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Abstract This study aimed to investigate the association between socioeconomic and behavioral
factors, general health, oral health, and plaque
accumulation and oral mucosa condition outcomes in the elderly. This is a cross-sectional study
conducted from 2004 to 2005 with 785 elderly
dwellers of the city of Carlos Barbosa (RS), Brasil. We used questionnaires to collect socioeconomic, behavior and health status data. The physical
examination of the oral structures comprised the
Mucosal-Plaque Index proposed by Henriksen
(MPS). A higher prevalence of moderate/severe
plaque accumulation was observed in the elderly
group, in less educated male elderly. The use of full
upper dentures and income under one minimum
wage were protective factors for moderate/severe
plaque accumulation. Only the variables of the
first block of the conceptual structure, male gender
(OR = 2.13; 95% CI 1.26-3.61) and lower education (OR = 1.37; 95% CI 1.06-1.78) remained associated with an unacceptable MPS score. The findings suggest that, as per MPS, less educated male
elderly are more likely to have poor oral health.
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Resumo O objetivo deste estudo foi investigar a
associação entre fatores socioeconômicos, comportamentais, saúde geral, saúde bucal e os desfechos
de acúmulo de placa e condição de mucosa bucal
em idosos. Este estudo transversal, conduzido entre
2004 e 2005, incluiu 785 idosos de Carlos Barbosa,
RS. Questionários foram utilizados para coleta de
dados socioeconômicos, comportamentais e estado
de saúde. O exame físico das estruturas bucais e o
Índice de Mucosa e de Placa de Henriksen (MPS)
foram utilizados para categorizar os desfechos.
Observou-se maior prevalência de acúmulo de
placa moderado/grave entre os idosos mais velhos,
do sexo masculino e com menor escolaridade. O
uso de prótese dental total superior e renda de até
1 salário mínimo foram fatores de proteção para
acúmulo de placa moderado/grave. Apenas as variáveis do primeiro bloco da estrutura conceitual,
sexo masculino (OR = 2,13; IC95% = 1,26-3,61)
e menor escolaridade (OR = 1,37; IC95% = 1,061,78) permaneceram associados como risco à presença de escore inaceitável do MPS. Os achados
sugerem que idosos do sexo masculino e com menor escolaridade têm maior chance de saúde bucal
precária, conforme o MPS.
Palavras-chave Envelhecimento, Saúde bucal,
Mucosa bucal, Fatores socioeconômicos

TEMAS LIVRES FREE THEMES

Associação entre fatores socioeconômicos, comportamentais,
saúde geral e condição da mucosa bucal em idosos

3663

Oliveira MB et al.

3664

Introdução
O envelhecimento é um processo fisiológico e
heterogêneo, que pode predispor o indivíduo a
patologias, como as lesões e infecções bucais, que
frequentemente resultam da interação de diversos fatores como: uso de próteses dentais, microrganismos, nutrição, alterações hormonais e
redução do fluxo salivar1-3. Variáveis socioeconômicas como a educação, renda, gênero4, a rede de
apoio social e depressão5-7 também parecem estar
associados a condição de saúde bucal dos idosos.
Além disso, algumas doenças crônicas e neurodegenerativas podem comprometer as práticas em
higiene bucal e dificultar o acesso aos serviços
odontológicos, incrementando o impacto sobre
os agravos em saúde bucal8-11.
Os agravos bucais mais frequentes nos idosos são a cárie dental, doença periodontal, perda dentária e edentulismo, associadas a doenças sistêmicas, medicamentos e uso de próteses
dentais12,13. O levantamento de saúde bucal realizado no Brasil no ano de 2010 revelou que a
população de idosos apresentava os piores indicadores de saúde bucal, com alta prevalência de
edentulismo, quando comparados aos demais
grupos etários avaliados14. Estudos realizados em
diferentes países também sugerem que as lesões
da mucosa oral são comuns em idosos, estando
associadas a fatores comportamentais e uso de
medicamentos15-18.
Os Determinantes Sociais de Saúde (DSS)
expressam a relação entre as condições de vida,
trabalho, fatores sociais, econômicos, culturais,
étnico, psicológicos e comportamentais de pessoas ou de grupos da população e sua condição de
saúde19. Esse fato ressalta a importância do estudo destes fatores e sua potencial influência sobre
a qualidade de vida das populações. Entretanto,
no Brasil, estudos que investiguem a associação
entre DDS e alterações de mucosa bucal em idosos ainda são escassos.
Com base no exposto, é necessária maior
compreensão da influência dos determinantes
sociais nas condições de saúde bucal da população idosa, para que se identifiquem fatores associados e ocorra um planejamento de ações de
saúde bucal mais contextualizadas e resolutivas
para esta população, visando melhorias na qualidade de vida. Nossa hipótese é que a pior condição de saúde bucal em idosos está relacionada
a piores fatores socioeconômicos, comportamentais, saúde geral e psicológicos. Assim, o objetivo
deste estudo foi investigar a associação entre esses fatores e a presença de alterações na mucosa

e acúmulo placa bacteriana na cavidade bucal de
idosos vivendo na comunidade.

Metodologia
O presente estudo transversal analítico foi realizado com uma amostra de idosos independentes
com 60 anos ou mais, entre os anos de 2004 e
2005, na cidade de Carlos Barbosa, Rio Grande
do Sul, Brasil. Do registro municipal de 2.167 idosos, 22 foram considerados inelegíveis por residirem em casa de repouso. Foi realizado o cálculo
para amostras aleatórias simples, considerando o
percentual da variável de interesse de 50%, erro
amostral de 3% e nível de confiança a 99% e uma
taxa de perda de 11,5%, resultando num tamanho
amostral igual a 1106 indivíduos. Constatou-se
na triagem inicial que 9 idosos haviam falecido, 1
havia se mudado para outro município e 113 não
foram encontrados. Entre os 983 contatados, 13
estavam acamados, 1 pessoa estava hospitalizada
e 97 recusaram-se participar do estudo. Assim,
872 pessoas participaram do estudo inicial, sendo
que 785 completaram o protocolo analisado no
presente estudo (Figura 1).
As entrevistas dos participantes ocorreram
previamente aos exames bucais, realizados em
consultórios odontológicos das Unidades Básicas
de Saúde do Município. Este estudo apenas foi
iniciado após a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Todos os participantes foram informados
sobre os objetivos e procedimentos do estudo e
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
As variáveis socioeconômicas e demográficas foram: idade (em anos, para fins de análise
categorizada em quartis), sexo, localização da residência (zona urbana ou rural), estado marital
(casado, viúvo, outros), renda individual mensal
(em salários mínimos, categorizada em ≤ 1 salário mínimo ou > 1 salário mínimo), escolaridade
(categorizada em < 4 anos, 4 anos ou > 4 anos de
ensino formal completados). Informações sobre
condições de saúde e comportamento em saúde
incluíram a quantidade de medicamentos prescritos utilizados (não usava, usava apenas 1, usava
2 ou mais), comorbidades (possuía até 1 doença
ou ≥ 2 doenças, conforme relato de diagnóstico
médico), uso de cigarros no momento da coleta de dados (sim ou não), sintomas de depressão
de acordo com a Escala de Depressão Geriátrica
(sem sintomas ou com sintomas de depressão),
informações sobre condição protética superior e

Figura 1. Modelo teórico conceitual utilizado no estudo.

Saúde bucal:
. Condições protéticas
. Fluxo salivar.

Variáveis Desfechos
Condições de saúde
Comportamentos em saúde
Variáveis de Exposição
Determinantes primários
Exógena

Idade

Recursos disponíveis:
. Renda.

. Escovação dental
. Tabagismo

Estado Geral:
. Medicamentos
. Comorbidades
. GDS
Fatores sociodemográficos:
. Gênero, Local de residência, Estado
civil, Escolaridade.

inferior (sem prótese, prótese parcial removível,
prótese fixa, prótese fixa e parcial removível ou
prótese total), fluxo salivar em repouso (em ml/
min), escovação dental diária (mais de 2 vezes, 2
vezes, menos de 2 vezes).
Os exames clínicos foram realizados por dois
examinadores experientes e previamente treinados. O coeficiente Kappa intra e inter examinadores, respectivamente 0,98 e 0,97, foi verificado
para o Índice MPS antes do estudo, indicando
ótima concordância e replicabilidade. Os exames
clínicos foram realizados com os indivíduos sentados em cadeira odontológica usando luz artificial. A inspeção intrabucal foi realizada com a
ajuda de espelho bucal. As próteses foram removidas da boca, de modo que a inspeção de toda
cavidade bucal do indivíduo fosse possível.
A presença e tipo de prótese dental foram
registrados para maxila e mandíbula. Foi utilizado o Índice de Mucosa e de Placa de Henriksen
(MPS), que fornece uma rápida avaliação geral
da saúde bucal do indivíduo, observando o grau
de inflamação da mucosa e da quantidade de placa bacteriana ao redor dos dentes e próteses20. A
mucosa foi pontuada de acordo com o aspecto
clínico usando a seguinte numeração: 1 - Aparência normal da mucosa da gengiva e palato;
2 - Ligeira inflamação, com áreas levemente vermelhas e/ou hipertrofia/hiperplasia da gengiva e/
ou áreas levemente vermelhas na mucosa do palato; 3 - Inflamação moderada, com áreas marcadamente vermelhas e hipertrofia/hiperplasia da
gengiva, que sangra facilmente quando aplicada
pressão, e/ou grandes áreas marcadamente vermelhas do palato (1/3 ou mais), áreas marcadamente vermelhas e inflamadas na mucosa bucal
e outras regiões fora do palato, ulceração causada por prótese, hiperplasias fibrosas vermelhas e
inflamadas causadas por prótese; 4 - Inflamação
grave, com vermelhidão severa e hipertrofia/hiperplasia da gengiva, sangramento gengival espontâneo, granulações marcadas no palato, áreas que facilmente se rompem, inflamadas e que
sangram sob pressão de prótese dentária quando
inserida na cavidade bucal. O índice de placa foi
baseado em aspectos clínicos de acúmulo de biofilme na cavidade bucal (sobre próteses e dentes)
utilizando os seguintes critérios: 1 - Sem placa
claramente visível; 2 - Pequenas quantidades de
placa visível; 3 - quantidades moderadas de placa
visível; 4 - Quantidades abundantes de placa confluente. O escore MPS é constituído pela soma da
pontuação dos escores de mucosa e da placa, variando de 2 a 8. O MPS é classificado como bom
ou aceitável quando entre 2 e 4, como inaceitável
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quando entre 5 e 6, e como muito precário quando entre 7 e 8. Neste estudo foi utilizada uma
pontuação de 5 ou maior para definir inaceitável/
precário. Para efeito de calibragem neste estudo,
foi utilizado um manual ilustrado contendo 25
fotografias a cores produzido no Setor de Gerontologia na Faculdade de Odontologia da Universidade de Oslo, Noruega20.
A coleta da saliva não estimulada seguiu os
critérios propostos por Navazesh21. A coleta iniciou-se instruindo o participante para que a
saliva fosse engolida, em sequência solicitou-se
ao participante que deixasse o volume de saliva
acumular na boca sem estimulação causada pelos movimentos orofaciais. Após 5 minutos, os
participantes expectoravam em um tubo coletor
graduado. O fluxo salivar em repouso foi expresso em ml/min e os valores < 0,1 ml/min foram
considerados hipossalivação22.
Para análise dos dados, um modelo teórico
foi elaborado com base na estrutura conceitual
proposta por Andersen e Davidson23. O Modelo
utilizado no presente estudo foi constituído por
quatro blocos. O primeiro bloco é mais distal em
relação ao desfecho, sendo formado pela variável
Exógena Idade (igual ou maior que 60 anos). O
segundo bloco está relacionado aos determinantes primários, contendo as variáveis de características pessoais predisponentes (gênero, local de
residência, estado civil, escolaridade) e recursos
disponíveis (renda). O terceiro bloco, intermediário, em relação ao desfecho, relaciona-se ao
comportamento de saúde bucal, com as seguintes
variáveis: escovação dental e tabagismo. O quarto
bloco é o mais proximal ao desfecho e refere-se
às condições de saúde bucal, representadas pelas
variáveis: estado de saúde geral (quantidade de
medicamentos, comorbidades, GDS), e saúde
bucal (condições protéticas, fluxo salivar). Os
desfechos avaliados foram caracterizados pela
presença de alterações na mucosa e placa bacteriana na cavidade bucal, por meio do índice MPS.
Foram analisados separadamente os desfechos MS, PS, e MPS, sendo que o MS e o PS
foram categorizados em ausente ou leve (escores
1 e 2) e moderado ou severo (escores 3 e 4), e
o escore MPS foi categorizado para MPS entre 1
e 4 (aceitável) ou MPS entre 5 e 8 (inaceitável/
péssimo). Para análise bivariada, o teste Quiquadrado e a medida Odds Ratio (OR) com respectivo intervalo de confiança a 95% (IC95%)
foram utilizados para verificar a associação entre
as variáveis de exposição, enquadradas em três
grupos principais (socioeconômicas, comportamento de saúde e saúde bucal), e os desfechos

(MS, PS, MPS). Com o objetivo de reduzir o viés
de confundimento, foi realizado o procedimento
de análise multivariada através da regressão logística, utilizando a abordagem hierarquizada, na
qual foram incluídas no modelo as variáveis que
apresenta valor de p menor que 0,10 na análise
bivariada, obtendo-se a medida OR ajustada. Os
testes foram realizados através do Software SPSS
(versão 18.0). O nível de significância estabelecido foi de 5% (p < 0,05).

Resultados
A idade média dos idosos foi de 68, 3 ± 6,6 anos,
sendo a maioria do sexo feminino (62,5%), casados (71,3%) e não fumantes (74,1%). A maior
parte residia na zona rural (52,0%), completou 4
anos de estudo (40,4%) e possuía renda inferior
ou igual a um salário mínimo (61,9%).
A Tabela 1 expressa a distribuição percentual das variáveis referentes aos determinantes
primários entre as categorias dos índices MS, PS
ou MPS. Observou-se que as faixas etárias avaliadas apresentaram diferenças estatisticamente
significantes apenas para o índice PS (p = 0,01), a
maioria idosos com escore de PS ausente ou leve
apresentava idade igual ou menor que 67 anos,
enquanto que 54,6% dos idosos classificados
na categoria moderado ou severo possuía idade
igual ou superior a 68 anos. Constatou-se também diferenças estatisticamente significantes na
distribuição da variável sexo para o índice PS (p
= 0,001), os homens representavam 48,3% do escore moderado ou severo de PS, e apenas 25,6%
do escore ausente ou leve. A renda menor ou
igual a um salário mínimo apresentou frequência
estatisticamente mais elevada no escore moderado ou severo (p = 0,01). Observou-se também
um percentual maior de idosos com escolaridade
menor que a 4ª série no grupo de PS moderado
ou severo (47,8%; p = 0,002). Para o índice MPS,
constatou-se que um percentual estatisticamente
maior (p < 0,05) de homens (44,5%) e de idosos
com escolaridade menor que a 4ª série (47,6%)
no grupo classificado como inaceitável. Não houve diferenças estatisticamente significantes na
distribuição dos determinantes primários para
os grupos de escore de MS.
A análise da frequência das variáveis referentes à saúde geral e bucal entre as categorias dos
escores de MS, PS ou MPS está sumarizada na
Tabela 2. Não houve diferenças estatisticamente
significantes entre as condições de saúde avaliadas e o índice MS. Entretanto, observaram-se di-

247 (43,8%)

> Salário mínimo
Escolaridade
> 4ª. série
223 (39,6%)

< 4ª. série

92 (42,4%)

75 (34,6%)

50 (23,0%)

83 (38,1%)

135 (61,9%)

6 (2,8%)

53 (24,3%)

159 (72,9%)

97 (44,5%)
121 (55,5%)

133 (61,0%)
85 (39,0%)

54 (24,9%)
51 (23,5%)
61 (28,1%)
51 (23,5%)

0,36

0,18

0,48

0,22

0,12

0,39
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96 (30,4%)

1

151 (47,8%)

164 (35,4%)

69 (21,8%)

113 (35,8%)

203 (64,2%)

11 (3,5%)

74 (23,3%)

232 (73,2%)

155 (48,9%)
162 (51,1%)

164 (51,7%)
153 (48,3%)

62 (19,7%)
81 (25,7%)
82 (26,0%)
98 (28,6%)

160 (34,6%)

139 (30,0%)

216 (46,5%)

249 (53,5%)

21 (4,5%)

119 (25,6%)

325 (69,9%)

221 (47,5%)
224 (52,5%)

346 (74,4%)
119 (25,6%)

129 (27,9%)
128 (27,6%)
108 (23,3%)
98 (21,2%)

Escore PS
Ausência ou leve Moderado ou severo
n (%)
n (%)

Número de indivíduos que responderam à questão. 2 Teste Qui-quadrado.*Diferença estatisticamente significante.

182 (32,3%)

4ª. série

158 (28,1%)

317 (56,2%)

≤ Salário mínimo

780

26 (4,6%)

Outros

782

140 (24,8%)

Viúvo

Renda

399 (70,6%)

783

279 (44,4%)
286 (50,6%)

378 (66,9%)
187 (33,1%)

138 (24,6%)
158 (28,0%)
129 (23,0%)
137 (24,4%)

Escore MS
Ausência ou leve Moderado ou severo
n (%)
n (%)

Casado

Estado civil

783

783

Sexo
Feminino
Masculino
Local de residência

Urbana
Rural

779

n1

Idade (anos)
60-62
63-67
68-72
> 73

Variáveis

0,002*

0,01*

0,55

0,70

0,001*

0,01*

p2

164 (35,5%)

158 (34,2%)

140 (30,3%)

206 (44,5%)

257 (55,5%)

22 (4,8%)

116 (25,1%)

325 (70,2%)

221 (47,7%)
242 (52,3%)

333 (71,9%)
130 (28,1%)

122 (26,5%)
125 (27,2%)
107 (23,3%)
106 (23,0%)

151 (47,6%)

98 (30,9%)

68 (21,5%)

123 (38,7%)

195 (61,3%)

10 (3,1%)

77 (24,1%)

232 (72,7%)

155 (48,6%)
164 (51,4%)

177 (55,5%)
142 (44,5%)

69 (21,7%)
84 (26,4%)
83 (26,1%)
82 (25,8%)

Escore MPS
Aceitável
Inaceitável
n (%)
n (%)

0,001*

0,10

0,48

0,81

0,001*

0,38

p2
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Escovação dental diária
3 ou mais vezes
2 vezes
Nenhuma ou 1 vez
Fumante
Sim
Não
Prótese dental superior
Sem prótese
PPR, PF, PF e PPR, PT sobre implante
Prótese total
Prótese dental inferior
Sem prótese
PPR, PF, PF e PPR, PT sobre implante
Prótese total
Fluxo salivar
Até 0,7 mL/min
De 0,8 a 1,0 mL/min
Medicamentos
Não Usa
Usa apenas 1
Usa 2 ou mais
Comorbidades
Até 1 doença
2 ou mais doenças
EDG
Sem sintomas
Com sintomas
473 (86,5%)
74 (13,5%)

259 (45,9%)
305 (54,1%)

148 (28,0%)
112 (21,2%)
269 (50,9%)

357 (84,8%)
64 (15,2%)

194 (34,4%)
117 (20,7%)
253 (44,9%)

45 (8,0%)
70 (12,4%)
450 (79,6%)

27 (22,9%)
91 (77,1%)

211 (37,5%)
205 (36,4%)
147 (26,1%)

190 (88,4%)
25 (11,6%)

102 (46,8%)
116 (53,2%)

53 (25,6%)
45 (21,7%)
109 (52,7%)

147 (88,6%)
19 (11,4%)

73 (33,5%)
57 (26,1%)
88 (40,4%)

13 (6,0%)
25 (11,5%)
180 (82,6%)

19 (32,8)
39 (67,2%)

81 (37,3%)
64 (29,5%)
72 (33,2%)

Escore MS
Ausência ou leve Moderado ou severo
n (%)
n (%)

0,48

0,82

0,80

0,23

0,24

0,56

0,16

0,08

p2

389 (83,3%)
62 (13,7%)

202 (43,4%)
263 (56,6%)

109 (24,5%)
97 (21,8%)
238 (56,6%)

313 (87,7%)
44 (12,3%)

135 (29,0%)
94 (20,2%)
236 (50,8%)

25 (5,4%)
59 (12,7%)
381 (81,9%)

10 (14,7%)
58 (85,3%)

189 (40,8%)
160 (34,6%)
114 (24,6%)

274 (88,4%)
36 (11,6%)

159 (50,3%)
157 (49,7%)

92 (31,6%)
60 (20,6%)
139 (47,8%)

190 (83,0%)
39 (17,0%)

132 (41,8%)
79 (25,0%)
105 (33,2%)

33 (10,4%)
36 (11,4%)
248 (78,2%)

36 (33,3%)
72 (66,7%)

102 (32,3%)
109 (34,5%)
105 (33,2%)

Escore PS
Ausência ou leve Moderado ou severo
n (%)
n (%)

0,38

0,05

0,10

0,11

0,001*

0,03*

0,01*

0,01*

p2

1

29 (29,6%)
69 (70,4%)

388 (86,4%) 275 (88,1%)
61 (13,6%) 37 (11,9%)

208 (44,9%) 153 (48,1%)
255 (55,1%) 165 (51,9%)

118 (26,8%) 83 (28,1%)
95 (21,6%) 62 (21,0%)
227 (51,6%) 150 (50,8%)

303 (86,6%) 200 (84,7%)
47 (13,4%) 36 (15,3%)

141 (30,5%) 126 (39,6%)
89 (19,2%) 84 (26,4%)
233 (50,3%) 108 (34,0%)

30 (6,5%)
28 (8,8%)
58 (12,5%) 37 (11,6%)
375 (81,0%) 254 (79,6%)

17 (21,8%)
61 (78,2%)

184 (39,8%) 107 (33,8%)
164 (35,5%) 105 (33,1%)
114 (24,7%) 105 (33,1%)

Escore MPS
Aceitável
Inaceitável
n (%)
n (%)

Número de indivíduos que responderam. 2 Teste Qui-quadrado. *(p < 0,05). PPR = prótese parcial removível. PF = prótese fixa. PT = prótese total. EDG = escala de depressão geriátrica.

762

782

736

587

782

783

176

n1

Variáveis

Tabela 2. Distribuição das variáveis referentes à saúde geral e bucal entre as categorias dos escores de MS, PS ou MPS.

0,48

0,38

0,92

0,53

0,001*

0,46

0,24

0,03*

p2
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Discussão
Os principais achados do presente estudo sugerem que gravidade das alterações na mucosa bucal, mensurada através do índice MS, não apresentou associação com as variáveis incluídas nesta investigação. Por outro lado, constatou-se que

apresentaram maior prevalência de placa moderada/grave os idosos mais velhos, do sexo masculino e com menor escolaridade. O uso de prótese
dental total superior e possuir renda de até 1 salário mínimo foram fatores de proteção para placa
moderada/grave. Apenas as variáveis do primeiro
bloco da estrutura conceitual, sexo masculino e
menor escolaridade, permaneceram associados à
presença de escore inaceitável do MPS.
Estudos que abordam a associação entre determinantes sociais e saúde bucal são relevantes
para indicar ações mais eficientes e com abrangência populacional. No presente estudo a presença de placa bacteriana na cavidade bucal dos
idosos, mensurada através dos índices PS e MPS,
estive relacionada a determinados fatores demográficos e socioeconômicos, como sexo, renda e
escolaridade. No entanto, não foi observada associação significativa entre as variáveis idade, sexo,
local de residência, estado civil e renda com o
escore de mucosa (MS). Uma possível explicação
para estes resultados pode estar na hipótese que as
variáveis isoladamente não possuam poder de desenvolver alterações em mucosa, sendo necessário
que ocorra a interação de diversos fatores locais,
como microorganismos, fator hormonal, hipossalivação, hábitos como dormir com a prótese16,19,24.
Os achados não revelaram associação, após o
ajustamento, entre a presença de placa e frequência de escovação dental diária nos idosos, no entanto, foi observado como mais frequente o MPS
aceitável e PS ausente ou leve em idosos que realizam 3 ou mais escovações dentais por dia. Embora a prática de higiene bucal pareça ser menos
comum em pessoas mais velhas, o risco que os
idosos possuem de desenvolver doenças está mais
associado ao efeito cumulativo do longo tempo
de exposição aos fatores de risco que devido à
idade em si25. Ressalta-se ainda, que embora não
tenha havido associação, a presença de placa bacteriana na cavidade bucal resulta da negligência
de higiene pessoal, independentemente da idade.
Estudos prévios demonstram associação entre
higiene bucal, nível de placa bacteriana e condições socioeconômicas26-28.
Neste trabalho, os idosos que possuíam prótese dental total superior e menor renda apresentaram-se como fatores de proteção para a presença de placa bacteriana (PS). Um estudo com
idosos realizado na Noruega20 constatou que
idosos usuários prótese apresentaram melhor indicadores de MPS que aqueles que possuíam os
dentes naturais.
Com base nestes dados, podemos sugerir que
possa ser mais fácil remover as próteses e higie-
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ferenças das categorias de escore PS e as variáveis
escovação dental diária (p = 0,01), tabagismo (p
= 0,01), prótese dental superior (p = 0,03) e inferior (p = 0,001). O grupo de escore PS moderado
ou severo apresentou um maior percentual de
idosos que relataram realizar até uma escovação
dental diária (33,2%), ser atual fumante (33,3%),
não usar prótese dental superior (10,4%) e não
usar prótese dental inferior (41,8%), comparado
ao grupo de escore PS ausente ou leve. O índice
MPS apresentou diferenças estatisticamente significantes na distribuição da variável escovação
dental diária (p = 0,03) e prótese dental inferior
(p = inferior), como maior percentual de idosos
que relataram até uma escovação diária (33,1%)
e ausência de prótese dental inferior (39,6%) no
grupo de MPS inaceitável. As variáveis fluxo salivar, medicamentos, comorbidades e escala de
depressão geriátrica não apresentaram diferenças
estatisticamente significantes entre os escore de
MS, PS e MPS.
As medidas de associação bruta e ajustada
entre os determinantes primários e os desfechos
estão representadas na Tabela 3. Após ajuste para
potenciais confundidores, observou-se que chance de apresentar índice PS moderada/grave foi de
2,51 vezes maior em idosos do sexo masculino,
1,48 vezes maior entre os idosos de menor escolaridade, e a menor renda apresentou efeito protetor (OR ajustado = 0,52; IC 95% = 0,33-0,82).
Para o índice MPS, as medidas ajustadas mostraram que os idosos do sexo masculino apresentaram maior risco de MPS inaceitável (OR ajustado
= 2,13; IC95% = 1,26-3,61) e idosos com menor
escolaridade também apresentaram maior risco
de MPS inaceitável (OR ajustado = 1,37; IC95%
= 1,06-1,78).
Além disso, também se estimou as medidas
de associação entre as variáveis referentes às condições de saúde e desfechos (Tabela 4). Permaneceu associada após a regressão logística, apenas
a categoria prótese total (PT) superior e escore
PS, sugerindo efeito protetor da presença da PT
superior para a ocorrência de índice PS moderado ou severo (OR ajustado = 0,73; IC95% =
0,55-0,97).

-

1,00
0,82 (0,52-1,28)
1,20 (0,77-1,87)
0,95 (0,60-1,49)

1,00
1,29 (0,93-1,78)

1,00
1,21(0,88-1,66)

0,65 (0,31-1,37)
0,96 (0,74-1,25)
1,00

0,73 (0,46-1,15)
1,00

1,00
1,30 (0,85-1,97)
1,30 (0,87-1,94)

Escore MS
(moderado ou severo)
ORbruto (IC95%)
ORajustado (IC95%)

1,00
1,20 (0,82-1,77)
1,85 (1,28-2,66)*

0,49 (0,32-0,76)*
1,00

0,82 (0,50-1,34)
0,92 (0,75-1,12)
1,00

1,00
0,94 (0,71-1,25)

1,00
2,71 (2,00-3,67)*

1,00
1,31 (0,87-1,98)
1,57 (1,04-2,39)*
1,91 (1,25-2,89)*

1

1,00
1,53 (0,84-2,79)
1,48 (1,13-1,94)*

0,52 (0,33-0,82)*
1,00

-

-

1,00
2,51 (1,44-4,35)*

1,00
1,15 (0,59-2,25)
1,03 (0,73-1,45)
1,14 (0,91-1,43)

Escore PS
(moderado ou severo)
ORbruto (IC95%)
ORajustado (IC95%)

Número de indivíduos que responderam. *Estatisticamente significante. IC95%= Intervalo de confiança de 95%. OR= OddsRatio.

Idade (anos)
60-62
63-67
68-72
> 73
Sexo
Feminino
Masculino
Local de residência
Urbana
Rural
Estado civil
Casado
Viúvo
Outros
Renda
≤ Salário mínimo
> Salário mínimo
Escolaridade
> 4ª. série
4ª. série
< 4ª. série

Variáveis

Tabela 3. Análise bivariada e multivariada da associação entre as variáveis referentes aos determinantes primários e os desfechos.

1,00
1,27 (0,86-1,87)
1,89 (1,31-2,72)*

0,68 (0,45-1,03)
1,00

0,75 (0,44-1,26)
0,95 (0,78-1,16)
1,00

1,00
0,96 (0,72-1,28)

1,00
2,05 (1,52-2,77)*

1,00
1,18 (0,79-1,78)
1,37 (0,90-2,06)
1,36 (0,90-2,06)

1,00
1,15 (0,64-2,07)
1,37 (1,06-1,78)*

-

-

-

1,00
2,13 (1,26-3,61)*

-

Escore MPS
( aceitável ou inaceitável)
ORbruto (IC95%)
ORajustado (IC95%)
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-

1,00
0,81 (0,55-1,18)
1,27 (0,87-1,86)
1,00
0,60 (0,30-1,22)
1,00
1,23 (0,57-2,66)
1,38 (0,72-2,62)
1,00
1,29 (0,85-1,96)
0,92 (0,64-1,32)
1,00
0,72 (0,41-1,29)
1,00
1,12 (0,70-1,78)
1,13 (0,77-1,66)
1,00
0,96 (0,70-1,32)
1,00
0,84 (0,51-1,36)

Escore MS
(moderado ou severo)
ORbruto (IC95%)
ORajustado (IC95%)

1,00
0,82 (0,53-1,27)

1,00
0,75 (0,56-1,01)

1,00
0,73 (0,47-1,12)
0,69 (0,48-0,97)*

1,00
1,46 (0,91-2,32)

1,00
0,85 (0,58-1,26)
0,45 (0,32-0,63)*

1,00
0,46 (0,23-0,89)*
0,49 (0,28-0,84)*

1,00
0,34 (0,15-0,75)*

1,00
1,26 (0,89-1,77)
1,70 (1,19-2,44)*

-

-

1,00
1,09 (0,68-1,76)
0,87 (0,73-1,04)

-

1,00
5,00 (0,10-240,8)
1,85 (0,74-4,62)

1,00
0,73 (0,29-1,84)
0,73 (0,55-0,97)*

1,00
0,88 (0,17-4,54)

1,00
1,34 (0,82-2,18)
1,16 (0,87-1,54)

Escore PS
(moderado ou severo)
ORbruto (IC95%)
ORajustado (IC95%)

1,00
0,85 (0,55-1,32)

1,00
0,87 (0,66-1,17)

1,00
0,92 (0,60-1,42)
0,93 (0,66-1,33)

1,00
1,16 (0,72-1,85)

1,00
1,05 (0,72-1,54)
0,51 (0,37-0,72)*

1,00
0,68 (0,35-1,32)
0,72 (0,42-1,24)

1,00
0,66 (0,33-1,32)

1,00
1,10 (0,78-1,54)
1,58 (1,10-2,26)*

*

-

-

-

-

1,00
0,95 (0,38-1,39)
0,93 (0,71-1,21)

-

-

1,00
1,24 (0,78-1,99)
1,14 (0,87-1,50)

Escore MPS
( aceitável ou inaceitável)
ORbruto (IC95%)
ORajustado (IC95%)
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Estatisticamente significante. IC95%= Intervalo de confiança de 95%. OR= Odds Ratio. PPR = prótese parcial removível. PF = prótese fixa. PT = prótese total. EDG = escala de depressão geriátrica.

Escovação dental diária
3 ou mais vezes
2 vezes
Nenhuma ou 1 vez
Fumante
Sim
Não
Prótese dental superior
Sem prótese
PPR, PF, PF e PPR, PT sobre implante
Prótese total
Prótese dental inferior
Sem prótese
PPR, PF, PF e PPR, PT sobre implante
Prótese total
Fluxo salivar
Até 0,7 mL/min
De 0,8 a 1,0 mL/min
Medicamentos
Não Usa
Usa apenas 1
Usa 2 ou mais
Comorbidades
Até 1 doença
2 ou mais doenças
EDG
Sem sintomas
Com sintomas

Variáveis

Tabela 4. Análise bivariada e multivariada da associação entre as variáveis de saúde geral e bucal com os desfechos.
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nizá-los eficientemente do que manter os dentes
naturais limpos. O edentulismo, segundo alguns
estudos, está fortemente associado a gênero29,
baixa renda30 e baixa escolaridade31.
Neste estudo, idosos do gênero masculino e
possuir baixa escolaridade estiveram associados
ao PS moderado/severo e MPS inaceitável. Resultados semelhantes foram obtidos por Heriksen20,
que observaram que as mulheres apresentavam
menores escores de MPS, sugerindo um reflexo
de comportamentos diferentes entre os gêneros
no auto-cuidado. Além do fator gênero, estudos anteriores demonstraram que os fatores que
apresentavam maior associação com a negligência da higiene bucal em idosos são as condições
socioeconômicas, escolaridade, educação precária em saúde e também o gênero27,28.
Dos fatores socioeconômicos, a escolaridade
é considerada o mais básico, por moldar o potencial de trabalho e renda do indivíduo, além disso,
influencia o acesso à informação, à promoção
de saúde e prevenção de agravos32. A educação
é uma categoria essencial na construção de uma
sociedade, proporcionando aos cidadãos a proteção aos problemas sociais como baixa renda,
desemprego, condições precárias de habitação,
analfabetismo e de agravos na saúde, incluindo
a saúde bucal33. No Brasil, os homens tendem a
entrar no mercado de trabalho mais cedo que
as mulheres, comprometendo o seu processo de
escolaridade, com isso as mulheres apresentam
nível educacional mais elevado34. A escolaridade,
portanto, é um componente importante na determinação de hábitos e cuidados em saúde.
Existem vários métodos utilizados para verificar a presença de placa bacteriana em dentes e
próteses, além de parâmetros de saúde periodontais, em indivíduos e populações. O índice MPS
é um método simples, que verifica inflamação e
presença de placa, de forma rápida e abrangente, sendo muito eficaz em estudos de populações
como a de idosos, dispensando a utilização de

outros índices na mensuração desses agravos. O
caráter de avaliação mais global do índice MPS,
assim como sua praticidade, foram fatores decisivos para a escolha da metodologia do presente
estudo. Assim a utilização desse índice representa uma abordagem importante para fins de rastreamento ou classificação de problemas bucais
em grupos ou populações como os idosos e associação com diversos fatores. Entretanto apesar
de sua comprovada eficácia em estudos internacionais20,35,36, ainda é pouco utilizado em estudos
epidemiológicos em populações idosas34.
O estudo apresenta pontos fortes como a utilização do índice MPS e a boa representatividade da amostra da cidade de Carlos Barbosa no
período da coleta de dados, além de alto poder
estatístico com intervalos de confiança estreitos.
A representatividade dos participantes foi verificada a partir dos dados sociais e demográficos
da população de idosos de Carlos Brabosa. Não
houve diferença significativa em relação à idade,
sexo, estado civil e localização geográfica da residência entre os participantes do estudo e da população de pessoas com 60 anos ou mais de idade
de Carlos Barbosa37.
Os achados desse estudo sugerem a associação de saúde bucal precária com fatores socioeconômicos entre idosos vivendo em comunidade. Idosos do sexo masculino e com menor escolaridade tiveram maior chance de apresentar
acúmulo de placa bacteriana, por outro lado,
aqueles que tinham menor renda e usavam prótese total estavam protegidos para a categoria
mais grave de placa na cavidade bucal. As diferenças entre os indivíduos quanto às condições
de saúde bucal, se dá pela posição social atrelada ao nível de escolaridade. A saúde bucal é um
componente essencial para os cuidados de saúde
para a população idosa, portanto políticas públicas contextualizadas com a realidade local são
necessárias para garantir uma melhor qualidade
de vida a esta população.
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