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RESUMO  

Objetivo: Avaliar a autopercepção de saúde bucal nas dimensões físicas e 

psicossociais, além das dores orofaciais de idosos institucionalizados, 

residentes na zona urbana e zona rural no interior da Paraíba. Método: Estudo 

observacional, transversal, abordagem quantitativa, base populacional e 

amostragem não probabilística por conveniência entre 81 idosos: 27 residentes 

em instituição de longa permanência e os demais pareados por sexo e idade 

entre zona urbana (n=27) e rural (n=27). Utilizaram-se dois questionários já 

validados, um deles o GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index) para 

avaliação da autopercepção da saúde bucal na qualidade de vida e o outro, 

QST/DTM (Questionnaire For Screening Of Patients With Temporomandibular 

Disorders) para as influências das dores orofaciais e os índices de biofilme em 

dente proposto por Silness e Loe e em próteses por Ambjornsen. Resultados: 

Os dados foram estudados mediante uma análise descritiva e inferencial, 

observando-se predominância do sexo feminino (74,1%), sendo 77,8% destes 

nascidos na cidade de Cuité-PB e maior frequência (32,1%) de idade 

apontando para a faixa etária de 60-65 anos. A frequência do GOHAI 

relacionada a alta percepção obteve maior frequência na zona urbana (77,8%) 

e menor frequência (66,7) na zona rural, com p-valor 0,004, mostrando 

diferença estatística entre os locais de moradia. No QST/DTM, todas as 

frequências apontaram a maioria dos indivíduos como não portadores, porém 

com uma relação estatística ligada ao sexo (p=0,007) e a renda (p=0,002). As 

maiores frequências para a análise do biofilme se relacionaram com a 

presença deste em dentes ou prótese, com maior frequência ligada aos 

moradores da zona rural, 84,6%. Conclusão: Houve diferença entre as 

amostras relacionadas a autopercepção e o local de moradia, mostrando os 

idosos com ótima saúde oral relatada, não consistente com a condição clínica 

encontrada, mostrando a secundarização dos problemas de saúde bucal. 

Palavras-chave: Assistência à idosos. Qualidade de vida. Saúde bucal. 

Odontologia geriátrica. Saúde pública. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the self-perception of oral health in the physical and 

psychosocial dimensions, besides the orofacial pain of institutionalized elderly 

people, living in the urban area and rural area in the interior of Paraíba. 

Method: Observational, cross-sectional study, quantitative approach, 

population base and non-probabilistic sampling for convenience among 81 

elderly: 27 residents in a long-stay institution and the other males by age and 

gender between urban (n = 27) and rural (n = 27). Two validated questionnaires 

were used, one of them the GOHAI (Oral Health Assessment Index) for the 

evaluation of self-perception of oral health in quality of life and the other, QST / 

DTM (Questionnaire for Screening of Patients with Temporomandibular 

Disorders) for influences of the orofacial pains and the indices of biofilm in tooth 

proposed by Silness and Loe and in prosthetics by Ambjornsen. Results: The 

data were studied through a descriptive and inferential analysis, with a 

predominance of females (74.1%), 77.8% of whom were born in the city of 

Cuité-PB and a higher frequency (32.1%) of age range of 60-65 years. The 

frequency of GOHAI related to high perception obtained a higher frequency 

between the urban area (77.8%) and lower frequency (66.7) in the rural area, 

with a p-value of 0.004, showing a statistical difference among the dwelling 

places. In the QST / DTM, all frequencies indicated the majority of individuals as 

non-carriers, but with a statistical relation related to gender (p = 0.007) and 

income (p = 0.002). The highest frequencies for the biofilm analysis were 

related to the presence of this in teeth or prosthesis, more frequently linked to 

the inhabitants of the rural area, 84.6%. Conclusion: There was a difference 

between the samples related to self-perception and the place of residence, 

showing the elderly with excellent oral health, not consistent with the clinical 

condition found, showing the secondarily of oral health problems. 

Key words: Old age assistence; Quality of life; Oral health; Geriatric dentistry; 

Public health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O envelhecimento humano é um fenômeno natural, progressivo e 

individual, inerente a todo ser humano, saudável ou não (TRIZE et al., 2014). 

Ciente disso, a saúde da terceira idade deve ser entendida não apenas 

relacionada a aspectos ligados a homeostase geral, mas também de forma 

específica, como os problemas relacionados ao complexo estomatognático, 

que nessa população somam-se às condições associadas ao elevado tempo 

em que estão com esses elementos dentários na boca ou ainda pela 

precariedade da condição bucal encontrada advinda da herança de uma 

odontologia curativa e mutiladora (SILVA et al., 2011; SILVA et al., 2016). 

Estudar as condições de moradia da população idosa é antes de tudo 

analisar o perfil das desigualdades sociais presentes, pois habitação se 

relaciona com qualidade de vida e consegue reproduzir o nível social a qual as 

comunidades estão inseridas (ALVES, CAVENAGHI, 2014). Sendo assim, é 

imprescindível que se estude a territorialidade para que as políticas públicas de 

promoção e prevenção a saúde da pessoa idosa entrem em efetividade 

absoluta (SANTOS et al., 2016). 

A importância da avaliação do componente saúde bucal associado à 

saúde geral se justifica através de índices que avaliam a própria população de 

referência para entender como a perda de dentes, principal problema em 

recorrência dessa população, pode estar relacionado com aspectos de dores 

orofaciais, em consonância aos hábitos e estilos de vida saudáveis, além das 

consequências para a qualidade de vida (COSTA et al., 2010; CAMPOS et al., 

2016; MELO et al., 2016). 

O componente saúde bucal na terceira idade é de extrema importância 

por ser o direcionador de uma série de condições de cunho sistêmico, sendo 

assim, é imprescindível que os cirurgiões-dentistas e demais profissionais 

relacionados aos tratamentos em saúde dessa faixa etária estejam atentos as 

heterogeneidades e complexidades apresentadas por todos os pacientes 

(CARDOSO, LAGO 2011). 

Estudos demonstram que a saúde bucal de idosos institucionalizados 

tem sido negligenciada devido à falta de cuidados prévios ou cuidadores 

capacitados para tal fim e, que a maioria dos idosos, sejam institucionalizados 

ou não, tendem a não procurar o serviço de saúde bucal por acreditarem que 
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não precisam mais se valer de atendimento, agravando a condição e a 

autopercepção de saúde. Esses fatores são componentes subjetivos que 

permitem avaliar o grau de impacto das condições encontradas sobre as 

populações, condição essa que se agrava também nas populações rurais que 

tem acesso limitado a bens e serviços de saúde (CORNEJO-OVALLE et al., 

2013; PESSOA et al., 2016). 

As disfunções temporomandibulares (DTM) e as dores orofaciais 

englobam um conjunto bastante complexo de sinais e sintomas que trazem 

para o cirurgião dentista bastante confusão no diagnóstico, exigindo 

sensibilidade e capacitação para tal (SANTIAGO 2013). Isso ocorre devido ao 

fato dessas alterações geralmente acometerem várias partes inter-relacionadas 

do complexo estomatognático, trazendo consequências não apenas físicas 

(sensação de dor e cansaço articular) como também sociais e psicológicas, 

pois são dores que tendem a cronificação com diminuição da qualidade de vida 

dos pacientes atingidos (OKESON 2013), que em sua maioria tendem a ser 

mulheres de meia idade (41 a 60 anos) (DANTAS et al., 2015; FERREIRA, 

SILVA, et al., 2016).  

Diante disso, este trabalho objetiva-se a fazer uma avaliação das 

condições de saúde bucal autopercebida e clínica, além das condições 

relacionadas as dores orofaciais de idosos em três condições distintas de 

moradia, buscando relações entre os locais de moradia e a situação de saúde, 

além das relações destas com os dados sociodemográficos, de forma que se 

conheça as características da população em estudo para que haja um 

direcionamento efetivo das políticas públicas de saúde a esta faixa etária, para 

que os serviços em saúde sejam extremamente efetivos e de resolução 

oportuna. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar a autopercepção de saúde bucal, além das condições clínicas e de 

dores orofaciais de idosos residentes em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), na zona urbana e na zona rural de uma cidade 

no interior da Paraíba. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterização da amostra quanto as condições de saúde bucal 

autopercebida e clínica e a Disfunção Temporomandibular (DTM), em 

relação aos locais de moradia e a aspectos sociodemográficos; 

 Analisar a associação entre saúde bucal autopercebida, presença de 

DTM, condição clínica bucal e os locais de moradia; 

 Analisar a associação entre saúde bucal autopercebida, presença de 

DTM, condição clínica bucal e as características sociodemográficas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL  

 Seguindo uma tendência mundial que aponta para processos de 

transição demográfica, a população brasileira vem acompanhando essa 

mudança, que é caracterizada pela diminuição dos índices de mortalidade e 

aumento da expectativa de vida (atrelados ao avanço da medicina e aos 

cuidados em saúde). seguido de diminuição dos índices de natalidade e 

fecundidade. Além disso, tem-se observado um menor número de filhos por 

família, fazendo com que se produzam importantes mudanças no processo da 

estrutura etária dessas famílias, principalmente pelo aumento da população 

idosa, modificando também o perfil de doenças de maior ocorrência nessa faixa 

etária (WHO, 2015).  

 O processo de envelhecimento vem associado a necessidade de 

revisitar políticas públicas perante os desafios que estão ocorrendo, 

principalmente os que necessitam de maior suporte a população idosa (WHO, 

2015), assumindo a noção de equidade proposta e defendida desde a Reforma 

Sanitária Brasileira e continuada com o nosso Sistema Único de Saúde. Para 

tanto, é necessário que se desenvolvam meios de investimento no sistema de 

saúde enquanto resposta as novas necessidades produzidas pela transição 

demográfica (MIRANDA et al., 2017). 

 Não apenas a transição demográfica, mas também a epidemiológica 

advindo da urbanização acentuada das cidades, com invasão de áreas de 

florestas para construção de casas, modificou o perfil de inúmeras doenças 

conhecidas e tratáveis. Essa mudança trouxe consigo outros agravos ainda em 

fase de tratamento, ocasionando na população em processo crescente de 

envelhecimento o aumento da ocorrência de doenças crônicas tratáveis, 

demandando do Estado maior investimento em saúde para o tratamento das 

doenças e dos indivíduos em particular (MYRRHA et al., 2014). 

 Investir em saúde, desde a sua promoção, é essencial para que se 

produzam hábitos de vida saudáveis, fundamentais para reduzir o 

aparecimento principalmente de doenças crônicas (MENDES et al., 2012), 

tendo em vista que, viver mais e de maneira não saudável, produz maior 

demanda de tempo e gasto com serviços de saúde. Esta situação é apontada 
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por alguns autores como um dos principais despreparos do serviço público de 

saúde, que exige não apenas ações pontuais, porém coordenadas para um 

público que vem aumentando em número no Brasil, que trás consigo 

demandas específicas e precisa de respostas oportunas (JAVIQUE et al., 2013;  

MIRANDA et al., 2017). 

3.2 CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

A moradia tem status de direito humano desde 1948, com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Posteriormente este 

conceito ampliou-se a denominação de moradia adequada, sendo não apenas 

um teto e quatro paredes, mas um lar incluído em uma comunidade que 

ofereça as mínimas condições dignas de qualidade de vida para os seus 

residentes (SANTOS et al., 2016). 

A condição habitacional é um dos fatores que conseguem perpassar as 

desigualdades sociais presentes em qualquer comunidade, além de estar 

fortemente ligado a qualidade de vida (ALVES, CAVENAGHI, 2014), tanto que 

na VIII Conferência Nacional de Saúde no Brasil foi possível fortalecer o 

conceito ampliado de saúde, ratificado na Constituição Federal (1988), 

trazendo moradia como um dos fatores determinantes/condicionantes dos 

níveis de saúde de uma população. O direito e a defesa da moradia estão 

presentes não apenas em leis nacionais, mas também em várias constituições 

estaduais e leis orgânicas municipais (SANTOS et al., 2016).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010) demonstra a 

desigualdade brasileira no quesito moradia, ao apontar uma pequena parcela 

de brasileiros proprietários de mais de um domicílio ou de domicílios com 

grande extensão de terra e baixa densidade de moradores, ao ponto que a 

grande maioria da população reside em moradias não próprias ou insuficientes 

para a densidade de moradores presentes. Demonstra ainda que, dos quase 

200 milhões de brasileiros residentes no país, apenas 30 milhões destes 

compõem a população rural, apesar da extensa faixa de terra desabitada que o 

Brasil possui.   

Um dos problemas associados aos déficits de moradia, não apenas no 

Brasil, são os inúmeros avanços no campo social, que fazem com que as 

pessoas se organizem nos mais diversos conceitos de família, muitas destas 
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formadas por uma única pessoa morando em uma grande área de terra, 

fazendo com que a concentração de espaço seja desigual (PEREIRA 2010). 

Diante disso, temos o problema associado a terceira idade. Muitas das 

vezes os familiares moram em grandes centros urbanos, passam o dia 

trabalhando fora, moram longe do trabalho, não possuem condições financeiras 

ou de estrutura familiar para destinar um cuidador para o idoso em condição de 

saúde especial. Dessa forma, acabam destinando-o as instituições de longa 

permanência para idosos, criando, na maioria das vezes, mais um problema 

que irá se unir para inferir negativamente na qualidade de vida daquele idoso, 

devido a maioria das ILPI não terem as condições adequadas de atendimento e 

cuidados especializados (ALVES, CAVENAGHI 2014). 

 

3.2.1 O idoso e a qualidade de vida em relação a moradia 

 A lei Nº 10.741 (Estatuto do idoso), de 1 de outubro de 2003, regula os 

direitos assegurados as pessoas maiores de 60 anos, na qual em seu 

parágrafo 2 e 3, assegura que todos os idosos gozam dos mesmos direitos 

fundamentais de todos os seres humanos, competentes ou não, sendo 

obrigação da família, comunidade, sociedade e Poder Público a efetivação de 

todos os direitos, com liberdade e dignidade (BRASIL, 2003) 

 No capítulo IX, Art. 37, há condições específicas sobre o local de 

habitação, para que o idoso possa envelhecer com qualidade de vida também 

em relação ao seu local de moradia. Nessa mesma lei é demonstrado que deve 

haver uma porcentagem específica de domicílios fornecidos através de 

programas assistenciais do governo federal, próprios para a aquisição de 

indivíduos da terceira idade (BRASIL, 2003). 

  Certos estados brasileiros, como São Paulo e Paraíba, já possuem 

programas específicos de habitação para a população idosa, que busca a 

valorização da dignidade e manutenção da qualidade de vida através do direito 

seguro de morar (FREIRE, JUNIOR 2017).  

 A própria percepção dos idosos mostra que o envelhecer é um acúmulo 

de experiências e, torná-las o mais saudável possível é objeto a ser 

conquistado para que se tenha uma velhice saudável, mesmo com as 

limitações inevitáveis que vão acontecendo com o progredir da idade fazendo 
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com o que o idoso venha a não se abater com os limites impostos pelo 

envelhecimento (BRAGA et al., 2015).  

Quando o idoso encontra a sua autonomia, ele vai em busca de novos 

referenciais de vida e este pode ser encontrado através da construção de uma 

moradia independente. Porém, deve-se ter cuidado nessa população devido a 

tendência ao isolamento social e atitudes depressivas. Deve-se sempre buscar 

incluir o idoso num aspecto de vida em que ele se sinta confortável, 

independentemente do local de moradia ao qual esteja inserido, desde que 

tenha acesso a todos os serviços básicos e não viva em nenhuma situação de 

privação (MYRRHA et al., 2014). 

 

3.2.2 Perfil e condições de vida dos moradores de instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI): 

 Devido as mudanças nas estruturas sociais, sejam em termos de 

organização das famílias ou mesmo impostas pelas condições de trabalho, a 

estrutura familiar tende a sofrer intensas modificações que podem ser refletidas 

na falta de aproximação dos parentes e na capacidade de manutenção das 

reais necessidades dos idosos com o progredir da idade. Esse fato pode gerar 

uma situação de desprezo e abandono, levando muitos a encerrarem as suas 

vidas em instituições de longa permanência (MARTINS, GUIMARÃES 2017). 

 A mais importante condição que leva os familiares a utilizarem os 

serviços das ILPI é a grande necessidade de cuidados específicos que 

aparecem com a senescência, principalmente pela diminuição da capacidade 

funcional. Muitas vezes surge a responsabilidade pelos cuidados dos próprios 

familiares, mas o desgaste físico, emocional e também financeiro, levam os 

parentes a buscarem a internação dos idosos. Em certos casos, são os 

próprios idosos os responsáveis pela sua internação voluntária, por 

acreditarem que representam um peso na estrutura familiar e não se sentirem 

confortáveis em demandarem de cuidados que mudem a rotina tradicional da 

família (VELOSO et al., 2016). 

 Instituições de longa permanência são espaços coletivos para moradia, 

principalmente, de pessoas acima dos 60 anos de idade nas diversas 

condições socioeconômicas, física, cognitivas e de saúde. Antigamente era 

associado ao abandono por terem em sua origem um aspecto filantrópico 



18 
 

 

associado, porém, depois das inúmeras normas e resoluções que definem o 

seu funcionamento, representam atualmente, em sua grande maioria, espaços 

para descanso e cuidados específicos. As ILPIs brasileiras são regulamentadas 

pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 283, de 26 de setembro de 

2005, da ANVISA, principalmente no que diz origem aos seus aspectos físicos, 

estruturais e organizacionais (ALVES et al., 2017). 

 Os cuidados mínimos prestados nas ILPI associados a moradia, higiene, 

lazer, tratamentos de saúde e cuidados no viver, leva a produção nos idosos de 

sensação de satisfação e contentamento, como se essas condições, básicas 

na vida de qualquer cidadão, fossem o suprimento necessário da falta que 

tantos tiveram durante toda a vida. Um dos fatores mais importantes para a 

aceitação na vida em uma instituição tem se configurado pelo contato físico 

com os cuidadores e os profissionais de saúde, pois carinho e amor é na 

maioria das vezes privação na vida desses idosos (RIBEIRO et al., 2012; 

OLIVEIRA, ROZENDO 2014). 

 Um quesito importante associado as doenças crônicas, alterações 

psicológicas, situação social e condições de saúde bucal, são as mudanças 

nutricionais importantes que acontecem nos idosos, aumentando a 

susceptibilidade a infecções e a redução do componente qualidade de vida. 

Dessa forma, o atendimento multiprofissional e integrado se faz necessário 

para um envelhecer de maneira saudável, diminuindo os gastos com 

medicações e internações (SILVA et al., 2015).  

3.3 SAÚDE BUCAL NA TERCEIRA IDADE 

 Um dos desafios predominantes no cuidado a terceira idade é que 

quanto mais as pessoas envelhecem, mais elas tendem a se tornar diferentes 

umas das outras, exibindo complexidades que exigem dos profissionais de 

saúde e das políticas públicas manobras assertivas que diagnostiquem e 

tratem com exatidão os problemas dessa faixa etária, pois são grandes 

consumidores de tempo e dos serviços de saúde. Ciente disso, todos os 

profissionais de saúde, incluindo também os cirurgiões-dentistas, devem ter o 

pleno domínio das condições e especificidades deste grupo, para planejar e 

executar ações que tenham como fim o restabelecimento ou a manutenção do 

componente saúde (CARDOSO, LAGO 2011). 
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 Esse componente vai além da boca e relaciona todo o complexo 

estomatognático, associado a inúmeras condições sistêmicas que interferem 

na homeostase geral do paciente geriátrico, devido as prioridades e 

necessidades inerentes a esta faixa etária. Deve-se salientar que, além da 

melhoria da saúde geral, um sorriso harmônico, agradável e sem dor, contribui 

positivamente para o aumento da autoestima e do convívio social (SOUZA et 

al., 2010; VON-USLAR et al., 2011). 

 No paciente geriátrico são comuns mudanças e o cirurgião-dentista deve 

estar atento a todas elas para diagnosticar e prevenir os principais agravos. Há 

aumento da porosidade dos ossos dos maxilares e redução da vascularização, 

fazendo com que os elementos dentários possam ser perdidos de maneira 

mais facilmente, prejudicando também os tratamentos reabilitadores. Há 

diminuição do fluxo salivar, facilitando o aparecimento de doenças fúngicas e 

de lesões cariosas, além de alterações no paladar e dificuldades de deglutição. 

A disposição das fibras do ligamento periodontal se tornam mais irregulares, 

facilitando a infiltração bacteriana e a instalação de doenças periodontais, 

dentre tantas outras condições que merecem atenção especial no momento da 

anamnese (VACAREZZA et al., 2010; SANTOS et al., 2013; MALHEIROS et 

al., 2016). 

 As condições de saúde bucal permitem inferir relações com a situação 

de vida e a condição sistêmica dos pacientes, sendo assim, a tomada de 

decisões precisa ser compartilhada de forma multidisciplinar e multiprofissional, 

para que haja direcionamento dos tratamentos a serem aplicados (BARBOSA, 

2011). 

 Os dados da maior pesquisa epidemiológica em saúde bucal a nível 

nacional, a Pesquisa Nacional em Saúde Bucal - SBBrasil (2010) mostra que, 

para a faixa etária analisada de 65 a 74 anos, apenas 0,2% da população 

analisada está livre de cárie, sendo o CPO-d médio (índice de dentes cariados, 

obturados ou perdidos) no valor de 27,53, com os maiores índices apontando 

para as regiões Nordeste e Centro-Oeste, onde no Norte temos praticamente o 

dobro de cárie de raiz do que a região Sudeste. A grande maioria (90,5%) dos 

idosos não entraram nos índices que avaliam doença periodontal por não terem 

dentes suficientes para o exame, em contrapartida, 63,1% usavam próteses 

para restabelecimento funcional do sistema estomatognático. 
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 Artigos que tratam sobre a percepção em saúde, relacionam a falta do 

cuidado com a não percepção desses pacientes em observar a necessidade do 

cuidado, mesmo que existam programas específicos e direcionados (VON-

USLAR et al., 2011), principalmente quando falamos em saúde bucal. Isso 

ocorre pois as pessoas tem a ideia de que, perder os dentes ao longo da idade, 

é fator natural, sem se esquecer que essa perda além de interferir em todo o 

componente sistêmico, altera até o foco nutricional, por modificar a solidez e 

consistência dos alimentos que antes eram ingeridos (RIBEIRO et al., 2012). 

Quando se compara a necessidade real de tratamento com a autopercebida, 

normalmente a real aparece com valores maiores do que a autopercebida, 

devido ao fato dos pacientes geriátricos subestimarem os seus problemas de 

saúde bucal em comparação a outras condições sistêmicas (NASCIMENTO et 

al., 2015).   

 Estudos que relacionam o local de moradia com a situação de saúde 

bucal, mostram que os indivíduos residentes em ILPI apresentam sua saúde 

bucal mais fragilizada em comparação aos que moram em casa com seus 

familiares ou tem total dependência para realizar as tarefas diárias sozinho. 

Isso pode ser demonstrado pelo fato de que, muitas das ILPI no Brasil, não tem 

cuidadores suficientes para a quantidade de residentes ou não recebem o 

número de profissionais de saúde necessários para todos os cuidados básicos 

essenciais (KURIHARA et al., 2013; SILVA et al., 2016; GUTHS et al., 2017; 

SILVA et al., 2017).  

3.4 DORES OROFACIAIS 

 As disfunções temporamandibulares (DTM) e as dores orofaciais 

compreendem um conjunto complexo de sinais e sintomas clínicos que exigem 

do cirurgião dentista sensibilidade e capacitação para o diagnóstico e 

tratamento dessa condição (SANTIAGO 2013). São distúrbios que acometem 

os músculos mastigatórios, articulação temporomandibular (ATM) e outras 

estruturas associadas (dentes, ligamentos, vasos e nervos) ao complexo 

estomatognático que se mostram em situações patológicas através de dores, 

ruídos na articulação e desvios na função mandibular, com fortes influências 

em fatores psicossociais e psicológicos devido a multifatorialidade da condição 

(OKESON 2013). 
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 A ATM é uma das articulações mais complexas do corpo humano por 

ser móvel, ter bastante força de pressão para corte dos alimentos, permitir 

movimentos em duas direções (rotação e translação), ligar a mandíbula ao 

crânio e ter uma série de estruturas dependentes associadas a este complexo. 

Diante disso, é necessário uma relação harmoniosa para um adequado 

equilíbrio neuromuscular (TORRES et al., 2012). 

É comum as dores orofaciais cronificarem, diminuindo a qualidade de 

vida desses pacientes com impactos sociais negativos, tanto nas atividades de 

lazer, quanto laborais (FERREIRA et al 2014). 

 Os sinais e sintomas podem aparecer em qualquer etapa do 

desenvolvimento clínico dos pacientes, sendo bastante específicos ou 

derivarem de dores reflexivas, na qual as pesquisas tendem a trazer as 

mulheres de 41 a 60 anos, sem outros distúrbios sistêmicos, como o grupo 

mais propenso a desenvolverem ou serem diagnosticadas com esta condição 

na anamnese clínica do consultório odontológico. Além disso, na maioria das 

vezes, a dor de origem dental vem como queixa principal, que posteriormente é 

diagnosticada como algum distúrbio de funcionalidade da ATM. (DANTAS et 

al., 2015; FERREIRA, SILVA, et al., 2016).  

 As pesquisas epidemiológicas tendem a demonstrar o perfil geral do 

paciente acometido por essa condição, porém o diagnóstico e o tratamento 

adequado ainda se apresentam mais efetivo quando a anamnese é feita em 

ambiente apropriado e de maneira individualizada, trazendo todo o histórico de 

vida e de condições associadas ao paciente (TORRES et al., 2012). 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO  

O presente estudo faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Avaliação 

dos sintomas musculoesqueléticos e da saúde bucal de idosos em três 

cenários distintos”. Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, 

com abordagem quantitativa, de base populacional, realizado no município de 

Cuité-PB. 

 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO  

A amostra constituiu-se de maneira não probabilística, por conveniência, 

entre todos os idosos institucionalizados (n=27) na Instituição de longa 

permanência para pessoas idosas (ILPI), localizada em Cuité-PB, na qual 

comparou-se as variáveis do estudo com a mesma quantidade de idosos 

pertencentes a zona urbana e zona rural do referido município.  

Segundo dados do IBGE de 2010,  a cidade de Cuité-PB está localizada 

no semi-árido paraibano e conta com aproximadamente 20 mil habitantes, com 

aproximadamente 15% da população tendo 60 anos ou mais. A ILPI utilizada 

para coleta dos dados é a única do município, funciona de maneira privada e 

também através de doações e conta com uma ótimo estrutura física, funcional 

e empregatícia, tendo em vista que tem cuidadores ativos durante o dia e noite, 

além de técnicos de enfermagem, médicos e dentista quando necessários 

exames e outras condições que necessitem de mão de obra especializada. 

Figura 1 – Vista dos dormitórios individuais da ILPI 
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Figura 2 – Vista dos dormitórios coletivos, enfermaria e restaurante da ILPI 

 

Figuras 3 e 4 - Área recreativa e fisioterápica da ILPI 

 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é encontrar associações entre 

os locais de moradia dos idosos analisados, foi feito o pareamento entre sexo e 

idade para se ter um comparativo mais fidedigno entre as populações 

analisadas, de maneira que elas se assemelhassem de alguma forma, 

diminuindo a possibilidade de vieses. Desta forma, houveram três grupos, 

compostos por 27 idosos pertencentes a ILPI, 27 idosos pertencentes a zona 

rural e 27 idosos pertencentes a zona urbana do município de Cuité-PB.  

Inicialmente foram selecionados e entrevistados todos os idosos, sem 

nenhuma exceção, institucionalizados na ILPI, posteriormente os idosos da 

zona urbana e zona rural foram pareados em relação ao sexo e idade aos 

institucionalizados, selecionando-os através de busca ativa nas unidades 

básicas de saúde do município, nos dias de atendimento específico (hiperdia) 

ou nas casas com a ajuda dos agentes comunitários de saúde. 
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Os idosos da ILPI que não conseguiam se comunicar por motivos 

funcionais ou problemas de voz, foi solicitada a ajuda do cuidador específico, 

não havendo danos com relação as respostas da autopercepção em saúde 

bucal, tendo em vista que eles foram entrevistados e conseguiam se expressar, 

o cuidador foi essencial apenas para a interpretação do modo de se comunicar 

destes idosos. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos nesse estudo os idosos que conseguiam entender e 

responder aos questionários e estavam dentro dos parâmetros relacionados ao 

pareamento sexo/idade aos da ILPI, sendo excluídos os que estavam fora 

desse perfil. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FACISA/UFRN (no 

parecer 2.116.337) e todos os participantes leram e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO A). 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

As avaliações foram realizadas em um único contato com os idosos, no 

período compreendido entre julho e agosto de 2017, na forma de entrevistas 

através de questionários específicos e validades, além de exame odontológico 

intraoral, de forma individualizada e em local reservado para não haver 

constrangimentos, coletando dados acerca de informações referentes a saúde 

bucal autopercebida, condição clínica e dores orofaciais.  

Para os exames odontológicos não houve calibração prévia ou análise 

em estudo piloto e todos eles foram realizados por um único pesquisador. 

Primeiramente, procedeu-se a coleta com todos os idosos residentes no 

período na ILPI localizada na cidade de Cuité-PB e, em seguida, a coleta deu-

se nas unidades básicas de saúde de diversas regiões da zona urbana e rural 

da mesma cidade após pareamento por sexo e idade com os indivíduos 

residentes na ILPI. 
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4.5.1 Coleta de dados referente a autopercepção em saúde bucal: 

 “GOHAI” (Geriatric Oral Health Assessment Index) (CARVALHO et al., 

2013): O índice GOHAI permite avaliar a autopercepção de saúde bucal 

através de 12 questões divididas nas dimensões físicas (padrão de 

mastigação), psicossociais (preocupação com saúde oral, satisfação, 

insatisfação, aparência, autoconsciência sobre saúde oral e contato social) e 

dor/desconforto (uso de medicação), com respostas variando entre 1, 2 e 3 

(sempre, algumas vezes e nunca, respectivamente). Ao final, realiza-se a soma 

das 12 respostas para obtenção do valor final e, dessa forma, quanto mais 

prevalente a categoria de respostas “sempre” ou número 1, mais baixa é a 

autopercepção e piores as condições de saúde bucal, sendo o contrário 

referente a questão inversa. Ficando para fins de análise estatística, seguindo 

Atchison e Dolan (1990) a divisão entre três rótulos, levando o número um, 

quando a soma for abaixo de 30, com baixa autopercepção da sua qualidade 

de saúde bucal, dois quando a soma for de 30 a 33 com moderada 

autopercepção e o número três quando a soma for de 34-36, com elevada 

autopercepção de saúde bucal. Devido a porcentagem baixa em algumas 

análises e para que os dados fossem analisados de maneira mais consistente, 

optou-se por uma recategorização dos dados. Para isso, utilizaram-se apenas 

as rótulas 1 para baixa percepção da sua qualidade em saúde bucal e 2 para 

alta percepção em saúde bucal, unindo os valores referentes a “moderada” e 

“alta” na mesma categoria. 

  

4.5.2 Coleta de dados referente a dores orofaciais:  

“QST/DTM” (Questionnaire For Screening Of Patients With 

Temporomandibular Disorders) (PAIVA, 2013): índice traduzido, validado e 

resumido para o português para diagnóstico e acompanhamento de disfunções 

temporomandibulares que é composto por 5 questões, com três alternativas de 

respostas “sempre”, “as vezes” e “nunca”, no qual são atribuídos os valores 3, 

2 e 1, respectivamente, em questões relacionadas a situações atribuídas a 

dores, desconforto ou alterações na articulação temporomandibular e face. 

Para análise estatística utilizamos os valores de 1, quando a soma dos 

resultados oscilava entre 7 e 15, sendo o paciente portador de algum grau de 
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disfunção temporomandibular (DTM) e 2 quando a soma apresentava-se entre 

5 e 6, paciente não portador de DTM;  

 

4.5.3 Coleta de dados referente a condição clínica em saúde bucal: 

O exame odontológico intraoral aconteceu com o idoso e examinador 

sentados, este contando com o auxílio de espátulas de madeira descartáveis e 

sob iluminação natural para verificação do índice de biofilme após coloração 

com fucsina básica em dentes, proposto por Silness e Loe (1964). Essa análise 

classifica o dente em escores (0 – sem biofilme, 1 – fina camada, 2 – região 

gengival ao terço médio e 3 – abundante), após exame nas 4 faces (vestibular, 

distal, mesial e lingual) dos dentes em questão (16, 12, 34 36, 32 e 44). Em 

seguida, os escores são somados e divididos pelo número de dentes 

examinados, sendo atribuídos valores finais de 1, quando a média dos valores 

encontrados está entre 0 e 0,5 (biofilme ausente) e 2 com a média de 0,6 a 3 

(biofilme presente). O índice de biofilme em próteses, proposto por Ambjornsen 

et al (1982), classifica em escores (0 – sem biofilme, 1 – 0 a 25% das regiões 

cobertas, 2 -  25 a 50%, 3 – 50 a 75% e 4 – 75 a 100%) em 5 regiões 

delimitadas (papila incisiva, dois tuber da maxila e duas áreas laterais). Para 

efeitos de análise, nestes índices foi atribuído o valor 1 quando a soma estava 

entre 0 e 2 (biofilme ausente) e 2 quando a soma está entre 3 e 20 (biofilme 

presente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Análise do biofilme em dentes após a coloração com a fucsina básica 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram analisados por análise descritiva e inferencial através do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20. Foram 

realizados os testes de normalidade através do Kolmogorov-smirnov 

encontrando que todas as variáveis apresentavam distribuição não normal. A 

análise descritiva das variáveis categóricas foi realizada por frequências.  

Prosseguiram-se aos testes de inferências estatísticas. Para a avaliação da 

saúde bucal autopercebida, clínica e da DTM em relação aos locais de 

moradia, usou-se o teste de Qui-quadrado e para a análise de associação 

destas com os dados sócio-demográficos preferiu-se o teste exato de Fischer, 

devido a amostra reduzida em alguns casos. Foi adotado um nível de 

significância de 5% (α<0,05) para a hipótese nula. 

 

5 RESULTADOS 

 Dentre os 81 idosos avaliados no estudo (27 ILPI – instituição de longa 

permanência, 27 ZU – zona urbana, 27 ZR – zona rural), 63 (77,8%) deles 

eram naturais da cidade de Cuité-PB, com predominância maior pelo sexo 

feminino 60 (74,1%) e maior prevalência de idade entre os idosos de 60-65 

anos (32,1%). 51,9% destes tinham uma renda de dois a cinco salários 

mínimos e 54,3% moravam com seus companheiros. A descrição detalhada 

está apresentada na tabela 1. 
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Tabela 1 Caracterização sociodemográfica da amostra (n=81) 

Variáveis (%) 

Idade 

          60-65 

          66-70 

          71-75 

          76-80 

           > 80 

 

32,1 

17,3 

17,3 

13,5 

19,8 

Local de origem 

Cuité (PB) 

Outros locais 

 

77,8 

22,2 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

74,1 

25,9 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo      

         2 a 5 salários mínimos 

 

48,1 

51,9 

Situação conjugal 

Sem companheiro (a) 

        Com companheiro (a) 

 

45,7 

                               54,3 

 

Quanto a associação entre “QST_DTM”, “GOHAI”, as condições clínicas 

representadas pelo BIOFILME em dentes e próteses totais e as variáveis 

sociodemográficas, observa-se uma maior diferença entre o sexo masculino 

(p=0,007*) e renda superior a 2 salários mínimos (p=0,002*). A análise 

detalhada está apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 Associação dos dados sociodemográficos com as variáveis de saúde bucal clínica, 
autopercebida e DTM 

  GOHAI 

n(%) 

  QST/DTM 

n(%) 

  BIOFILME

DENTES 

n(%) 

  BIOFILME

PRÓTESE 

n(%) 

 

 Baixa Alta p-valor Portador Não-

portador 

p-valor Pres. Aus. p-

valor 

Pres. Aus. p-

valor 

SEXO   0,30   0,007*   0,20   1,0 

M 12(32,4) 9(20,5)  12(46,2) 9(16,4)  5(62,5) 6(31,6)  1(20,0) 6(20,7)  

F 25(67,6) 35(79,5)  14(53,8) 46(83,6)  3(37,5) 13(68,4)  4(80,0) 23(73,3)  

IDADE   0,06   0,869   0,58   0,47 

60-65 9(24,3) 17(38,1)  10(38,5) 16(29,1)  6(75,0) 8(42,1)  3(60,0) 7(24,1)  

66-70 5(13,5) 9 (20,5)  3(11,5) 11(20,0)  0(0,0) 4(21,1)  0(0,0) 5(17,2)  

71-75 5(13,5) 9(20,5)  4(15,4) 10(18,2)  1(12,5) 2(10,5)  2(40,0) 7(24,1)  

76-80 9(24,3) 2(4,5)  4(15,4) 7(12,7)  1(12,5) 3(15,8)  0(0,0) 5(17,2)  

>80 9(24,3) 7(15,9)  5(19,2) 11(20,0)  0(0,0) 2(10,5)  0(0,0) 5(17,2)  

RENDA   0,82   0,002*   0,41   0,15 

1 SM 17(45,9) 22(50,0)  6(23,1) 33(60,0)  4(45,0) 6(31,6)  0(0,0) 11(37,9)  

2-5 SM 20(54,1) 22(50,0)  20(76,9) 22(40,0)  4(50,0) 13(80,4)  5(100) 18(62,1)  

COR   0,33   0,143   1,00   0,28 

BRANCO 30(81,1) 30(68,2)  23(88,5) 37(67,3)  7(87,5) 16(84,2)  3(60,0) 21(72,4)  

NEGRO 2(5,4) 7(15,9)  1(3,8) 8(14,5)  0(0,0) 2(10,5)  0(0,0) 5(17,2)  

PARDO 5(13,5) 7(15,9)  2(7,7) 10(18,2)  1(12,5) 1(5,3)  2(40,0) 3(10,3)  

GOHAI – índice de autopercepção da saúde bucal na qualidade de vida; QST_DTM – índice de 
dores orofaciais para diagnóstico de DTM. BIOFILME – índice que avalia a quantidade de placa 
bacteriana aderida aos dentes e prótese total (PT). 
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Tabela 3 – Associação da condição de saúde bucal autopercebida, clínica e DTM com os 
locais de moradia. 

 
GOHAI – índice de autopercepção da saúde bucal na qualidade de vida; QST_DTM – 
índice de dores orofaciais para diagnóstico de DTM. BIOFILME – índice que avalia a 
quantidade de placa bacteriana aderida aos dentes e prótese total (PT). 
 

Na tabela 3 são apresentados os dados referentes à associação entre o 

local de moradia e as variáveis independentes do estudo. Observou-se 

associação entre o local de moradia e autopercepção de saúde, medida pelo 

GOHAI (p=0,004*), como pode ser visto em detalhes na tabela abaixo, com 

maiores frequências de alta percepção na zona urbana e baixa percepção na 

zona rural. 

É interessante que se perceba nas tabelas 2 e 3, quando se trata da 

variável BIOFILME, seja em dentes ou em próteses, a amostra não completa o 

n=27 em cada grupo, pois os participantes deveriam ter dentes ou próteses 

totais superiores para serem avaliados clinicamente quanto a essa variável. 

Dessa forma, apenas os participantes que respondiam a essas condições 

VARIÁVEIS          LOCAL DE   
MORADIA 

VALOR X2 p-valor 

 ZONA URBANA 

n (%) 

ILPI   

n (%) 

ZONA RURAL  

n (%) 

  

GOHAI    10,846 0,004* 

Alta percepção 21 (77,8) 14 (51,9) 9 (33,3)   

Baixa Percepção 6 (22,2) 13 (48,1) 18 (66,7)   

QST/DTM    0,113 0,945 

Portador 9 (33,3) 8 (29,6) 9 (33,3)   

Não Portador 18 (66,7) 19 (70,4) 18 (66,7)   

BIOFILME GERAL    4,160 0,125 

Placa ausente 6(22,2) 4(50,0) 4(15,4)   

Placa presente 21(77,8) 4(50,0) 22(84,6)   

BIOFILME DENTES    3,431 0,180 

Placa ausente 1 (20,0) 4 (57,1) 3 (20,0)   

Placa presente 4 (80,0) 3 (42,9) 12 (80,0)   

BIOFILME PRÓTESE    3,197 0,202 

Placa ausente 5 (22,7) 0 (0,0) 0 (0,0)    

Placa presente 17 (77,3) 1 (100,0) 11 (100,0)   
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participaram dessa análise e, por isso, a existência de um “n” reduzido em 

alguns casos. 

              

6 DISCUSSÃO 

Este estudo transversal analisou a percepção de saúde bucal, condição 

de saúde bucal e dores orofaciais relacionada às condições sociodemográficas 

e de moradia de idosos em três condições distintas, os institucionalizados e os 

residentes em suas próprias casas na zona urbana e rural.  

 Compreender a condição de saúde bucal dos idosos e as percepções à 

ela relacionadas são importantes a medida que permite o direcionamento de 

políticas públicas de saúde à terceira idade. Com isso, é possível observar 

como eles avaliam suas necessidades, afim de que possam vir a melhorar o 

seu estado de saúde e sua qualidade de vida, por serem uma faixa etária 

extremamente consumidora dos serviços públicos de saúde (MANFREDINI et 

al., 2012; NOGUEIRA et al., 2017). 

 De acordo com a Federação Dentária Internacional (FDI 1982), é 

estimado que pelo menos 50% dos idosos entre 65 e 79 anos (público alvo 

desse estudo) tenha pelo menos 20 dentes funcionais na boca, dado esse que 

não foi encontrado no presente estudo, pois no índice de biofilme em dentes, 

que utilizava 6 dentes índices, apenas 1/3 da amostra final (27 participantes – 

visível no índice BIOFILME DENTES) conseguiram ser avaliados, refletindo o 

acesso limitado a serviços odontológicos e a prática da odontologia curativa e 

mutiladora ao qual a grande maioria desses idosos foram submetidos no 

decorrer de suas vidas.  

 A autopercepção de saúde pode nos direcionar e ser fator premonitor da 

necessidade de cuidados, dessa forma, acredita-se que a autopercepção e as 

condições clínicas de saúde bucal encontradas sejam diretamente 

proporcionais (LIMA et al., 2013). Porém, isto não foi encontrado no nosso 

estudo, pois os valores encontrados para o índice “GOHAI” apresentaram 

frequências altas de autopercepção da sua qualidade de saúde bucal, 

principalmente na zona urbana (77,8%), sendo um contribuinte positivo. 

Concomitante a isso, encontramos que, em 75% (61 dos 81 da amostra total) 

dos idosos que entraram nos índices de avaliação do biofilme, seja em dentes 

ou em prótese, 77,8% dos moradores da zona rural e 84,6% dos moradores da 
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zona urbana apresentaram valores indicativos da sua presença. Esse resultado 

é semelhante a tantos outros de diferentes estudos que mostram índices de 

autopercepção positiva, porém, associados a condições clínicas de saúde 

bucal em péssimo estado. Isso pode ser observado no SBBRASIL 2010 

(BRASIL, 2012) e por Lima et al., 2013, onde encontraram valores positivos de 

autopercepção associados a altos índices de edentulismo. Além disso, 

Nogueira et al., 2017, mostraram que 75% dos idosos consideraram sua saúde 

bucal como ótimo ou boa ao ponto que desses, 95,7%, tinham um ou nenhum 

dente. 

Os resultados de autopercepção positiva e condições clínicas não 

favoráveis contrariam estudos que afirmam que a autopercepção pode 

contribuir para a orientação e planejamento de serviços de natureza 

odontológica (GOMES, COUTO 2014; CARVALHO et al., 2016), pois, mesmo 

diante de condições clínicas precárias, a autopercepção se mostrou positiva. 

Esse fato pode ser explicado em razão de a maioria dos idosos (e também os 

cuidadores e familiares) tenderem a secundarizar as suas condições bucais em 

relação a outros problemas de cunho sistêmico, fazendo com que não 

percebam ou subestimem a sua saúde bucal (CORNEJO-OVALLE et al., 2013; 

WARMLING et al., 2016).  

A autopercepção positiva em saúde bucal pode ainda ser explicada de 

acordo com o estudo de Rigo et al., 2015, onde os autores concluíram que, 

aspectos emocionais relacionados a moradia e dignidade de sobrevivência, 

estão fortemente associados aqueles que relatam alta satisfação com sua 

qualidade de vida. Sendo assim, se esses aspectos se encontram de forma 

satisfatória, as outras condições também tendem a ser avaliadas como tal. 

Dessa forma, quando se observam os valores para o índice “GOHAI” dos 

moradores da ILPI, percebe-se que há uma frequência maior (51,9%) da alta 

autopercepção da qualidade de saúde bucal, associada justamente ao 

ambiente de cuidado e conforto que os moradores são submetidos como é 

relatado na literatura. 

 O índice “GOHAI” para autopercepção de saúde bucal mostrou diferença 

significativa na comparação entre os três locais de moradia (p=0,004), com 

uma maior frequência de “alta percepção” atribuída a zona urbana (77,8%) e 

uma maior frequência de “baixa percepção” atribuída a zona rural (66,7%). 
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Esses resultados são consistentes com o estudo de Figueiredo et al., 2016, 

que, ao comparar comunidades rurais e urbanas, concluíram que os moradores 

da zona rural tinham piores índices de saúde bucal devido à falta de 

assistência dos serviços e tratamentos básicos, não apenas odontológicos. 

Não houve diferença estatística com relação a essa variável e as condições 

sociodemográficas analisadas.  

 Levando-se em consideração a odontologia precária, curativa e 

mutiladora que esses idosos foram submetidos, a maioria dos sinais e sintomas 

de origem odontológica são passados desapercebidos, podendo estar a dor e a 

funcionalidade orofacial também em segundo plano. Isso foi observado por 

meio do índice “QST/DTM”, em que, para todos os locais de moradia, as 

maiores frequências foram atribuídas aos “não-portadores” de dor orofacial e 

algum grau de DTM, não havendo diferença estatística significante nesse 

quesito. Porém, encontramos uma diferença significativa quando comparamos 

com o sexo e a renda. Nos homens houve um maior relato de condições que 

permitiram classificá-los como portadores, com um p-valor de 0,007. Já as 

pessoas que apresentaram maior renda, de 2 a 5 salários mínimos, também 

foram as marcadas como maior significância a serem portadores de DTM, com 

um p-valor de 0,002. 

 Com relação ao sexo, fica mais claro que os homens apresentaram 

maior frequência a serem portadores de DTM, pois segundo o estudo de Brito 

et al., 2016, os homens tendem a procurar menos os serviços de saúde que as 

mulheres, porém, quando procuram estes tendem a apresentar condições de 

saúde em piores condições que elas. Já em relação a renda, é observado 

também em outros estudos (ANDRADE et al., 2013; CHIAVEGATTO-FILHO et 

al., 2015), que a renda é fator contribuinte para as pessoas procurarem mais os 

serviços de saúde, fazendo com que o diagnóstico nesse tipo de paciente seja 

mais fácil, devido a simples procura. 

 Mesmo a maioria dos estudos (JEREZ-ROIG et al., 2016; GUTHS et al., 

2017; PEREIRA et al., 2017) que analisam populações institucionalizadas 

mostrarem que elas se compõem de um grupo com indivíduos em condições 

de saúde mais frágeis, entre todas as variáveis estudadas a única que mostrou 

diferença estatística entre os locais de moradia foi o “GOHAI”. Esse fato pode 

ser explicado pelo caráter funcional da instituição analisada. A ILPI em estudo 
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conta com cuidadores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

estudantes de enfermagem e nutrição a disposição diária e constante dos 

institucionalizados, tendo um cuidado frequente com a saúde da população 

residente. 

Esse estudo mostrou a vulnerabilidade da condição de saúde bucal a 

qual os idosos, independente de serem institucionalizados ou residentes em 

suas casas na zona urbana ou rural, estão sujeitos, fazendo com que as 

políticas de saúde bucal possam ser reorientadas e melhores pensadas para 

manter o foco no real problema e na manutenção da saúde bucal de forma 

adequada. 

Apesar das limitações que podem ser encontradas em um estudo 

transversal, como a falta de relações causa-efeito, assim como pela amostra 

reduzida do estudo, acreditamos que as variáveis analisadas podem ser 

representativas para as condições encontradas e direcionadoras de programas 

que contemplem a saúde bucal do grupo em questão, tendo em vista que o 

número de práticas educativas em um modo geral tende a se consolidar 

apenas entre crianças e grávidas (BOTTAN et al., 2016; MENDES et al., 2017). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve diferença estatística entre as amostras relacionadas com 

autopercepção e o local de moradia, com piores índices apontando para a zona 

rural, assim como em relação aos componentes clínicos. As dores orofaciais 

avaliadas não se relacionaram com os locais de moradia, com diferença apontada 

apenas entre a renda e o sexo.  

Acredita-se  ser  necessário um estudo de  causa-efeito para que sejam 

encontradas as  reais condições que trazem as vulnerabilidade das condições 

encontradas, principalmente com relação no que se refere aos moradores da zona 

rural, onde foram encontrados os piores índices, tanto com relação a saúde bucal 

autopercebida, quanto clínica. 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS 
MUSCULOESQUELÉTICOS E DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM TRÊS 
CENÁRIOS DISTINTOS  
Pesquisador: Marcelo Cardoso de Souza Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 67837317.8.0000.5568 
Instituição Proponente:Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 2.116.337 
 
Apresentação do Projeto: 

A pesquisa propõe uma avaliação dos aspectos socioeconômicos, condições 

musculoesqueléticas, condições de higiene oral, influência da saúde oral na 

qualidade de vida e o diagnóstico e acompanhamento de disfunções 

temporomandibulares, para analisar as condições de saúde encontradas e 

correlacioná-las com o tipo de cuidado que está sendo prestado a este grupo. 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, com abordagem 

quantitativa, de base populacional. 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO GERAL 
Avaliar os sintomas musculoesqueléticos e as condições de saúde bucal de 

idosos em três cenários distintos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar sintomas musculoesqueléticos de idosos institucionalizados, da zona 

urbana e da zona rural; 

• Avaliar a saúde bucal e Disfunção Temporomandibular (DTM) de idosos 

institucionalizados, da zona urbana e da zona rural; 

• Correlacionar os dados de saúde bucal e DTM com sintomas 

musculoesqueléticos; 
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• Comparar os sintomas musculoesqueléticos, as condições de saúde bucal e 

DTM em idosos institucionalizados, da zona urbana e da zona rural. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

RISCOS: Segundo o pesquisador, a previsão de riscos é mínima. A coleta de 

dados se fará por meio de questionários e exames odontológicos. É estimado 

um tempo de 60 minutos para a realização dos procedimentos, e o idoso 

poderá interrompe-los a qualquer momento, caso sinta-se desconfortável. Os 

exames odontológicos são não invasivos e a solução corante a ser utilizada é 

atóxica. 

BENEFÍCIOS: O pesquisador e sua equipe oferecerão orientações de saúde 

aos participantes. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um projeto de relevância científica, bem fundamentado, com 

objetivos claros e metodologia coerentemente descrita para o fim a que se 

destina. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos de apresentação obrigatória encontra-se em consonância com os 

preceitos da Resolução CNS n°466/2012 e recomendações deste Comitê de 

Ética. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as pendências foram atendidas a contento. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início 

da mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP FACISA deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos 

relevantes que alterem ocurso normal do estudo. 
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4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP FACISA deverão conter 

junto uma Carta deEncaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa 

do que esteja sendo apresentado. 

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP 

FACISA deverá ser comunicado,estando os motivos expressos no relatório 

final a ser apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a 

outra com o sujeito depesquisa. 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se 

obrigatório a rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa 

ou seu responsável e pelo pesquisador. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 
Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas do 
Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_907453.pdf 

22/05/2017 
16:08:04 

 Aceito 

Outros formulariomodificado.doc 22/05/2017 
16:07:32 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Projeto 
Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

PROJETOmodificado.doc 22/05/2017 
16:05:35 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

MODIFICADOTCLE.doc 22/05/2017 
16:05:07 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Outros CARTAaoCEP.doc 22/05/2017 
16:04:43 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Outros anuenciasecretariadesaude.pdf 24/04/2017 
20:36:26 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Outros anuenciaILPI.pdf 24/04/2017 
20:35:41 

Marcelo 
Cardoso de 

Aceito 
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Souza 

Outros Confidencialidade.pdf 24/04/2017 
12:30:42 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Folha de Rosto folharosto.pdf 24/04/2017 
12:29:39 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Outros Compromissoetico.doc 22/04/2017 
15:29:42 

Marcelo 
Cardoso de 
Souza 

Aceito 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 
SANTA CRUZ, 13 de Junho de 2017 
 

 

Assinado por: 
Thaiza Teixeira Xavier Nobre 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO DOS 

SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS E DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS 

EM TRÊS CENÁRIOS DISTINTOS” que tem como pesquisador responsável o 

Professor Marcelo Cardoso de Souza. 

Esta pesquisa pretende avaliar os sintomas de dores relacionados aos 

músculos e aos ossos, e as condições de saúde da boca de idosos em três 

locais diferentes: Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), zona 

rural e zona urbana da cidade de Cuité - PB. 

Os motivos que nos leva a fazer este estudo é comprovar a diferença 

dos sintomas de dores nos músculos e ossos e da saúde da boca dos idosos 

nesses três lugares diferentes. 

Caso você decida participar da pesquisa, a sua assinatura neste termo 

indicará a sua aceitação e participação, para resposta aos três questionários e 

ao exame na boca. Que dependendo onde você se encontre, pode ocorrer na 

ILPI ou em unidades de saúde da zona urbana ou rural. As perguntas serão 

feitas em um lugar isolado, apenas com o pesquisador e o participante, que 

ficarão sentados, de frente a uma janela com iluminação do sol para depois ser 

realizado o exame na boca, que contará com espátulas de madeira descartável 

e um corante de boca que não apresenta nenhum risco a saúde. 

Durante a realização das entrevistas, a possibilidade de risco é mínima, 

pois as respostas aos questionários já serão suficientes para alcançarmos os 

resultados. Na avaliação da boca, caso você engula o líquido que colore os 

dentes, se engasgue e/ou sinta mal gosto durante o exame isso será 

minimizado ao ser oferecido um copo de água e o líquido ingerido não fará mal 

algum.  

Pode acontecer algum desconforto psicológico durante a aplicação dos 

questionários e será minimizado através de aconselhamento ou suspenção da 

entrevista que será realizada em uma sala reservada para minimizar o risco de 

constrangimento durante a avaliação. A avaliação do início ao final dura cerca 
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de 60 minutos. Caso ocorra desconforto mais grave, você será acompanhado 

pelo pesquisador responsável até o serviço de saúde mais próximo.  

Como benefício direto, você receberá orientações de saúde específicas 

de acordo com as suas condições avaliadas e se necessário, será direcionado 

para o tratamento de alguma condição mais preocupante encontrada no 

momento dos exames e entrevistas. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita sob responsabilidade do 

pesquisador principal. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para o pesquisador Professor Marcelo Cardoso de Souza, celular: (84) 

98190-1919. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar sua autorização, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão mantidos em segredo e 

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 Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA), telefone 3291-6953. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a 

outra com o pesquisador responsável Professor Dr. Marcelo Cardoso de 

Souza. 
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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 "AVALIAÇÃO DOS 

SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS E DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS 

EM TRÊS CENÁRIOS DISTINTOS”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Cuité - PB, ___/___/____ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 
participante 
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APÊNDICE B - Questionários padronizados utilizados na coleta de dados 
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1 GERIATRIC ORAL HEALTH ASSESSMENT – GOHAI 

 

1. Nos últimos 3 meses diminuiu a quantidade de alimentos ou mudou o tipo de 

alimentação por causa dos seus dentes? 

2. Nos últimos 3 meses teve problemas para mastigar alimentos? 

3. Nos últimos 3 meses teve dor ou desconforto para engolir alimentos? 

4. Nos últimos 3 meses mudou o seu modo de falar por causa dos problemas 

da sua boca? 

5. Nos últimos 3 meses sentiu algum desconforto ao comer algum alimento? 

6. Nos últimos 3 meses deixou de se encontrar com outras pessoas por causa 

da sua boca? 

7. Nos últimos 3 meses sentiu-se satisfeito ou feliz com a aparência da sua 

boca? 

8. Nos últimos 3 meses teve que tomar medicamentos para passar a dor ou o 

desconforto da sua boca? 

9. Nos últimos 3 meses teve algum problema na sua boca que o deixou 

preocupado? 

10. Nos últimos 3 meses chegou a sentir-se nervoso por causa dos problemas 

na sua boca? 

11. Nos últimos 3 meses evitou comer junto de outras pessoas por causa de 

problemas na boca? 

12. Nos últimos 3 meses sentiu os seus dentes ou gengivas ficarem sensíveis a 

alimentos ou líquidos? 

 

CARVALHO, C.; MANSO, A. C.; ESCOVAL, A.; SALVADO, F.; NUNES, C. 

Tradução e validação da versão portuguesa do Geriatric Oral Health Assessment 

Index (GOHAI). Rev Port Saúde Pública. v. 31, n. 2, p. 166-172, 2013. 
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2 QUESTIONÁRIO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - QST/DTM 

 

 

 

  Sempre 

(3) 

Às vezes 

(2) 

Nunca  

(1) 

01 Você tem dor ou dificuldade 

para abrir a boca? 

  

02 Sua mandíbula “trava” quando 

você abre ou fecha a boca? 

   

03 Você tem dor de ouvido ou em 

volta das orelhas? 

   

04 Você tem dor na fronte ou 

lateralmente a ela? 

   

05 Você tem dor na região das 

bochechas? 

   

 

 

Portador de DTM= 7 a 15 pontos 

 

Não portador de DTM = 5 a 6 pontos 

 

 

 

 

 

PAIVA, A. M. F. V. Construção e validação de questionário para triagem de 

pacientes com disfunção temporomandibular (QST/DTM). 2013. 78 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Pós Graduação em Ciências da Saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

 

 

 



56 
 

 

3 ÌNDICE DE BIOFILME EM DENTES E PRÓTESES 

 


