudo amostral. Portanto, segue-se o princípio de que 

todos os elementos de uma população devem ter chances conhecidas e diferentes 

de zero de participarem da amostra. Uma estratégia muito utilizada em estudos de 

base domiciliar é o sorteio de setores censitários, definidos pelo IBGE como 

unidades territoriais para orientar a distribuição espacial da população, sendo mais 

de 200.000 em todo o Brasil. Tais setores representam a área de trabalho dos 

recenseadores demográficos (BRASIL, 2009). 

  Assim, no estudo em questão foi aplicada uma técnica de amostragem 

probabilística por conglomerados, com 2 (dois) estágios de sorteio, representados 

pelos setores censitários e domicílios, a fim de alocar aleatoriamente, uma amostra 

representativa da população idosa do município de Macaíba-RN (SILVA, 2011).  

 Os pesquisadores responsáveis pelos exames dos indivíduos do estudo 

tiveram como área de trabalho quadras urbanas, previamente sorteados a partir de 

determinados setores censitários. Os domicílios visitados localizaram-se nessas 

áreas. Sabe-se, portanto, que todos os setores tiveram chance de serem sorteados, 

inclusive os rurais e aqueles considerados especiais (favelas, presídios, dentre 

outros). Foram excluídos somente os setores que reconhecidamente não eram 

identificados como áreas residenciais. Dos 65 setores censitários do município de 
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Macaíba, 51 foram elegíveis para o sorteio. Destes, 30 foram selecionados por 

representarem uma quantidade ideal e operacionalmente viável, permitindo uma boa 

dispersão dos dados e evitando o surgimento de uma amostra enviesada que não 

representasse o conjunto da população. Além desses 30 setores censitários, foram 

sorteados outros 2 (dois) tidos como suplentes (SILVA, 2011). A figura 1 a seguir 

apresenta o delineamento do sorteio dos setores censitários. 

 
Figura 1: Diagrama representativo da técnica de sorteio dos setores censitários para o estudo  

sobre as condições de saúde bucal e capacidade funcional em idosos. Macaíba-RN. 2018. 

    
              
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 A partir dos mapas dos setores, quadras urbanas e vilas rurais foram 

identificadas e numeradas possibilitando o sorteio das unidades que representaram 

o campo de trabalho dos pesquisadores. O número de quadras sorteadas 

relacionou-se ao número médio de domicílios, bem como ao número de domicílios 

requerido pela amostra do estudo base, cujo cálculo foi realizado levando-se em 

consideração alguns parâmetros apresentados a seguir (SILVA, 2011). 

4.4.2 Cálculo do tamanho da amostra 

 Para o cálculo do tamanho amostral do estudo base (realizado em 2010/2011) 

foram utilizados a prevalência de edentulismo em idosos de 65 a 74 anos, de acordo 

com o SB Brasil 2003 (60,8%) e o tamanho estimado da população idosa do 

município de Macaíba-RN (5.801 idosos), de acordo com as estimativas 
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populacionais do IBGE para o ano de 2009. Além desses dados, os seguintes 

parâmetros estiveram presentes no cálculo: 

 Margem de erro: 10%; 

 Nível de confiança: 95%; 

 Efeito de desenho: 1,5; 

 Taxa de não-resposta: 20%. 

 Assim, após os ajustes necessários, obteve-se o tamanho da amostra de 428 

indivíduos. No entanto, foram identificados 466 indivíduos elegíveis para o estudo na 

primeira onda, sendo arrolados 441 idosos de ambos os sexos com idades acima de 

60 anos (SILVA, 2011). Tal fato deveu-se à utilização, para o cálculo amostral, de 

parâmetros referentes a estimativas, bem como dados domiciliares provenientes da 

base de dados do IBGE para o ano de 2009. 

 A amostra, portanto, foi alocada em domicílio, o que caracteriza um inquérito 

domiciliar de morbidade, com coleta direta na comunidade (ROUQUAYROL, 2013). 

Contou-se ainda com apoio logístico dos Agentes Comunitários de Saúde para 

abordar os idosos em seus domicílios, tanto na primeira quanto na segunda onda de 

coleta dos dados. Porém, durante a visita aos domicílios na segunda onda, novos 

idosos foram incluídos na amostra, representando os indivíduos que na primeira 

onda tinham menos de 60 anos e que em 2015/2016 se encontravam na faixa etária 

de 60 a 65 anos e moravam ou passaram a morar nos domicílios visitados, que 

foram os mesmos da primeira onda.  

4.5 Coleta de dados 

 Os procedimentos realizados durante a coleta dos dados se constituíram na 

aplicação de um questionário socioeconômico-demográfico e avaliação da 

capacidade funcional (anexo III) do idoso que, de acordo com a capacidade 

cognitiva deste, foi realizado diretamente com o mesmo. Caso fosse impossibilitada 

a consulta direta ao indivíduo, o familiar responsável ou seu cuidador foram 

solicitados a fornecer tais informações, após esclarecimentos sobre a pesquisa e 

consentimento por escrito da sua participação. 

 Além disso, uma ficha para exame epidemiológico intraoral das condições de 

saúde bucal dos idosos foi adotada (anexo III), utilizando-se espelhos bucais e 
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sondas periodontais OMS (Organização Mundial da Saúde), previamente 

esterilizados. Para medir o grau de ataque de cárie foi utilizado o índice CPO-d, que 

indica o número de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados. A 

condição periodontal foi avaliada através do Índice Periodontal Comunitário (CPI) e 

de Perda de Inserção Periodontal (PIP), considerando-se o indivíduo. Também se 

verificou o uso e necessidade de próteses dentárias, bem como a presença de 

alterações em tecidos moles, através do exame epidemiológico intraoral.  

 O instrumento de coleta de dados, portanto, foi constituído de ficha clínica 

para a obtenção dos dados referentes às condições de saúde bucal da população-

alvo do estudo, cujo modelo fundamentou-se naquele utilizado no mais recente 

levantamento que avaliou as condições de saúde bucal da população brasileira, o 

Projeto SB Brasil 2010. Além desta, utilizou-se um questionário para caracterização 

do perfil demográfico dos indivíduos, cujas variáveis foram provenientes de um 

estudo que avaliou o perfil de idosos residentes em cidades do nordeste brasileiro 

(CÉSAR et al., 2008), além daquelas relacionadas ao estado geral de saúde dos 

indivíduos e ao autocuidado e acesso a serviços em saúde bucal (quadro 3). Tais 

variáveis são conhecidas como “de confusão” e sua aferição revela-se de grande 

importância na medida em que estas, se presentes em uma investigação, podem 

induzir uma conclusão incorreta sobre a verdadeira relação entre os dois eventos 

pesquisados (ROUQUAYROL, 2013). 

 A avaliação da capacidade funcional dos idosos que determinou a situação de 

dependência desses indivíduos foi feita através da aplicação da Escala de 

Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de Katz), a partir da qual as 

pessoas idosas são classificadas como independentes ou dependentes no 

desempenho de seis funções, ditas atividades da vida diária, quais sejam: alimentar-

se, banhar-se, vestir-se, mobilizar-se, deambular, ir ao banheiro e manter controle 

sobre suas necessidades fisiológicas, a partir da utilização de um questionário 

padrão (anexo III) (LINO et al., 2008).   

Para a realização da segunda onda, observou-se a necessidade de se coletar 

um maior número de variáveis relacionadas à saúde bucal, à capacidade funcional e 

ao estado cognitivo desses idosos. Portanto, foram adicionadas ao questionário do 

estudo base informações a respeito dos pares de dentes em oclusão (TSAKOS; 

MARCENES; SHEIHAM, 2012), o Questionário Simplificado de Triagem da 
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Disfunção Temporomandibular - QST/DTM (PAIVA, 2013) e o questionário sobre 

xerostomia para a detecção da hipossalivação (NUNES et al, 2015). Observou-se, 

também, a necessidade de se avaliar a capacidade funcional em relação à 

realização das atividades instrumentais da vida diária, por meio do índice de Lawton-

Brody, que avalia as funções sociais do indivíduo (PAIXÃO, 2005). Neste contexto, a 

avaliação do estado cognitivo também foi adicionada ao instrumento de coleta 

através do Mini Exame do Estado Mental, pois tal variável representa um importante 

fator de risco para o declínio da capacidade funcional (ICAZA; ALBALA, 1999). Tais 

instrumentos (anexo III) foram adicionados a fim de se obter um maior número de 

informações, bem como associações relevantes que possam explicar a relação entre 

capacidade funcional e a saúde bucal desses indivíduos a partir da segunda onda. 

4.6 Treinamento e calibração dos examinadores 

 Com vistas a assegurar a confiabilidade dos dados a partir de uma adequada 

reprodutibilidade dos mesmos, foi realizado o treinamento e calibração dos 4 

(quatro) examinadores participantes do estudo. Tal procedimento realizou-se em 

dois momentos: o primeiro consistiu de discussões a respeito do instrumento de 

coleta de dados, cuja finalidade foi esclarecer possíveis particularidades contidas 

nos questionamentos referentes às dimensões investigadas, bem como a discussão 

teórica das variáveis, códigos e critérios dos índices a serem utilizados na avaliação 

clínica da saúde bucal dos indivíduos. No segundo, foi realizada a calibração dos 

examinadores, um processo que, no que tange à epidemiologia em saúde bucal, 

visa estabelecer padrões uniformes para o exame epidemiológico e determina 

padrões aceitáveis de consistência interna e externa aos examinadores 

(ROUQUAYROL, 2013).  

 Para a realização da calibração optou-se pelo método “in lux”, que otimizou 

esta etapa da pesquisa, já que tal método foi realizado em um único momento por 

meio de imagens projetadas dos principais agravos à saúde bucal que acometem a 

população idosa de Macaíba-RN, conforme achados da primeira onda. Observou-se 

que no geral houve uma boa reprodutibilidade dos dados entre os examinadores, 

considerando valores de coeficiente Kappa aceitáveis a partir de 0,60 (variando de 

0,755 a 0,908, com p-valor de 0,020 até 0,033).   
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4.7 Elenco de variáveis do estudo 

 As variáveis do estudo estão representadas pelas variáveis dependentes, 

relacionadas às condições de saúde bucal do indivíduo (quadro 1) e pelas variáveis 

independentes principais e de ajuste, apresentadas no quadro 2 e 3, 

respectivamente.  

 

Quadro 1: Descrição das variáveis dependentes do estudo sobre condições de saúde bucal e 
capacidade funcional em idosos. Macaíba-RN, 2018. 
 

Variáveis de saúde bucal 

Nome Descrição Categorias / Medidas Classificação 

Permanente 

perdido 

Número de dentes que o indivíduo perdeu  0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Permanente 

Cariado 

Número de dentes cariados por indivíduo   0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Permanente 

restaurado 

Número de dentes restaurados por indivíduo  0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Permanente 

restaurado e 

com cárie 

Número de dentes restaurados e com cárie por 

indivíduo 

 0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Permanente 

hígido 

Número de dentes hígidos   0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Raiz 

Cariada 

Número de raízes cariadas por indivíduo   0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Raiz 

restaurada 

Número de raízes restauradas por indivíduo  0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Raiz 

restaurada e 

com cárie 

Número de raízes restauradas e com cárie por 

indivíduo 

 0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Raiz hígida Número de raízes hígidas por indivíduo  0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Raiz de 

apoio 

Número de raízes de apoio para ponte ou coroa 

por indivíduo 

 0 a 32 Quantitativa 

discreta 

Raiz total Número de raízes expostas por indivíduo  0 a 32 Quantitativa 

discreta 
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CPO-d Número de dentes cariados, perdidos e 

restaurados por indivíduo 

  0 a 32 Quantitativa 

discreta 

CPI-s Número de sextantes com sangramento por 

indivíduo 

 0 a 6 Quantitativa 

discreta 

CPI-c Número de sextantes com cálculo por indivíduo  0 a 6 Quantitativa 

discreta 

CPI-br Número de sextantes com bolsa periodontal rasa 

(4 a 5 mm) por indivíduo 

 0 a 6 Quantitativa 

discreta 

CPI-bp Número de sextantes com bolsa periodontal 

profunda (6 mm ou mais) por indivíduo 

 0 a 6 Quantitativa 

discreta 

 

PIP-max  

  

Valor do escore máximo do PIP (perda de 

inserção periodontal) registrado por indivíduo 

0-Perda entre 0 e 3 mm;    

1-Perda entre 4 e 5 mm;   

2- Perda entre 6 e 8 mm;     

3-Perda entre 9 e 11 mm;   

4-Perda de 12 mm ou +;      

9- Não examinado;  

X – Excluído. 

 

 

Categórica 

ordinal 

Uso de 

prótese 

dentária 

 

Tipo de prótese dentária utilizada pelo 

Indivíduo em cada arcada  

 

0-Não usa;  

1-Uma ponte fixa; 

2- Mais de 1 ponte fixa;     

3-Prótese parcial removível; 

4-PPR mais ponte fixa;      

5- Prótese total;  

9-Sem informação. 

Categórica 

nominal 

Necessidade 

de prótese 

dentária 

 

Tipo de prótese dentária que o 

indivíduo necessita (superior e inferior) 

0-Não necessita;  

1-Prótese de um elemento; 

2-Prótese de + de 1 

elemento;     

3-Combinação de próteses; 

4-Prótese total;       

9-Sem informação. 

Categórica 

nominal 

Alterações 

de tecido 

mole 

 

Se o indivíduo apresenta alguma alteração em 

tecido mole 

 

0 – ausência; 

1– presença; 

9- sem informação. 

Categórica 

nominal 

Edentulismo 

 

Ausência total dos elementos dentários 

 

1 – sim; 

2– não; 

9- sem informação. 

Categórica 

nominal 

Pares de 

dentes em 

oclusão 

 

Número de pares de dentes em oclusão 

por indivíduo. 

 

0 a 16 Quantitativa 

discreta 

QST/DTM Escore do questionário simplificado de 

triagem da disfunção  

temporomandibular por indivíduo.  

5 a 15 Quantitativa 

discreta 
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Xerostomia Escore do questionário para detecção da 

hipossalivação e/ou xerostomia 

0 a 10 Quantitativa 

discreta 

Quadro 2: Descrição das variáveis independentes principais do estudo sobre condições de saúde 
bucal e capacidade funcional em idosos. Macaíba-RN, 2018.  

 

Variáveis que avaliam a capacidade funcional 

Nome Descrição Categorias  Classificação 

 

 

 

 

Índice de 

Katz 

 

 

 

 

Caracterização do indivíduo quanto à sua 

independência no desempenho de seis 

funções ditas atividades da vida diária, 

segundo a Escala de Katz. 

1-Independente para todas as 

atividades; 

2-Independente para todas as 

atividades menos uma; 

3-Independente para todas as 

atividades menos banho e uma 

adicional; 

4-Independente para todas as 

atividades menos banho vestir-se 

mais uma adicional; 

5-Independente para todas as 

atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro e mais uma adicional; 

6-Independente para todas as 

atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro, transferência e mais 

uma adicional; 

7-Dependente para todas as 

atividades; 

8-Dependente em pelo menos duas 

funções, mas que não se classifica 

nas terceira, quarta, quinta e sexta 

categorias. 

 

 

 

 

Categórica 

ordinal 

Índice de 

Lawton-

Brody 

Caracterização do indivíduo quanto à sua 

independência no desempenho de sete 

atividades instrumentais da vida diária, 

segundo Lawton e Brody. 

0-Independentes para todas as 

atividades; 

1-Dependência parcial; 

2-Dependência total. 

Categórica 

ordinal 

  

 As variáveis independentes de ajuste foram divididas em três grupos de 

acordo com a caracterização que possibilitam: individuais socioeconômico-

demográficas; individuais relacionadas ao estado geral de saúde; individuais 

relacionadas ao autocuidado e uso de serviços em saúde bucal, conforme quadro a 

seguir:  



42 
 

 
 

 
Quadro 3: Descrição das variáveis independentes de controle abordadas no estudo sobre condições 
de saúde bucal e capacidade funcional em idosos. Macaíba-RN, 2018. 
 

 Variáveis independentes de controle 

Grupo Nome Descrição Categorias / 

Medidas 

Classificação 

In
d

iv
id

u
a
is

 s
o
ci

o
ec

o
n

ô
m

ic
o

-d
em

o
g
rá

fi
ca

s 

 

 

Sexo 

Conjunto de caracteres que permite 

classificar os seres vivos entre macho e 

fêmea 

1-Masculino 

2-Feminino 

Categórica 

nominal 

Idade  Quantidade de anos vividos pelo indivíduo _ Quantitativa 

discreta 

 

Estado civil 

 

Situação jurídica do indivíduo investigado 

no que diz respeito à família e à sociedade, 

resultante da filiação, sexo e casamento 

1-Solteiro; 

2-Casado; 

3-Viúvo; 

4-Divorciado. 

 

 

Categórica 

nominal 

Residência 

dominante 

Natureza do município onde o indivíduo 

residiu durante a maior parte da vida 

1-Capital 

2-Interior 

Categórica 

nominal 

Zona de residência 

dominante 

Área do município na qual se encontra a 

residência onde o indivíduo viveu durante a 

maior parte da vida 

1-Urbana 

2-Rural 

Categórica 

nominal 

Renda familiar 

mensal 

Somatória do número de salários mínimos 

recebidos pelos membros da família 

– Quantitativa 

discreta 

 

Companhia na 

residência 

 

Identificação de outras pessoas que residem 

no mesmo domicílio do indivíduo 

investigado e caracterização dessas pessoas 

quanto à natureza relacional com o mesmo 

1-Sozinho; 

2-Esposo (a); 

3-Esposo (a) + 

familiares; 

4-Outros 

familiares. 

 

 

 

Categórica 

nominal 

Presença de 

cuidador 

Presença na residência do indivíduo 

investigado, em tempo integral ou não, de 

pessoa voltada aos cuidados para com o 

mesmo sob remuneração ou não 

1-Sim 

2-Não 

 

Categórica 

nominal 

Densidade 

domiciliar 

Razão entre o número de pessoas que vivem 

na residência pelo número de cômodos que 

a mesma possui 

– Quantitativa 

discreta 

Recebimento de 

aposentadoria 

Recebimento de salário mensal formalmente 

caracterizado como aposentadoria 

1-Sim 

2-Não 

Categórica 

nominal 

Residência em casa 

própria 

Local em que reside o indivíduo como 

sendo de sua propriedade 

1-Sim 

2-Não 

Categórica 

nominal 

Recebimento de 

benefício  

Participação do indivíduo como titular em 

algum programa de benefício governamental 
1-Sim 

2-Não 

Categórica 

nominal 

 

Tipo de benefício 

governamental 

 

Natureza do benefício governamental 

recebido pelo indivíduo 

1-Vale-gás 2-

Bolsa-família 

3-Bolsa-

escola4-Outro 

Categórica 

nominal 

Gasto mensal com 

medicamento 

Quantia em reais gasta mensalmente para a 

aquisição de medicamentos 

– Quantitativa 

discreta 
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4.8 Análise estatística dos dados 

 Os dados coletados através do questionário foram organizados em um banco 

de dados e analisados através do software SPSS 20.0. Inicialmente foi feita a 

In
d

iv
id

u
a

is
 r

el
a

ci
o

n
a

d
a
s 

a
o

 e
st

a
d

o
 g

er
a

l 
d

e 
sa

ú
d

e 
Número de 

doenças referidas 

Número de doenças auto-referidas – Quantitativa 

discreta 

Doenças para as 

quais toma 

medicação diária 

Quantidade de doenças para as quais o 

indivíduo toma medicação regular 

– Quantitativa 

discreta 

Uso regular de 

medicamentos 

Ingestão de medicamento obedecendo uma 

freqüência regular 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

Queda recente Ocorrência de queda nas últimas quatro 

semanas 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

Fratura óssea pós-

60 anos 

Ocorrência de fratura óssea no indivíduo 

após o mesmo atingir a idade dos 60 anos 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

Uso atual de tabaco Uso regular de tabaco pelo indivíduo no 

momento da investigação 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

Uso de tabaco 

pregresso 

Uso regular de tabaco pelo indivíduo em 

momento pregresso da vida e cessação do 

hábito no momento da investigação 

1-Sim  

2-Não  

 

Categórica 

nominal 

Uso atual de 

bebida alcoólica 

Uso regular de bebida alcoólica pelo 

indivíduo no momento da investigação 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

Uso pregresso de 

bebida alcoólica 

Uso regular de bebida alcoólica pelo 

indivíduo em momento pregresso da vida e 

cessação do hábito no momento da 

investigação 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

Comprometimento 

cognitivo 

Número de acertos obtidos no Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM) 
 

0 a 19 

Quantitativa 

discreta 

Percepção sobre 

qualidade de vida 

Qual a concepção do indivíduo a respeito de 

sua vida nos últimos 5 anos 

1- melhorou;  

2- piorou; 

3- não mudou; 

9 – sem inf. 

Categórica 

ordinal 

In
d

iv
id

u
a

is
 r

el
a
ci

o
n

a
d

a
s 

a
o
 u

so
 d

e 
se

rv
iç

o
s 

Auto-percepção da 

necessidade de 

substituição de 

prótese dentária 

Necessidade auto-relatada de substituição de 

qualquer prótese dentária em uso 

1-Sim  

2-Não  

Categórica 

nominal 

 

 

 

Tempo de última 

visita ao dentista 

 

 

Quantidade de meses/anos decorridos do 

último atendimento odontológico ao qual o 

indivíduo foi submetido, não considerando o 

motivo da procura 

1-≤ 6 meses; 

2-< 6 meses e 

≤ 1 ano; 

3-< 1 ano e ≤ 

2 anos; 

4-Mais de 2 

anos; 

5-Nunca foi 

ao dentista. 

 

 

 

 

Categórica 

ordinal 

Tipo de serviço 

procurado na 

última visita 

Natureza do serviço odontológico procurado 

pelo indivíduo no último atendimento 

1-Público 

2-Privado 

Categórica 

nominal 

Fidelidade ao 

serviço procurado 

Natureza do serviço odontológico até então 

procurado pelo indivíduo 

1-Público 

2-Privado 

Categórica 

nominal 

Área de residência 

coberta pela ESF 

Local de residência incluído em área de 

abrangência de alguma das equipes de ESF 

do município 

1-Sim 

2-Não 

Categórica 

nominal 
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análise descritiva das variáveis, o que possibilitou a caracterização da amostra 

segundo as dimensões investigadas (socioeconômico-demográfica, estado de saúde 

geral e autocuidado e acesso a serviços em saúde bucal), bem como a descrição 

das condições de saúde bucal dos indivíduos investigados. Essas últimas, por sua 

vez, representando o conjunto das variáveis dependentes do estudo, foram 

submetidas a uma análise fatorial por componentes principais, a fim de resumir 

todos os desfechos relacionados à saúde bucal em um dado dicotômico, 

considerando-se, portanto, situação favorável e desfavorável. Ademais, buscou-se 

quais variáveis dentre as socioeconômico-demográficas, de saúde, capacidade 

funcional e acesso a serviços odontológicos se relacionaram com a condição de  

saúde bucal dos indivíduos ao longo da coorte, por meio do teste do qui-quadrado 

(para um nível de significância de 5%). Calculou-se também o risco relativo (IC 95%) 

que as variáveis independentes exerceram sobre a condição de saúde bucal dos 

idosos. Além disso, foram realizadas análises longitudinais a fim de se observar 

mudanças significativas em relação às variáveis de saúde bucal que foram coletadas 

tanto na primeira quanto na segunda onda. Para tanto, foi utilizado o teste t de 

student para amostras dependentes, no caso das variáveis quantitativas, e o teste 

de McNemar para variáveis dicotômicas, considerando-se um nível de significância 

de 5%.  
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5.0 RESULTADOS 

5.1 Caracterização da amostra 

5.1.1 Segunda onda 

Os dados apresentados a seguir se referem aos 209 idosos recrutados para a 

segunda onda (2015/2016) da coorte. Entretanto, 26 indivíduos, ou seja, 12,4% 

dessa amostra representam os indivíduos da nova coorte (aqueles que passaram a 

compor o estudo a partir da segunda onda). Portanto, 183 indivíduos, que 

representam 41,5% dos idosos da primeira onda, foram novamente entrevistados na 

segunda onda. Além disso, foram observados 80 óbitos e 178 perdas em relação 

aos idosos da primeira onda, que correspondem a 18,1% e 40,4% da amostra inicial, 

respectivamente (figura 2). 

  

Figura 2: Fluxograma das amostras ao longo da coorte para o estudo sobre as condições de saúde 
bucal e capacidade funcional em idosos. Macaíba-RN. 2018. 
 

 

 

 

 

 

* Amostra com um poder de teste de 75,0% 

- 50 mudanças de endereço; 

- 30 recusas; 

- 25 ausências em domicílio; 

- 73 dificuldades de recrutamento por 

parte dos Agentes Comunitários de 

Saúde. 

* 
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Os dados apresentados na tabela 1 revelam um predomínio dos indivíduos do 

sexo feminino, cuja idade variou de 60 a 98 anos, sendo que pouco mais de 25% 

dos idosos tinham 80 ou mais anos de idade.  A escolaridade dos indivíduos 

investigados foi baixa, já que apenas 10,5% desses indivíduos concluíram o ensino 

fundamental e somente 1,0% concluiu o ensino médio. No que se refere ao estado 

civil, predominaram os indivíduos que possuem companheiro(a) estável, sendo ou 

não casados civilmente, destacando-se também o percentual de indivíduos viúvos. 

Daí a ocorrência de uma maior prevalência de indivíduos cuja companhia na 

residência é o esposo(a) mais outros familiares (30,1%) ou apenas outros familiares 

(38,8%). Portanto, a presença de cuidador foi considerada quando da existência de 

algum indivíduo, caracterizado como cuidador e/ou responsável, prestador de 

cuidados diários ao idoso, sob remuneração ou não. Nessa característica prevaleceu 

os idosos que não os possuem, ou não relataram necessidade de cuidados diários. 

 Em relação às variáveis de condições socioeconômicas, verificou-se o 

predomínio de indivíduos que recebem aposentadoria, sendo a maioria de um 

salário mínimo o que, em certa medida, justifica a ocorrência de uma baixa renda 

média familiar, visto que, na maioria das vezes, o próprio idoso se enquadra como o 

único provedor para o sustento familiar. No que se refere à aglomeração domiciliar, 

representada pela quantidade de pessoas por cômodo, verificou-se uma média de 

0,51 pessoa/cômodo nas residências dos indivíduos entrevistados, corroborando a 

ideia de que nos domicílios brasileiros a tendência é aumentar a disponibilidade de 

cômodos, diminuindo o número de moradores (IBGE, 2010).  

Tabela 1: Distribuição das variáveis de caracterização demográfica e condições socioeconômicas de 

uma amostra de 209 idosos, Macaíba-RN, 2018. 

Variáveis Média ± DP Mediana Q25 – Q75 IC (95%) 

Idade 75,19 ± 8,14 74,00 69,00-80,00 74,08 –76,31 

Anos de estudo 2,28 ± 2,79 1,00 0,00 - 4,00 1,90 – 2,67 

Renda familiar em salários mínimos 1,99 ± 1,49 2,00 1,00 – 2,00 1,78 – 2,19 

Aglomeração domiciliar 0,51 ± 0,31 0,50 0,30-0,60 0,47 – 0,55 

Variáveis Categorias n % IC (95%) 
Sexo Masculino 

Feminino 
70 
139 

33,5 
66,5 

27,5 – 40,8 
59,2 – 72,4 

 
Estado Civil 

 
Solteiro(a) 
Casado(a) 
Viúvo(a) 

Desquitado(a) 
 

 
15 
107 
80 
7 

 
7,2 
51,2 
38,3 
3,3 

 
3,9 – 11,4 
44,0 – 58,0 
31,5 – 45,1 
0,6 – 5,5 
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Continuação da tabela 1 

Tabela 1: Distribuição das variáveis de caracterização demográfica e condições socioeconômicas de 

uma amostra de 209 idosos, Macaíba-RN, 2018. 

O estado geral de saúde dos indivíduos foi analisado através de variáveis 

relacionadas às morbidades crônico-degenerativas, bem como aos hábitos do 

tabagismo e do etilismo (Quadro 3). Nesse sentido, 95,6% dos indivíduos 

entrevistados relataram a presença de 1 ou mais doenças. A quantidade de doenças 

auto-referidas foi de 1,7 (±1,1) doenças, em média, enquanto que a quantidade de 

doenças para as quais o indivíduo toma medicação diária foi de 1,6 (±1,2) doença, 

em média. Destaca-se, ainda, que a multimorbidade esteve presente em 54,6% da 

coorte. O consumo diário regular de medicamentos também se destacou na 

população estudada, sendo relatado por 182 indivíduos (87,1%). As frequências dos 

tipos de medicamento utilizados são apresentadas na figura 3 e as demais 

características relacionadas ao estado geral estão presentes na Tabela 2. 

A tabela 2 mostra que a ocorrência de queda nas quatro últimas semanas que 

antecederam o momento da investigação foi um evento de baixa frequência. A 

fratura óssea pós 60 anos, um problema comum e de sérias consequências em 

idosos, também não esteve presente na maioria dos casos. Os hábitos de tabagismo 

e etilismo foram pesquisados em sua ocorrência atual e pregressa, identificando-se 

uma maior prevalência de indivíduos que não possuíam tais hábitos no momento da 

investigação. Por outro lado, observou-se um alto percentual de idosos que fizeram 

uso pregresso do tabaco. 

Variáveis Categorias n % IC (95%) 

 

 

Companhia na residência 

Nenhuma 

Esposo(a) 

Esposo (a) + outros 

familiares 

Outros familiares 

24 

41 

63 

 

81 

11,5 

19,6 

30,1 

 

38,8 

7,18 – 15,82 

15,76 – 23,44 

25,65 – 34,52 

 

35,43 – 42,17 

Residência dominante Capital 

Interior 

 

27 

182 

12,9 

87,1 

9,0 – 18,2 

81,2 – 91,0 

Reside em casa própria Sim 

Não 

186 

23 

89,0 

11,0 

83,8 – 92,8 

7,2 – 16,2 

 

Possui cuidador Sim 

Não 

58 

151 

27,8 

72,2 

  21,6– 35,1 

64,9– 77,6 
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Figura 3: Frequências absolutas/relativas, segundo tipo de medicamento utilizado numa amostra de 

209 idosos. Macaíba-RN, 2018. 

 

Tabela 2: Distribuição das variáveis de caracterização do estado geral de saúde em uma amostra de 

209 idosos, segundo as frequências absolutas/relativas e intervalos de confiança. Macaíba-RN, 2018. 

 

 

Variáveis Categorias n % IC (95%) 

Ocorrência de queda recente Sim 

Não 

26 

183 

12,4 

87,6 

8,5 - 18,0 

82,0 - 91,5 

Fratura óssea pós 60 anos Sim 

Não 

33 

176 

15,8 

84,2 

10,7 - 20,9 

79,1 - 89,3 

Uso atual de tabaco Sim 

Não 

26 

183 

12,4 

87,6 

7,3 - 16,3 

83,7 - 92,7 

Uso pregresso de tabaco Sim 

Não 

94 

84 

52,8 

47,2 

43,9 - 59,0 

40,9 - 56,0 

Uso atual de bebida  

alcoólica 

Sim 

Não 

11 

194 

5,4 

94,6 

2,4 - 9,0 

91,0 - 97,6 

Uso pregresso de bebida 

alcoólica 

Sim 

Não 

63 

136 

31,6 

68,4 

 

23,3 - 36,4 

63,5 - 76,6 

Comprometimento cognitivo  Normal a leve 

Moderado a avançado 

117 

77 

60,3 

39,7 

53,4 - 67,2 

32,8 - 46,6 

Percepção sobre  

qualidade de vida 

Melhorou 

Piorou 

Nada mudou 

73 

55 

59 

39,0 

29,4 

31,6 

32,0 – 46,0 

22,9 – 35,9 

24,9 – 38,3 

76 

56 

25 

23 Antiarrítmico, anti-isquêmico e 

outros para cardiopatia 
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Ainda em relação ao tabagismo, verificou-se um tempo médio de retenção do 

hábito de 54,3 (±12,2) anos, naqueles indivíduos fumantes atuais. Nestes, a 

frequência média diária de uso foi de 9,1 (±7,3) vezes, sendo o cigarro 

industrializado utilizado por 50,0% desses indivíduos. Para os indivíduos que 

relataram uso pregresso do tabaco, o tempo médio de uso foi de 26,8 (±19,6) anos e 

a frequência média de consumo, quase a mesma, de 8,9 (±9,9) vezes por dia. O 

cigarro industrializado também foi o tipo de fumo mais utilizado no passado, já que 

48,5% fizeram o uso dele. O tempo médio de abandono do tabagismo nestes 

indivíduos foi de 23,4 (±14,1) anos. 

Analisando-se o etilismo para os indivíduos cujo hábito estava presente no 

momento da pesquisa, o tempo de uso foi de 32,2 (±20,4) anos, em média, e a 

frequência semanal média de ingestão da bebida alcoólica foi de 2,5 (±2,1) vezes. 

No caso do uso pregresso de bebida alcoólica, os indivíduos que se enquadraram 

nessa categoria, tiveram um tempo médio de uso de 28,5 (±16,2) anos, bebiam em 

média de 3,7 (±2,6) vezes por semana e abandonaram o hábito há 18,8 (±13,2) 

anos, em média. 

5.2 Análise das perdas 

Devido ao grande número de perdas observadas ao longo do estudo, optou-

se pela realização de uma análise (tabela 3), cujo objetivo foi verificar a 

aleatoriedade dessas perdas.  Portanto, as principais variáveis de saúde bucal da 

primeira onda foram associadas a dois grupos de indivíduos dessa onda: os 

respondentes e os não-respondentes, ou seja, os que participaram e os que não 

participaram da segunda onda, respectivamente.  

A tabela 3 revela que não houve associações entre as variáveis analisadas e 

os idosos respondentes e não-respondentes. Logo, as perdas observadas não 

prejudicaram os resultados referentes aos desfechos analisados. Cabe ressaltar que 

a incompletude das variáveis quantitativas referentes à condição periodontal na 

primeira onda justificou, para esse desfecho, uma análise por sextantes, priorizando 

o quinto sextante que é o que melhor representou os idosos da coorte.  
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Tabela 3: Análise das perdas em relação às variáveis de saúde bucal, considerando os 441 

indivíduos examinados na primeira onda. Macaíba-RN, 2018.  

Variáveis de saúde bucal 
Respondentes 

Não-
respondentes 

p 

n (%) n (%)  

Edentulismo    
Sim 84 (46,7) 137 (53,1) 

0,185 
Não 96 (53,3) 121 (46,9) 

Sangramento gengival 5°sextante    
Presente 38 (50,7) 51 (59,3) 

0,272 
Ausente 37 (49,3) 35 (40,7) 

Cálculo dentário 5°sextante    
Presente 56 (74,7) 67 (78,8) 

0,534 
Ausente 19 (25,3)         18 (21,2) 

Bolsa periodontal 5°sextante    
Presente 6 (8,1) 8 (9,5) 

0,754  
Ausente 68 (91,9) 76 (90,5) 

Uso de prótese superior    
Sim 92 (51,1) 112 (43,4) 

0,112 
Não 88 (48,9) 146 (56,6) 

Uso de prótese inferior    
Sim 53 (29,4) 68 (26,3) 

0,478 
Não 127 (70,6) 190 (73,7) 

Necessidade de prótese superior    
Sim 137 (76,1) 213 (82,5) 

0,099 
Não 43 (23,9) 45 (17,5) 

Necessidade de prótese inferior    
Sim 154 (85,5) 225 (87,2) 

0,619 
Não 26 (14,5) 33 (12,8) 

Alteração em tecido mole    
Sim 163 (90,5) 220 (85,3) 

0,141 
Não 17 (9,5) 36 (14,7) 

Variáveis de saúde bucal 
Respondentes  Não-respondentes  

p 
Média ±DP Média ±DP 

CPO-d 28,09 ± 5,91  28,74 ± 5,42 0,239 

* teste do qui-quadrado **teste t para amostras dependentes  

 

5.3 Análises dos indivíduos examinados nas duas ondas 

5.3.1 Capacidade funcional 

Dentro desse contexto, se faz necessário que a capacidade funcional esteja 

presente na caracterização da amostra, uma vez que tal condição representa a 

principal variável independente do estudo. Portanto, o índice de Katz avaliou a 

independência dos indivíduos da coorte em relação ao desempenho das atividades 

básicas da vida diária (ABVD´s) nas duas ondas. Por outro lado, o índice de Lawton-

Brody avaliou a independência desses indivíduos em relação às atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD´s) somente na segunda onda. A figura 4 mostra a 

distribuição dos indivíduos em dependentes e independentes para as ABVD´s, bem 

como o detalhamento da categoria dependente, considerando os 183 indivíduos que 
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foram avaliados nas duas ondas. Ao passo que, a figura 5 revela a distribuição dos 

209 indivíduos investigados na segunda onda quanto à capacidade de realização 

das AIVD´s. 

 

Figura 4: Frequências absolutas e relativas referentes à caracterização quanto à realização de 

atividades básicas da vida diária, segundo o Índice de Katz, numa amostra de 183 idosos. Macaíba-

RN, 2018. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 Dependentes 

126 

(68,8%) 

57 

(31,2%) 
31 

(54,5%) 

10 

(17,5%) 

8 

(14,0%) 

Segunda onda 

Dependentes 

Primeira onda 

169 

(92,3%) 
14 (7,6%) 

8  

(57,2%) 

3 

  (21,4%) 

3 

  (21,4%) 

4 (7,0%) 



52 
 

 
 

Figura 5: Frequências absolutas e relativas referentes à caracterização quanto à realização de 

atividades instrumentais da vida diária, segundo o Índice de Lawton-Brody, numa amostra de 209 

idosos. Macaíba-RN, 2018. 

 

 

  

A respeito da capacidade funcional quanto às ABVD´s, observou-se que na 

primeira onda havia uma expressiva prevalência dos indivíduos independentes para 

todas as funções consideradas (Quadro 2) e, dentre os indivíduos dependentes em 

ao menos uma das funções, a maior prevalência foi daqueles que necessitavam de 

assistência para o desempenho de apenas uma função, ou seja, indivíduos que se 

encontravam no início do processo de dependência. Este perfil se mantém na 

segunda onda, porém, cabe ressaltar o aumento expressivo de idosos dependentes, 

que provavelmente eram os indivíduos que se apresentavam em processo de 

fragilização na primeira onda.  

A partir da figura 4 observou-se ao longo do estudo que 43 indivíduos (23,5%) 

passaram de independentes para dependentes em relação à realização das 

ABVD´s. Ao passo que 126 indivíduos (68,9%) se mantiveram independentes para a 

realização das mesmas durante esses cinco anos de acompanhamento. E os outros 

14 indivíduos (7,6%) continuaram dependentes ao longo desses anos. Cabe 

ressaltar que em relação a esse desfecho não foi observado por nenhum indivíduo 

uma melhora da funcionalidade, já que, sabidamente, a partir do momento que o 

idoso se torna dependente dificilmente ele retorna ao seu estado de independência 

funcional, principalmente no que diz respeito aos idosos em condições de 

vulnerabilidade social.  

Dependendentes parciais Independentes Dependentes totais

165 

(79,3%) 165 

(79,3%) 

24 

(11,5%) 

19 

(9,2%) 
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 Em relação ao índice de Lawton-Brody, os indivíduos da segunda onda 

(incluindo os da nova coorte) foram interrogados a respeito da capacidade em 

realizar sete AIVD´s (uso do telefone, realização de viagens, realização de compras, 

preparo das refeições, trabalho doméstico e manuseio do dinheiro). Observou-se 

uma maior prevalência dos indivíduos dependentes parcialmente, ou seja, daqueles 

que necessitavam de auxílio ou companhia para a realização das mesmas. 

5.3.2 Condição de saúde bucal 

Em relação à saúde bucal, o exame intraoral não pôde ser realizado em três 

indivíduos da primeira onda. Portanto, ao se estudar esse desfecho, a coorte foi 

composta pelos 180 idosos que foram examinados tanto na primeira quanto na 

segunda onda.   

Diante disso, considerando-se a caracterização da coorte quanto à condição 

de saúde bucal, percebem-se algumas diferenças entre os dados da primeira e 

segunda onda. O exame epidemiológico intraoral do estudo base mostrou que 

46,7% dos idosos examinados eram edêntulos na primeira onda, o que equivale a 

84 indivíduos com ausência total dos elementos dentários. Na segunda onda, o 

mesmo exame revelou que 53,9% desses indivíduos apresentavam tal desfecho, ou 

seja, 13 idosos se tornaram edêntulos entre a primeira e a segunda coleta dos 

dados. Já o edentulismo funcional, por sua vez, foi observado em 83,1% e 83,5% 

dos idosos dentados da primeira e segunda onda, respectivamente. Tal condição 

corresponde à presença de menos de 20 elementos dentários em boca, 

prejudicando a funcionalidade das arcadas. Além disso, observou-se também que 

42,3% dos indivíduos dentados da segunda onda não apresentavam sequer um par 

de dentes em oclusão, mostrando que a funcionalidade dos elementos dentários 

presentes era limitada. 

A cárie radicular, uma condição marcante na população idosa, esteve 

presente em 34,9% e 22,9% dos indivíduos dentados da primeira e segunda onda, 

respectivamente. Ressalta-se ainda que, na primeira onda, 40,6% desses indivíduos 

possuíam um ou mais dentes indicados para extração. Ao passo que, tal frequência 

foi de 34,9% para os idosos da segunda onda.  

Outra variável de importância fundamental para a caracterização da condição 

de saúde bucal é o índice CPO-d, cuja média se manteve praticamente a mesma 

nas duas ondas de observação, já que tais valores foram de 28,14 (±5,9) e 28,3 
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(±6,1) para a primeira e segunda onda, respectivamente. Ao se decompor esse 

índice, a perda dentária representou 93,4% e 95,1% do mesmo na primeira e 

segunda onda, respectivamente. A figura 6 mostra o detalhamento do CPO-d por 

elemento dentário, revelando que, nos indivíduos da coorte, os dentes presentes se 

concentravam no sextante central inferior.  

A condição periodontal dos idosos, cujos sextantes foram examinados, foi 

avaliada a partir da observação de sangramento gengival, cálculo dentário e bolsa 

periodontal que estiveram presentes em 45,9%, 55,8% e 13,3% dos indivíduos da 

primeira onda, respectivamente. Já a perda de inserção periodontal foi observada 

em 37,8% desses indivíduos. Na segunda onda, o sangramento gengival, o cálculo 

dentário e a bolsa periodontal foram observados em 44,2%, 67,0% e 29,6% dos 

idosos da coorte, respectivamente. A perda de inserção periodontal, por sua vez, 

esteve presente em 41,1% dos indivíduos avaliados longitudinalmente. 

No que diz respeito ao uso e necessidade de prótese, observou-se que 50,2% 

dos idosos da primeira onda usavam algum tipo de prótese superior, enquanto que 

29,1% usava alguma prótese inferior. Por outro lado, a necessidade de prótese 

superior foi verificada em 74,9% da coorte na primeira onda, ao passo que 84,1% 

necessitava de algum tipo de prótese inferior, já que tais necessidades incluíram os 

casos em que a substituição da prótese foi indicada. Na segunda onda, o uso de 

prótese se manteve praticamente constante, já que 51,4% e 31,1% dos indivíduos 

usavam algum tipo de prótese superior e inferior, respectivamente. Quanto à 

necessidade de prótese, observou-se na segunda onda que 81,4% e 88,0% dos 

idosos necessitavam de algum tipo de prótese superior e inferior, respectivamente. 

 A presença ou ausência de alteração em tecido mole também foi avaliada 

durante o exame epidemiológico intraoral dos idosos em questão. Portanto, 

observou-se que 9,4% dos indivíduos da primeira onda apresentavam algum tipo 

alteração em tecido mole bucal, ao passo que tal frequência foi de 16,4% para os 

idosos examinados na segunda onda.  

 Quanto à disfunção temporomandibular (DTM), observou-se que 26,4% dos 

indivíduos da segunda onda relataram sinais e sintomas típicos desse agravo, tais 

como: dor ou dificuldade para abrir a boca, mandíbula “travada” ao abrir ou fechar a 

boca, dores de ouvido e na região das bochechas. Por outro lado, a avaliação 

quanto à quantidade e qualidade da saliva mostrou que 17,6% dos idosos da 
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segunda onda relataram sentir a boca seca durante as refeições, mas apenas 7,1% 

desses relataram dificuldade para deglutir os alimentos. Além disso, 22,0% dos 

indivíduos da segunda onda relataram sentir pouca quantidade de saliva na boca, ao 

passo que 14,3% relatou dificuldades para sentir o gosto dos alimentos e apenas 

8,2% relatou sensação de queimação na língua.  
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Figura 6: Relação em termos absolutos de componentes do CPO-d segundo elemento dentário numa 

coorte de 180 idosos. Macaíba-RN, 2018. 
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5.3.3 Uso dos serviços de saúde 

 Partindo-se para a caracterização da amostra quanto ao uso dos serviços de 

saúde, a tabela 4 apresenta a distribuição das variáveis referentes a essa dimensão. 

A última visita ao dentista foi realizada, na maioria dos casos, há mais de dois anos, 

sendo o serviço público o mais procurado, bem como o mais utilizado pelos 

indivíduos nas duas ondas. Observou-se ainda que a grande maioria dos indivíduos 

residiam em áreas cobertas por equipes de saúde bucal da estratégia saúde da 

família do governo federal. Observa-se, no entanto, que tal cobertura aumentou da 

primeira para a segunda onda.  

Tabela 4: Distribuição das variáveis de acesso aos serviços em saúde bucal numa amostra de 183 

idosos, segundo as frequências absolutas/relativas. Macaíba-RN, 2018. 

5.4 Produção do indicador multidimensional de saúde bucal 

Devido ao grande número de variáveis relacionadas às condições de saúde 

bucal, socioeconômicas e demográficas dos indivíduos da coorte, recorreu-se a uma 

análise fatorial, cuja finalidade primordial foi sintetizar as informações observadas 

por esse conjunto de variáveis. Portanto, essa técnica multivariada de 

interdependência possibilitou a redução de um grande volume de dados, a partir da 

determinação de fatores comuns, possibilitando, assim, a criação de indicadores 

inicialmente não observáveis (FÁVERO et al, 2009).  

 Para a produção do indicador multidimensional de saúde bucal referente aos 

180 indivíduos examinados nas duas ondas, a princípio, 20 variáveis quantitativas 

coletadas nas duas ondas foram selecionadas para compor a análise em questão, 

16 relacionadas à condição de saúde bucal e 4 que aferem aspectos 

    

Variáveis 

 

Categorias 

Primeira onda Segunda onda 

n % n % 

 
Tempo de útima 
visita ao dentista 

 
 

Menos de 6 meses 
Entre 6 meses e 1 ano 

Entre 1 e 2 anos 
Mais de 2 anos                    

 
Nunca foi ao dentista 

23 
14 
25 
120 

         
7 

12,6 
7,8 
13,7 
65,9 

        
3,8 

19 
23 
25 
112 

        
5 

10,6 
12,8 
13,9 
62,7 

      
2,8 

Tipo de serviço 
procurado 

Público 
Privado 

108 
68 

59,0 
37,1 

114 
57 

64,8 
32,4 

 
 

Fidelidade  
ao serviço 

 
 

Público  
Privado 

 
 

133 
43 

 
 

75,6 
24,4 

 
 

130 
42 

 
 

75,6 
24,4 

 
Área de residência 
coberta pela ESF 

 
Sim 
Não 

 
154 
28 

 
84,6 
15,4 

 
174 
8 

 
95,6 
4,4 
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socioeconômico-demográficos (média de idade, anos de estudo, densidade 

domiciliar e renda familiar em salários mínimos). A inclusão dessas variáveis na 

análise fatorial depende, inicialmente, do teste de multicolinearidade, que verifica a 

correlação entre elas e, portanto, confirma a viabilidade da técnica estatística 

adotada. Assim, a partir dessa análise, identificou-se que nove variáveis deveriam 

ser excluídas por não se adequarem ao modelo, permanecendo, portanto, onze 

variáveis que, a partir das suas correlações, foram reduzidas a quatro fatores 

comuns. Tais fatores passaram a representar dimensões relacionadas à condição de 

saúde bucal dos idosos da coorte.  

 A última etapa para obtenção do indicador proposto ocorreu a partir da soma 

dos quatro escores fatoriais, já que cada fator anteriormente produzido gerou um 

escore para cada um dos indivíduos da coorte. Portanto, esses escores foram 

somados e a dicotomização dessa soma forneceu o indicador requerido, uma vez 

que uma única variável (soma dos escores fatoriais) passou a representar todas as 

11 variáveis relacionadas à condição de saúde bucal desses indivíduos.  

 A fim de se iniciar a análise fatorial das 11 variáveis selecionadas, observou-

se a matriz de correlações, que mede a associação linear entre as mesmas através 

do coeficiente de correlação de Pearson. A partir da inspeção visual da matriz 

apresentada na tabela 5, identifica-se um número substancial de valores superiores 

a 0,30, o que garante a aplicação dessa técnica estatística multivariada. 

 Outra forma de analisar a correlação entre as variáveis, garantindo a 

aplicação da análise fatorial, se dá por meio da estatística KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin), também considerada uma medida de adequação da amostra, cujos valores 

próximos a 1 indicam que as variáveis selecionadas se adequam ao modelo. O teste 

de esfericidade de Bartlett também garante que as variáveis estão aptas a 

participarem da análise em questão, se o mesmo apresentar p-valor na faixa de 

significância estatística (FÁVERO et al, 2009). Portanto, a partir das onze variáveis 

incluídas no modelo, obteve-se o valor de 0,82 para o KMO e p valor de <0,001 para 

o teste de Bartlet, valores que corroboram a utilização da análise fatorial. 

 Continuando com as etapas que antecedem a análise fatorial, recorreu-se a 

matriz anti-imagem (tabela 6), que consiste no último passo para verificar a 

aplicabilidade do modelo. Nessa matriz, os valores da diagonal principal 

representam o quanto cada variável se adequa à análise fatorial. Portanto, quanto 
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mais próximos de 1 forem tais valores, maior é o ajuste de cada variável ao modelo. 

Além disso, não devem existir muitos valores acima de 0,7 fora da diagonal principal, 

tal fato indica que as variáveis que apresentam tais valores podem estar 

relacionadas a outras variáveis que não foram coletadas pelo pesquisador e, 

portanto, não são capazes de gerar fatores representativos (FÁVERO et al, 2009). 

 Após confirmação de que as variáveis selecionadas se adequam à análise 

fatorial, observou-se as comunalidades de cada variável participante do modelo 

(tabela 7). As comunalidades representam a variância total explicada pelos fatores 

em cada variável. Sendo assim, quanto mais próximo de 1 for a comunalidade de 

uma variável, maior será sua relação com os fatores retidos (HAIR et al, 2009). A 

análise da tabela 7 mostrou que apesar das variáveis “anos completos de estudo” e 

“densidade domiciliar” apresentarem valores inferiores a 0,50 na diagonal principal 

da matriz anti-imagem, as mesmas apresentam comunalidades superiores a 0,70, o 

que justifica a manutenção dessas no modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 

Tabela 5: Matriz de correlações das variáveis de condição de saúde bucal submetidas à análise fatorial em 
uma amostra de 180 idosos. Macaíba-RN, 2018. 

 

  

V
ar

iá
v

ei
s 

 

 

Idade  

 

Anos 

completos 
de estudo 

 

Densidade 

domiciliar 

Número 

de 

coroas 
hígidas 

 

Número de 

raízes 
cariadas 

Número 

de dentes 

com 
extração 

indicada 

 

Número de 

sextantes 
excluídos  

Número 

de 

sextantes 
com 

sangr. 

gengival 

Número 

de 

sextantes 
com 

cálculo 

dentário 

Número 

de 

sextantes 
com 

bolsa  

 

Número 

de 
sextantes 

com PIP 

 

Idade 1,000 -,086 -,089 -,066 -,245 -,412 -070 -,054 -,057 -,038 ,046 

Anos 

completos 

de estudo 

 1,000 -,015 ,105 -,457 -,081 -,125 -057 -,079 -,033 ,083 

 

Densidade 

domiciliar 
  1,00 ,006 ,027 ,008 -,008 ,022 ,033 -,032 -,039 

 

Número de 

coroas 

hígidas 

   1,000 ,106 ,048 -,795 ,633 ,770 ,515 ,691 

 

Número de 

raízes 

cariadas 

    1,000 ,784 -,313    ,158 ,230 ,093 ,140 

 

Número de 

dentes com 

extração 

indicada 

     1,000 -,078 ,072 ,090 ,215 ,033 

 

Número de 

sextantes 

excluídos 

      1,000 -,706 -,801 -,571 -,693 

 

Número de 

sextantes 

com 

sangramento 

gengival 

       1,000 ,696 ,498 ,519 

 

Número de 

sextantes 

com cálculo 

dentário 

        1,000 ,641 ,594 

 

Número de 

sextantes 

com bolsa 

         1,000 ,469 

 

Número de 

sextantes 

com PIP 

          1,000 
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Tabela 6: Matriz anti-imagem das variáveis de condição de saúde bucal submetidas à análise fatorial em 
uma amostra de 180 idosos. Macaíba-RN, 2018. 
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Número 
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Número 

de dentes 
com 

extração 

indicada 

 

Número de 
sextantes 

excluídos  

Número 

de 
sextantes 

com 

sangr. 
gengival 

Número 

de 
sextantes 

com 

cálculo 
dentário 

Número 

de 
sextantes 

com 

bolsa  

 

Número 
de 

sextantes 

com PIP 

 

Idade ,684 ,084 ,090 ,012 ,005 ,006 -009 ,023 -,014 ,007 -,002 

Anos 

completos 

de estudo 

 ,457 ,020 ,026 ,003 ,054 ,132 ,203 -,030 ,024 -,012 

 

Densidade 

domiciliar 
  ,471 -,004 -,023 ,018 -,007 -,012   -,059 ,058 ,058 

 

Número de 

coroas 

hígidas 

   ,840 -,789 ,093 ,039 -,151 ,125 -,049 -,023 

 

Número de 

raízes 

cariadas 

    ,539 -,040 -,026    ,090 -,096 ,050 ,018 

 

Número de 

dentes com 

extração 

indicada 

     ,500 ,255 ,306 ,062 ,156 -,007 

 

Número de 

sextantes 

excluídos 

      ,821 -,245 -,050 -,050 -,012 

 

Número de 

sextantes 

com 

sangramento 

gengival 

       ,917 -,356 ,034 -,059 

 

Número de 

sextantes 

com cálculo 

dentário 

        ,885 -,122 ,058 

 

Número de 

sextantes 

com bolsa 

         ,892 ,058 

 

Número de 

sextantes 

com PIP 

          ,947 
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Tabela 7: Valores de comunalidades das variáveis de condição de saúde bucal submetidas à 
análise fatorial em uma amostra de 180 idosos. Macaíba-RN, 2018.  

Variáveis Comunalidades Variáveis Comunalidades 

Idade 0,561 Número de sextantes 
excluídos 

0,884 

  Anos completos de 
estudo 

0,802 Número de sextantes com 
sangramento gengival 

0,677 

Densidade domiciliar 0,748 Número de sextantes com 
cálculo dentário 

0,817 

Número de coroas hígidas 0,815 Número de sextantes com 
bolsa 

0,520 

Número de raízes cariadas 0,895 Número de sextantes com 
PIP 

0,622 

Número de dentes com 
extração indicada 

0,897   

 

 A etapa seguinte correspondeu à extração dos fatores a partir da Análise de 

Componentes Principais (ACP), onde toda a variabilidade dos dados é explicada 

(HAIR et al, 2009). Tal método foi selecionado para o estudo em questão, tendo em 

vista o objetivo de redução dos dados para obtenção do mínimo de fatores 

necessários para explicar o máximo de variância representada pelas variáveis 

incluídas ao modelo. Portanto, a determinação da quantidade de fatores a ser retida 

ocorreu com base no critério de Kaiser, que identifica o número de fatores a partir da 

quantidade de valores próprios (autovalores) acima de 1. Os autovalores mostram a 

variância explicada por cada fator, isto é, o quanto cada fator consegue explicar da 

variância total do modelo. A tabela 8 apresenta os autovalores para cada fator e o 

percentual de variância explicada por cada um deles, antes e depois da rotação. A 

rotação representa um método utilizado para facilitar a interpretação dos fatores 

após extração. No caso em questão, aplicou-se a rotação ortogonal que produz 

fatores não correlacionados entre si, e do tipo varimax, cujo objetivo é maximizar a 

variação entre os pesos de cada fator, buscando a minimização do número de 

variáveis com altas cargas em um fator, simplificando a interpretação dos mesmos 

(FÁVERO et al, 2009). Assim, com base no critério de Kaiser, observa-se que foram 

retidos quatro fatores que explicaram 74,88% da variância total das variáveis 

incluídas no modelo (tabela 8).  
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Tabela 8: Autovalores e variância explicada pelos quatro fatores representativos das condições 
de saúde bucal de uma amostra de 180 idosos. Macaíba-RN, 2018. 

 

Fator 

Inicial Após rotação 

Autovalor % total de 
variância 

% de 
variância 

acumulada 

Autovalor % total de 
variância 

% de 
variância 

acumulada 

1 4,357 39,607 39,607 4,274 38,852 38,852 

2 1,743 15,847 55,454 1,795 16,318 55,170 

3 1,114 10,128 65,581 1,084 9,857 65,027 

4 1,022 9,295 74,876 1,083 9,849 74,876 

5 ,876 7,960     

6 ,592 5,378     

7 ,470 4,273     

8 ,339 3,081     

9 ,223 2,025     

10 ,173 1,569     

11 ,092 ,838     

 

 A última etapa da análise fatorial corresponde à interpretação da matriz das 

cargas fatoriais, que distribuem as variáveis do modelo em cada fator extraído. Essa 

matriz (tabela 9) mostra os grupos de variáveis pertencentes a cada um dos quatro 

fatores resultantes da análise em questão. 

 A observação da distribuição das cargas fatoriais revelou que o fator 1 

representa os indivíduos com pouca perda dentária, mas com condição periodontal 

desfavorável. Ao passo que o fator 2 se refere aos indivíduos cujos dentes estavam 

altamente comprometidos e, portanto, necessitavam ser extraídos. O fator 3, por sua 

vez, representa os idosos mais novos que residiam com um maior número de 

pessoas. Por fim, o fator 4 corresponde aos indivíduos com o maior nível de 

escolaridade.  

 Para a obtenção do indicador multidimensional de saúde bucal a partir dos 

fatores produzidos pela análise fatorial, calculou-se a soma dos escores fatoriais 

para cada indivíduo da amostra e tal soma foi categorizada pela mediana, conforme 

descrito anteriormente. A tabela 10 exemplifica a obtenção desse indicador para três 

indivíduos aleatórios da coorte. A condição de saúde bucal foi classificada como 

desfavorável quando a soma dos escores fatoriais foi inferior à mediana dessa 

soma. Já uma condição de saúde bucal favorável foi considerada quando tal soma 

era superior à mediana. 



64 
 

 
 

Tabela 9: Cargas fatoriais dos quatro fatores representativos das condições de saúde bucal de uma 
amostra de 180 idosos no estudo sobre condições de saúde bucal e capacidade funcional em idosos. 
Macaíba-RN, 2018. 

 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Idade -,038 -,043 -,597 -,449 

Anos completos de estudo ,050 -,057 -,059 ,890 

Densidade domiciliar -,005 -,011 ,843 -,191 

Número de coroas hígidas ,897 ,038 ,020 ,097 

Número de raízes cariadas ,143 ,935 ,020 -,006 

Número de dentes com extração 
indicada 

,014 ,946 -,001 -,045 

Número de sextantes excluídos -,931 -,081 -,025 -,100 

Número de sextantes com 
sangramento gengival 

,805 ,053 ,069 -,145 

 

Número de sextantes com cálculo 

dentário 

 
,896 

 
,101 

 
,048 

 
,027 

Número de sextantes com bolsa ,720 ,012 -,038 -,019 

Número de sextantes com PIP ,780 ,025 -,055 ,098 

 
Tabela 10: Escores fatoriais e soma dos escores fatoriais para três indivíduos aleatórios de uma 
amostra de 180 indivíduos do estudo sobre condições de saúde bucal e capacidade funcional em 
idosos. Macaíba-RN, 2018. 

Indivíduo Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Soma dos 
escores 

Condição de saúde 
bucal 

Indivíduo A -0,691 1,256 0,916 -0,858 0,623 Favorável 

Indivíduo B -0,631 -0,248 -0,340 0,725 -0,494 Desfavorável 

Indivíduo C -0,667 0,106 0,492 0,733 0,664 Favorável 

     *Mediana para a soma dos escores fatoriais de todos os indivíduos da amostra: -0,34 

 

5.5 Avaliação longitudinal da condição de saúde bucal a partir do indicador produzido  

             A partir da categorização da soma dos escores fatoriais foi possível avaliar 

longitudinalmente a condição de saúde bucal dos idosos. Portanto, observou-se ao 

longo do estudo que 40 indivíduos (22,2%) pioraram suas condições de saúde bucal 

da primeira para a segunda onda. Ao passo que 115 indivíduos (63,9%) mantiveram 

as mesmas condições de saúde bucal nesse intervalo de tempo e, portanto, 25 

(13,9%) obtiveram uma melhora dessas condições, de acordo com o indicador 

proposto. Além disso, o teste de McNemar (tabela 11) revelou que essa mudança 

referente à condição de saúde bucal observada em alguns idosos da coorte não foi 

significativa, considerando um nível de significância estatística de 5%.  
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Tabela 11 – Valores absolutos, percentuais e significância estatística para o teste de McNemar, 
considerando a condição de saúde bucal dos 180 indivíduos da coorte em cada onda. Macaíba-
RN, 2018. 

     * teste de McNemar 

 

5.6 Análise longitudinal dos fatores que compõem o indicador multidimensional de 

saúde bucal 

A fim de se compreender melhor a condição de saúde bucal dos idosos 

investigados, buscou-se um análise longitudinal das dimensões que compõem o 

indicador multidimensional de saúde bucal produzido. Portanto, diferenças entre as 

médias dos escores fatoriais da primeira e da segunda onda foram testadas com o 

intuito de se observar qual ou quais dimensões do indicador melhor representam a 

condição de saúde bucal da amostra ao longo do tempo. A partir da tabela 12 

observa-se que a diferença entre essas médias foi significativa para os fatores 2 e 3, 

ou seja, as dimensões relativas aos dentes altamente comprometidos por cárie 

radicular e aos idosos jovens que residiam com maior número de pessoas 

demonstraram maior influência sob a condição de saúde bucal desses idosos ao 

longo da coorte. 

 

Tabela 12 – Valores de médias, diferença entre as médias, intervalo de confiança e valor de p do 

teste t para cada fator nas duas ondas de observação da coorte de idosos. Macaíba-RN, 2018. 

 

 

 
 

 Indicador multidimensional 
de saúde bucal (onda 2) 

  
 

 Favorável 
n (%) 

Desfavorável 
n (%) 

Total  
(%) 

p 

 
Indicador 

multidimensional 
de saúde bucal 

(onda 1) 

Favorável 
n (%) 

Desfavorável 
n (%) 

57 (58,7) 
 

25 (30,1) 
 

40 (41,3) 
 

58 (69,9) 

97 (100%) 
 
 

83 (100%) 
 

 
 
 

0,053 

  
Total (%) 

 
82 (45,5%) 

 
98 (54,5%) 

 
180 (100%) 

 

Fatores Média ±DP Diferença entre as médias IC (95%) p 

Fator 1 onda 1 

Fator 1 onda 2 

-0,012 ± 0,927 

0,004 ± 1,053 
-0,016 -0,116 - 0,084 0,751 

Fator 2 onda 1 

Fator 2 onda 2 

0,101 ± 1,162 

-0,171 ± 0,455 
0,272 0,133 – 0,410 <0,001 
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Continuação da tabela 12 

Tabela 12 – Valores de médias, diferença entre as médias, intervalo de confiança e valor de p do 

teste t para cada fator nas duas ondas de observação da coorte de idosos. Macaíba-RN, 2018. 

*teste t para amostras dependentes  

 

5.7 Associação entre o indicador multidimensional de saúde bucal e as variáveis 

independentes 

 As associações entre a condição longitudinal de saúde bucal da coorte e 

variáveis independentes do estudo estão presentes na tabela 13. As mesmas foram 

testadas a partir do teste do qui-quadrado e cálculo do risco relativo bruto. 

Observou-se, conforme apresentado na tabela 13, que nenhuma das variáveis 

testadas se associou significativamente à condição longitudinal de saúde bucal dos 

idosos. Tais achados, provavelmente, refletem a homogeneidade da amostra, 

sobretudo, em relação à condição de saúde bucal dos indivíduos investigados.   

 

Tabela 13 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 

intervalos de confiança para a associação entre a condição longitudinal de saúde bucal e as variáveis 

independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

 

Fatores Média ±DP Diferença entre as médias IC (95%) p 

Fator 3 onda 1 

Fator 3 onda 2 

0,227 ± 0,867 

-0,222 ± 1,100 
0,449 0,282 – 0,616 <0,001 

Fator 4 onda 1 

Fator 4 onda 2 

0,000 ± 0,952 

-0,007 ± 1,071 
0,007 -0,147 – 0,132 0,919 

 
Variáveis 

 
Categorias 

Indicador multidimensional de 
saúde bucal 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

 Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Feminino 

   Masculino 

 
28 (22,0) 
12 (22,6) 

 

 
99 (78,0) 
41(77,4) 

 
0,93 

 
1,02 

 
0,57 – 1,86 

Idade Até 70 anos 
 71 anos ou + 

24 (23,8%) 
16 (20,3%) 

77 (76,2%) 
63 (79,7%) 

0,57 1,17 0,67 – 2,05 

 

 

Renda 

Familiar 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

09 (23,7) 
 
 
 

31 (21,8) 
 

 
 

29 (76,3) 
 
 
 

111 (78,2) 

 

 

 

0,81 

 

 

 

 

 

0,92 

 

 

 

0,48 – 1,76 
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Continuação da tabela 13 

Tabela 13 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 
intervalos de confiança para a associação entre a condição longitudinal de saúde bucal e as variáveis 
independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

*teste do qui-quadrado/exato de fisher e risco relativo 

5.7.1 Associação entre os fatores de saúde bucal produzidos e as variáveis 

independentes 

  Para uma investigação mais detalhada a respeito das associações entre as 

variáveis independentes e a condição de saúde bucal dos indivíduos ao longo da 

coorte, buscou-se tais associações a partir dos quatro fatores de saúde bucal que 

compõem o indicador produzido. Portanto, o comportamento de cada uma das 

dimensões que representam o indicador multidimensional foi testado quanto às 

possíveis associações com as variáveis independentes do estudo. Destaca-se, no 

entanto que, para algumas dessas variáveis não se procedeu o cruzamento com os 

 
Variáveis 

 
Categorias 

Indicador multidimensional de 
saúde bucal 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

       
 
 

Estado Civil 

Possui 
companheiro 

 
Não possui 

companheiro 
 

22 (20,2) 
 
 

18 (17,5) 

87 (79,8) 
 
 

53 (74,3) 
 
 

 
 

0,42 
 
 
 

 
 

0,79 

 
 

0,46 – 1,37 

 
Doenças 
presentes 

02 ou mais 
doenças 

 
01 doença 

 

22 (25,9) 

18 (18,9) 

63 (74,1) 

77 (81,1) 

 
0,26 

 
1,36 

 
0,79 – 2,37 

Possui 
cuidador 

Não 
Sim 

 

36 (22,2) 
4 (22,2) 

126 (77,8) 
14 (77,8) 

 

1,00 1,00 0,40 – 2,48 

Última Visita 
ao Dentista 

Até 02 anos 
 

Mais de 02 
anos 

16 (26,7) 

24 (20,0) 

44 (73,3) 
 

96 (80,0) 

 
0,31 

 
1,33 

 
0,84 – 2,49 

Cobertura 
Pela 

Estratégia De 
Saúde Da 

Família 

Sim 
Não 

34 (22,4) 
06 (21,4) 

118 (77,6) 
22 (78,6) 

 
0,91 

 
1,04 

 
0,48 – 2,25 

 
 

Capacidade 
funcional 
(ABVD´s) 

Independente 
para todas as 

ABVD´s 
 

Dependente 
em ao menos 

1 ABVD 

 
37 (21,9) 

 
 
 

3 (27,3) 
 

 
132 (78,1) 

 
 
 

8 (72,7) 

 
 

0,68 

 
 

0,80 

 
 

0,29 – 2,20 
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fatores devido à má distribuição dos dados nas categorias. A tabela 14 mostra que 

para o fator 1 (dimensão que representa pouca perda dentária e condição 

periodontal desfavorável) não houve nenhuma associação significativa com as 

variáveis testadas, revelando que o comportamento desse fator ao longo da coorte 

não se associou significativamente com as condições avaliadas. 

 

Tabela 14 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 
intervalos de confiança para a associação entre o comportamento do fator 1 e as variáveis 
independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

*teste do qui-quadrado/exato de fisher e risco relativo  

 
Variáveis  

 
Categorias 

Fator 1 (pouca perda dentária 
e muita doença periodontal) 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Feminino 

   Masculino 

 
12 (9,4) 
7 (13,2) 

 

 
115 (90,6) 
46 (86,8) 

 
0,45 

 
0,712 

 
0,58 – 2,35 

 
Idade 

Até 70 anos 
71 anos ou + 

9 (8,9) 
10 (12,7) 

92 (91,1) 
69 (87,3) 

0,41 0,7 0,30 – 1,64 

 

 

Renda 

Familiar 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

2 (5,3) 
 
 
 

17 (12,0) 
 

 
 

36 (94,7) 
 
 
 

125 (88,0) 

 

 

 

0,23  

 

 

 

 

 

0,44 

 

 

 

0,84 – 1,023 

 
 

Estado Civil 

Possui 
companheiro 

 
Não possui 

companheiro 
 

11 (10,1) 
 
 

8 (11,3) 

98 (89,9) 
 
 

63 (88,7) 
 
 

 
 

0,80 
 
 
 

 
 

0,89 

 
 

0,38 – 2,12 

 
Doenças 
presentes 

02 ou mais 
doenças 

 
01 doença 

 

8 (9,4) 

11 (11,6) 

77 (90,6) 

84 (88,4) 

 
0,81 

 
0,81 

 
0,34 – 1,93 

Possui 
cuidador 

Não 
Sim 

 

17 (10,5) 
2 (11,1) 

145 (89,5) 
16 (88,9) 

 

0,94 0,94 0,83 – 1,18 

Última Visita 
ao Dentista 

Até 02 anos 
 

Mais de 02 
anos 

8 (13,3) 

11 (9,2) 

52 (86,7) 
 

109 (90,8) 

 
0,39 

 
1,45 

 
0,62 – 3,42 

Cobertura 
Pela 

Estratégia De 
Saúde Da 

Família 

Sim 
Não 

17 (11,2) 
2 (7,1) 

135 (88,8) 
26 (92,9) 

 
0,52 

 
1,57 

 
0,38 – 6,4 
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Quanto ao fator 2 (dimensão referente aos dentes altamente comprometidos 

por cárie radicular com necessidade de extração), a tabela 15 revela uma 

associação significativa dessa dimensão com o estado civil dos indivíduos avaliados, 

indicando que possuir companheiro(a) reduz em 46,0% o risco de o idoso ter piorado 

em relação a esse fator, ou seja, viver em união estável foi um fator de proteção 

para à cárie radicular e a necessidade de extração dentária para esses indivíduos ao 

longo do tempo. 

 

Tabela 15 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 

intervalos de confiança para a associação entre o comportamento do fator 2 e as variáveis 

independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

 

 

 
Variáveis 

 
Categorias 

Fator 2 (muita cárie radicular e 
necessidade de extração) 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Feminino 

   Masculino 

 
31 (24,4) 
11 (20,8) 

 

 
96 (75,6) 
42 (79,2) 

 
0,60 

 
1,17 

 
0,88 – 1,25 

 
Idade 

Até 70 anos 
71 anos ou + 

26 (25,7) 
16 (20,3) 

75 (74,3) 
63 (79,7) 

0,39 1,27 0,73 – 2,2 

 

 

Renda 

Familiar 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

9 (23,7) 
 
 
 

33 (23,2) 
 

 
 

29 (76,3) 
 
 
 

109 (76,8) 

 

 

 

0,95  

 

 

 

 

 

1,02 

 

 

 

0,82 – 1,23 

 
 

Estado Civil 

 
Possui 

companheiro 
 

Não possui 
companheiro 

 

 
19 (17,4) 

 
 

23 (32,4) 

 
90 (82,6) 

 
 

48 (67,6) 
 
 

 
 

0,02 
 
 
 

 
 

0,54 

 
 

0,32 – 0,91 

 
Doenças 
presentes 

02 ou mais 
doenças 

 
01 doença 

 

21 (24,7) 

21 (22,1) 

64 (75,3) 

74 (77,9) 

 
0,68 

 
1,12 

 
0,66 – 1,90 

Possui 
cuidador 

Não 
Sim 

 

36 (22,2) 
6 (33,3) 

126 (77,8) 
12 (66,7) 

 

0,67 0,52 0,83 – 1,36 

Última Visita 
ao Dentista 

Até 02 anos 
 

Mais de 02 
anos 

13 (21,7) 

29 (24,2) 

47 (78,3) 
 

91 (75,8) 

 
0,71 

 
0,90 

 
0,50 – 1,60 
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Continuação da tabela 15 

Tabela 15 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 

intervalos de confiança para a associação entre o comportamento do fator 2 e as variáveis 

independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

*teste do qui-quadrado/exato de fisher e risco relativo 

Em relação ao fator 3 (que representa os idosos mais jovens e que residem 

com um maior número de pessoas), também não foi observada nenhuma 

associação relevante com as variáveis independentes testadas (tabela 16). Os 

indivíduos que dão maior peso a esse fator são os idosos jovens com pouca 

necessidade de extração dentária e, portanto, menor prevalência de cárie radicular e 

doença periodontal (tabela 9). 

 

Tabela 16 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 
intervalos de confiança para a associação entre o comportamento do fator 3 e as variáveis 
independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

 
Variáveis 

 
Categorias 

Fator 2 (muita cárie radicular e 
necessidade de extração) 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

Cobertura 
Pela 

Estratégia De 
Saúde Da 

Família 

Sim 
Não 

33 (21,7) 
9 (32,1) 

119 (78,3) 
19 (67,9) 

 
0,23 

 
0,67 

 
0,36 – 1,25 

 
 

Capacidade 
funcional 
(ABVD´s) 

Independente 
para todas as 

ABVD´s 
 

Dependente 
em ao menos 

1 ABVD 

 
41 (24,3) 

 
 
 

1 (9,1) 
 

 
128 (75,7) 

 
 
 

10 (90,9) 

 
 

0,25 

 
 

2,67 

 
 

0,40 – 17,62 

 
Variáveis 

 
Categorias 

Fator 3 (idosos jovens que 
moram com mais pessoas) 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Feminino 

   Masculino 

 
17 (13,4) 
9 (17,0) 

 

 
110 (86,6) 
44 (83,0) 

 
0,53 

 
0,79 

 
0,68 – 1,25 

Idade Até 70 anos 
71 anos ou + 

13 (12,9) 
13 (16,5) 

88 (87,1) 
66 (83,5) 

0,50 0,78 0,38– 1,59 

 

 

Renda 

Familiar 

 
02 ou mais  

Salários 
Mínimos 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 
 

7 (18,4) 
 
 
 

19 (13,4) 
 

 
 

31 (81,6) 
 
 
 

123 (86,6) 

 

 

 

0,43  

 

 

 

 

 

1,37 

 

 

 

0,90 – 1,85 
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Continuação da tabela 16 

Tabela 16 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 
intervalos de confiança para a associação entre o comportamento do fator 3 e as variáveis 
independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

*teste do qui-quadrado/exato de fisher e risco relativo 

Por fim, no que diz respeito ao fator 4 (idosos com maior nível de 

escolaridade), mais uma vez, não foram abservadas associações significativas com 

as variáveis testadas (tabela 17). Além do maior nível de escolaridade, essa 

 

 
Variáveis  

 
Categorias 

Fator 3 (idosos jovens que 
moram com mais pessoas) 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 

 

Renda 

Familiar 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

7 (18,4) 
 
 
 

19 (13,4) 
 

 
 

31 (81,6) 
 
 
 

123 (86,6) 

 

 

 

0,43  

 

 

 

 

 

1,37 

 

 

 

0,90 – 1,85 

 
 

Estado Civil 

 
Possui 

companheiro 
 

Não possui 
companheiro 

 

 
15 (13,8) 

 
 

11 (15,5) 

 
94 (86,2) 

 
 

60 (84,5) 
 
 

 
 

0,75 
 
 
 

 
 

0,89 

 
 

0,43 – 1,82 

 
Doenças 
presentes 

02 ou mais 
doenças 

 
01 doença 

 

11 (12,9) 

15 (15,8) 

74 (87,1) 

80 (84,2) 

 
0,59 

 
0,82 

 
0,39 – 1,68 

Possui 
cuidador 

Não 
Sim 

 

24 (14,8) 
2 (11,1) 

138 (85,2) 
16 (88,9) 

 

0,67 1,34 0,89 – 1,45 

Última Visita 
ao Dentista 

Até 02 anos 
 

Mais de 02 
anos 

7 (11,7) 

19 (15,8) 

53 (88,3) 
 

101 (84,2) 

 
0,45 

 
0,73 

 
0,33 – 1,65 

Cobertura 
Pela 

Estratégia De 
Saúde Da 

Família 

Sim 
Não 

21 (13,8) 
5 (17,9) 

131 (86,2) 
23 (82,1) 

 
0,57 

 
0,77 

 
0,32 – 1,88 

 
 

Capacidade 
funcional 
(ABVD´s) 

Independente 
para todas as 

ABVD´s 
 

Dependente 
em ao menos 

1 ABVD 

 
23 (13,6) 

 
 
 

3 (27,3) 
 

 
146 (86,4) 

 
 
 

8 (72,7) 

 
 

0,21 

 
 

0,50 

 
 

0,18 – 1,41 



72 
 

 
 

dimensão é melhor representada pelos indivíduos com maior quantidade de 

elementos dentários em bom estado. 

Tabela 17 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 
intervalos de confiança para a associação entre o comportamento do fator 4 e as variáveis 
independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

 
Variáveis  

 
Categorias 

Fator 4 (idosos com maior 
nível de escolaridade) 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Feminino 
Masculino 

 
12 (9,4) 
8 (15,1) 

 

 
115 (90,6) 
45 (84,9) 

 
0,27 

 
0,62 

 
0,51 – 1,08 

 
Idade 

Até 70 anos 
 

71 anos ou + 

9 (8,9) 
 

11 (13,9) 

92 (91,1) 
 

68 (86,1) 

 
0,28 

 
0,64 

 
0,28 – 1,47 

 

 

Renda 

Familiar 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

3 (7,9) 
 
 
 

17 (12,0) 
 

 
 

35 (92,1) 
 
 
 

125 (88,0) 

 

 

 

0,48 

 

 

 

 

 

0,66 

 

 

 

0,47 – 1,04 

 
 

Estado Civil 

 
Possui 

companheiro 
 

Não possui 
companheiro 

 

 
10 (9,2) 

 
 

10 (14,1) 

 
99 (90,8) 

 
 

61 (85,9) 
 
 

 
 

0,75 
 
 
 

 
 

0,65 

 
 

0,28 – 1,48 

 
Doenças 
presentes 

02 ou mais 
doenças 

 
01 doença 

 

9 (10,6) 

11 (11,6) 

76 (89,4) 

84 (88,4) 

 
0,83 

 
0,91 

 
0,40 – 2,01 

Possui 
cuidador 

Não 
Sim 

 

17 (10,5) 
3 (16,7) 

145 (89,5) 
15 (83,3) 

 

0,43 0,63 0,34 – 1,08 

Última Visita 
ao Dentista 

Até 02 anos 
 

Mais de 02 
anos 

7 (11,7) 

13 (10,8) 

53 (88,3) 
 

107 (89,2) 

 
0,86 

 
1,07 

 
0,45 – 2,55 

Cobertura 
Pela 

Estratégia De 
Saúde Da 

Família 

Sim 
Não 

19 (12,5) 
1 (3,6) 

133 (87,5) 
27 (96,4) 

 
0,17 

 
3,5 

 
0,48 – 25,01 

 
 

Capacidade 
funcional 
(ABVD´s) 

Independente 
para todas as 

ABVD´s 
 

Dependente 
em ao menos 

1 ABVD 

 
18 (10,7) 

 
 
 

2 (18,2) 
 

 
151 (89,3) 

 
 
 

9 (81,8) 

 
 

0,44 

 
 

0,58 

 
 

0,15 – 2,2 
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5.7.2 Associação entre as variáveis representativas de cada fator e as variáveis 

independentes 

Outra alternativa para a investigação de possíveis associações entre as 

variáveis independentes e a condição de saúde bucal dos indivíduos ao longo da 

coorte, ocorreu a partir das variáveis mais representativas de cada fator que compõe 

o indicador multidimensional de saúde bucal produzido. Portanto, utilizando-se o 

critério teórico de que as cargas fatoriais dessas variáveis poderiam mudar para 

melhor ou para pior ao longo da coorte, selecionou-se por meio da tabela 9 as 

variáveis “número de sextantes com cálculo dentário”, “número de dentes com 

extração indicada”, “número de sextantes com sangramento” e “número de coroas 

dentárias hígidas” como representativas dos fatores 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

Partiu-se então para os testes de associação dessas variáveis com as demais 

variáveis independentes do estudo. 

A tabela 18 revela que somente as variáveis representativas dos fatores 1 e 2 

apresentaram associações significativas com as variáveis independentes testadas. 

Portanto, observou-se, que ao longo da coorte, os idosos do gênero masculino 

possuíam quase que o dobro do risco de virem a ter um dente indicado para 

extração, se comparados aos idosos do gênero feminino. Verificou-se, também, que 

os idosos mais jovens possuíam o dobro do risco para sextantes com cálculo 

dentário e que os indivíduos que relataram renda familiar de até dois salários 

mínimos eram protegidos em relação a esse desfecho. 

 

Tabela 18 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 

intervalos de confiança para a associação entre as variáveis representativas dos fatores 1 e 2 e as 

variáveis independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

 

 

 

 

 
Variáveis  

 
Categorias 

Número de dentes indicados 
para a extração 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Masculino 
Feminino 

 
11 (20,8) 
9 (7,1) 

 

 
42 (79,2) 
118 (92,9) 

 
0,008 

 
2,93 

 
1,29 – 6,65 
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Continuação da tabela 18   

  
Tabela 18 - Valores absolutos, percentuais, significância estatística e RR bruta com seus respectivos 

intervalos de confiança para a associação entre as variáveis representativas dos fatores 1 e 2 e as 

variáveis independentes do estudo. Macaíba-RN, 2018. 

*teste do qui-quadrado/exato de fisher e risco relativo 

 

5.8  Associação entre a condição de saúde bucal e a capacidade funcional ao longo 

da coorte 

 Com o intuito de se observar a relação entre a capacidade funcional para a 

realização das ABVD´s e a condição de saúde bucal dos idosos ao longo da coorte 

optou-se por testar tal associação por meio do teste do qui-quadrado, considerando 

o comportamento dessas variáveis da primeira para segunda onda. Portanto, a 

tabela 19 revela que não houve associação entre o caráter longitudinal da 

capacidade funcional e da condição de saúde bucal dos indivíduos investigados, 

 
Variáveis  

 
Categorias 

Número de sextantes com 
cálculo dentário 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Idade 

 
Até 70 anos 
71 anos ou + 

 
27 (26,7) 
7 (8,9) 

 
74 (73,3) 
72 (91,1) 

 
0,002 

 
3,02 

 
1,39 – 6,56 

 

 

Renda 

Familiar 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

22 (15,5) 
 
 
 

12 (31,6) 
 

 
 

120 (84,5) 
 
 
 

26 (68,4) 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

0,49 

 

 

 

0,27 – 0,90 

 
Variáveis  

 
Categorias 

Número de sextantes com 
sangramento gengival 

 
p 

 
RR 

 
IC (95%) 

  Piorou 
n (%) 

Manteve/Melhorou 
n (%) 

   

 
Gênero 

 
Masculino 
Feminino 

 
 

 
13 (24,5) 
15 (11,8) 

 
40 (75,5) 
112 (88,2) 

 
 

0,03 

 
 

2,07 

 
 

1,06 – 4,06 

 

 

Renda 

Familiar 

 
Até 02 

Salários 
Mínimos 

 
02 ou mais 

Salários 
Mínimos 

 

 
 

18 (12,7) 
 
 
 

10 (26,3) 
 

 
 

124 (87,3) 
 
 
 

28 (73,7) 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

0,48 

 

 

 

0,24 – 0,95 
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reforçando que, até o momento, a capacidade funcional para as atividades básicas 

da vida diária não exerceu influência relevante sob mudanças na condição de saúde 

bucal desses idosos ao longo do estudo.   

 

Tabela 19 – Valores absolutos, percentuais e significância estatística para o teste do McNemar, 

considerando a condição de saúde bucal dos 180 indivíduos ao longo da coorte, bem como a 

capacidade funcional desses indivíduos para a realização das ABVD´s ao longo da coorte. Macaíba-

RN, 2018. 

*teste de McNemar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Condição de saúde bucal ao 
longo da coorte 

  
 

 Piorou 
n (%) 

Manteve ou  
melhorou n (%) 

Total  
(%) 

p 

 
Capacidade 

funcional para 
ABVD´s ao longo 

da coorte 

Piorou 
n (%) 

Manteve 
n (%) 

6 (14,0) 
 

34 (24,8) 
 

37 (86,0) 
 

103 (75,2) 

43 (100%) 
 
 

137 (100%) 
 

 
 
 

0,097 

  
Total (%) 

 
40 (22,2) 

 
140 (77,8) 

 
180 (100%) 
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6.0 DISCUSSÃO 

6.1 Quanto à análise descritiva da coorte 

6.1.1 Sobre a caracterização socioeconômica e demográfica 

 As características socioeconômicas e demográficas da coorte em questão são 

semelhantes as encontradas em outros achados da literatura, incluindo o último 

inquérito nacional de saúde bucal realizado em 2010 (MESAS; ANDRADE; 

CABRERA, 2006; CÉSAR et al., 2008; CARDOSO et al., 2011; SILVA, 2011;  

BRASIL, 2012; TEIXEIRA, 2015 AGUIAR, 2017). A sobrerepresentação de mulheres 

observada no presente estudo tem sido relatada na literatura enquanto um 

fenômeno mundial, justificado pela maior longevidade das mulheres em relação aos 

homens. Esse fenômeno pode ser explicado pelo alta porcentagem de mortes 

violentas entre os homens jovens e adultos, pelo fato das mulheres estarem menos 

expostas a determinados fatores de risco, como por exemplo, o consumo de àlcool, 

tabaco e a realização de trabalhos arriscados e, por se preocuparem mais com sua 

saúde. Além disso, em nível governamental, o investimento disparado em políticas 

de saúde da mulher contribui para endossar esse cenário (Salgado, 2002; ALMEIDA 

et al., 2015; SILVA et al., 2018).  

 O grau de escolaridade relatado pelos indivíduos da coorte ressalta os dados 

da literatura a respeito da baixa escolaridade da população idosa brasileira, uma vez 

que 48% da coorte em questão revelou nunca ter frequentado a escola. Neri (2007) 

aborda a questão da escolaridade enquanto desafio a ser superado por esse 

contingente populacional ao afirmar que, no Brasil,  20% dos indivíduos com 60 anos 

ou mais de idade não sabem ler nem escrever. Já Melo et al. (2014), ao discutirem a 

condição de vida dos idosos no Brasil, revelaram que apenas 4,0% da população 

idosa do Norte e Nordeste apresenta o ensino superior completo, ao passo que no 

Sudeste essa porcentagem sobe para 8,0%. Esses dados confirmam a enorme 

disparidade regional e a necessidade de investimentos na área da educação, 

sobretudo em municípios de pequeno porte do Nordeste brasileiro, como é o caso 

de Macaíba. 

 Ainda nesse contexto, observou-se que a renda familiar dos indivíduos 

estudados foi muito baixa, corroborando os achados de Souza et al. (2015) que 

correlacionam a baixa escolaridade com o menor nível de poder aquisitivo das 

famílias de idosos assistidas pela Estratégia Saúde da Família. Destacam-se, 
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também, os achados de Almeida (2002) ao demonstrar que quanto maior o nível de 

instrução do indivíduo idoso, maior é a probabilidade do mesmo em utilizar os 

serviços de saúde e, portanto, ter mais acesso aos meios preventivos que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida. Tais achados podem justificar a alta 

frequência (62,7%) de indivíduos da coorte cuja a última visita ao dentista foi há 

mais de dois anos, mesmo cobertos pela Estratégia Saúde da Família.   

 No que se refere à companhia na residência, uma das dimensões 

demográficas analisadas, verificou-se que da primeira para a segunda onda o 

número de idosos que viviam sozinhos praticamente duplicou, passando de 6,7% 

para 11,5% da amostra. Os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) confirmam essa tendência ao revelar que de 1992 a 2015 o 

número de idosos que moravam sozinhos triplicou (IBGE, 2015). Embora a família 

ainda possa predominar como alternativa no sistema de suporte informal aos idosos 

e ser para esse idoso sua principal fonte de cuidados, é preciso destacar que esse 

cuidado pode não se aplicar a todos os idosos. Existem idosos que não têm família, 

assim como há outros cujos familiares precisam trabalhar para manter o sustento da 

família e, nesse caso, por exemplo, o abandono do mercado de trabalho para 

assumir a responsabilidade de cuidador não é viável (DIAS; CARVALHO; ARAÚJO, 

2013).   

Camargos et al. (2007) reforçam que a universalização da seguridade social, 

as melhorias nas condições de saúde, os avanços tecnológicos e nos meios de 

comunicação, os automóveis, entre outros, podem sugerir que viver sozinho, para os 

idosos, represente, na realidade, uma forma mais inovadora e bem-sucedida de 

envelhecimento, em vez de sugerir abandono, descaso e/ou solidão. Um estudo da 

Organização das Nações Unidas (ONU) mostrou que, nos paises mais 

desenvolvidos, a proporção de idosos que vivem com os familiares diminui 

substancialmente com o avançar da idade, reforçando que quanto maior o nível de 

desenvolvimento econômico de um país, menores são as taxas de co-residência 

entre idosos devido aos investimentos no envelhecimento ativo (UNITED NATIONS, 

2005).  

           Ainda que o número de idosos que vivem sozinhos tenha aumentado durante 

os últimos cinco anos de acompanhamento da coorte, nota-se que a grande maioria 

(88,5%) desses indivíduos ainda reside com seus familiares. Nesse aspecto, a 
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aglomeração domiciliar média observada nesses domicílios foi de 0,51 (±0,31), 

revelando a existência de menos de uma pessoa por cômodo nessas residências. A 

literatura, em geral, trata a aglomeração domiciliar enquanto desfecho dicotômico, 

revelando que indivíduos que vivem em domicílios que apresentam valores abaixo 

de 1 pessoa por cômodo utilizam mais os serviços de saúde, sobretudo 

odontológicos (PEREIRA et al., 2009; TEIXEIRA; RONCALLI; NORO, 2018). Porém, 

tal associação não pôde ser observada na coorte em questão, uma vez que, 

conforme discutido,  boa parte dos idosos relatou que a última visita ao dentista foi 

há mais de 2 anos.   

Nessa perspectiva, observa-se que, em muitos casos, a presença do idoso no 

domicílio implica aumento da renda familiar (CÉSAR et al., 2008; SILVA, 2011). E, 

no que se refere a essa dimensão, dados do IBGE sobre as condições de vida da 

população brasileira em 2008 apontaram que a contribuição dos idosos, em 53% 

dos domicílios brasileiros, representava mais da metade do total da renda domiciliar, 

sendo tal situação ainda mais expressiva no Nordeste, onde esse percentual 

passava para 63,5% dos domicílios. Destacou-se, ainda, que na área rural esse 

nível de contribuição dos idosos no orçamento familiar é ainda mais importante, com 

uma participação percentual acima de 50% em 67,3% dos domicílios brasileiros, 

chegando a 73% no Nordeste rural (IBGE, 2008). 

6.1.2 Sobre o estado geral de saúde  

 Quanto ao estado de saúde da população idosa, sabe-se que apesar do 

processo de envelhecimento não se relacionar, obrigatoriamente, com as doenças 

crônico-degenerativas e incapacidades, tais condições são frequentemente 

encontradas entre os indivíduos idosos, devido à perda da capacidade de adaptação 

desses ao meio ambiente (SILVA, 2011). Na coorte em questão, por exemplo, 95,6 

% dos indivíduos investigados relataram a presença de uma ou mais doenças. 

Dados de uma pesquisa do IBGE divulgados em 2010 indicam que quase a metade 

dos idosos (48,9%) do país convive com mais de uma doença crônica, sendo a 

hipertensão a que mais aparece (53,3%), além de dores na coluna, artrite ou 

reumatismo, doenças do coração e diabetes que atingiram 35,1%, 24,2%, 17,3% e 

16,1% das pessoas acima dos 60 anos, respectivamente (IBGE, 2010). Assim, tal 

estudo ressalta que envelhecer sem doença crônica é uma exceção. Entretanto, ter 

a doença não significa necessariamente baixa qualidade de vida ou restrições 
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sociais, pois se o idoso continua ativo na sociedade, mantendo sua autoestima, deve 

ser considerado saudável. Tal afirmativa deve-se ao fato de que na avaliação do 

estado de saúde dos idosos, além da presença ou ausência de doenças, considera-

se, também, a rede social e o acesso aos serviços e ações de saúde por parte 

dessa população (MACHADO, 2013).  

 Em relação à multimorbidade, entende-se que a idade avançada é um 

importante fator de risco para esse desfecho. Frequentemente, na população idosa, 

as múltiplas doenças crônicas coexistem de forma oculta, e surgem quando existem 

complicações agudas, de modo a desencadear desfechos adversos tais como pior 

qualidade de vida, incapacidade funcional para a realização das ABVD’s e AIVD’s, 

hospitalização e mortalidade (FABBRI et al., 2015). Estima-se que 60% dos idosos 

com 65 anos em todo o mundo sejam afetados pela multimorbidade e, nos 

octogenários, essa proporção atinja 80% (SALIVE, 2013). No Brasil, dados da OMS 

mostram que 83% dos idosos são afetados por esse desfecho (UNITED NATIONS, 

2015). No presente estudo, a multimorbidade foi relatada por 54,6% da amostra, 

valor abaixo daqueles encontrados na literatura. Provavelmente, essa diferença 

decorre do fato de que 76,5% da coorte tinha menos de 80 anos de idade ou pelo 

fato da presença da morbidade ter sido observada enquanto um dado auto-referido, 

onde muitas vezes o idoso pode apresentar a doença e não saber.  

 A multimorbidade, obviamente, interfere no perfil medicamentoso da 

população idosa. Nesse sentido, aponta-se que pessoas com idade avançada 

tendem a usar mais produtos farmacêuticos, apresentando particularidades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas que as tornam vulneráveis a efeitos adversos,  

aumentando o risco de hospitalizações e, até mesmo, a mortalidade entre esses 

indivíduos. No Brasil, estudos têm mostrado que a prevalência da polifarmácia (uso 

concomitante de uma quantidade abusiva de fármacos) é alta entre os idosos, 

variando de 25 a 30%. A literatura também mostra que existe uma associação 

positiva desse desfecho com o sexo feminino, idade acima dos 75 anos, baixa 

escolaridade, viuvez e ter sido hospitalizado nos últimos 12 meses (CARVALHO et 

al., 2012; SANTOS et al., 2013; PEREIRA et al., 2017). No presente estudo, 87,1% 

dos indivíduos entrevistados relataram fazer o uso de pelo menos 1 fármaco.  Dentre 

os indivíduos que relataram o uso de 2 ou mais fármacos, 78,8% era do sexo 
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feminino, 75,3% tinham mais de 70 anos de idade e 56,1% tinham até 1 ano de 

estudo, corroborando os achados da literatura.   

 Outro desfecho que merece atenção ao se estudar a população idosa são as 

quedas, uma vez que vários estudos as citam como importante causa de 

incapacitações, internações e mortalidade entre os idosos (NASCIMENTO et al., 

2009; BRITO et al., 2013; SOARES et al., 2014; SILVA et al., 2016). Sabe-se , com o 

envelhecimento, o corpo humano entra em declínio fisiológico, com diminuição da 

densidade óssea e da massa muscular, o que contribui para a instabilidade postural, 

predispondo esses indivíduos à queda (BRITO et al., 2013). A prevalência de queda 

em idosos no Brasil é alta, variando de 15,0% a 53,6%, conforme a população 

estudada (se institucionalizada ou não), idade, sexo, multimorbidade e capacidade 

funcional (OLIVEIRA et al., 2014). Na presente investigação, identificou-se que 

12,4% dos indivíduos relataram alguma queda nas quatro últimas semanas que 

antecederam a coleta da segunda onda. Ademais, 15,8% da amostra referiu ter 

sofrido alguma fratura óssea após completar 60 anos de idade, mostrando que tais 

desfechos foram pouco prevalentes na coorte estudada.  

 No que se refere ao tabagismo, tem sido amplamente demonstrado que o 

hábito de fumar, entre idosos, está associado a um excesso de mortalidade por 

todas as causas, e ao maior risco de mortalidade e morbidade por doenças 

cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doenças respiratórias e diversos tipos 

de cânceres (RIBEIRO et al., 2017). Um inquérito realizado em 27 cidades do Brasil 

encontrou 8,7% de tabagistas na população com 60 anos ou mais de idade 

(BRASIL, 2012). No presente estudo, essa prevalência foi de 12,4%, com um tempo 

médio do hábito de fumar de 54,3 (±12,2) anos. Esse dado pode ser considerado um 

período extenso de retenção do hábito o que, em certa medida, pode estar 

associado a uma questão cultural nas gerações pregressas, onde a aquisição do 

hábito de fumar tinha início geralmente ainda na infância desses indivíduos. 

 Quanto ao uso de álcool pela população idosa, apesar de pouco estudado, 

relaciona-se esse hábito ao aumento do risco de quedas entre esses indivíduos, 

defendendo-se a necessidade de estudos específicos com abordagem do uso de 

álcool nessa parcela da população. Discute-se, ainda, que os problemas associados 

à ingestão excessiva de álcool em idosos podem mimetizar os sintomas do processo 

normal do envelhecimento, bem como exacerbá-los. Nessa perspectiva, aponta-se 
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que tais sintomas encontram-se relacionados particularmente à dificuldade de 

memória, comprometimento social e de saúde mental, no que diz respeito à 

ansiedade e depressão (SANTOS et al., 2014). Observou-se que apenas 5,4% dos 

idosos investigados relataram o uso do álcool na segunda onda, revelando que esse 

é um hábito pouco comum entre os idosos entrevistados.  

 A mortalidade é outro desfecho que merece atenção especial ao se investigar 

a saúde da população idosa, uma vez que esses indivíduos contribuem com 60% do 

total de óbitos no Brasil (CABRERA; ANDRADE; WAJNGARTEN, 2007). Devido a 

transição epidemiológica observada no Brasil e demais países subdesenvolvidos, as 

principais causas de morte na população idosa são as doenças cardiovasculares 

(sobretudo doenças isquêmicas do coração e as cerebrovasculares), as neoplásicas 

e as respiratórias. Além das doenças crônicas, diversos estudos investigam outras 

variáveis de risco para mortalidade em idosos, dentre elas a autoavaliação de 

saúde, o transtorno mental comum, a capacidade funcional, o número de 

medicamentos consumidos e as quedas, todas essas investigadas no presente 

estudo (Lima-Costa et al., 2011; Garre-Olmo et al., 2013; DAPP et al., 2014; LLIBRE 

et al., 2014).  

Diante desse contexto, observa-se que os 80 óbitos ocorridos entre a primeira 

e a segunda onda da coorte, que representam 18,1% da amostra inicial, estão 

dentro do previsto, principalmente quando se considera o nível socioeconômico dos 

indivíduos estudados, pois sabe-se que baixos níveis socioeconômicos estão 

associados às piores condições de saúde (Robert et al., 2011; Stenholm et a.l, 

2015).  

6.1.3 Sobre a caracterização da condição de saúde bucal 

 O presente estudo pode ser considerado a primeira coorte de saúde bucal de 

idosos não institucionalizados de base populacional da região Nordeste do Brasil. 

Em geral, a caracterização da saúde bucal de idosos no Brasil tem sido conduzida 

por meio de pesquisas com amostras não probabilísticas e pouco representativas 

dessa população. Somente em 2004, após a divulgação dos resultados do SB Brasil, 

foi possível conhecer as condições de saúde bucal dos idosos no país. Todavia, 

essas inferências são de nível macrorregional e, portanto, não representativos para 

as cidades, inclusive as capitais. Ademais, no que diz respeito à população idosa, os 
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achados desse inquérito são restritos por considerar somente os indivíduos na faixa 

etária dos 65 aos 74 anos (BRASIL, 2004; CARDOSO et al., 2011).  

 Nesse contexto, conforme descrito anteriormente, o estudo em questão 

avaliou a condição de saúde bucal de uma coorte de idosos de um município de 

médio porte do interior do Rio Grande do Norte, revelando que tal condição é 

preocupante e, infelizmente, semelhante aos achados da literatura. Observou-se, 

por exemplo, que nos indivíduos da coorte a prevalência do edentulismo aumentou 

7,2% em cinco anos, passando de 46,7% em 2010/2011 para 53,9% em 2015/2016. 

Esses resultados não surpreendem, uma vez que, segundo o SB Brasil, de 2003 a 

2010 a proporção de idosos edêntulos se manteve constante e próximo dos 54%, 

onde o Nordeste se destaca, de forma negativa, apresentando a segunda maior 

proporção de edêntulos do país (BRASIL,  2004; BRASIL, 2012).  

 A respeito das desigualdades regionais quanto à perda dentária, Peres et al. 

(2013) destacam que as mesmas são marcantes em relação à população idosa. De 

maneira geral, residentes nas capitais e interiores das regiões Norte e Nordeste 

apresentam maiores perdas se comparados aos residentes das regiões Sul e 

Sudeste. Esse quadro reflete a diferença da cobertura de medidas preventivas de 

caráter populacional, como a fluoretação de águas de abastecimento, concentrada 

nas regiões Sul e Sudeste do país, por exemplo. Além disso, o uso e acesso aos 

serviços de saúde bucal são menores nas regiões mais pobres. Dados do SB Brasil 

2010 reforçam essas diferenças quanto ao uso dos serviços odontológicos, pois 

demonstraram que mais de 80% da população em todas as faixas etárias passou 

por consulta odontológica, com predomínio de utilização dos serviços particulares 

nas regiões Sul e Sudeste por adultos e idosos (BRASIL, 2012). 

Assim, no que se refere aos dados de edentulismo, Colussi e Freitas (2002) 

relataram em uma revisão da literatura que a prevalência média desse desfecho 

para o idoso brasileiro era de 68%, enquanto que na revisão sistemática de Moreira 

et al. (2005), os dados apresentados variaram de 48,4% a 74,2% e em uma terceira 

revisão da literatura, Campostrini et al. (2007) identificaram prevalências de 

edentulismo variando de 47,6% a 76,0%, corroborando os achados do presente 

estudo. Alguns autores ainda destacam que tais achados são reflexos de uma 

cultura na qual a perda dentária é vista pela sociedade como algo normal e natural 

com o avançar da idade, e não como reflexo da falta de políticas de saúde 
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destinadas, principalmente, à população adulta, para que mantenha seus dentes até 

idades mais avançadas (CARDOSO et al., 2011; SILVA, 2011; PIUVEZAM; LIMA, 

2013).  

A perda total ou parcial dos elementos dentários leva à necessidade de 

reposição através de próteses, tendo em vista a superação da incapacidade bucal, 

já que a perda dos dentes tem impacto negativo na deglutição, fonação, aparência e, 

particularmente, na mastigação (CAMPOSTRINI; FERREIRA; ROCHA, 2007).  Logo, 

a reposição dos elementos dentários perdidos exerce um papel fundamental na 

recuperação de parte da capacidade mastigatória dos indivíduos e, portanto, a 

aferição da magnitude da necessidade de prótese em estudos que enfocam a saúde 

bucal de idosos, revela-se de grande importância (SILVA, 2011).  

Diante disso, quanto à necessidade de prótese dentária em idosos, dados do 

levantamento nacional de saúde bucal SB Brasil, indicam que de 2003 para 2010 a 

proporção de idosos que necessitavam de próteses totais duplas caiu apenas 1%, 

passando de 24% para 23% dos indivíduos examinados (BRASIL, 2004; BRASIL, 

2012). Chama a atenção os dados de 2010 desse mesmo levantamento, onde 

92,0% dos idosos brasileiros necessitavam de algum tipo de prótese superior. Para 

prótese inferior foi observado um número ainda mais expressivo, 93,0% dos 

indivíduos necessitavam de algum tipo de reabilitação dentária. Em um estudo 

transversal realizado em Manaus (AM) , a necessidade de prótese dentária total foi 

observada em 42,6% e 34,7% dos arcos dentários superiores e inferiores dos idosos 

examinados, respectivamente (CARDOSO et al., 2011). Medeiros et al. (2012) 

encontraram proporções próximas as do SB Brasil, ao examinarem idosos do 

município de Bayeux (PB), revelando que 73,0% dos indivíduos necessitavam de 

algum tipo de prótese dentária superior, enquanto que 91,0% necessitavam de 

prótese inferior.  

No estudo em questão, os achados revelam que da primeira para segunda 

onda a necessidade de prótese superior aumentou em 6,5%, passando de 74,9% 

para 81,4%. O mesmo foi observado para o arco inferior cuja necessidade de 

prótese total passou de 84,1% para 88,0% dos idosos da coorte, dados próximos 

aos encontrados na literatura, conforme discutido. Ressalta-se que a necessidade 

de prótese foi atribuída não apenas em relação à ausência da mesma, mas também 

a partir da avaliação das próteses já utilizadas, o que levou, em alguns casos, à 
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indicação de sua substituição. Nesse aspecto, destaca-se que a falta de assistência 

odontológica posterior à colocação da prótese é um dos fatores que justifica o 

elevado percentual de necessidade de reparo ou substituição, assim como a alta 

prevalência de lesões associadas às mesmas (COLUSSI; FREITAS, 2002; SILVA, 

2011).  

Com basse nesses achados, alguns estudos trazem que o índice CPO-d tem 

pouca sensibilidade para estimar a condição de saúde bucal da população idosa, 

devido a homogeneidade desses indivíduos quanto à perda dentária e, pelo fato, 

desse índice não identificar o real motivo que levou esse indivíduo a tal perda 

(COLUSSI; FREITAS; CALVO, 2004; FREITAS, 2014). No entanto, esse índice 

continua sendo utilizado por diversos autores para avaliação da severidade da cárie 

dentária em idosos. Tal fato ocorre por já existirem diretrizes internacionalmente 

aceitas e utilizadas, como é o caso do índice CPO-d, para estimar a condição de 

saúde bucal em levantamentos epidemiológicos, facilitando a comparação dos 

achados encontrados nos mais diversos estudos, ainda que esse índice apresente 

algumas limitações (COLUSSI; FREITAS, 2002; AGUIAR, 2017).  

Diante desse contexto, é válido destacar que na coorte em questão o índice 

CPO-d praticamente não se alterou da primeira para a segunda onda, cuja média se 

mateve em torno de 28 dentes cariados, perdidos e restaurados, por indivíduo. O 

componente perdido, conforme relatado, representa o principal componente desse 

índice para os indivíduos da amostra. Esses achados se reproduzem nos mais 

diversos estudos de base populacional realizados no Brasil. Considerando o SB 

Brasil, por exemplo, a média do índice CPO-d para os indivíduos na faixa etária dos 

65 aos 74 anos se manteve em torno de 27,1 nos dois levantamentos realizados até 

então (BRASIL, 2004; BRASIL, 2012). Cardoso et al. (2011) observaram que a 

média desse índice foi 29,08 em uma amostra representativa de idosos do município 

de Manaus. Vasconcelos et al. (2012), ao examinarem idosos de um município de 

médio porte do Piauí, também encontraram um CPO-d médio elevado (29,41) nos 

indivíduos examinados, reforçando que tais achados são constantes na literatura, 

sobretudo em municípios do interior do Nordeste.  

No que se refere às condições periodontais, em idosos, sabe-se que os 

problemas que acometem o periodonto têm pequena expressão em termos 

populacionais, em decorrência do reduzido número de dentes presentes (BRASIL, 
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2012). No entanto, quando da presença de elementos dentários, verifica-se que se 

trata de uma condição frequente nesses indivíduos, podendo aparecer na forma de 

recessão gengival, gengivite ou periodontite (CAMPOSTRINI; FERREIRA; ROCHA, 

2007).  

No presente estudo, verificou-se que 66,0% dos indivíduos foram excluídos 

da avaliação periodontal por serem edêntulos ou por apresentarem menos de dois 

dentes funcionais por sextante. Portanto, ao se avaliar a condição periodontal dos 

idosos elegíveis na segunda onda, observou-se que o sangramento gengival, o 

cálculo dentário e a bolsa periodontal estiverem presentes em 44,2%, 67,0% e 

29,6% dos indivíduos estudados, respectivamente. Destaca-se que da primeira para 

a segunda onda o percentual de indivíduos com bolsa periodontal aumentou em 

16,3%, revelando que os dentes que permaneceram presentes durante os 5 anos de 

acompanhemento pioraram sua condição periodontal. Acredita-se que tal piora seja, 

em parte, reflexo da grande quantidade de indivíduos (62,9%) que não havia 

procurado o dentista há mais de 2 anos.  

 Verifica-se , ainda, que o projeto SB Brasil 2010 encontrou uma prevalência 

de bolsa periodontal entre os idosos examinados de 3,3%, mas destaca que 90,5% 

dos sextantes tiveram que ser excluídos (BRASIL, 2012). Teixeira (2015), ao avaliar 

a incidência da doença periodontal em idosos do projeto SABE (saúde, bem-estar e 

envelhecimento), observou que além da doença periodontal aumentar com a idade, 

as novas lesões eram mais prevalentes entre os homens que se autodeclararam 

brancos e que indivíduos com renda insuficiente tinham 1,89 (1,07- 3,36; p=0,028) 

vezes mais chances de incidência de bolsa periodontal. Já, Hamalainen et al. 

(2004), por meio de um estudo longitudinal, concluiram que após 5 anos de 

acompanhamento, idosos com periodontite tinham mais que o dobro de risco para a 

fragilidade do punho se comparado aos idosos sem periodontite, revelando uma 

associação que vai além daquelas já consolidadas pela literatura, que discutem a 

relação entre doenças periodontais e patologias sistêmicas, como por exemplo, o 

diabetes e as doenças cardiovasculares. Portanto, observa-se que a doença 

periodontal exerce certa influência na qualidade de vida da população idosa.  

6.1.4 Sobre a capacidade funcional 

 Sabe-se que em relação ao estado geral de saúde da população idosa, a 

capacidade funcional merece atenção especial devido ao seu impacto na qualidade 
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de vida desses indivíduos. Conforme relatado, um idoso portador de doenças 

crônicas, por exemplo, pode ser considerado saudável comparado a um outro idoso 

com as mesmas doenças, porém com limitações funcionais associadas. Neste 

contexto, a habilidade em desempenhar as atividades básicas e instrumentais da 

vida diária se torna mais relevante que as morbidades ao se definir medidas de 

promoção da saúde na velhice (BOGGIO et al., 2015; LEME, 2017).  

 Sendo assim, observou-se na coorte em questão que 31,2% dos indivíduos 

avaliados na segunda onda apresentavam algum nível de dependência para a 

realização das ABVD´s. Esse achado se aproxima de diversos estudos transversais 

realizados em municípios brasileiros cuja prevalência de incapacidades funcionais 

para as ABVD´s variou de 21,1% a 33,9% (DUCA; SILVA; HALLAL, 2009; 

NOGUEIRA et al., 2010; ASSIS et al., 2014). Chama a atenção o estudo conduzido 

por Parahyba e Crespo (2016), que ao realizarem uma análise espacial da 

incapacidade funcional segundo as mesorregiões brasileiras, observaram que nos 

municípios do Rio Grande do Norte a prevalência desse desfecho variou de 25,5% a 

35,3% nos indivíduos com 60 anos ou mais de idade. Esses autores ainda destacam 

que em relação a esse desfecho, os idosos que vivem no Nordeste do país 

encontram-se em séria desvantagem quando comparados aos demais.  

 Ainda em relação às ABVD´s, verificou-se ao longo da coorte que 23,5% dos 

indivíduos avaliados se tornaram dependentes da primeira para a segunda onda. A 

literatura aponta que o avanço da idade é considerado um dos mais importantes 

fatores de risco para a deterioração da capacidade funcional dos idosos, devido ao 

aumento das alterações fisiológicas (nos sistemas sensorial, neurológico e 

musculoesqueléticos) e da prevalência de doenças crônicas, principalmente na 

ausência de acompanhamento médico (MILLÁN-CALENTI et al., 2010; MELO; 

FERREIRA; TEIXEIRA, 2014).  

 O gênero também tem grande influência nessa questão, uma vez que a 

esperança de vida feminina é superior à masculina, o que torna as mulheres mais 

vulneráveis às incapacidades e pelo fato delas terem mais facilidade em reportar 

suas condições de saúde em relação aos homens da mesma faixa etária (MELO; 

FERREIRA; TEIXEIRA, 2014; BOGGIO et al., 2015). Não é à toa que, Murtagh e 

Hubert (2004), ao compararem fatores determinantes da incapacidade funcional 

entre homens e mulheres numa coorte de idosos, observaram grande prevalência de 
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condições não fatais associadas à incapacidade funcional, tais como depressão, 

fraturas e osteoporose, que contribuíram substancialmente para maior incapacidade 

funcional entre as idosas. A renda do indivíduo é de igual importância, decrescendo 

a declaração de incapacidade à medida que a renda aumenta. Uma possível 

explicação para essa diferenciação reside no fato de que maiores níveis de renda 

permitem a aquisição de melhores serviços de acompanhamento, equipamentos de 

apoio e uma inserção social mais ativa (SUDRÉ et al., 2012; MELO; FERREIRA; 

TEIXEIRA, 2014; BOGGIO et al., 2015). Portanto, a sobreposição feminina e a baixa 

renda familiar observadas no presente estudo, provavelmente, contribuíram para 

que parte dos indivíduos se tornassem dependentes ao longo desses cinco anos. 

Quanto às AIVD´s, os achados do presente estudo revelaram que 20,7% dos 

idosos da segunda onda relataram algum grau de dependência para tais atividades 

(quadro 2). Boggio et al. (2015), ao avaliarem idosos do município de Porto Alegre 

(RS), observaram que 33,6% dos idosos avaliados se mostraram dependentes para 

as atividades instrumentais da vida diária. Esses autores também encontraram que 

os idosos mais jovens, com atividade remunerada, mais anos na escola, ativos 

fisicamente e que não avaliaram sua saúde como ruim apresentaram maior 

independência funcional paras as AIVD´s. Por outro lado, Brito et al. (2014), ao 

avaliarem a capacidade funcional de idosos longevos em um município do interior da 

Bahia, revelaram que 56,2% da amostra se mostrou dependente paras as AIVD´s, 

reforçando, mais uma vez, que a idade avançada é um importante fator de risco 

importante para a incapacidade funcional.  

Nessa perspectiva, Freitas et al. (2012) discutem que, em geral, as atividades 

instrumentais da vida diária exigem maior integridade física e cognitiva se 

comparadas às atividades básicas e que por isso, muitas vezes, a prevalência de 

incapacidade para as AIVD´s é maior que para as ABVD´s. Portanto, acredita-se que 

a dependência funcional para as AIVD´s esteja aumetando na coorte em questão, 

uma vez que tal desfecho não foi avaliado nas duas ondas.  

A importância de se avaliar a capacidade funcional em idosos em relação às 

atividades instrumentais é clara. Hirani et al. (2014), por exemplo, demonstraram 

que a mortalidade de idosos (≥ 70 anos) não institucionalizados esteve associada à 

incapacidade funcional para as AIVD´s e que os fatores de risco tradicionalmente 
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citados na literatura tais como hipertensão arterial, hipercolesterolemia, obesidade e 

diabetes, curiosamente tiveram menor impacto na mortalidade desses indivíduos. 

6.2 Quanto ao indicador multidimensional da condição de saúde bucal 

 Os índices específicos que aferem dimensões da saúde bucal são 

ferramentas importantíssimas para a compreensão da condição de saúde bucal de 

uma população, da mesma forma que orientam as ações em saúde para quem 

planeja, administra e executa tais ações. No entanto, apesar da existência de 

inúmeros índices específicos para o uso na área da saúde bucal coletiva, existem 

dificuldades quanto à utilização dos mesmos, principalmente em relação à 

população idosa (FREITAS, 2014). Isoladamente, esses instrumentos nos fornecem 

diversos dados que, por fim, dificultam a categorização da condição de saúde bucal 

de uma população como um todo, bem como a discriminação de indivíduos que 

mais necessitam de ações de proteção e recuperação em saúde (SAINTRAIN, 

2012). Portanto, a utilização de um indicador capaz de reunir os principais dados a 

respeito da saúde bucal, facilitando e qualificando a produção da informação é 

extremamente importante em estudos cujo desfecho é a condição de saúde bucal.  

 Sendo assim, em qualquer estudo com foco na saúde bucal, principalmente 

no que se refere ao idoso, deve-se considerar a multicausalidade inerente ao 

processo de adoecimento nestes indivíduos, o que conduz, por sua vez, à 

necessidade de investigações abrangentes que vão além das dimensões biológicas. 

Nesse sentido, Gomes et al (2007), Bittencourt et al (2013) e Vieira et al. (2015) 

ressaltam a importância dos indicadores sociodentais, sócio-odontológicos ou 

indicadores de qualidade de vida relacionados à saúde bucal em levantamentos 

epidemiológicos. Esses autores reforçam a ideia de que os indicadores que incluem 

variáveis não clínicas, relacionadas de alguma forma com a saúde dos indivíduos, 

contribuem para o estabelecimento de diagnósticos mais amplos em relação às reais 

necessidades da população. Ademais, avaliações de necessidades em saúde 

baseadas exclusivamente em critérios clínicos refletem somente um aspecto da 

condição de saúde bucal e podem ter pouca relação com os impactos sociais 

provocados pela situação de saúde dos indivíduos (FREITAS, 2014). Logo, a 

inclusão das variáveis socioeconômicas e demográficas na composição do 

instrumento ora proposto, fez dele um indicador mais completo, favorecendo um 

diagnóstico mais adequado das condições de saúde bucal dos idosos da coorte.  
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Nesse contexto, vale ressaltar que os resultados desse estudo mostraram que 

as variáveis socioeconômicas e demográficas que foram incluídas na produção do 

indicador (idade, densidade domiciliar e anos completos de estudo) compõem o 

terceiro e o quarto fatores desse instrumento, reforçando a importância da 

multidimensionalidade do mesmo.  Isso porque, juntos, esses dois fatores explicam 

19,42% da variância do modelo e, além disso, o quarto e último fator é o que melhor 

discrimina os indivíduos da amostra, pois é o que menos se correlaciona com as 

outras variáveis. Logo, é o fator que melhor diferencia os sujeitos da coorte (Hair, 

2009). 

Os resultados obtidos também revelam que os quatro fatores extraídos, a 

partir das 11 variáveis selecionadas, passaram a representar dimensões 

relacionadas à condição de saúde bucal dos indivíduos da amostra. Além de terem 

sido utilizados para produção do indicador multidimensional de saúde bucal, tais 

fatores serviram para testar possíveis associações entre essas dimensões e as 

variáveis socioeconômicas e demográficas que não foram selecionadas para a 

análise fatorial.  

Observou-se, portanto, a partir do indicador multidimensional gerado, que a 

alteração da condição de saúde bucal dos idosos ao longo da coorte ficou no limiar 

de significância (0,053), considerando-se um nível de significância estatística de 5%. 

Provavelmente, esse achado é reflexo da quantidade de idosos (63,9%) que 

mantiveram sua condição de saúde bucal nas duas ondas. Esse resultado é 

semelhante ao encontrado por Aguiar (2017) que, ao avaliar longitudinalmente a 

condição de saúde bucal de 124 idosos institucionalizados do município de Natal-

RN, observou que esse desfecho, em geral, se manteve constante ao longo do 

estudo. No entanto, sabe-se que o contexto da institucionalização, infelizmente, não 

favorece a saúde bucal desses indivíduos.  

No entanto, destaca-se que ao se analisar longitudinalmente o 

comportamento de cada fator, observou-se que as médias dos fatores 2 e 3 

variaram significativamente (p<0,001) da primeira para a segunda onda. 

Compreende-se, a partir das dimensões representadas por tais fatores, que o 

número de raízes cariadas e a necessidade de extração dentária diminuíram ao 

longo do estudo e que, obviamente, os idosos foram ficando mais velhos e a 

densidade domiciliar reduzindo. Esses achados são os mesmos da literatura que, 
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em geral, aponta a maior longevidade como fator de risco para a perda dentária e, 

portanto, diminuição das chances de acometimento por cárie radicular, resultando 

em menor necessidade de extrações dentárias (COLUSSI; FREITAS, 2002; 

MOREIRA et al.,2005; CAMPOSTRINI; FERREIRA; ROCHA, 2007; PERES et al, 

2013; PIUVEZAM; LIMA, 2013). Ademais, conforme discutido anteriormente, a 

proporção de idosos que vivem sozinhos tem aumentado no Brasil, sobretudo em 

relação aos idosos mais velhos, devido à viuvez ou aos diferentes contextos que têm 

modificado os arranjos familiares (LEBRÃO; DUARTE, 2003; CAMARGOS; 

MACHADO; RODRIGUES, 2007; DIAS; CARVALHO; ARAÚJO, 2013; IBGE, 2015).  

Quanto à associação da condição de saúde bucal aferida pelo indicador 

produzido, observou-se que ao longo da coorte as variáveis independentes não 

influenciaram de maneira significativa o comportamento dessa condição ao longo do 

estudo. A princípio, essa ausência de associações significativas pode ser explicada 

pela homogeneidade dos dados relativos à saúde bucal da amostra. Embora o 

caráter multidimensional do indicador proposto melhore a categorização dos 

indivíduos por meio da condição de saúde bucal, acredita-se que a distribuição de 

algumas variáveis independentes também contribuiu para a ausência dessas 

associações. É o caso, por exemplo, da capacidade funcional para realização das 

ABVD´s (variável independente principal) em que apenas 23,5% dos indivíduos 

apresentaram uma piora da primeira para segunda onda. Portanto, somente para 

esses indivíduos foi possível testar a influência que a capacidade funcional exerceu 

sobre a condição de saúde bucal dos mesmos ao longo da coorte.  

Há de se considerar, ainda, que o tamanho da amostra influencia no poder 

dos testes de hipóteses, ou seja, as associações que foram testadas seriam mais 

fortes e, talvez, significativas se as perdas fossem menores, mesmo tendo sido 

demonstrado que tais perdas não afetaram significativamente as variáveis de saúde 

bucal (tabela 3).  

Nesse contexto, cabe destacar que Aguiar (2017), ao analisar sua coorte de 

idosos, também não encontrou associações significativas entre as variáveis 

independentes analisadas (socioeconômicas, demográficas e do estado geral de 

saúde) com a condição de saúde bucal dos indivíduos avaliados. A autora também 

considerou a homogeneidade dos dados e o tamanho da amostra como fatores 

preponderantes para esses achados. Outros autores também discutem que a 
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homogeneidade em relação aos dados de saúde bucal da população idosa 

representa um viés importante na busca de tais associações (COLUSSI; FREITAS, 

2002; QUEIROZ et al, 2008; SILVA, 2011).  

Por outro lado, ao se verificar a influência que as variáveis independentes 

exerceram sobre cada um dos quatro fatores que compõem o indicador gerado, 

observou-se que o estado civil se associou significativamente com o fator 2, 

referente ao número de elementos dentários com cárie radicular e a necessidade de 

extração ao longo da coorte. Portanto, os achados mostraram que viver em união 

estável foi fator de proteção (RR: 0,54; IC: 0,32 – 0,91) para a cárie radicular e a 

necessidade de extração dentária, mostrando que indivíduos que possuem 

companheiro (a) cuidaram melhor de seus dentes ou procuraram mais os serviços 

odontológicos para um tratamento, geralmente, mutilador. De acordo com Feliciano 

et al. (2004), depois dos filhos, o companheiro (a) representa o principal cuidador do 

idoso, contribuindo para uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos.  

Ressalta-se, ainda, que em relação às variáveis representativas de cada fator, 

o gênero se associou significativamente ao número de elementos dentários 

indicados para extração ao longo do estudo, revelando que o gênero masculino é 

um fator de risco importante (RR: 2,93; IC: 1,29 – 6,65) para tal desfecho. Nesse 

sentido, Matos e Lima-Costa (2007), ao estudarem a tendência na utilização de 

serviços odontológicos entre idosos brasileiros e fatores associados, observaram 

que ser do sexo masculino aumentam as chances (OR: 1,23; IC: 1,10-1,36) de 

nunca ter ido ao dentista, se comparado aos idosos do sexo feminino, de acordo 

com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.  

Quanto à variável “número de sextantes com cálculo dentário”, observou-se 

que os indivíduos que tinham até 70 anos de idade apresentavam um risco 

significativo (RR: 3,02; IC: 1,93 – 6,56) para esse desfecho, se comparado aos 

idosos mais velhos, ao passo que uma menor renda familiar representou um fator de 

proteção (RR: 0,49; IC: 0,27 – 0,90) para tal desfecho. Conforme discutido, vários 

estudos corroboram esses achados ao apontarem que a idade é um fator de risco 

importante para a perda dentária e, portanto, idosos mais jovens apresentam uma 

maior quantidade de elementos dentários que podem ser acometidos por cálculo 

(CAMPOSTRINI et al., 2007; PERES et al., 2013; MOREIRA et al., 2015). Por outro 

lado, estudos também discutem que idosos com menor renda apresentam maior 



92 
 

 
 

quantidade de perda dentária, o que poderia justificar a menor renda enquanto fator 

de proteção para o cálculo dentário (LANDIM et al., 2013; PERES et al., 2013). 

Por fim, entende-se a partir dos resultados encontrados, que a situação de 

dependência, no que concerne à capacidade de realização das atividades básicas 

da vida diária (ABVD´s), não exerceu interferência significativa na condição de 

saúde bucal dos indivíduos investigados. Além das limitações quanto ao tamanho da 

amostra e a homogeneidade dos dados, acredita-se que a condição de saúde bucal 

não é um desfecho determinado na velhice, pois tal condição é dependente do 

passado, ou seja, é um reflexo do acesso ao cuidado odontológico fornecido a esses 

indivíduos durante toda a vida. Portanto, entende-se que os achados apresentados, 

na verdade, refletem associações entre as sequelas desse descaso com a saúde 

bucal dos idosos ao longo da vida e a capacidade funcional dos mesmos.  Ademais, 

espera-se que a dependência quanto às atividades instrumentais da vida diária 

(AIVD´s) possa revelar uma associação mais clara com a condição de saúde bucal 

desses idosos. Porém, tal hipótese só poderá ser testada em uma terceira onda, já 

que essa dependência só começou a ser observada na segunda onda.  
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7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar da hipótese principal desse estudo, de que a capacidade funcional 

interfere na condição de saúde bucal da população idosa, não ter sido confirmada, 

observou-se que a situação de saúde bucal dos idosos do município de Macaíba-RN 

é precária e estável ao longo do tempo, o que dificulta a investigação de 

associações que possam apontar fatores relacionados a esse contexto. Entretanto, 

entende-se que os achados ora apresentados são extremamente úteis para 

fomentar reflexões quanto à condição de vida desses indivíduos, principalmente no 

que diz respeito às políticas de saúde, sobretudo políticas de saúde bucal que, 

claramente, não priorizam esse grupo etário.  

 Na perspectiva de que as práticas em saúde devem ser respaldadas por 

evidências científicas, sugerem-se novas abordagens para os estudos 

epidemiológicos de saúde bucal da população idosa, especialmente em relação ao 

emprego dos indicadores de saúde bucal tradicionais, que não conseguem distinguir 

os indivíduos mais vulneráveis. Ademais, a escassez de estudos longitudinais de 

base populacional centrados na saúde bucal dos idosos, além de reforçar o 

desinteresse da academia em compreender melhor o comportamento desse 

desfecho frente ao envelhecimento da população, dificulta o planejamento de ações 

em prol da saúde bucal desses indivíduos.  

 Por fim, percebe-se o quão enriquecedor foi o desenvolvimento dessa 

pesquisa para toda a equipe envolvida. Mesmo diante de todos os desafios que 

envolvem um estudo de coorte em idosos do interior do Rio Grande do Norte, os 

aprendizados e, principalmente, as vivências durante a coleta dos dados 

contribuíram para diversas discussões a respeito do descaso que foi observado em 

relação à saúde desses indivíduos. Mais do que isso, esse estudo despertou uma 

empatia por esses indivíduos, que se traduz em artigos científicos, projetos e ações 

que têm como retorno a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa.  

 

  

 

 

 

 



94 
 

 
 

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGUIAR, M.C.A., et al. Envelhecimento e responsabilidade: uma reflexão sobre as 

políticas de saúde brasileiras para o idoso. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Saúde, v. 13, n.1, p. 73-79, 2011. 

 

AGUIAR, M.C.A. Condições de saúde bucal de idosos institucionalizados: um 

estudo de coorte prospectiva. 2017. 124 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – 

Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2017.    

 

ALMEIDA, A.N. Determinantes do consumo de famílias com idosos e sem 

idosos com base na pesquisa de orçamentos familiares de 1995/96. 2002. 94 f. 

Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura, 

Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002.   

 

ALMEIDA, A.V., et al. A Feminização da Velhice: em foco as características 

socioeconômicas, pessoais e familiares das idosas e o risco social. Textos & 

Contextos (Porto Alegre), v. 14, n. 1, p. 115-131, 2015. 

 

ALVES, L.C. et al. The effect of chronic diseases on functional status of the elderly 

living in the city of São Paulo, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 23, n. 8, p. 

1924-1930, 2007. 

  

ANDRADE, F.B., et al. Relationship Between Oral Health and Frailty in Community-

Dwelling Elderly Individuals in Brazil. The American Geriatrics Society, v.6, n. 5, p. 

809-814, 2013.  

AQUILANTE, A.G.; ACIOLE, G.G. Construindo um “Brasil Sorridente”? Olhares 

sobre a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal numa região de saúde 

do interior paulista. Cadernos de Saúde Pública. v. 31, n. 1, p. 82-96, 2015. 

ASSIS, V.G., et al. Prevalência e fatores associados à capacidade funcional de 

idosos na Estratégia Saúde da Família em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. 

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontolologia, v. 17,.n. 1, p. 153-63, 2014. 

AVLUND, K.; HOLM‐PEDERSEN, P.; SCHROLL, M. Functional ability and oral 

health among older people: a longitudinal study from age 75 to 80. Journal of the 

American Geriatrics Society, v. 49, n. 7, p. 954-962, 2001. 

BARROS, M.B.A., et al. Tendências das desigualdades sociais e demográficas na 

prevalência de doenças crônicas no Brasil, PNAD: 2003- 2008. Ciência & Saúde 

Coletiva, v. 16, n. 9, p. 3755-3768, 2011.  



95 
 

 
 

BITTENCOURT, V.; ABEGG, C.; FONTANIVE, V.N. O impacto da saúde bucal nas 

atividades diárias de indivíduos de 50 a 74 anos em três distritos sanitários de Porto 

Alegre/RS. Revista da Faculdade de Odontologia de Passo Fundo, v. 18, n. 1, p. 

37-43, 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.528 de 19 de Outubro de 

2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 2006. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html>. 

Acesso em: 17/09/2017. 

BOGGIO, E.S.B. et al. Análise dos fatores que interferem na capacidade funcional 

de idosos residentes em uma comunidade de Porto Alegre. Estudos 

Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, v. 20, n. 1, p. 189-203, 2015. 

BRASIL. Portaria nº 1.395, de 10 de dezembro de 1999. Aprova a Política Nacional 

de Saúde do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil, Brasília, 13 dez. 1999. nº 237-E, Seção I, p.20-24, 1999. 

BRASIL. Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 

e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de outubro de 2003. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso 

em: 25/04/2017.  

Brasil. Departamento de Atenção Básica. Projeto SB Brasil 2003: condições de 

saúde bucal da população brasileira, 2002-2003: resultados principais. Editora 

MS, 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.528 de 19 de Outubro de 2006. 

Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 2006. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html>. 

Acesso em: 17/09/2017. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel: vigilância 

de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2012.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância 

em Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa nacional de saúde bucal: resultados 

principais. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Projeto SB 2010: condições de saúde bucal da população 

brasileira no ano 2010. Manual do Coordenador Municipal. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2009. 



96 
 

 
 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília (DF): Senado, 1988. 

 

BRASIL. Lei nº8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 

28 de dezembro de 1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 

BRASIL. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da União, n. 

204, 2017. Disponível em: < http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-

2436.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 

Brito M.C.C., et al. Envelhecimento populacional e os desafios para a saúde pública: 

análise da produção científica. Revista Kairos, v. 16, n. 2, p. 161-78, 2013.  

 

BRITO, T.A., et al. Capacidade funcional e fatores associados em idosos longevos 

residentes em comunidade: estudo populacional no Nordeste do Brasil. Fisioterapia 

e Pesquisa, v. 21, n. 4, p. 308-313, 2014. 

 

CABRERA, M.A.S; ANDRADE, S.M.; WAJNGARTEN, M. Causas de mortalidade em 

idosos: estudo de seguimento de nove anos. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, v. 1, n. 1, p. 12-8, 2007. 

 

CAMARGOS, M.C.S.; MACHADO, C.J.; RODRIGUES, R.N. A relação entre renda e 

morar sozinho para idosos paulistanos–2000. Revista Brasileira de Estudos 

Populacionais, v. 24, p. 37-51, 2007.  

 

CARDOSO, E.M., et al. Condição de saúde bucal em idosos residentes no município 

de Manaus, Amazonas: estimativas por sexo. Revista Brasileira de Epidemiologia, 

v. 14, n. 1, p. 131-140, 2011. 

 

Carvalho M.F.C., et al. Polifarmácia entre idosos do Município de São Paulo - Estudo 

SABE. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 15, p. 817-27, 2012.  

 

CAMPOSTRINI, E.P.; FERREIRA E.F.; ROCHA F.L. Condições da saúde bucal do 

idoso brasileiro. Arquivos em Odontologia, v. 43, n. 2, p. 48-56, 2007.  

CÉSAR, J.A.  et al. Perfil dos idosos residentes em dois municípios pobres das 

regiões Norte e Nordeste do Brasil: resultado de estudo transversal de base 

populacional. Cadernos de Saúde Pública, v. 24, n. 8, p. 1835-1845, 2008.  



97 
 

 
 

COLUSSI, C.F.; FREITAS, S.F.T. Epidemiological aspects of oral health among the 

elderly in Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 18, n. 5, p. 1313-1320, 2002.  

COLUSSI, C.F.; FREITAS, S. F.T.; CALVO, M.C.M. Perfil epidemiológico da cárie e 

do uso e necessidade de prótese na população idosa de Biguaçu, Santa Catarina. 

Revista Brasileira de Epidemiologia., v. 7, n. 1, p. 88-97, 2004. 

DAPP, U., et al. Long-term prediction of changes in health status, frailty, nursing care 

and mortality in community-dwelling senior citizens-results from the longitudinal 

urban cohort ageing study (LUCAS). BMC Geriatrics, v. 14, n. 1, p. 141, 2014. 

DE MARCHI NETTO F.L. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento 

humano e suas implicações na saúde do idoso. Pensar a Prática,  v.7, n.1, p. 75-84, 

2006. 

DIAS, D.S.G.; CARVALHO, C.S.; ARAÚJO, C.V. Comparação da percepção 

subjetiva de qualidade de vida e bem-estar de idosos que vivem sozinhos, com a 

família e institucionalizados. Revista brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 16, 

n. 1, p. 127-138, 2013. 

DOLAN, A., et al. Access to dental care among older adults in the United States. 

Journal of Dental Education, v. 69, n. 9, p. 961-974, 2005.  

DUCA, D.G.F.; SILVA, M.C.; HALLAl, P.C. Incapacidade funcional para atividades 

básicas e instrumentais da vida diária em idosos. Revista de Saúde Pública, v. 43, 

n. 5, p. 796-805, 2009. 

FABBRI E., et al. Aging and multimorbidity: new tasks, priorities, and frontiers for 

integrated gerontological and clinical research. Journal of the American Medical 

Directors Association, v. 16, n. 8, p. 640-647, 2015.   

FÁVERO L.P., et al. Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de 

decisões. Rio de Janeiro – RJ: Elsevier, p. 235-269, 2009.  

FELICIANO, A.D; MORAES, S.A; FREITAS, I.C.M. O perfil do idoso de baixa renda 

no Município de São Carlos, São Paulo, Brasil: um estudo epidemiológico. 

Cadernos de Saúde Pública, v. 20, n. 6, p. 1575-1585, 2004. 

FERREIRA, C.O.; ANTUNES, J. L. F.; ANDRADE, F. B. Fatores associados à 

utilização dos serviços odontológicos por idosos brasileiros. Revista de Saúde 

Pública, v. 47, n.3, p. 90-97, 2013. 

FERREIRA R.C., et al. O idoso com comprometimento cognitivo apresenta pior 

condição de saúde bucal? Ciências e Saúde Coletiva, v. 19, n.8, p. 3417-3428, 

2014. 

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Portal de 

Estatísticas do Estado de São Paulo. Dados território e população 2016. 



98 
 

 
 

Disponível em: <http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil>. Acesso em: 18 jul. 

2016.  

FREITAS, R.S., et al. Capacidade funcional e fatores associados em idosos: estudo 

populacional. Acta Paulista de Enfermagem, v. 25, n. 6, p. 933-939, 2012.  

FREITAS, Y.N.L. Produção e validação de um indicador de saúde bucal para 

idosos a partir de dados secundários do sb brasil 2010. 2014. 77 f. Dissertação 

(Mestrado em Saúde Coletiva) – Faculdade de Odontologia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.   

GAIÃO, L.R.; ALMEIDA M.E.L.; HEUKELBACH J. Perfil epidemiológico da cárie 

dentária, doença periodontal, uso e necessidade de prótese em idosos residentes 

em uma instituição na cidade de Fortaleza, Ceará. Revista Brasileira de 

Epidemiologia, v. 8, n. 3, p. 316-323, 2005. 

GARRE-OLMO, J., et al. Prevalence of frailty phenotypes and risk of mortality in a 

community-dwelling elderly cohort. Age and ageing, v. 42, n. 1, p. 46-51, 2012. 

GOMES, A.S.; ABEGG, C. O impacto odontológico no desempenho diário dos 

trabalhadores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Brasil. Caderno de Saúde Pública, v. 23, n. 7, p. 1707-1714, 2007.  

HAIR JR, J.F., et al. Análise multivariada de dados. 6. ed. Porto Alegre- POA: 

Bookman, p. 688,  2009.  

HÄMÄLÄINEN, H.M.D, et al. Prevalence of the metabolic syndrome and its 

components: findings from a Finnish general population sample and the Diabetes 

Prevention Study cohort. Diabetes care, v. 27, n. 9, p. 2135-2140, 2004 

HIRANI V., et al. Multiple, but not traditional risk factors predict mortality in older 

people: the concord health and ageing in men project. AGE, v.36, n. 6, p. 1-15, 2014.  

HOLM-PEDERSEN, P., et al. Tooth loss and subsequent disability and mortality in 

old age. Journal of the American Geriatrics Society, v. 56, n. 3, p. 429-435, 2008.  

ICAZA, M.G; ALBALA C. Proyecto SABE. Minimental state Examinations del 

estudio de demencia. OPAS, 1999. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de 

indicadores sociais 2010: Uma análise das condições de vida da população 

brasileira. Coordenação de população e indicadores sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 

2010.    

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Departamento 

de Informática do SUS. 2014 e 2015 – Estimativas preliminares elaboradas pelo 

Ministério da Saúde/SVS/CGIAE. Disponível em: < 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil


99 
 

 
 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?novapop/cnv/popbr.def>. Acesso em: 18 

Set. 2017.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa por 

Amostra de Domicílio (PNAD). Relatório dos dados educacionais 2014. 

Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/>.

Acesso em: 18 jul. 2016.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa por 

Amostra de Domicílio (PNAD). Relatório dos dados populacionais 2012. Disponível 

em: < 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=rn&tema=pnad_2015>.Acesso 

em: 6 abr. 2017.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Coordenação 

de população e indicadores sociais. Síntese de indicadores sociais 2008: Uma 

análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE,  2008.  

KOCH FILHO, H. R., et al. Uma década da Odontogeriatria brasileira. Archives of 

Oral Research, v. 7, n. 3, 2017.  

LANDIM, J.R., et al. Fatores demográficos e socioeconômicos associados à cárie 

dentária em uma comunidade nordestina de baixa renda. Revista da Faculdade de 

Odontologia-UPF, v. 18, n. 1, 2013. 

LEBRÃO, M.L.; DUARTE Y.A.O. SABE – Saúde, Bem-estar e Envelhecimento – O 

Projeto SABE no município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília: 

Organização Pan - americana da Saúde, 2003. 

LEBRÃO, M. L. O envelhecimento no Brasil: aspectos da transição demográfica e 

epidemiológica. Cadernos de Saúde Coletiva, São Paulo, v. 4, n. 17, p. 135-40, 

2007.  

LEME, D.E.C. Estudo do impacto da multimorbidade, funcionalidade e 

fragilidade na sobrevida de idosos assistidos em serviço de complexidade 

terciária. 2017. 92 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2017.    

LIMA-COSTA, M.F., et al. Predictors of 10-year mortality in a population of 

community-dwelling Brazilian elderly: the Bambuí Cohort Study of Aging. Cadernos 

de Saúde Pública, v. 27, p. 360-369, 2011. 

LIMA-COSTA, M.F.; BARRETO S.M.; GIATTI L. Condições de saúde, capacidade 

funcional, uso de serviços de saúde e gastos com medicamentos da população 

idosa brasileira: um estudo descritivo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, n. 3, p. 735-743, 2003. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/%3e.Acesso
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/%3e.Acesso
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/%3e.Acesso


100 
 

 
 

LLIBRE, J.J., et al. Frailty, dependency and mortality predictors in a cohort of Cuban 

older adults, 2003-2011. MEDICC Review, v. 16, n. 1, p. 24-30, 2014. 

LINO, V.T.S., et al. Adaptação transcultural da Escala de Independência em 

Atividades da Vida Diária (Escala de Katz). Cadernos de Saúde Pública, v. 24, n. 1, 

p.103-112, 2008.  

 LOURENÇO, T.M., et al. Capacidade funcional no idoso longevo: uma revisão 

integrativa. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 33, n. 2, p. 176-185, 2012.  

MACHADO, L. P., et al. Uso regular de serviços odontológicos entre adultos e idosos 

em região vulnerável no sul do Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 46, n. 3, p. 526-

533, 2012. 

MACHADO, V.S.S. Fatores associados com multimorbidades e autopercepção 

de saúde em mulheres com 50 anos ou mais: estudo de base populacional no 

município de campinas, São Paulo. 2013. 125 f. Tese (Tocoginecologia) – 

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 

2013. 

MARENGONI, A., et al. Aging with multimorbidity: A systematic review of the 

literature. Ageing Research Reviews, v. 10, n. 4, p. 430-439, 2011.  

MARENGONI, A., et al. The impact of chronic multimorbidity and disability on 

functional decline and survival in elderly persons. A community-based, longitudinal 

study. Journal of Internal Medicine, v. 265, n. 2, p. 288-295, 2009.   

MATOS, D.L; LIMA-COSTA, M.F. Tendência na utilização de serviços odontológicos 

entre idosos brasileiros e fatores associados: um estudo baseado na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (1998 e 2003). Cadernos de Saúde Pública, v. 

23, n. 11, p. 2740-2748, 2007. 

MEDEIROS, J.J, et al. Edentulismo, uso e necessidade de prótese e fatores 

associados em município do nordeste brasileiro. Pesquisa Brasileira em 

Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 12, n. 4, 2012. 

MELO, N.C.V.; FERREIRA, M.A.M.; TEIXEIRA, K.M.D. Condições de vida dos 

idosos no Brasil: uma análise a partir da renda e nível de escolaridade. Oikos: 

Revista Brasileira de Economia Doméstica, v. 25, n. 1, p. 004-019, 2014.  

MESAS, A.E.; ANDRADE, S.M.; CABRERA, M.A.S. Condições de saúde bucal de 

idosos de comunidade urbana de Londrina, Paraná. Revista Brasileira 

Epidemiologia, v. 9, n. 4, p. 471-480, 2006.  

MILLAN-CALENTI, J.C., et al. Prevalence of functional disability in activities of daily 

living (ADL), instrumental activities of daily living (IADL) and associated factors, as 



101 
 

 
 

predictors of morbidity and mortality. Archives of gerontology and geriatrics, v. 50, 

n. 3, p. 306-310, 2010. 

MIYATA, D.F., et al. Políticas e programas na atenção à saúde do idoso: um 

panorama nacional. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 9, n. 2, 2008. 

MOREIRA, R.S., et al. A saúde bucal do idoso brasileiro: revisão sistemática sobre o 

quadro epidemiológico e acesso aos serviços. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, 

n. 6, p. 1665-1675, 2015.  

MORIYA, S., et al. Relationships between higher-level functional capacity and dental 

health behaviors in community-dwelling older adults. Gerodontology, v. 30, n. 2, p. 

133–140, 2013.   

MURTAGH K.N.; HUBERT H.B. Gender differences in physical disability among an 

elderly cohort. American Journal of Public Health, v. 94, n. 8, p. 1406-1411, 2004. 

NASCIMENTO B.N., et al. Risco para quedas em idosos da comunidade: relação 

entre tendência referida e susceptibilidade para quedas com o uso do teste clínico 

de interação sensorial e equilíbrio. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica 

Médica, v. 7, p. 95-99, 2009.  

NERI, A.L., et al. Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira 

idade. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007. 

NOGUEIRA, S.L., et al. Fatores determinantes da capacidade funcional em idosos 

longevos. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 14, n. 4, p. 322-329, 2010. 

NUNES, C.S.R; SILVA, M.P; BARCESSAT, A.R.P. Acesso aos serviços de saúde 

bucal de adultos e idosos. POTTMEIER. Blumenau. Estação Científica (UNIFAP), 

Macapá, v. 7, n. 3, p. 09-18, 2017. 

NUNES, M.C.R., et al. Influência das características sociodemográficas e 

epidemiológicas na capacidade funcional de idosos residentes em Ubá, Minas 

Gerais. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 13, n. 5, p. 376-382, 2009. 

NUNES, R.S.S., et al. Validação fatorial de um questionário para detecção de 

hipossalivação em idosos institucionalizados. Revista Ciência Plural, v. 1, n. 1, p. 

67, 2015.  

OLIVEIRA, A.S., et al. Fatores ambientais e risco de quedas em idosos: revisão 

sistemática. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 17, n. 3, p. 637-645, 

2014. 

PAIVA, A.M.F.V. Construção e validação de questionário simplificado para 

triagem de pacientes com disfunção temporomandibular QST/DTM. 2013. 103 f. 

Tese.  (Doutorado em Ciências da Saúde) – Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.  



102 
 

 
 

PAIXÃO, C.M.J.; REICHENHEIM, M.E. Uma revisão sobre instrumentos de 

avaliação do estado funcional do idoso. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, n. 1, p. 

7-19, 2005.  

PALLONI, A.; PELÁEZ, M. Histórico e natureza do estudo. O Projeto SABE no 

Município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília, OPAS/MS, p. 15-32, 

2003. 

PARAHYBA, M.I.; CRESPO, C.D. Diferenciais sociodemográficos na incapacidade 

funcional dos idosos no Brasil: uma análise das informações do censo demográfico. 

Anais do XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais(ABEP), p. 1-12, 

2016. 

PARAHYBA, M.I.; SIMÕES, C.C.S. A prevalência de incapacidade funcional em 

idosos no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, n. 4, p.967-974, 2006.  

PEREIRA, C.R.S., et al. Impacto da Estratégia Saúde da Família com equipe de 

saúde bucal sobre a utilização de serviços odontológicos. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 25, n. 5, p. 985-996, 2009. 

PEREIRA, K.G., et al. Polifarmácia em idosos: um estudo de base 

populacional. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 20, p. 335-344, 2017. 

PERES, M.A.C. Velhice e analfabetismo, uma relação paradoxal: a exclusão 

educacional em contextos rurais da região Nordeste. Revista Sociedade e Estado, 

v. 26 n. 3, p. 632-662, 2011.  

PERES, M.C., et al. Perdas dentárias no Brasil: análise da Pesquisa Nacional de 

Saúde Bucal 2010. Revista de Saúde Pública, v. 47, n. 3, p. 78-89, 2013. 

PETELIN, M., et al. Oral health of the elderly living in residential homes in Slovenia. 

Gerodontology, v. 29, n. 2, p. 447-457, 2012.  

PIUVEZAM, G.; LIMA, K. C. Factors associated with missing teeth in the Brazilian 

elderly institutionalised population. Gerodontology, v. 30, n. 2, p. 141-9. 2013. 

PUCCA JUNIOR, G.A.; DE LUCENA, E.H.G.; CAWAHISA, P.T. Financing national 

policy on oral health in Brazil in the context of the Unified Health System. Brazilian 

Oral Research, v.24, supl. 1, p. 26-32, 2010. 

QUEIROZ, C.M., et al. Avaliação da condição periodontal no idoso. Revista 

Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, v. 37, n. 3, p. 156-9, 2008. 

RIBEIRO, G.C., et al. Artigo Reflexivo Sobre as Condições de Saúde de Idosos 

Tabagistas. Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem, v. 2, n. 1, 2017. 



103 
 

 
 

ROBERT, S.A., et al. Socioeconomic status and age variations in health-related 

quality of life: Results from the national health measurement study. Journals of 

Gerontology: Series B, v. 64, n. 3, p. 378-389, 2011. 

RONCALLI, A.G. Aspectos técnico-operacionais de um levantamento 

epidemiológico em saúde bucal. In: Ferreira A, Roncalli AG, Lima KC, 

organizadores. Saúde Bucal Coletiva: conhecer para atuar. Natal, RN: EDUFRN; 

2006. 63-80p. 

ROSA, A.G.F.; FERNANDES, R.A.C.; GOMES, V.P. Saúde bucal na terceira idade. 

Revista Gaúcha de Odontologia, v. 41, n. 2, p. 97-102, 1993.  

ROUQUAYROL, M.Z.; SILVA, M.G.C. Epidemiologia e Saúde. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Medbook, 2013. 

SALGADO, C.D.S. Mulher idosa: a feminização da velhice. Estudos 

interdisciplinares sobre o envelhecimento, v. 4, 2002. 

SALIVE, M.E. Multimorbidity in older adults. Epidemiologic Reviews, v. 35, n. 1, p. 

75-83, 2013. 

SANTOS, M.I.P.O.; GRIEP, R.H. Capacidade funcional de idosos atendidos em um 

programa do SUS em Belém (PA). Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 3, p. 753-

761, 2013. 

SANTOS T.R.A., et al. Consumo de medicamentos por idosos, Goiânia, Brasil. 

Revista de Saúde Pública, v. 77, p. 94-103, 2013. 

SANTOS, A.S., et al. Atividade física, álcool e tabaco entre idosos. Revista Família, 

Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, v. 2, n. 1, 2014. 

SAINTRAIN, M.V.D.L.; VIEIRA, A.P.G.F. Application of the Community Oral Health 

Indicator by Non-Dental Personnel and Its Contribution to Oral Healthcare. PLoS 

ONE, v. 7, n. 7, e. 39733, 2012.  

SCHMIDT, M.I., et al. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: prioridade para 

enfrentamento e investigação. Revista de Saúde Pública, v. 46, p. 126-134, 2012.  

SEMBA R.D., et al. Denture use, malnutrition, frailty, and mortality among older 

women living in the community. Journal of Nutrition Health Aging, v.10, n. 2, p. 

161-167, 2006.   

SILVA, DA. Condições de saúde bucal e capacidade funcional em idosos. 2011. 

101 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Faculdade de Odontologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.    

SILVA H.G., et al. Prevalência de quedas em idosos na comunidade. Saúde e 

Pesquisa, v. 9, n. 3, 2016. 



104 
 

 
 

SILVA, P.AB., et al. Perfil sociodemográfico e clínico de idosos acompanhados por 

equipes de Saúde da Família sob a perspectiva do gênero. Revista Online de 

Pesquisa: cuidado é fundamental, v. 10, n. 1, p. 97-105, 2018. 

SIMÕES, A.C.A.; CARVALHO, D.M. The reality of the oral/dental health of the elderly 

in the Brazilian Southeast. Ciências e Saúde Coletiva, v. 16, n. 6, p. 2975-2982, 

2011. 

SOARES W.J.S., et al. Fatores associados a quedas e quedas recorrentes em 

idosos: estudo de base populacional. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, v. 17, n. 1, p. 49-60,  2014.  

SOUZA, R.A., et al. Vulnerabilidade de famílias de idosos assistidos pela Estratégia 

Saúde da Família. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 2, p. 244-252, 

2015. 

STENHOLM, S., et al. Comorbidity and functional trajectories from midlife to old age: 

the Health and Retirement Study. Journals of Gerontology Series A: Biomedical 

Sciences and Medical Sciences, v. 70, n. 3, p. 332-338, 2014. 

SUDRÉ M.R.S., et al. Prevalence of dependency and associated risk factors in the 

elderly. Acta Paulista de Enfermagem, v. 25, n. 6, p. 947-953, 2012.     

TEIXEIRA, D.F. Capacidade funcional e saúde bucal relacionada à qualidade de 

vida de idosos. 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) -  

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

TEIXEIRA, D.S.C. Aspectos epidemiológicos e sanitários relacionados à saúde 

bucal da população idosa. 2015. 179 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.    

TEIXEIRA, A.K.M.; RONCALLI, A.G.; NORO, L.R.A. Inequalities in dental care during 

the life course of young people: a cohort study. Ciencia & Saúde Coletiva, v. 23, n. 

1, p. 249-258, 2018. 

TSAKOS, G.; MARCENES, W.; SHEIHAM, A. The relationship between clinical 

dental status and oral impacts in an elderly population. Oral Health & Preventive 

Dentistry, v. 2, n. 3, p. 211-220, 2012.   

UNITED NATIONS. Department of economic and social affairs, population division . 

Living arrangements of older persons around the world. New York, 2005. 

UNITED NATIONS. Department of economic and social affairs, population division. 

World Population Ageing 2015. New York, 2015.  

VASCONCELOS, L.C.A, et al. Autopercepção da saúde bucal de idosos de um 

município de médio porte do Nordeste brasileiro. Cadernos de Saúde Pública, v. 

28, p. 1101-1110, 2012. 



105 
 

 
 

VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e 

inovações. Revista de Saúde Pública, v.43 n.3, p. 548-554, 2009.  

VERAS, R.P., et al. Integração e continuidade do cuidado em modelos de rede de 

atenção à saúde para idosos frágeis. Revista de Saúde Pública, v. 48, n. 2, p. 357-

365, 2014.  

VIANA, A. A. de F., et al. Acessibilidade dos idosos brasileiros aos serviços 

odontológicos. RFO UPF, v. 15, n. 3, p. 317-322, 2010. 

VIEIRA, T.T.P.; SANTANA, G.M.S.; MOURA, B.M. Condição Periodontal do Idoso. 

Perionews, v. 9, n. 4, p. 365-369, 2015. 

WONG, L.L.R.; CARVALHO, J.A. O rápido processo de envelhecimento populacional 

do Brasil: sérios desafios para as políticas públicas. Revista Brasileira de Estudos 

Populacionais, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 5-26, 2006. 

YU Y.H., et al. Oral health status and self-reported functional dependence in 

community-dwelling older adults. Journal of the American Geriatrics Society, v. 

59, n. 3, p. 519–523, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

ANEXO I 

 

 

    



107 
 

 
 

 

 

 
 

 



107 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXO II 
            

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (IDOSO) 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para o senhor(a) participar da pesquisa “Condições de Saúde Bucal e 

Capacidade Funcional em idosos: um estudo longitudinal de base populacional” que tem como 

pesquisador responsável Yan Nogueira Leite de Freitas. 

Essa pesquisa pretende estudar as condições de saúde bucal da população idosa do 

município de Macaíba-RN, e avaliar a relação dessas condições com a capacidade funcional 

desses indivíduos. Os idosos aptos a participarem da pesquisa constituem todos aqueles 

indivíduos com 60 anos ou mais de idade, dependentes ou não e residentes nos domicílios do 

referente município selecionados para a pesquisa. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo, está no fato de que se tem observado uma relação 

entre a saúde bucal da pessoa idosa e a sua capacidade em realizar certas atividades do dia- a-dia. 

Por isso buscamos essa relação nos idosos residentes no município de Macaíba-RN, para que tal 

informação possa trazer benefícios à saúde bucal e geral desses idosos.  

Caso decida aceitar o convite, o senhor(a) será submetido(a) inicialmente a um exame 

odontológico para avaliar suas condições de saúde bucal seguido de uma entrevista sobre suas 

condições sociais e econômicas e da avaliação do seu grau de dependência na realização de 

determinadas atividades diárias.  

Não se espera que o senhor(a) tenha problema algum devido à realização das atividades da 

pesquisa, porque os riscos serão mínimos considerando-se que os dados serão obtidos através de um 

exame clínico visual e um questionário-entrevista.  

O senhor(a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: na realização dos exames 

odontológicos, caso se detecte algum problema, serão tomadas, de acordo com o senhor(a) as 

medidas necessárias para manter a sua saúde bucal. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Yan 

Nogueira Leite de Freitas no telefone: (84) 8813 6933. 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3342 5003, ou através do 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis CEP - 59.012-300; Nata/RN. E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Yan Nogueira Leite de Freitas. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Condições 

de Saúde Bucal e Capacidade Funcional em idosos: um estudo longitudinal de base 

populacional”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.                     

 

 

 

                                                                       POLEGAR DIREITO 

Natal, __________________________. 

                                              

De acordo, 

 

_______________________________    

(Nome em letra de forma) 

 

_______________________________ 

(Participante da pesquisa 
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Compromisso do Pesquisador 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Condições de Saúde Bucal e Capacidade 

Funcional em idosos: um estudo longitudinal de base populacional”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

(Pesquisador 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (CUIDADOR) 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para o senhor(a) participar da pesquisa “Condições de Saúde Bucal e 

Capacidade Funcional em idosos: um estudo longitudinal de base populacional” que tem como 

pesquisador responsável Yan Nogueira Leite de Freitas. 

Essa pesquisa pretende estudar as condições de saúde bucal da população idosa do 

município de Macaíba-RN, e avaliar a relação dessas condições com a capacidade funcional 

desses indivíduos. Os idosos aptos a participarem da pesquisa constituem todos aqueles 

indivíduos com 60 anos ou mais de idade, dependentes ou não e residentes nos domicílios do 

referente município selecionados para a pesquisa. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo, está no fato de que se tem observado uma relação 

entre a saúde bucal da pessoa idosa e a sua capacidade em realizar certas atividades do dia- a-dia. 

Por isso buscamos essa relação nos idosos residentes no município de Macaíba-RN, para que tal 

informação possa trazer benefícios à saúde bucal e geral desses idosos.  

Caso decida aceitar o convite, o senhor(a) será submetido(a) inicialmente a um exame 

odontológico para avaliar suas condições de saúde bucal seguido de uma entrevista sobre suas 

condições sociais e econômicas e da avaliação do seu grau de dependência na realização de 

determinadas atividades diárias.  

Não se espera que o senhor(a) tenha problema algum devido à realização das atividades da 

pesquisa, porque os riscos serão mínimos considerando-se que os dados serão obtidos através de um 

exame clínico visual e um questionário-entrevista.  

O senhor(a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: na realização dos exames 

odontológicos, caso se detecte algum problema, serão tomadas, de acordo com o senhor(a) as 

medidas necessárias para manter a sua saúde bucal. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Yan 

Nogueira Leite de Freitas no telefone: (84) 8813 6933. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3342 5003, ou através do 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis CEP - 59.012-300; Nata/RN. E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Yan Nogueira Leite de Freitas. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e, na condição de responsável/cuidador, autorizo a realização da coleta de 

dados para a pesquisa “Condições de Saúde Bucal e Capacidade Funcional em idosos: um 

estudo de longitudinal de base populacional”, junto ao idoso sob minha responsabilidade ( 

_____________________________________ ). E, autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar 

o idoso sob minha responsabilidade.                      

 

 

 

                                                                       POLEGAR DIREITO 

Natal, __________________________. 

                                              

De acordo, 

 

_______________________________ 

(Nome em letra de forma) 

 

_______________________________ 

(Participante da pesquisa) 
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Compromisso do Pesquisador 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Condições de Saúde Bucal e Capacidade 

Funcional em idosos: um estudo longitudinal de base populacional”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

(Pesquisador) 
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ANEXO III 

    Nº: 

“Condições de Saúde Bucal e Capacidade Funcional em Idosos” 
 

Dados Gerais 

Setor Censitário : _____________________ Situação:______ Pesquisador:__________________________ 

Nome:_____________________________________________ Rua / nº:____________________________ 

 

Características Demográficas e Condições Sócio-econômicas  

1. Sexo:            1-Masc  2-Fem   
 

2. Idade em anos: ________ 
 

3. Escolaridade (anos completos de estudo): _______   
 

4. Estado civil:            1-Solteiro  2-Casado/vive junto  3-Viúvo  4-Desquitado/divorciado 
 

5. A maior parte da sua vida você morou?          1-Capital  2-Interior 
 
6. A maior parte de sua vida você morou?          1- Zona Urbana  2-Zona Rural 

 
7. Qual a sua renda familiar em salários mínimos mensais?  

 
8. Recebe aposentadoria?         1-Sim  2-Não 
 
9. Com quem mora?         1-Sozinho 2-Esposa(o)  3-Esposa (o) + Outros familiares  4-Outros familiares 
 
10. Possui cuidador?          1-Sim 2-Não 
 
11. Nº de pessoas residentes na sua casa?  
 
12. Nº de cômodos? 
 

Condições de Habitação e Saneamento 

 
13. Tipo de construção da moradia:          1-Tijolos  2-Madeira  3-Taipa  4-Outro 
 
14. Reside em casa própria?         1-Sim  2-Não 
 
15. Tipo de piso do domicílio:          1-Cerâmica  2-Cimento  3-Chão/terra batida 

 
16. Presença de água encanada:         1-Sim, dentro de casa  2-Sim, no pátio  3-Não 

 
17. Origem da água usada para beber:           1-Rede pública  2- Industrializada 3-Cisterna/poço   
                                                                          4-Rio/lago/lagoa/açude 
 
18. Tipo de sanitário:         1-Com descarga  2-Sem descarga  3-Casinha/fossa negra  4-Não tem 

 
19. Domicílio conectado à rede de esgoto?           1-Sim  2-Não 

 
20. Possui energia elétrica no domicílio?          1-Sim  2-Não  

 
21. Recebe benefício de algum programa do governo?          1-Sim  2-Não 

 
22. Se sim, qual?            1-Vale-gás  2-Bolsa escola  3-Bolsa família  4-Outros:___________________ 
                                        9- Sem informação 

Densidade 

familiar: 
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Estado geral de saúde 

23. Doenças referidas:___________________________________________________________________.                                                 
                                            

24. Número de doenças para as quais toma algum tipo de medicamento:  
 

25. Tipo(s) de medicamento(s) utilizado(s): ___________________________________________________. 
 
26. Como conseguiu esses medicamentos no último mês?          1- Comprou todos   

                                                                                                 2-Comprou alguns e ganhou outros  
                                                                                                 3-Ganhou todos  9- Sem Informação                                                                                              

27. Quanto gastou na compra desses medicamentos? _______________. 
 

28. Teve alguma queda nas últimas quatro semanas?         1-Sim  2-Não 
 

29. Já teve alguma fratura depois que completou 60 anos?         1-Sim  2-Não  
 

30. O senhor(a) é fumante?          1-Sim  2-Não           
 
31.  Há Quanto tempo fuma?___________________. 
 
32.  Quantos vezes o senhor(a) fuma por dia? 

 
33. Que tipo de cigarro o senhor(a) fuma?        1-Cig. ind. 2-Cachimbo. 3-Cigarro de palha. 4-fumo de rolo. 5-outro 

 
34.  Foi fumante?         1-Sim  2-Não 
 
35. Por quanto tempo fumou?________________________.  
 
36.  Há quanto tempo deixou de fumar?________________________. 
  
37.  Quantos vezes por dia o(a) senhor(a) fumava? 
 
38.  Que tipo de fumo usa(va)?          1-Cigarro ind. 2-Cachimbo. 3-Cigarro de palha. 4-fumo de rolo. 5-outro 
 
39. O senhor(a) bebe (bebida alcoólica)?          1-Sim  2-Não            
 
40.  Há quanto tempo?________________________. 
 
41.  Qual a freqüência?_______________________. (Semanal) 
 
42. Já bebeu?           1-Sim  2-Não                    
 
43. Por quanto tempo bebeu?_______________________. 
 
44. Quantas vezes por semana o senhor(a) bebia? 
  
45. Há quanto tempo o senhor(a) deixou de beber?________________________. 

 

Acesso a serviços odontológicos 

46. O senhor (a) acha que necessita substituir sua prótese?          1-Sim 2-Não 9-Sem informação 
  

47. Qual a ultima vez que visitou o dentista?          1- ≤  6 meses    2- 6 meses ┤ 1 ano    3- 1 ano ┤ 2 anos            
                                                                                  4- Mais de 2 anos  5- Nunca foi ao dentista 
 
48. Qual o tipo de serviço no qual foi atendido?            1-Público  2-Privado  9- Sem informação 
 
49. Esse foi sempre o serviço que você procurou?           1-Sim  2-Não  9- Sem informação 

 
50. Sua área de residência é coberta pela Estratégia Saúde da Família?          1-Sim  2-Não  
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51. Você acha que sua vida mudou nos últimos 5 anos?         1-Melhorou 2-Piorou 3-Nada mudou  9-sem inf 
 

Exame Clínico Intra-Oral 

 
 
 
Uso de prótese 

 

 
 
 
 
 

 
 
Necessidade de prótese 

 
 

Sup Inf 

  

Sup Inf 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Cárie dentária e necessidade de tratamento 

0-Não usa 
1-Uma Ponte Fixa 
2-Mais de P. Fixa 
3-P. Parcial Removível 
4-P. Fixa + Removível 
5-Prótese Total 
9-Sem Informação 

0-Não necessita 
1-Prótese 1 elemento 
2-Mais de um elemento 
3-Combinação de 
Próteses 
4-Prótese Total 
9-Sem Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/16 

11 

26/27 

37/36 

31 

46/47 

  Sangramento 
Gengival 

 
0.Ausência 
1. Presença 
x. excluído 

Cálculo 
Dentário 

 
0. Ausência 
1. Presença 
x. excluído 

Bolsa  
Periodontal 

 
0. Ausência 
1. Presença 
x. excluído 

CPI 

 
0. Ausência 
1. Presença 
x. excluído 

 

 

 

 

 

 

 

PIP 

17/16 

11 

26/27 

37/36 

31 

46/47 

  
0.PIP 0-3 mm 
1.PIP 4-5 mm 
2.PIP 6-8 mm 
3.PIP 9-11mm 
4.PIP 12mm/+ 

    x.Excluído 

Condição Periodontal Alterações de  
tecido mole 

Edentulismo 
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Pares de Dentes em Oclusão 

 
51. Número de pares dentários em oclusão (elementos dentários com antagonistas em oclusão): 
OBS: Marcar os pares de elementos dentários na figura abaixo. 

 
(0) Ausentes             (4) 4 pares                        (8) 8 pares                    (12) 12 pares            (16) 16 pares             
(1) 1 par                    (5) 5 pares                        (9) 9 pares                    (13) 13 pares 
(2) 2 pares                (6) 6 pares                        (10) 10 pares                (14) 14 pares 
(3) 3 pares                (7) 7 pares                        (11) 11 pares                (15) 15 pares 
                                          

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avaliação da DTM 

 

 
 

Sempre (3) Às vezes (2) Nunca (1) 

Você tem dor ou dificuldade para abrir a 
boca? 
 

   

Sua mandíbula “trava” quando você abre ou 
fecha a boca? 

   

Você tem dor de ouvido ou em volta das 
orelhas? 

   

Você tem dor na fronte ou lateralmente a 
ela? 
 

   

Você tem dor na região das bochechas?    

TOTAL  
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Avaliação Quanto à Saliva 

52. Você sente a boca seca durante as refeições? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

53. Você tem dificuldades para engolir os alimentos? 

              1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

54. Você sente necessidade de beber líquidos para conseguir 

engolir alimentos secos? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

55. Você sente pouca quantidade de saliva em sua boca a 

maior parte do tempo? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

56. Você sente a boca seca durante a noite ou assim que 

você acorda? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

57. Você sente a boca seca durante o dia? 

                 1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

58. Você masca chicletes ou chupa balas para aliviar a 

sensação de boca seca? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

59. Você acorda freqüentemente à noite com sede? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

60. Você tem problemas com o gosto dos alimentos? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 

61. Você tem sensação de queimação em sua língua? 

                    1-Sim 2-Não 9-Sem informação 
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Avaliação das Atividades Instrumentais de Vida Diária (Índice de Lawton e Brody) 

 
a) Em relação ao Telefone:  

3 ( ) Recebe e faz ligações sem assistência  

2 ( ) Necessita de assistência para realizar ligações telefônicas  

1 ( ) Não tem hábito ou é incapaz de usar telefone  

 

b) Em relação as viagens:  

3 ( ) Realiza viagens sozinha  

2 ( ) Somente viaja quando tem companhia  

1 ( ) Não tem o hábito ou é incapaz de viajar  

 

c) Em relação a realização de compras:  

3 ( ) Realiza compras, quando é fornecido o transporte  

2 ( ) Somente faz compras quando tem companhia  

1 ( ) Não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras  

 

d) Em relação ao preparo de refeições:  

3 ( ) Planeja e cozinha as refeições completas  

2 ( ) Prepara somente refeições pequenas ou quando recebe ajuda  

1 ( ) Não tem o hábito ou é incapaz de preparar refeições  

 

e) Em relação ao trabalho doméstico:  

3 ( ) Realiza tarefas pesadas  

2 ( ) Realiza tarefa leves, necessitando de ajuda nas pesadas  

1 ( ) Não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos domésticos  

 

f) Em relação ao uso de medicamentos:  

3 ( ) Faz uso de medicamentos sem assistência  

2 ( ) Necessita de lembretes ou assistência  

1 ( ) É incapaz de controlar sozinho o uso de medicamentos  

 

g) Em relação ao manuseio do dinheiro:  

3 ( ) Preenche cheque e paga contas sem auxílio  

2 ( ) Necessita de assistência para o uso de cheques e contas  

1 ( ) Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é incapaz de manusear dinheiro, 

contas...  

 

Classificação: 

( ) Dependência total = < 7 (P25)  

( ) Dependência parcial  > 7 < 21 (>P25 <P100)  

( ) Independência = 21 (P100) 
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Avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária (Índice de Katz) 
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Avaliação do Estado Cognitivo (Mini Exame do Estado Mental Modificado) 

 

 

 


