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Resumo
Objetivo – Avaliar a autopercepção da saúde bucal e uso de próteses dentárias em idosos não institucionalizados. Métodos – Os dados
foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada, utilizando a escala geriátrica da depressão (EGD) abreviada e o índice GOHAI,
além de fatores socioeconômicos, sociais e uso de prótese dentária. Participaram do estudo 51 idosos, que participam do projeto
“Universidade para a Melhor Idade” promovido pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio de Juazeiro do Norte-CE. Resultados –
Foram entrevistados 43 idosos do gênero feminino e 8 gênero masculino. Dos entrevistados 66.6 % apresentou índice GOHAI abaixo
de 30, ou seja, com autopercepção de saúde bucal ruim. Sobre o índice de depressão geriátrica 88.8% dos entrevistados apresentaram
abaixo ou igual a 5, ou seja, não apresentando depressão. Os fatores sócios econômicos e sociais foram associados aos índices, sendo
encontrada diferença estatisticamente significativa apenas para estado civil quando associado ao GOHAI e renda associado ao EGD.
Ao se correlacionar a escala de GOHAI com a EGD (correlação de Pearson, p=0.46) não é encontrado valor significativo estatistica-
mente. Conclusão – A percepção de saúde bucal foi baixa para mais da metade da população dos idosos examinados, contudo a
maior parte dos examinados não apresentava depressão..

Descritores: Idoso; Qualidade de vida; Saúde bucal; Depressão

Abstract
Objective – To evaluate the self-perception of oral health and the use of dental prostheses in non-institutionalized elderly. Methods –
Data were collected through a semi-structured interview, using the index abbreviated EGD (geriatric scale depression) and the GOHAI
index. Fifty-one elderly people participated in the study. Theses elderly studied in the program “University for the Best Age" promoted
by Centro Universitário Dr. Leão Sampaio in Juazeiro do Norte-CE. Results – We interviewed, 43 female and 8 male. Of those inter-
viewed, 66.6% presented a GOHAI index below 30, that is, with poor self-perception of oral health. About the index of geriatric de-
pression 88.8% of the respondents presented below or equal to 5 that is, not presenting depression. The socioeconomic and social
factors were associated with the indices, and a statistically significant difference was found only for the civil status when associated
with GOHAI and income associated with EGD. When correlating the GOHAI scale with EGD (Pearson's correlation, p = 0.46) no sta-
tistically significant value was found. Conclusion – The perception of oral health was low for more than half the population of the
elderly examined, however, the majority of those examined did not present depression.

Descriptors: Elderly; Quality of life; Oral health; Depression

Introdução
Com o crescente aumento da população idosa, novas

percepções em relação à saúde surgem entre elas à
saúde bucal1. No Brasil é verificado que esta população
apresenta um panorama de várias necessidades acumu-
ladas, com grande número de dentes perdidos, visto
que precisam de reabilitação na maioria dos casos2.
Contudo, mesmo diante de algumas necessidades ob-

servadas, verifica-se que os idosos relegam a saúde
bucal em segundo plano, bem como a subestimam, por
julgarem que determinadas condições como o edentu-
lismo e a presença de dor são característicos da idade,
gerando certo conformismo3.
Geralmente, pessoas idosas atribuem valores positi-

vos à sua saúde bucal, mesmo com estados clínicos
desfavorável, visto que a qualidade de vida pode ser
considerada uma noção eminentemente humana, pres-
supondo uma síntese cultural dos elementos que a de-
terminada, sendo considerada como padrão de
conforto e bem-estar 4. Assim, a principal razão para

esse grupo não procurar o serviço odontológico é a não
percepção de sua necessidade5.
Este conformismo pode também ser consequência de

depressão, visto que o suicídio se mostra mais preva-
lente entre os idosos e por fim  este fato pode alterar a
percepção e os cuidados com a saúde bucal6. 
Desta forma, criar abordagens em saúde bucal cole-

tiva implica em verificar os diversos fatores que influem
nesta percepção, e na forma que o indivíduo reage em
relação a sua condição oral, ajudando na elaboração
de políticas de saúde específicas3. Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar a autopercepção da saúde bucal
e depressão, em idosos residentes no município de Jua-
zeiro do Norte-CE, que participam do “Programa Me-
lhor Idade”, desenvolvido pelo Centro Universitário Dr.
Leão Sampaio, Juazeiro do Norte-CE.

Métodos
Trata-se de um estudo transversal, realizado (em

junho de 2015) em que foram aplicados questionários
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em Idosos (60 anos ou mais), que frequentam o “Programa
Melhor Idade”, sediado no Campus Crajubar, do Centro
Universitário Dr. Leão Sampaio em Juazeiro do Norte-CE.
O Programa Melhor Idade tem como proposta de um

curso de extensão universitária gratuito para pessoas
acima de 55 anos, que proporciona aos idosos da re-
gião a oportunidade de voltar a estudar, e ser nova-
mente membro integrante de um grupo de pessoas que
podem trocar vivências e experiências, e assim ter uma
melhor qualidade de vida. 
Este estudo somente teve inicio após a aprovação do

mesmo no comitê de ética em pesquisa do Centro Uni-
versitário Dr. Leão Sampaio (CAAE 43950415.4.0000.
5048).
Todos os idosos foram informados a respeito dos ob-

jetivos do estudo e assinaram o termo de consenti-
mento livre e esclarecido, e o termo de consentimento
pós-informado.
Os instrumentos aplicados foram o Geriatric Oral

Health Assessment Index (GOHAI) e Escala Geriátria da
Depressão (EGD), e questionário socioeconômico e so-
cial, e questões sobre o uso de próteses dentárias.
Os dados subjetivos sobre autopercepção foram ava-

liados a partir do Geriatric Oral Health Assesment Index
(GOHAI), desenvolvido originalmente por Atchinson e
Dolan (1990)7. No presente estudo, foi utilizada a ver-
são brasileira traduzida e validada do índice GOHAI,
por Silva e Fernandes (2001)8. Este instrumento carac-
teriza-se por doze questões de múltipla escolha que
contemplam três aspectos: físico (alimentação, fala e
deglutição), psicossocial (evitar contatos sociais devido
às consequências de problemas bucais; cuidados com
a saúde bucal), dor/desconforto (ao considerar o uso de
medicamentos para alívio das sensações que sejam pro-
venientes da boca)9.
O índice GOHAI apresenta três respostas possíveis:

sempre (1), às vezes (2) e nunca (3), sendo que a soma
da pontuação obtida por entrevistado compreende o
valor do índice para o indivíduo, que pode variar de 12
a 36. Das doze perguntas que compõem o índice, exis-
tem questões positivas (3, 5 e 7) e negativas (1, 2, 4, 6,
8, 9, 10, 11 e 12). Quanto mais alto o valor, melhor é
classificada a saúde bucal, e, portanto melhor é a qua-
lidade de vida relacionada à saúde bucal, conside-
rando-se a autopercepção do indivíduo para avaliação
deste aspecto. Valores entre 34 e 36 são considerados
altos; de 31 a 33 moderados; e menores do que 30 são
considerados baixos (autopercepção de saúde bucal
ruim)10. 
Foi ainda aplicado o instrumento EGD (Escala Geriá-

trica da Depressão), sendo utilizada a versão reduzida
com 15 itens (GDS-15), traduzida e validada no Brasil
por Almeida & Almeida11. Escores de 6 a 10 indicam
depressão leve a moderada e escores de 11 a 15 indi-
cam episódios severos de depressão .
Os dados foram analisados em parte de forma des-

critiva, utilizando a ferramenta da Microsoft Excel e
para associação entre variáveis sócio econômicas, es-
colaridade, gênero, idade, com a Escala Geriátrica da
Depressão e com o Índice GOHAI, foram utilizados os

testes qui-quadrado e exato de Fisher, utilizando o pro-
grama estatístico Bioestat 5.0.

Resultados
Foram entrevistados 43 idosos do gênero feminino e

8 gênero masculino. Dos entrevistados 66.6 % apresen-
tou índice GOHAI abaixo de 30, ou seja, com autoper-
cepção de saúde bucal ruim. Sobre o índice de
depressão geriátrica 88.8% dos entrevistados apresen-
taram abaixo ou igual a 5, ou seja, não apresentando
depressão. Dos entrevistados 60% possui renda de até
um salário mínimo (SM) e 47% apresentava escolari-
dade maior que 8 anos de estudo.
Os fatores sócios econômicos e sociais foram associados

aos índices, sendo encontrada diferença estatisticamente
significativa apenas para estado civil quando associado ao
GOHAI  e renda associado ao EGD (Tabela 1).
Ao se correlacionar a escala de GOHAI com a EGD

(correlação de Pearson, p=0.46) não é encontrado valor
significativo estatisticamente.
Sobre o uso de prótese dentária, 39.2% dos entrevis-

tados usa prótese total superior e inferior.

Discussão
O aumento da expectativa de vida é um fenômeno

mundial, que se deve ao avanço da medicina, por meio
da introdução de medidas preventivas e curativas. Con-
tudo ao se avaliar a expectativa de vida se faz necessá-
rio averiguar a qualidade de vida durante a velhice,
visto que é uma fase em que há o surgimento de doen-
ças e se evidencia uma fragilidade física e emocional
desse indivíduo, o que pode atenuar sentimentos de de-
pendência, insegurança e perda de autoridade12.
Ainda é averiguada falta de integração do idoso à so-

ciedade, evidenciada por uma estrutura social que não o
acolhe, junto à falta de políticas publicas que fundamen-
tam as ações em saúde a esta população, gerando altera-
ções emocionais que podem influenciar na saúde bucal13.
Historicamente os programas odontológicos no Brasil

se destinaram especialmente a crianças, sendo a aten-
ção às demais faixas etárias negligenciadas por muitos
anos2. Contudo é verificado que a visita ao dentista por
parte dos idosos também é deixada em segundo plano
se comparada à procura por atendimento médico 14.
O presente estudo mostra uma população diferenciada

entre os idosos, por se tratar de pessoas ativas que bus-
cam atividades, tem envolvimento social, entre outros.
Contudo é uma população predominante do gênero fe-
minino, com escassos recursos financeiros (60% vive
com até um salário mínimo), porém com bom grau de
escolaridade (47% com mais do que 8 anos de estudo).
O presente estudo, semelhante ao estudo de Vascon-

celos (2012)10 possuiu como limitação o fato da maioria
da amostra ser constituída por idosas (feminino), com
baixa renda, que é uma realidade brasileira. Teve tam-
bém como benefício o fato de serem pessoas indepen-
dentes, não institucionalizados.
Em relação ao índice GOHAI, constatou-se que a

maioria dos indivíduos teve uma ruim percepção a res-
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Tabela 1. Associação entre as características sociais e econômicas e teste GOHAI e Escala Geriátrica da Depressão, Programa
Universidade para a Melhor Idade, Juazeiro do Norte-CE, 2015

                                                                       GOHAI Escala geriatria da depressão
                                                                       
  Características                   Abaixo de 30       Maior ou igual a 30      Teste            Menores ou igual a 5         Maior a 5         Teste
  Idade                                                                                                                                                        
  60-70 anos                         26                       13                                 0.48             34                                      5                      0.92
  71 ou mais                         6                         6                                                       11                                      1                      

  Gênero                                                                                                                                                            
  Masculino                          4                         4                                   0.49             37                                      6                      0.59
  Feminino                            30                       13                                                     8                                        0                      

  Estado civil                                                                                                                                                      
  Casado                               12                       12                                 0.03*           22                                      2                      0.77
  Outros                                22                       5                                                       23                                      4                      

  Renda                                                                                                                                                              
  Ate 1 SM                            23                       8                                   0.26             23                                      8                      0.03
  Mais que 1 SM                   11                        9                                                       20                                      0                      

  Escolaridade                                                                                                                                                    
  0 a 8 anos                          8                         7                                   0.32             14                                      1                      0.8
  Mais que 8 anos                 26                       10                                                     31                                      5                      

  Uso de prótese                                                                                                                                                
  Não usa                              4                         5                                   0.37             9                                        0                      0.62
  PPR                                    2                         2                                                       3                                        1                      
  PPR + PT                            7                         1                                                       7                                        1                      
  PT Superior e inferior         14                       6                                                       18                                      2                      
  PT Superior somente          7                         3                                                       8                                        2                      

Figura 1. Tipo de prótese dentária utilizada pelos usuários. Juazeiro do Norte-2015
*PPR – prótese parcial removível *PT – prótese total

peito de sua saúde bucal, não havendo diferença esta-
tística significativa para as variáveis socioeconômicas
em relação a este índice, exceto para estado civil. 
Alguns autores alegam que os idosos percebem sua

saúde bucal relacionando com sintomas de dor ou apa-
rência, ou ainda que esta percepção pode ser influen-
ciada por crenças ou dores e incapacidades são naturais
do envelhecimento4,15,16. O instrumento GOHAI é sub-

jetivo assim torna-se relevante como preditor da avalia-
ção bucal das pessoas, sendo que a coleta de informa-
ções desse tipo permite, por exemplo, o enten di mento
das atitudes dos indivíduos quanto ao autocuidado e à
procura por serviços odontológicos 10, 17.
No presente estudo, todos os idosos tinham necessi-

dade de uso de próteses dentárias, contudo 81% o fa-
ziam, sendo 47% com reabilitação total.



A depressão em idosos é um sério e crescente pro-
blema de saúde pública, trazendo prejuízos à vida fa-
miliar e à comunidade, é uma doença e não faz parte
do envelhecimento. Desta forma precisa ser reconhe-
cida e tratada18,19.
Alguns autores como Ferrari (2006)19, Carreira

(2011)20 encontraram em pacientes hospitalizados ou
institucionalizados percentual alto de depressão utili-
zando a EGD, diferente do presente estudo por se tratar
de pacientes não institucionalizados.
No presente estudo, por meio da escala geriátrica da

depressão (EGD), verificou-se que 11.7% da amostra foi
consideradas com suspeita de transtorno depressivo,
sendo estes leves. Renda foi um fator associado estatisti-
camente significativo a EGD. Ao se avaliar pacientes não
institucionalizados e institucionalizados, Barroso (2006)21
verificou que os percentuais mais altos de depressão es-
tavam presentes em pacientes institucionalizados.

Conclusão
A percepção de saúde bucal foi baixa para mais da me-

tade da população dos idosos examinados, contudo a
maior parte dos examinados não apresentava depressão.
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