Braz J Periodontol - June 2013 - volume 23 - issue 02

PREVALÊNCIA DE EDENTULISMO E SITUAÇÃO
PERIODONTAL EM IDOSOS ATENDIDOS NO CURSO DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
(UNIFOR)

Prevalence of edentulism and the periodontal status of elderly assisted in the Course of Dentistry in
the University of Fortaleza (UNIFOR)
Sandro Dias Rocha Mendes Carneiro1, Cassio Martins de Souza2, Guilherme Aguiar Rocha2, Anastácia Leite Jucá Ramalho3,
Maria Vieira de Lima Saintrain4, Danilo Lopes Ferreira Lima5
1

Aluno de Graduação de Odontologia – Universidade de Fortaleza (Unifor).

2

Graduandos em Odontologia – Universidade de Fortaleza (Unifor).

3

Mestre em Psicologia – Universidade de Fortaleza (Unifor), Professora do Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

4

Pós-Doutora em Saúde Coletiva – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Professora do Mestrado em Saúde Coletiva – Universidade de Fortaleza (Unifor)

5

Doutor em Ciências da Saúde- PPGCSA-UFRN, Professor Assistente de Clínica Integrada - Universidade de Fortaleza (Unifor)

Recebimento: 23/03/13 - Correção: 16/05/13 - Aceite: 20/06/13

RESUMO
A saúde bucal do idoso é um dos pontos a serem considerados visto que a demanda desse público na busca
de melhoria de sua condição bucal também tem sido elevada. O objetivo do presente estudo foi avaliar a condição
periodontal e a prevalência de desdentados totais entre idosos atendidos no Curso de Odontologia da Universidade de
Fortaleza-UNIFOR. Foram investigados o Odontograma e o Exame Periodontal Simplificado (PSR) em 500 prontuários.
Destes, 139 (27,8%) eram desdentados totais, tendo sido verificado o PSR em 361 (72,2%) pacientes. Quando avaliados
todos os 2166 sextantes com unidades dentárias, foi identificado com código 0 em apenas 29 (1,3%) sextantes, código
1 em 125 (5,8%), código 2 em 843 (39%), código 3 em 420 (19,4%) e código 4 em 248 (11,4%) sextantes. Pode-se
concluir que a presença de doença periodontal mais avançada encontrada é bem maior que observada no Brasil segundo
dados do SB Brasil 2010. Contudo a presença de pacientes desdentados foi muito menor, o que leva crer que a maior
quantidade de unidades dentárias possibilite uma maior prevalência de periodontite.
UNITERMOS: Idoso, Saúde Bucal, Periodontia. R Periodontia 2013; 23:07-10.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o aumento da população idosa ocorrido nas
últimas décadas fez com que o processo do envelhecimento
venha a ser repensado com relação aos cuidados com a
pessoa idosa. A demanda de políticas públicas de atenção
ao idoso urge, visto que o país não se preparou para esse
aumento que, até certo ponto, pode ser considerado
repentino.
A saúde bucal do idoso é um dos pontos a serem
considerados visto que a demanda desse público na busca
de melhoria de sua condição bucal também tem sido
elevada. A perda dentária é um dos principais problemas
bucais que afetam a pessoa idosa, sendo as doenças
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periodontais uma das causas que levam o idoso a ficar
desdentado (Saintrain & Souza, 2005).
As doenças periodontais, gengivites e periodontites,
afetam uma considerável parcela de indivíduos. Além
da perda dentária, as periodontites estão relacionadas
a condições sistêmicas indesejáveis como infarto agudo
do miocárdio, acidente vascular encefálico isquêmico,
insuficiência renal crônica, pneumonias e diabetes mellitus
(Lima et al. 2004).
Diagnosticar a doença periodontal é dever de todo
cirurgião-dentista. O diagnóstico precoce e tratamento
com terapia de suporte efetivo devem ser realizados para a
promoção da saúde de qualquer indivíduo. O diagnóstico
precoce destas patologias é importante para que haja a
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identificação da doença nos seus estágios iniciais, ainda
reversíveis se o processo estiver restrito aos tecidos gengivais
ou que deixem pequenas sequelas, no caso de perda de
inserção incipiente (Moreira, 2000).
O Exame Periodontal Simplificado (PSR) representa um
método prático, onde o profissional pode monitorar os
pacientes que se apresentam na clínica diária. Esse índice
verifica, por meio de informações básicas, a presença de
alterações periodontais como: sangramento a sondagem,
presença de fatores retentivos de placa, como restaurações
defeituosas, presença de cálculo, aumento da profundidade
do sulco gengival e alterações, como mobilidade e
envolvimento de furca (Moreira, 2000).
Dessa forma, dados que descrevam a saúde bucal do
idoso são necessários para a implementação de políticas
públicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a condição
periodontal e a prevalência de desdentados totais entre
idosos atendidos no Curso de Odontologia da Universidade
de Fortaleza-UNIFOR.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo, do tipo retrospectivo e transversal, avaliou
5.016 prontuários dos pacientes do curso de Odontologia
da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), correspondente a,
aproximadamente, 5% do total de prontuários existentes.
A amostragem aleatória sistemática ocorreu separando-se
os prontuários alocados em prateleiras intercaladas onde
eram incluídos no trabalho somente aqueles pertencentes
às pessoas com idades iguais ou acima de 60 anos e
cujo campo reservado ao Exame Periodontal Simplificado
(PSR) e odontograma estavam preenchidos corretamente,
totalizando 500 prontuários.
Em cada prontuário foram investigados o sexo, idade, a
ausência dentária e o PSR, onde foi considerado com código
0 sextantes que não apresentavam nenhuma alteração

periodontal (hígidos); código 1 os que apresentavam
sangramento gengival à sondagem; código 2 sextantes
que apresentavam fatores retentivos de placa; código 3,
sextantes com profundidade de sondagem entre 3,5 e
5,5mm e código 4 para os sextantes com profundidade de
sondagem acima de 5,5mm. Sextantes com um elemento
dentário foram considerados e a presença de lesão de furca,
recessão gengival acima de 3,5mm e mobilidade ficaram com
o código asterisco (*).
Este projeto de pesquisa foi cadastrado no Sistema
Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa (Sisnep) e
submetido ao Comitê de Ética da Unifor – COÉTICA, tendo
sido aprovado sob parecer número 316/86.
RESULTADOS
Foram avaliados 500 prontuários de pacientes acima de
60 anos, onde 153 (30,6%) eram do sexo masculino e 347
(69,4%) eram do sexo feminino. As idades variaram entre 60
e 83 anos com média 67,7 ± 6 anos. Destes, 139 (27,8%)
eram desdentados totais tendo sido verificado o PSR em 361
(72,2%) pacientes.
Quando avaliados todos os 2166 sextantes com unidades
dentárias, foi identificado com código 0 em apenas 29
(1,3%) sextantes, código 1 em 125 (5,8%), código 2 em 843
(39%), código 3 em 420 (19,4%) e código 4 em 248 (11,4%)
sextantes.
Quando se levou em consideração a presença do código
asterisco (*), observou-se que dos 361 pacientes dentados,
224 (62%) apresentaram, pelo menos, um sextante com lesão
de furca, mobilidade ou recessão acima de 3,5 mm.
Quando retirado os sextantes edêntulos, verificou-se que
1,8% dos pacientes apresentaram periodonto íntegro, 7,5%
apresentaram sangramento, 50,6% cálculo, 25,2% possuíam
bolsas rasas entre 3,5 e 5,5mm e 14,9% bolsas profundas
acima de 5,5 mm.

Tabela 1- Situação periodontal investigada por meio do PSR (códigos 0 a 4), e edentulismo total (ET), divididos por sextante.

1º sextante

2º sextante

3º sextante

4º sextante

5º sextante

6º sextante

Todos

Cod. 0

4(1,1%)

13(3,6%)

2(0,6%)

6(1,7%)

0(0%)

4(1,1%)

29 (1,3%)

Cod. 1

12(3,3%)

34(9,4%)

6(1,7%)

28(7,7%)

26(7,2%)

19(5,3)

125 (5,8%)

Cod. 2

99(27,4%)

122(33,8%)

109(30,2%)

148(41%)

211(58,4%)

154(42,7%)

843 (39%)

Cod. 3

83(23%)

56(15,5%)

74(20,5%)

71(19,7%)

58(16,1%)

78(21,6%)

420 (19,4%)

Cod. 4

50(13,9%)

35(9,7%)

56(15,5%)

31(8,6%)

47(13%)

29(8%)

248 (11,4%)

ET

113(31,3%)

101(28%)

114(31,5%)

77(21,3%)

19(5,3%)

77(21,3%)

501 (23,1%)
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DISCUSSÃO
O PSR é um exame surgido a partir do Índice Comunitário
das Necessidades de Tratamento Periodontal (CPITN) (Ainamo
et al, 1982) que busca diagnosticar a situação periodontal
de um indivíduo por meio de informações básicas, como
sangramento à sondagem, presença de fatores retentivos de
placa, como restaurações defeituosas e cálculo, e presença
de bolsas periodontais sem, entretanto, detalhar tal situação
(Moreira et al., 2000). Embora na Unifor seja realizado o
periograma, onde é avaliada a extensão e a severidade da
doença periodontal, por meio da mensuração da perda de
inserção de todos os dentes com PSR 3, 4 ou com a presença
de asterisco, optou-se pela investigação por meio do PSR pelo
menor número de erros encontrados em seu preenchimento,
fato este detectado pelas rasuras nos periogramas.
Mesmo sendo criticado por muitos, o CPITN/PSR é um
índice válido e bastante utilizado na prática odontológica,
principalmente por se tratar de uma forma rápida e objetiva
de quantificar a doença periodontal. Mesmo sofrendo
modificações em alguns países, muitos estudos utilizam esse
índice com frequência (Miyazaki et al.1991; Baelum et al.
1993;Bamjee et al.1999; Peltola et al. 2004).
Quando avaliada a situação dentária dos idosos
investigados no presente estudo, observou-se uma frequência
de 27,8% desdentados totais. O valor encontrado foi bem
menor do encontrado em recente estudo coorte brasileiro
(SB Brasil 2010), cuja frequência encontrada foi de 50,4%
de pacientes sem nenhuma unidade dentária. Esses índices
variam de entre países e até entre regiões de um determinado
país. Na Malásia, o índice chega a 55,9% (Shamdol et al.
2008) e na cidade de Istambul foi encontrado o edentulismo
em 60% dos idosos investigados (Oskan et al, 2011). Já no
México, em um estudo nacional, o índice encontrado entre
idosos acima de 65 anos foi pequeno em relação aos outros
países em desenvolvimento, com uma prevalência de 30,6%
(Medina-Solís et al, 2008). Em estudo realizado com idosos
institucionalizados na cidade de Fortaleza, a frequência de
idosos desdentados foi de 58,1% (Gaião et al, 2005). Deve
ser considerado que, teoricamente, pessoas que buscam
algum tipo de serviço de saúde bucal são aqueles mais
cuidadosos e preocupados com seu estado de saúde. Como
os idosos examinados na Universidade de Fortaleza foram
buscar sua saúde bucal, o que leva a crer que possuíam
dentes remanescentes, a menor frequência de edentulismo
pode se dar por esse motivo, mesmo que existam serviços de
confecção de prótese total na referida instituição.
Pode-se obser var também uma busca maior por
parte de idosos do sexo feminino do que masculino. Isso
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vem de encontro a estudos realizados sobre a busca de
serviços de saúde por diferentes gêneros, onde diversas
proposições ocorrem sobre tal situação, contudo sem levar
em consideração as particularidades e dimensões que fazem
com que isso ocorra (Figueiredo, 2005). Em contrapartida, um
estudo realizado entre idosos institucionalizados demonstrou
uma participação maior do sexo masculino, possivelmente
pela maior facilidade de socialização do público masculino da
referida instituição (Vasconcelos Filho et al, 2010).
Com relação às condições periodontais também ocorreram
divergências em relação aos dados encontrados no SB Brasil
2010. Quando observada a presença de sangramento (PSR
1), o presente estudo verificou uma média de 7,5% contra
4,1% do Projeto SB Brasil 2010. A força impressa durante a
sondagem pode ser um fator que subestima ou superestima
a presença de sangramento, pois tem ação direta no tecido
gengival (Listgarten, 1979). Quando investigada a presença
de agentes retentivos de placa (PSR 2), o valor encontrado de
50,6% foi bastante superior aos 24,9% do SB Brasil.
Quando verificadas a presença de bolsas rasas (PSR 3)
e bolsas profundas (PSR 4), foram encontrados 25,2% de
pacientes com PSR 3 e 14,9% com PSR 4 no presente estudo.
Já no SB Brasil 2010 os valores ficaram em 17,4% e 3,2%
respectivamente. Essa diferença pode ocorrer devido a um
viés de informação, pois a forma como foram calibrados os
avaliadores pode ter influência no exame e resultado final da
coleta, levando-se em consideração que o presente estudo
abrangeu vários avaliadores não calibrados, em formação
acadêmica e que pode não ter ocorrido a participação do
professor no momento de confirmar o exame. Diferenças
regionais podem caracterizar um viés de seleção visto que
o apresentado pelo SB Brasil 2010 abrange todo o país e o
presente estudo somente a cidade de Fortaleza.
CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a presença de doença periodontal
mais avançada encontrada é bem maior que observada no
Brasil segundo dados do SB Brasil 2010, contudo a presença
de pacientes desdentados foi muito menor, o que leva crer
que a maior quantidade de unidades dentárias possibilite uma
maior prevalência de periodontite.
ABSTRACT
The oral health of the elderly is one of the points to
be considered since the demand of the public in search of
improving their oral condition has also been high. The aim
of this study was to evaluate the periodontal status and
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the prevalence of edentulous among elderly assisted in the
Course of Dentistry in the University of Fortaleza-UNIFOR.
We investigated the dental chart and Periodontal Screening
Examination (PSR) in 500 records. Of these, 139 (27.8%) were
edentulous, so we had PSR of 361(72.2%) patients. When
evaluated all 2166 dental units with sextants with code 0 was
identified in only 29 (1.3%) sextants, code 1 in 125 (5.8%),
code 2 in 843 (39%), code 3 in 420 (19.4%) and 4 code for

248 (11.4%) sextants. It can be concluded that the presence
of more advanced periodontal disease is found much higher
than observed in Brazil second data SB Brazil 2010, however
the presence of edentulous patients was very low, which leads
to believe that the greatest amount of dental units enables
one higher prevalence of periodontitis.

UNITERMS: Elders, Oral health, Periodontics.
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