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“Há tempos são os jovens que adoecem 

Há tempos o encanto está ausente 

E há ferrugem nos sorrisos 

E só o acaso estende os braços  

a quem procura abrigo e proteção” 

(Legião Urbana, “Há tempos”) 



 

 

RESUMO 

  

O envelhecimento da população no Brasil é um tema de muita relevância para estudos nas 

diversas áreas, principalmente saúde e proteção social. A partir da Constituição de 1988, a 

legislação no Brasil mostrou avanços, principalmente com a publicação do Estatuto do Idoso, 

em 2003, e da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, em 2006. A preocupação com a 

qualidade de vida na velhice passa a ser foco de muitos estudos, principalmente nas escolas de 

saúde. Os resultados de inquéritos epidemiológicos mostraram, porém, que não houve uma 

diminuição significativa de perdas dentárias em idosos. A Política Nacional de Saúde Bucal 

(2004) traz importantes avanços, propondo a inserção da saúde bucal na Estratégia Saúde da 

Família e garantindo acesso às especialidades reabilitadoras nos níveis secundários e 

terciários de atenção. Este estudo tem como objetivo conhecer os fatores que os idosos 

atribuem às perdas dentárias e suas vivências de cuidados e tratamentos em saúde bucal. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa, realizada na 

unidade básica de saúde do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com a população acima 

de 60anos. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio 

de Sá e da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados em 14 

entrevistas com roteiro semiestruturado e respostas categorizadas, e realizada análise de 

conteúdo. Os resultados encontrados mostraram que a dificuldade financeira relaciona-se 

tanto com as perdas dentárias durante a vida como com a dificuldade de reabilitação. Embora 

tenham tido acesso ao tratamento, a prática odontológica era mutiladora, e o medo afasta as 

pessoas do tratamento, fazendo que só procurassem quando já não haveria condições para 

tratar e recuperar os dentes. Quanto à percepção de saúde, encontramos que os entrevistados 

tinham necessidade de colocação ou substituição de próteses e a mastigação e o prejuízo para 

a alimentação foram os problemas mais relatados. Os idosos de hoje viveram um período de 

um sistema de saúde excludente, com práticas profissionais que não tinham o cuidado da 

pessoa como principal objetivo. Com isso, as exodontias eram procedimentos que traziam 

solução e alívio do sofrimento causado pela dor. Os princípios da integralidade e equidade 

ainda são um desafio para a saúde bucal na cidade do Rio de Janeiro pois a reabilitação das 

perdas dentárias sofridas não é oferecida.  As propostas das políticas para a população idosas 

devem ser observadas nas ações de saúde e nos protocolos clínicos. 

Palavras-chave:Idoso.Saúde bucal.Perdas dentárias. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ABSTRACT   

 

The aging of the population in Brazil is now a subject of great relevance for studies in several 

areas, mainly health and social protection. Since the 1988 Constitution, legislation in Brazil 

has shown progress mainly with the publication of the Statute of the Elderly (2003) and the 

National Policyonthe Health of the Elderly (2006). The concern with quality of life in old age 

becomes the focus of many studies, especially in health schools. The results of 

epidemiological surveys showed, however, that there was no significant decrease in dental 

losses in the elderly. The National Oral Health Policy (2004) brings important advances 

proposing the insertion of oral health in the Family Health Strategy and ensuring advances in 

rehabilitations pecialties at the secondary and tertiary levels of care. This study aims to know 

the factors that the elderly attribute to dental losses and their experiences of care and  

treatments in oral health. This is a descriptive and exploratory, qualitative approach, carried 

out in the basic health unit of  Santa Teresa neighborhood, Rio de Janeiro, with the population 

over sixty years old. The study was approved by the Ethics and Research Committees of the 

Estácio de Sá University and the Rio de Janeiro Municipal Secretariat. Data were collected in 

fourteen interviews with semi-structured script and categorized responses and content analysis 

wasperformed. The results showed that the financial difficulty is related both to dental losses 

during life and the difficulty of rehabilitation. Although they had access to treatment, dentistry 

was mutilating and fear distracted people from treatment, causing them to look only when 

they were no longer able to treat and recover their teeth. Regarding the perception of health, 

we found that the interviewees had need of placement or replacement of prostheses and the 

chewing and the impairment to food were the most reported problems. Those who are elder 

today lived a period in which professional practices in the health system did not have the care 

of the person as the main objective. Prevention was centered on oral hygiene. Therefore, 

dental extractions were fast procedures to stop the pain and bring some relief. The principles 

of integrality and fairness are still a challenge for oral health, because the rehabilitation of 

dental losses is still not offered in Rio de Janeiro. The proposals of the humanizationand 

health policies of the elderly need to be observed in health actions and clinical protocols. 

 

Keywords: Elderly. Oral health.Toothloss.  
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1INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população no Brasil é, hoje, um tema de muita relevância para 

estudos nas diversas áreas, principalmente saúde e proteção social. A estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2030 é de que 13,44% da 

população do país estejam acima de 65 anos. Para o estado de Rio de Janeiro, essa projeção é 

de 16,55%. O Rio, atualmente, tem um índice de envelhecimento (IE) estimado para 2030 de 

103,52%, enquanto esse mesmo indicador para o Brasil é de 76,39%. A cidade do Rio de 

Janeiro é a de maior proporção de idosos, seguida por Porto Alegre/RS. 

 Durante as últimas décadas, tem sido necessário garantir direitos para o 

envelhecimento saudável. A lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, criou o Conselho Nacional 

do Idoso, considera o idoso a pessoa maior de 70 anos e traz como objetivo assegurar direitos 

sociais para os idosos e promover sua autonomia, integração e participação. Dentre as 

diretrizes traçadas, destacam-se o apoio a estudos e pesquisas direcionados ao 

envelhecimento, a capacitação de recursos humanos em geriatria e gerontologia e a 

implementação e avaliação de políticas, programas e projetos voltados para o envelhecimento. 

Em 2003 é publicado o Estatuto do Idoso, marco jurídico na proteção da pessoa idosa. 

O Capítulo IV fala especificamente sobre a garantia de atenção integral à saúde do idoso. 

A portaria n.2.528, publicada em19 de outubro de 2006, aprovou a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa que, em consonância com a prioridade colocada no Pacto pela 

Saúde, traz a recomendação de readequação e implementação de projetos e programas que 

tratem do envelhecimento saudável da população, destacando a integralidade e a melhoria da 

resolutividade nas ações de saúde, especialmente na atenção primária. 

Este estudo apresenta e discute os motivos de perdas dentárias para além dos 

determinantes biológicos. O modelo de assistência, o acesso e utilização dos serviços e a 

prática profissional são fatores que serão confrontados e analisados. 

Durante décadas, o modelo de atenção odontológica nos serviços públicos baseava-se 

numa prática mutiladora, em que as extrações dentárias eram apresentadas como 

procedimento de “cuidado”. Isso caracterizava-se em postos de pronto atendimento, onde se 

buscava assistência nos casos de dor. Programas estruturados para prevenção e tratamento só 

vão aparecer no Brasil a partir dos anos 1950, com o SESP — Serviço Especial de Saúde 

Pública, em municípios do Sudeste, Norte e Nordeste (MOYSÉS,2013). 



18 

 

 

A Política Nacional de Saúde Bucal de 2004 sugere procedimentos para ampliação e 

aumento da resolutividade na atenção básica à saúde, organizada em linhas de cuidado por 

ciclo de vida. Inclui, dentre outras ações de prevenção e recuperação, a inclusão da 

reabilitação protética. Propõe a ampliação do acesso através da Estratégia Saúde da Família e 

a expansão da rede com níveis secundário e terciário de atenção. 

O Ministério da Saúde coordenou estudos transversais de base populacional visando 

medir os problemas de saúde bucal da população nos anos de 1986,2003 e 2010. Dados do 

último levantamento epidemiológico, SB Brasil 2010, retratam uma realidade de idosos 

brasileiros com grandes perdas dentárias. O índice CPO (dentes cariados, perdidos e 

obturados), na faixa etária de 65 a 74 anos, ficou em 27,1 mostrando pouca redução em 

relação ao levantamento de 2003, que foi 27,8. O componente perdido (P) é responsável por 

44,7% da composição do índice no grupo de 35 a 44 anos, e 92% no grupo de 65 a 74 anos. 

Há necessidade de alguma prótese dentária em 69% dos adultos (BRASIL, 2012). 

Problemas de acesso a cuidados profissionais, fatores socioeconômicos e uma 

percepção de que seria normal ter perdas dentárias na velhice aparecem como fatores 

concorrentes a essas perdas em vários estudos. As causas atribuídas foram principalmente por 

ataques de cáries e problemas periodontais durante a vida. A dificuldade de acesso ao dentista 

também se deve ao custo alto do tratamento, falta de oferta de reabilitação na rede pública e 

medo. Muitas vezes os pacientes chegam para o tratamento com problemas já em estágios 

avançados. Isso dificulta o cuidado, uma vez que a rede assistencial em saúde bucal ainda 

apresenta problemas, tanto de acesso na atenção básica, devido ao número e distribuição das 

equipes, como nos níveis secundários e terciários, responsáveis pelas especialidades e 

reabilitação em odontologia (ORESTES-CARDOSO et al.,2015; SILVA-JUNIOR et 

al.,2017). 

A experiência da autora na rede de assistência odontológica do município do Rio de 

Janeiro, tanto na atenção primária como em ambulatórios de especialidades de um hospital, 

trouxe a observação de que muitos idosos procuram o serviço com problemas bucais e 

dentários já avançados, e muitas vezes demandando uma exodontia. Ainda é comum 

buscarem serviços de pronto atendimento. Relatos de dificuldades e algumas barreiras de 

atendimento nas unidades básicas e falta de recursos financeiros para tratamentos 

conservadores e reabilitação protética também são comuns na escuta aos usuários do Sistema 

Único de Saúde. 

 As referências para especialidades e a incorporação de tecnologias e materiais no 

serviço público no Rio de Janeiro não têm sido suficientes para evitar extrações de dentes 
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permanentes em adultos e idosos. Mesmo com a implantação da Estratégia Saúde da Família, 

a expansão dos serviços de saúde bucal foi bem mais tímida. Embora tenha modificado o 

acolhimento e permita visitas domiciliares a idosos e acamados, ainda há restrições nas 

referências e encaminhamentos aos portadores de multimorbidades e dificuldades para a 

reabilitação protética. Os laboratórios de próteses dentárias da rede pública não são suficientes 

para a demanda apresentada pela população do Rio de Janeiro. 

Os protocolos de saúde bucal ainda estão distantes das garantias propostas nas 

políticas de proteção e assistência direcionadas à população idosa. 

Conhecer as interseções das políticas públicas de saúde, inclusive saúde bucal com as 

políticas de proteção aos idosos, é importante para garantir a melhoria das condições de vida. 

Aprofundar os conhecimentos sobre os fatores que influenciam as perdas dentárias foi  

importante para sugestões ao planejamento das ações a serem ofertadas para a população 

idosa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO E SAÚDE BUCAL 

 

Para um envelhecimento ativo, três componentes são descritos como fundamentais 

pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa de 2006: menor probabilidade de doença, alta 

capacidade funcional, física e mental e engajamento social ativo. As doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) ganharam importância epidemiológica a partir da intensa urbanização, 

o aumento da longevidade e o desenvolvimento técnico das ciências da saúde, elementos estes 

considerados nos fenômenos de transição demográfica e epidemiológica. Estes problemas, 

porém,  têm impacto nos sistemas de saúde e seguridade social. 

Segundo Moysés (2012), as doenças e afecções da cavidade oral, que estão fortemente 

relacionadas a determinantes socioambientais e estilo de vida, integram o grupo de doenças 

negligenciadas. Os problemas de saúde bucal são persistentes em populações de baixa renda. 

A política de saúde bucal “Brasil Sorridente” busca conexões entre outros programas para a 

promoção de saúde geral e diminuição das iniquidades, incluindo a saúde bucal. 

É importante relacionar os problemas de saúde bucal encontrados com a história de 

vida da pessoa. O processo saúde-doença é contínuo, e a exposição a fatores de risco e 

proteção é que determina o estado de saúde ou adoecimento. Na saúde bucal, as doenças são, 

na sua maioria, de etiologia multicausal, e para os idosos os problemas são acumulados ou 

agravados durante a vida. Há aqueles que aparecem com o processo do envelhecimento como 

secura e ardência bucal, retração gengival, reabsorção óssea alveolar e dores orofaciais. 

Outros aparecem como manifestações de problemas sistêmicos: problemas periodontais em 

diabéticos, mucosites e estomatites durante aplicações de quimioterapia e radioterapia, 

diminuição da imunidade natural da saliva, perdas dentárias em pessoas deprimidas ou com 

problemas mentais que descuidam dos hábitos de higiene. Há também problemas acumulados 

por tabagismo, ingestão de álcool e efeitos colaterais de medicamentos, além dos problemas 

com uma higiene bucal deficiente. Por isso os problemas que aparecem já na fase do 

envelhecimento merecem atenção dos profissionais (ARAÚJO et al.,2012). 

Num estudo sobre multimorbidades em idosos, a dificuldade de mastigação aparece 

como um dos problemas autorreferidos pelos idosos, além de problemas visuais, auditivos e 

incontinência urinária (NUNES; THUMÉ, 2015). É importante que médicos e enfermeiros 

estejam atentos a queixas como alteração de paladar, hálito, ardência bucal, fluxo e 
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consistência da saliva, próteses mal adaptadas, mudança no posicionamento de dentes e 

problemas na articulação de palavras e dores de cabeça. São situações que interferem nas 

funções mastigatórias, digestórias e na apresentação social. 

A saliva é um protetor natural da saúde de dentes e mucosas orais e ajuda na digestão 

dos alimentos. A diminuição do fluxo salivar favorece o aparecimento de cáries, gengivites e 

lesões e infecções nas mucosas, bem como dificulta a retenção das próteses (RAZAK et al., 

2014). 

Os pacientes em uso de anticoagulante ou antiagreganteplaquetário costumam 

apresentar sangramentos gengivais espontâneos que podem comprometer o tecido periodontal 

e causar mau hálito e perda de sustentação dos dentes. Em diabéticos, a cetoacidose provoca o 

conhecido “hálito cetônico”, que é queixa recorrente no atendimento odontológico. A doença 

periodontal em diabéticos está relacionada a alterações vasculares e à hiperglicemia no fluido 

crevicular e no biofilme, comprometendo fibroblastos periodontais e prejudicando a 

sustentação do elemento dentário. Alguns estudos de prevalência de edentulismo apresentam 

a diabetes, o uso de tabaco e álcool como covariáveis para as perdas dentárias (LAGUZZI et 

al., 2015). 

O tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a exposição exagerada à radiação solar 

são os principais fatores de risco para o câncer de boca. Sendo assim, o tempo de exposição a 

esses fatores é um determinante importante a ser avaliado no atendimento ao idoso. A 

estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o biênio 2018–2019 é de 14.700 

novos casos no Brasil. 

 Estes são exemplos clássicos da necessidade da abordagem interdisciplinar para o 

cuidado da população idosa. O comprometimento da equipe da saúde com o reforço dos 

cuidados em saúde bucal para essas pessoas é fundamental na prevenção das perdas dentárias. 

A depressão e a demência são quadros comuns em idosos com idade avançada e que 

se enquadram na classificação de idoso frágil. Os problemas mentais e cognitivos 

comprometem a autonomia do cuidado, dificultando os hábitos de higiene bucal e corporal 

(MÜLLER et al., 2017). 

O edentulismo e outras afecções dos maxilares, músculos mastigatórios e articulações 

temporomandibulares são reconhecidas pela Sociedade Internacional de Cefaléias como 

causas potenciais de dores e cefaléias secundárias. Essas dores são comuns em idosos, e a 

condição de saúde bucal e mastigatória deve ser considerada no diagnóstico e tratamento 

desses quadros de dor (SIQUEIRA; SAVIOLI, 2012). 
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Todos esses problemas contribuem para a principal queixa relatada por idosos: a 

dificuldade de mastigar os alimentos. A mudança para uma alimentação macia e mais fácil de 

mastigar geralmente é mais rica em carboidratos fermentáveis e predispõe a problemas bucais 

e sistêmicos (RAZAK et al., 2014).  

 

2.2 AS PERCEPÇÕES DOS IDOSOS SOBRE SAÚDE BUCAL 

 

A dificuldade de comer foi o principal impacto da perda dentária relatada por idosos 

no SB Brasil2010. Alguns estudos relacionam resultados quanto à percepção de saúde bucal 

dos idosos com gênero, situação social e condições de saúde geral. Martinset et al. (2010) 

comparam as diferenças de gênero no processo do envelhecimento: no sexo feminino havia 

uma maior satisfação com a saúde bucal, mas também uma maior prevalência de edentulismo. 

Um estudo de Campos, Vargas e Ferreira (2014) sobre a satisfação de idosos com a saúde 

bucal em Sete Lagoas/MG mostrou que 25,9% estavam insatisfeitos. Dos 59,4% que estavam 

satisfeitos, a maioria era do sexo feminino, com menos de 70 anos, e que achavam que não 

precisavam trocar a prótese.  

Quando se discute avaliações subjetivas de autopercepção da saúde e avaliações 

objetivas exame clínico-funcional, percebe-se que o estudo dessas situações varia conforme o 

local do estudo e as condições de vida. Alguns idosos relatam não ter problemas decorrentes 

da falta de dentes, enquanto outros se queixam da dificuldade na mastigação. Por outro lado, 

profissionais chamam a atenção de fatores que influenciam a autoavaliação em saúde, 

inclusive o acesso ao serviço assistencial e à informação, além do contexto sociocultural. Essa 

percepção ambígua só pode ser melhorada por meio da qualificação de profissionais 

envolvidos no cuidado do idoso e de estudos que busquem relacionar os determinantes em 

saúde bucal (MOIMAZ et al.,2009). 

Orestes-Cardoso et al.(2015,p.399) estudaram a percepção de idosos de um lar em 

Pernambuco sobre edentulismo e reabilitação protética. Esse estudo mostra que, na percepção 

desses idosos, os dentes são perdidos por processos patológicos: cáries, doença periodontal e 

trauma. Mas fica claro também que a prática odontológica centrada em tratamentos e pouco 

voltada para a prevenção e conservação dos dentes contribuiu para as perdas dentárias.  

Numa coorte de idosos acompanhados na cidade de São Paulo de 2006 a 2010, a 

principal causa da perda dentária no período do estudo foi o comprometimento de dentes 
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suportes para próteses removíveis, em homens que declararam morar sós (TEIXEIRAet al., 

2010). 

No estudo de Silva-Junior et al. (2015, p.2701), em adultos de 20 a 64 anos, de 

Piracicaba/SP, a dor aparece como a principal queixa na “escolha para extração dentária”, 

agravada pela inexistência de outra opção de tratamento por ocasião da busca pelo cuidado. O 

alto custo dos procedimentos necessários para a restauração dos dentes afetados também 

determina as extrações. 

A ansiedade foi definida como um fator determinante da percepção da dor em 

levantamento da literatura científica (COSTA; RIBEIRO; CABRAL,2012). O mesmo estudo 

encontrou que a atitude do cirurgião-dentista é fator importante para o controle da ansiedade e 

da dor. O medo de sentir dor em procedimentos invasivos, como exodontias, tratamento de 

canal e raspagens sub-gengivais, e em alguns casos, a anestesia, bem como a experiência 

dolorosa em tratamento anterior, foram apontados como fatores para evitar ou adiar a consulta 

odontológica (CABRAL; ALVES; SOUZA, 2013). 

Devemos lembrar que a dificuldade de acesso à assistência e cuidados em saúde bucal, 

reconhecida em levantamento do Ministério da Saúde, foi um dos fatores que influenciou os 

movimentos da classe odontológica e grupos sociais para a publicação das diretrizes da 

Política Nacional da Saúde Bucal em 2004. 

 

2.3 OS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Com a implantação do SUS, tendo a atenção primária como sua principal porta de 

entrada e responsável pela reorganização da rede de assistência, a avaliação e o 

monitoramento das ações e serviços devem ser contínuos. O diagnóstico e conhecimento dos 

problemas da população são fundamentais para o planejamento. Na 3ª Conferência Nacional 

de Saúde Bucal, o Projeto Saúde Bucal dos Brasileiros foi proposto às diferentes esferas de 

governo e trabalhadores com a intenção de estabelecer uma rotina de vigilância para a saúde 

bucal. Moysés et al. (2013b, p.164) justificam essa nova estratégia de vigilância em saúde 

bucal considerando:a heterogeneidade metodológica dos levantamentos de 1986, 1996 e 2003; 

desarticulação com os sistemas nacionais de informações à saúde e vigilância vigentes; 

ausência de informações de saúde bucal no SIAB e os dados da saúde bucal no SIA só 

mostram parâmetros da assistência (procedimentos). 
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Em 2006, a primeira pesquisa sobre as condições de saúde e vida dos idosos da cidade 

do Rio de Janeiro traz o perfil do acesso aos serviços odontológicos e também da 

autopercepção sobre saúde bucal e necessidade autorreferida de prótese. O estudo 

epidemiológico foi realizado durante a campanha de vacina anti-influenza. Foram avaliados 

2.898 idosos. O CPO-D encontrado foi de 25,6, sendo o componente “P” (dente perdido) 

responsável por 82,8% da composição do índice. Idosos com prótese total eram 57% da 

amostra.O percentual de edêntulos sem uso de prótese foi de 7% para a arcada superior, e 

11,4% para a inferior.  

Os que necessitavam substituição das próteses eram 32,4% e 18,8% para os arcos 

superior e inferior, respectivamente. Essa necessidade foi maior nas áreas programáticas 

5.3,5.2,5.1,3.1 e 3.3, e a rede municipal contava com apenas um laboratório de prótese 

dentária. 

 Em 2004, a PNSB abre espaço para a inserção da saúde bucal no Sistema de 

Vigilância. Dessa discussão emergiram a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, em 2009, e 

o Inquérito Epidemiológico SBBrasil 2010. 

Especificamente para a faixa etária de 65 a 74 anos, o inquérito epidemiológico 

SBBrasil 2010 mediu a prevalência de cárie dentária em coroa e raiz, a extensão e gravidade 

da doença periodontal, a necessidade de tratamento, o uso e a necessidade de próteses 

dentárias, a prevalência da dor de origem dentária e coletaram dados para a caracterização do 

perfil socioeconômico, a utilização de serviços odontológicos e a autopercepção e impactos 

para a saúde bucal. Para Roncalli et al. (2012), o estudo dessa faixa etária torna-se cada vez 

mais importante devido ao aumento da expectativa de vida, para o planejamento dos serviços 

de saúde e a prestação de serviços odontológicos. 

A divisão em sextantes foi usada para a medição do Índice Periodontal no SBBrasil 

2010, bem como o conceito de dentição funcional com o mínimo de 21 dentes naturais 

necessários para a função adequada, sem necessidade de próteses. 

O índice CPO-D médio para esta faixa etária foi 27,53, sendo o componente “P” — 

perdido — responsável por 92% da composição desse índice. Isso explica os baixos valores 

encontrados na prevalência de cáries de raiz. Os menores índices foram encontrados nas 

regiões Nordeste e Centro-Oeste. Nos problemas periodontais foi observado um elevado 

percentual de sextantes excluídos (sextantes edentados), 90,1%, e perda de inserção acima de 

4mm em 3,9%. Constatou-se que 46,6% dos idosos tinham necessidade de tratamento e a 

prevalência de dor foi de 10,8%. Neste estudo chama a atenção a faixa etária de 35 a 44 anos, 

em que essas medidas foram, respectivamente, de 75,2% e 27,5%. Para esses adultos, a busca 
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por tratamento foi a mais citada como motivo para a última consulta, enquanto os idosos 

buscaram o serviço para extrações dentárias: 46,2% na região Norte, e 22,9% na região Sul. 

Não foram constatadas diferenças significativas entre as prevalências de insatisfação com os 

dentes e aboca entre as regiões brasileiras para a faixa etária de 65 a 74 anos. A dificuldade de 

comer foi o impacto mais prevalente em todos os grupos estudados (BRASIL, 2012). 

Vários estudos analisam os resultados desses últimos inquéritos. O estudo de Peres et 

al. (2013) sobre perdas dentárias no inquérito SB Brasil 2010 reforça que idosos com baixa 

escolaridade e renda apresentam maior prevalência de perda total de dentes. Ressalta, 

também, como são marcantes as diferenças regionais das perdas dentárias. 

Laguzzi et al. (2015), num estudo sobre perdas dentárias no Uruguai, encontraram que 

idosos mais pobres e com menor escolaridade apresentavam um maior índice de perdas 

severas (pessoas com até nove dentes na boca) e edentulismo.  

 

2.4 ODONTOLOGIA NO BRASIL 

 

No início do século XX, a assistência odontológica era quase exclusivamente ofertada 

no mercado privado, em consultórios. A partir dos anos 1950 iniciou-se a atenção em escolas, 

com a técnica conhecida como Odontologia incremental, que acreditava em investir na 

prevenção em crianças e jovens para que chegassem com saúde a idade adulta. Nesta mesma 

época aparecem os primeiros movimentos de fluoretação das águas de abastecimento, para 

prevenção de cáries. Entre as décadas de 1960 e 1970 cresce a oferta de procedimentos 

ambulatoriais em postos do INAMPS e em unidades de pronto-atendimento. Esses 

atendimentos geralmente se limitavam a restaurações, principalmente exodontias (MOYSÉS, 

2013a). A consequência desta prática explica os resultados de grandes perdas dentárias em 

idosos nos últimos levantamentos epidemiológicos.  

Nos anos 1970 e 1980, a odontologia simplificada visa ampliar a assistência, 

diminuindo custos de procedimentos curativos e restauradores pela simplificação de 

equipamentos e padronização da prática clínica e preventiva. Durante o período da 

redemocratização, o conceito de “saúde bucal coletiva” traz a importância de trabalhar os 

determinantes de saúde e as causas do adoecimento, biológicas, sociais, econômicas ou 

políticas (NARVAI, 2002).  

Os anos 80 foram marcados pela intensa luta pela redemocratização e da garantia da 

saúde como direito. Profissionais de odontologia que trabalhavam nos serviços públicos e 
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universidades, reforçaram o movimento da Reforma Sanitária na certeza da inclusão da saúde 

bucal como integrante e inseparável da saúde geral. A 1ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal em 1986 mostrou a necessidade de romper com o modelo assistencial curativo e 

mutilador e fortalece os princípios do direito à saúde e da busca pela universalidade do acesso 

e cuidado integral proposto na VIII Conferência Nacional de Saúde realizada no mesmo ano 

(MOYSES,2012; NARVAI,2002). 

A 2ª CNSB, em 1993, aprovou novas estratégias para a construção de uma política de 

saúde bucal reforçando a necessidade de descentralização e do controle social, bem como 

indicando a necessidade de estudos epidemiológicos. Indicou possibilidades de financiamento 

e, mais uma vez, deixava claro a ineficiência do modelo curativo-restaurador-mutilador na 

assistência odontológica. 

A Política Nacional de Saúde Bucal, 2004, traz uma proposta de reorientação e 

organização do processo de trabalho odontológico no SUS com a criação de equipes de saúde 

bucal (eSB) na saúde da família e os Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Esta 

proposta destacava a humanização do processo de assistência, uma prática mais resolutiva 

com a inclusão de procedimentos mais complexos. Propõe a construção de uma consciência 

sanitária, adequada à realidade de saúde de cada localidade.  

A abordagem dos fatores de risco comuns (FRC) é centrada em reduzir fatores de risco 

e promover fatores de saúde no enfrentamento às doenças não transmissíveis, como doenças 

cardíacas, metabólicas carcinomas e também bucais (MOYSÉS, 2012). As estratégias 

empregadas para os fatores de risco comuns são mais racionais do que as empregadas 

especificamente para uma determinada doença ou agravo. 

 

O Programa de Saúde Bucal da OMS também fortaleceu globalmente seu trabalho, 

buscando conexão com outros programas setoriais que elegem a promoção de saúde 

como marco referencial de transformação de conceitos e práticas para intervenção de 

base populacional (PETERSEN,2003 apud MOYSÉS, 2012). A literatura recente 

analisa e discute cenários que permitem visualizar como múltiplas intervenções 

podem ser pensadas, atuando sobre múltiplos problemas de saúde (SHEIHAM et 

al.,2011 apud MOYSÉS, 2012). Essas intervenções podem beneficiar populações 

pobres e marginalizadas, coerentes com o princípio da sustentabilidade e 

incorporando determinantes fundamentais da saúde humana (MOYSÉS, 

2012,pos.15022). 

 

A reorganização da rede dá-se a partir da incorporação da saúde bucal na Estratégia 

Saúde da Família, com incentivo para a implantação das equipes, para a ampliação do acesso 

e a articulação com os demais níveis de atenção e para a garantia da integralidade do cuidado 

(BALDANI et al., 2018).A proposta de atuação na promoção da saúde e do trabalho 
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interdisciplinar é pauta fundamental desta reorganização, para a redução das desigualdades 

em saúde da população brasileira. Porém, o número de eSB ainda é bem menor do que o de 

equipes de saúde da família. 

Segundo Moysés (2012), o conceito de “Condições Sensíveis à Atenção 

Ambulatorial” trabalhado para a ESF deve ser considerado para a saúde bucal. As 

necessidades devem ser atendidas na atenção primária, nos processos agudos e crônicos a 

tempo e com eficácia, de maneira a diminuir a probabilidade de chegar a um estágio que exija 

maior aporte de tecnologia e complexidade do tratamento, o que torna o cuidado mais caro. 

Alguns indicadores são propostos pelo Ministério da Saúde para a avaliação dos 

serviços de saúde bucal para a medição da cobertura, a partir dos usuários cadastrados pelas 

equipes: razão de procedimentos coletivos na população e proporção de exodontias de dentes 

permanentes e procedimentos individuais na atenção básica. Este último deve apresentar um 

declínio, considerando a melhoria no acesso ao tratamento e medidas preventivas 

(FERNANDES; PERES, 2005). 

Especificamente para a saúde do idoso, a PNSB visa garantir o acesso a grupos de 

educação, prevenção e tratamento clínico. Traz a recomendação de evitar filas e burocracias 

no acolhimento dos pacientes. 

A Política Nacional de Atenção Básica publicada em 2011 (Portaria n.2.488, de 21 de 

outubro de 2011) traz a saúde da família como estratégia para a expansão da rede e garantia 

dos princípios do SUS. Define recursos orçamentários e as modalidades de equipes de saúde 

bucal, inclusive para populações ribeirinhas e indígenas. Detalha a implantação das equipes, 

as atribuições dos profissionais, propõe educação permanente, define os blocos de 

financiamento por esfera de governo. Nesse período ocorre a ampliação das equipes de saúde 

da família, porém o número de equipes de saúde bucal é bem menor. 

 

Quadro 1 — Número de equipes de saúde da família, saúde bucal, Centros de Especialidades Odontológicas e 

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias, implantados de 2004 a 2017 no Brasil 

Implantação/ano 2004 2008 2012 2016 2017 

ESF 21.232 29.300 33.404 40.097 39.872 

ESB 8.951 17.801 22.203 24.383 24.053 

CEO 100 674 944 1033 NI 

LRPD - - 1351 1770 NI 

Disponível em: sage.saude.gov.br. Acesso em: 16 fev. 2019. 

 

Numa análise da política de saúde bucal no Brasil entre 2003 e 2014, Chaves et al. 

(2015) mostram que houve um aumento da oferta e cobertura dos serviços públicos 
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odontológicos e uma manutenção dessa expansão nos anos seguintes, até 2014 (Quadro 1). O 

mesmo estudo diz que o Brasil é o país com o maior número de cirurgiões-dentistas por 

habitante no mundo. Porém a distribuição no território é desigual, estando concentrados na 

região Sudeste 57% desses profissionais; cerca de 30% tinham algum vínculo com o SUS 

(CHAVES et al., 2015, p. 1800). 

Ainda segundo o autor, o modelo de atenção não foi priorizado durante o mesmo 

período, apesar dos investimentos em unidades e contratação de equipes. Portanto as equipes 

não estariam preparadas para atuar no modelo da ESF (CHAVES et al., 2015). Esta é também 

a conclusão do estudo sobre o trabalho do cirurgião-dentista na saúde da família em Brasília, 

no qual Reis et al. (2015) encontram que esses profissionais ainda atuam centrados no modelo 

de atenção individualizada pouco integrado ao restante da equipe. 

Baldani et al. (2018), numa análise das equipes no estado do Paraná, também apontam 

a dificuldade da ESB em romper com uma prática odontológica tradicional. Observaram ainda 

que poucas equipes planejam em conjunto com outros profissionais e monitoram os 

indicadores. As ações dirigidas a adultos e idosos não são rotina na maioria das equipes. 

Ainda há alguns estrangulamentos nos encaminhamentos para as especialidades nos 

níveis secundário e terciário, e há restrições nos protocolos desses encaminhamentos. A 

exigência de possibilidade de restauração direta na rede de serviços como critério de inclusão 

para tratamento endodôntico, em vez da garantia de uma restauração indireta, faz com que 

muitos dentes sejam extraídos. Chaves et al. (2015, p.1799) comentam a diminuição do 

número de tratamentos endodônticos entre 2010 e 2014, mesmo considerando os problemas 

de lançamento dos procedimentos devido à mudança dos códigos. 

 Os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias também não acompanharam a 

expansão do acesso à assistência. Em vários municípios, como o Rio de Janeiro, essa 

implantação não aconteceu de forma a suprir as necessidades da população. Com isso ainda 

acontecem exodontias de dentes que teriam possibilidade de recuperação em serviços 

privados e próteses com problemas de adaptação ou com necessidade de substituição.  

Outra limitação na atenção à saúde bucal do idoso, abordada por Araújoet al. (2012),é 

a falta de integração entres os cursos de graduação na área da saúde, prejudicando as ações 

coordenadas das equipes e a troca de conhecimento.  

Em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) trouxe modificações no 

financiamento das ações de saúde e manteve as modalidades das equipes de saúde bucal. Mas 

se por um lado mantém a ESF, admite e abre espaço para outras formas de organização da 

atenção primária (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). A dúvida é se essas equipes 
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conseguem manter os atributos da atenção primária, considerando a garantia do acesso, a 

integralidade e a coordenação do cuidado para os usuários, ou se retornam a uma prática 

curativa. 

 

2.5 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE BUCAL NO RIO DE JANEIRO 

 

Na última década do século XX, de 1991 a 2000, o programa de saúde bucal “Riso do 

Rio” trazia uma proposta de construção de uma assistência com maior abrangência, que 

superasse a dicotomia curativo-preventiva, e apontava para uma ação integrada dos serviços. 

Propunha uma responsabilidade coletiva das equipes nos processos de cuidado e 

administrativos com ênfase no desempenho e qualidade na atenção. Nessa época, a cidade foi 

dividida em áreas programáticas (AP), criando uma organização regionalizada. São, no total, 

dez áreas, e os bairros da região central, inclusive Santa Teresa, estão na AP 1.0. 

Os serviços de saúde bucal nas unidades foram avaliados no programa de acreditação. 

Colocava a necessidade de conduzir o processo de decisão através de evidências e de 

avaliações propostas em três grupos de indicadores:  

 Indicadores ambientais: manutenção predial, serviços de limpeza e conservação, 

manutenção de equipamentos; 

 Indicadores de processo: organização do serviço, organização das etapas de 

esterilização e controle de estoque; 

 Indicadores de resultados: produtividade, desempenho e captação (SMS-RIO, 

2001). 

 

Muitas unidades tiveram reformas estruturais, fornecimento de equipamentos e 

materiais padronizados e melhoria nas condições de ergonomia e biossegurança. 

Porém, a maior parte das unidades básicas atendia a um público de 0 a 14 anos e 

gestantes1, restringindo o acesso aos adultos. Foram estabelecidas metas de desempenho com 

procedimentos conclusivos: procedimentos clínicos como restaurações, extrações. As 

consultas de adaptação e procedimentos preventivos individuais não contavam para o 

indicador. Com isso, consultas de abordagem para controle de ansiedade não entravam no 

cálculo do desempenho. Todos os pacientes inscritos aguardavam o agendamento, e só após a 

                                                 
1 A relação de unidades do município (Anexo A) e documentos e diário oficial deste período, que não estão 

disponíveis on-line, encontram-se arquivados no CMSEA. 
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consulta eram classificados segundo o risco de cáries e outros problemas para definição do 

prazo para a revisão. 

No Rio de Janeiro, no início deste século, a Secretaria Municipal de Saúde incorpora 

em seu quadro um número substantivo de cirurgiões-dentistas. O projeto “Carioca rindo à 

toa” traz uma reorganização da assistência odontológica para a cidade: acesso na atenção 

primária sem limite de idade, o programa Dentescola e a implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (SMS-RIO, 2001). Começa também a expansão da atenção 

primária tendo como prioridade a implantação de unidades de saúde da família. Entretanto a 

proporção de uma equipe de saúde bucal (eSB) para três equipes de saúde da família (eSF) 

tem trazido problemas para o acesso (BRASIL, 2004). 

 Em 2007, a CSB publica novos protocolos e rotinas dos serviços de saúde bucal na 

rede da cidade do Rio de Janeiro, reforçando as ações do Dentescola na prevenção e atenção 

ao escolar, formação de multiplicadores para a manutenção e sustentação das ações de saúde 

no território. Também traz a organização da assistência na rede básica com acolhimento diário 

para todas as idades, diagnóstico das necessidades e prevenção do câncer bucal. Ações de 

pronto-atendimento e cuidado no leito e os critérios de encaminhamento também são 

revisados e apresentados nesse documento (SMS-RIO, 2001). A classificação do risco de 

doenças passa a ser definido no acolhimento, priorizando o agendamento conforme o risco ou 

a condição do paciente. Mesmo assim, predominava a lógica de priorizar e classificar os 

atendimentos a partir dos demais programas da UBS, que ainda são desenhados por 

morbidades, e não por ciclo de vida. 

Nesse mesmo período foram implantadas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

nos municípios do estado do Rio de Janeiro. São unidades intermediárias que estão 

disponíveis 24 horas para atendimentos de urgência e que dispunham de atendimento 

odontológico. Algumas unidades municipais também mantêm serviço de pronto-atendimento 

odontológico, além da UBS. 

A cobertura de saúde bucal estava, em 2017, em 23%. Algumas unidades básicas 

continuam com atendimento odontológico com as equipes básicas formadas por estatutários. 

 Os sistemas de informação utilizados pelas UBS até um determinado período, SIAB e 

GIL, não foram atualizados. Por sua vez, diferentes prontuários eletrônicos serviam, até o 

início de 2018, às diferentes equipes de saúde da família de acordo com contratos com as 

Organizações Sociais de Saúde. A não permissão de uso desses mesmos prontuários por 

profissionais estatutários impede que tenhamos dados uniformes e críveis, dificultando um 

gerenciamento e planejamento das ações em saúde bucal. Essas equipes passaram mais de um 



31 

 

 

ano lançando suas produções em Boletim de Produção Ambulatorial - BPA magnético, 

apenas com o quantitativo de consultas e procedimentos, sem a possibilidade de qualificação 

dos dados e formas de repensar o processo de trabalho. Em 2017 começa a implantação do  

E-SUS em algumas unidades, sendo o CMSEA um dos pioneiros dessa implantação. Porém 

não há como transferir a base de dados de qualquer dos prontuários eletrônicos utilizados para 

o E-SUS, o que tem causado transtornos e perdas de históricos de pacientes ou dificuldade de 

leitura de consultas anteriores à implantação desse sistema. 

Na cidade contamos hoje com 17 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 

segundo a Coordenação de Saúde Bucal (CSB) da SMS-Rio. As especialidades de 

endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, radiologia odontológica e atendimento a 

portadores de necessidades especiais estão disponíveis pelo Sistema de Regulação (SISREG). 

A cidade conta apenas com um LRPD — Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias — 

implantado. Este é um dos principais desafios colocados para a atual administração. 

 

Quadro 2 — Número de equipes de saúde da família, saúde bucal, CEO e LRPD implantados no Rio de 

Janeiro,capital, de 2004 a 2017 

 2004 2008 2012 2016 2017 

ESF 57 128 734 958 970 

ESB - 50 300 395 428 

CEO 18 18 17 17 17 

LRPD - - 1 1 1 

Disponível em: sage.saude.gov.br. Acesso em: 16 fev. 2019. 

 

Figura 1 — Cobertura das ESB no município do Rio de Janeiro/RJ 

 
Disponível em: sage.saude.gov.br. Acesso em: 16 fev. 2019. 

 

O acesso aos serviços de odontologia ainda é mais restrito do que ao médico ou à 

equipe de saúde da família. A portaria do Ministério da Saúde n. 267, de março de 2001, 
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incorpora a equipe de saúde bucal ao PSF, sendo cada equipe responsável pelo cuidado de até 

6.900 pessoas. Ainda não há universalidade no acesso à saúde bucal. Isso fica claro com a 

proporção entre as equipes que, em alguns casos, chega a ser superior a uma equipe de saúde 

bucal para cada três equipes de saúde da família. 

Além disso, o trabalho da equipe de saúde bucal também precisa se adequar às 

propostas e diretrizes da Estratégia de Saúde da Família. Práticas de vigilância em saúde bucal 

precisam ser aprimoradas e mais bem utilizadas para o planejamento baseado nas 

necessidades da população. Costa (2016, p. 30), em sua revisão sobre protocolos clínicos para 

a saúde bucal da população idosa em Vitória/ES, ressalta a necessidade de protocolos clínicos 

“que possam nortear o atendimento a idosos, uma população sabidamente portadora de várias 

comorbidades e que por diversas vezes requer atendimentos odontológicos mais complexos”. 

No que diz respeito à saúde bucal de adultos e idosos, há que se avaliar algumas 

restrições, como a indicação de tratamento endodôntico somente nos casos de dentes que 

aceitem restaurações diretas posteriormente e a dificuldade na implantação do LRPD. Seria 

importante medir o quanto isso impacta na exodontia de dentes que, em condições de acesso à 

restauração indicada, não seriam extraídos. Quanto à complexidade exigida para pacientes 

portadores de quadros de multimorbidades e portadores de sequelas, não há um desenho claro 

na rede para encaminhamentos desses casos. As referências para atendimento de pacientes 

com necessidades especiais são delimitadas para quadros neuropsiquiátricos. Não se 

enquadram exatamente no que está entendido como paciente portador de necessidades 

especiais, e as ações do PADI não especificam os atendimentos em saúde bucal e ainda são 

restritas na rede (SMS-RIO, 2001). 

 

2.6 SOBRE ACESSO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 

 

Numa revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde, 

Travassos e Martins (2004,p. S190) definem o uso como todo contato direto com o serviço de 

saúde. Referem-se à interação entre indivíduo e profissional com o primeiro contato e a 

procura. Apresentam como determinantes da utilização de serviços de saúde a necessidade de 

saúde, o perfil dos usuários, os prestadores, a organização de recursos, ofertas e 

disponibilidades e a política de saúde.  

Conhecer como se dá o acesso e a utilização de serviços odontológicos pelos idosos e 

os fatores que os determinam é fundamental para o planejamento e a elaboração de programas 
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e políticas públicas direcionados à saúde dessa população. Diversos estudos sobre o tema 

apontam que fatores como a idade, escolaridade, renda e oferta de serviços são os que mais 

influenciam as condições de acesso dos idosos aos cuidados em saúde bucal. Acesso tem uma 

conceituação bem mais complexa, mas para os autores da revisão citada está associado à 

oferta dos serviços (OLIVEIRA, 2016; TEIXEIRA et al., 2010). 

 Um estudo, em Montes Claros/MG, sobre o uso de serviços odontológicos por idosos 

encontrou que o uso do SUS foi maior entre os que vivem em condições mais vulneráveis, 

com menores renda e escolaridade: 

 

As características que mais levam ao uso desigual não estão relacionadas à 

necessidade em saúde, e sim à renda, à localização geográfica e à presença de um 

plano de saúde privado. (OLIVEIRA, 2016, p.3518). 

 

Isso reforça o histórico da odontologia como prática de um mercado fortemente 

privado, socialmente excludente, longe das diretrizes da universalidade e integralidade do 

cuidado. 

Araújo et al. (2012) apontam três fatores que contribuem para as perdas dentárias na 

população adulta: a falta de integração entre os conteúdos nos cursos de graduação em saúde; 

a dificuldade de acesso, a falta do profissional graduado e o alto custo do tratamento; e a 

prática mutiladora. 

No município do Rio de Janeiro, a dificuldade de acesso por adultos e idosos não foi 

diferente. No final do século passado, houve um processo de melhoria das instalações e 

qualificação dos serviços de saúde bucal nas unidades municipais. Porém algumas unidades 

básicas atendiam crianças e adolescentes até 15anos, e outras se destinavam ao atendimento 

de adultos (Anexo A). Ainda era forte a procura de adultos por pronto-atendimento. Essa 

estratégia reforçava a barreira de acesso aos cuidados em saúde bucal. No início deste século 

houve um grande investimento com a contratação de centenas de cirurgiões-dentistas 

concursados entre os anos de 2001 e 2002, já sendo lotados em unidades que trabalhariam 

com algumas especialidades odontológicas, bem como o Projeto Dentescola, que garantia 

ações de prevenção e assistência para alunos das escolas municipais. A partir de 2004 houve a 

expansão da Estratégia Saúde da Família e o estabelecimento de Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO), melhorando o acesso da população aos cuidados básicos e 

especialidades odontológicas. 
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Na primeira pesquisa sobre condições de vida de idosos, o acesso aos serviços 

públicos de saúde bucal era residual na zona sul (AP2.1) e muito baixo para as áreas 1.0 e 4.0, 

correspondendo à área central e parte da zona oeste. A utilização referida de serviços 

odontológicos vinculados a planos privados e convênios era baixa em todo o município 

(SMS-RIO, 2001). 

A nota técnica de organização do acesso na saúde bucal do município do Rio de 

Janeiro, publicada em 2016, não contempla em seu texto nenhuma forma de prioridade ou 

particularidade para o acesso da pessoa idosa ao tratamento ou organização da assistência 

odontológica por ciclo de vida. Mantém a lógica da participação nos programas das unidades 

que são organizados por problemas de saúde ou condições: hipertensão, diabetes, gestantes, 

escolares etc.(SMS-RIO, 2001).  

3 PRESSUPOSTO 

 

O conhecimento da percepção dos idosos sobre os fatores das perdas dentárias e 

vivências sobre a assistência odontológica pode contribuir para o planejamento e a melhoria 

dos serviços, mostrando as necessidades apontadas pela população e aprimoramento das 

políticas específicas hoje oferecidas.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e analisar os fatores que os idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde 

de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, atribuem às perdas dentárias que sofreram durante a vida. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as experiências pregressas de atendimentos odontológicos dos idosos; 

 Conhecer o ambiente socioeconômico e cultural dos idosos cadastrados e como 

eles percebem a relação dessas condições com as perdas dentárias; 

 Descrever a percepção dos idosos quanto à relação da saúde bucal e qualidade de 

vida.  
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5 DESENHO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Em função das características deste estudo e visando responder seus objetivos, optou- 

se por uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa. 

A abordagem qualitativa, de acordo com Costa e Costa (2011), busca “significados, 

não exige representatividade amostral e trabalha com pressupostos”. 

Em relação às pesquisas descritivas e exploratórias, Gil (2008) afirma que a pesquisa 

descritiva procura detalhar as características de determinado fenômeno ou mesmo estabelecer 

relações entre variáveis, sendo que algumas, inclusive, sinalizam para a natureza dessa 

relação. É a descrição e interpretação de características de uma população ou fenômeno. 

Entretanto, quando se destinam a apresentar uma nova visão do problema estudado, elas se 

aproximam das pesquisas exploratórias. Estas, por sua vez, são desenvolvidas com a 

finalidade de obter maior familiaridade com o objeto pesquisado, tornando-o mais claro e 

compreensível. Sendo assim, o entendimento que idosos têm sobre os determinantes das 

perdas dentárias pretende conhecer e explorar como fatores biológicos, socioeconômicos e de 

assistência são percebidos nesse grupo no processo do adoecimento e cuidado em saúde 

bucal. 

 

5.2 AMOSTRAGEM 

 

 A amostra é caracterizada como não probabilística e intencional, uma vez que foram 

selecionados os participantes segundo critérios de inclusão estipulados. Uma amostra 

intencional é justificada quando o objetivo é o aprofundamento do assunto pesquisado 

(COSTA; COSTA, 2011). 

O limite da amostra foi por saturação, quando atingiram um número em que as 

respostas começaram a se repetir e esgotaram-se as possibilidades de inclusão de informações 

que contribuíram para a pesquisa. 
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5.3 CENÁRIO DE PESQUISA — O BAIRRO DE SANTA TERESA E SUA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE 

 

O bairro de Santa Teresa surgiu a partir do convento de Santa Teresa, no início do 

século XVIII. Foi inicialmente habitado pela classe alta da época, em um momento de 

expansão para uma área fora do núcleo do centro da cidade. Por volta de 1850, a região foi 

intensivamente habitada pela população que fugia de epidemias de febres tropicais que 

aconteciam no grande centro urbano. Santa Teresa faz limite com o centro da cidade e bairros 

das zonas sul e norte. Tem relevo acidentado, com várias encostas e ladeiras que dão acesso à 

parte alta do bairro. Tem atrações turísticas, mas é predominantemente residencial. 

Dados do censo do IBGE de 2010 estimam que a população residente é de 40.926 

habitantes: 46,2% do sexo masculino e 53,8% do feminino. Em relação à faixa etária, 42% 

sãopessoas na idade adulta (30 a 59 anos); 10,45%, crianças (até 9 anos); 13,4%, adolescentes 

(10 a 19 anos); 18,7%, jovens (20a 29 anos); e 13,13%, idosos (acima de 60 anos). 

 

Figura 2— Pirâmide etária da população de Santa Teresa/RJ (projeção do IBGE) 

 
Fonte:elaborado no CMSEA, a partir do Armazém de dados/IBGE, 2010. 
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Santa Teresa tem um IDHM de 9,0, porém quando se faz recortes por áreas percebe-se 

as diferenças socioeconômicas entre o bairro tradicional e as favelas(Tabela 1). 

 

Tabela1 — Índice de Desenvolvimento Humano Médio de Santa Teresa, Rio de Janeiro, em 2010 e recortes 

espaciais agregados 

Espacialidades 

IDHM 

2010 

IDHM 

Renda 

2010 

IDHM 

Longevidade 

2010 

IDHM 

Educação 

2010 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Curvelo / Chácara do Céu (Rio de Janeiro, RM — Rio de Janeiro) 0,843 0,849 0,91 0,776 

Fallet / Fogueteiro / Coroa (Rio de Janeiro, RM — Rio de Janeiro) 0,677 0,69 0,812 0,554 

Julio Otoni (Rio de Janeiro, RM — Rio de Janeiro) 0,684 0,688 0,809 0,574 

Ladeira do Castro (Rio de Janeiro, RM — Rio de Janeiro) 0,746 0,748 0,864 0,643 

Largo das Neves (Rio de Janeiro, RM — Rio de Janeiro) 0,802 0,806 0,902 0,709 

Santa Teresa (Rio de Janeiro, RM — Rio de Janeiro) 0,9 0,928 0,926 0,847 

Fonte:Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. 

 

O Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola (CMSEA) é a unidade de referência 

para os usuários moradores do território de Santa Teresa. Foi inaugurado em 1943 como um 

posto de puericultura, dirigido pelo Dr. Felipe Basílio Cardoso Pires.Em 1966, a unidade 

passou a ser chamada de Centro Médico Sanitário “Ernani Agrícola” da XXIII RA,em 

homenagem ao médico sanitarista, um dos responsáveis pela elaboração do Plano Nacional de 

Combate à Lepra, de 1935.O prédio atual foi construído na década de 1970, e desde essa 

época oferece serviço de saúde bucal (CMSEA, 2013). 

Atualmente é uma unidade mista com parte de seus profissionais estatutários, uma 

equipe de atenção básica — ARTE (EAB) e três equipes de saúde da família. A área sem 

cobertura da ESF tem aproximadamente 18 mil moradores. As três equipes de saúde da 

família (Alto Santa, Fallet e Prazeres) têm hoje cerca de 12 mil pessoas cadastradas, sendo 

cerca de 2.500 idosos. Outras comunidades de Santa Teresa, como Escondidinho, Fogueteiro 

e Coroa, são atendidas por equipes de outras unidades: CMS Salles Netto, as primeiras, e a 

última, na CF Sérgio Vieira de Mello. 
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Figura 3 — Distribuição das equipes do CMSEA no bairro de Santa Teresa, XXIII R.A. 

 
Fonte: material produzido CMSEA. 

  

A equipe de saúde bucal tem seis cirurgiões-dentistas, e a ESF tem uma equipe de 

saúde bucal modalidade II (1CD, 1 TSB e 1 ASB). O serviço está disponível de segunda a 

sexta-feira, entre 8 e 17 horas. Os tratamentos são agendados, mas há disponibilidade na 

agenda em todos os turnos para avaliação e urgências. A equipe tem um profissional 

encarregado do Programa Saúde na Escola. Também participa de outros grupos que 

acontecem na unidade: Bolsa Família, controle do tabagismo, diabetes, gestantes e outros. O 

serviço recebe anualmente estagiários e acadêmicos bolsistas, sendo, com isso, um espaço de 

formação de novos profissionais. 

São dois os Centros de Especialidades Odontológicas na AP 1.0: a Policlínica Antônio 

Ribeiro Netto e o CMS Oswaldo Cruz. As especialidades oferecidas são estomatologia, 

endodontia, cirurgia oral menor, periodontia, ortodontia preventiva e atendimento a pacientes 

portadores de necessidades especiais. Ainda não há serviço de prótese dentária para 

referência. 
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5.4 SUJEITO DE PESQUISA 

 

A população idosa do bairro foi escolhida para a pesquisa por suas vivências e 

experiências com a assistência prestada no CMSEA e outras unidades da rede municipal. 

 

5.4.1 Critérios de Inclusão 

 

Entraram nesta amostra pessoas acima de 60 anos, de ambos os sexos, moradores do 

bairro de Santa Teresa, cadastrados na unidade de saúde, com história de perdas dentárias 

durante a vida constatadas por inspeção bucal. 

 

5.4.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos da amostra idosos com deficiências de comunicação auditiva ou de 

fala, bem como aqueles que apresentaram alterações neuromotoras na face e paralisia facial. 

Também não constaram da amostra cirurgiões-dentistas e pessoas que tenham trabalhado em 

consultórios dentários. 

As entrevistas aconteceram na unidade de saúde. Os pacientes foram convidados pela 

pesquisadora no serviço de saúde bucal da unidade. Foi explicitado o objetivo da pesquisa, 

lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido — TCLE (Apêndice 2). Os 

nomes dos entrevistados foram omitidos e atribuídos a códigos alfanuméricos. As entrevistas 

foram registradas em áudio por um gravador e, depois, transcritas para análise. Anotações 

foram feitas pela pesquisadora no diário de campo para registro de gestos ou emoções que 

podem explicitar melhor a fala do entrevistado e trazer sentido ao depoimento. 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado pelos conselhos de ética em pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá sob o Parecer n. 2.945.382 e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, Parecer n. 3.112.511. Obedeceu ao disposto na Resolução 466/2012, em relação à 

confidencialidade. 
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As entrevistas aconteceram com anuência da Coordenação de Área Programática 1.0 e 

da direção da unidade de saúde. 

 

5.6 COLETA DE DADOS 

 

Foram selecionados 17 idosos, e 14 foram entrevistados no CMS, no acolhimento dos 

diferentes programas oferecidos, independentemente de estar ou não em área coberta pela 

eSF. O exame foi feito no serviço de saúde bucal da unidade e registrado em prontuário 

eletrônico e-SUS, com o objetivo de detectar as perdas dentárias, tanto por exodontias como 

perdas coronárias — presença apenas de restos radiculares, em mais de um quadrante em 

pessoas que tenham até 20 dentes. Foi usado um roteiro semiestruturado (Apêndice A) com 

gravação digital de áudio e transcrito, posteriormente, em documento no Word. Três idosos 

recusaram a entrevista. 

Um roteiro de entrevista deve conter as questões delineadas no objeto de pesquisa de 

forma a permitir, segundo Minayo (1999), uma “conversa com finalidade”. As perguntas 

devem ser claras e abertas, visando a abrangência e o aprofundamento do fenômeno estudado. 

Portanto são fundamentais o domínio dos pressupostos, a experiência, a sensibilidade e a 

obediência à ética por parte do pesquisador. Porém a ordem das perguntas pode variar. 

Neste roteiro constaram perguntas estruturadas que visaram descrever o perfil 

socioeconômico dos entrevistados, a história de suas perdas dentárias durante a vida, sua 

percepção sobre o acesso a cuidados e tratamentos, bem como os reflexos dessas perdas na 

saúde deles.  

 Um diário de campo foi usado pela pesquisadora para a descrição de alguns gestos e 

expressões que ajudaram a compor a fala para uma melhor compreensão da situação estudada. 

  

5.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de conteúdo proposta por Bardin (2009) visa refletir sobre o pressuposto e 

aprofundar o conhecimento a partir dos dados coletados e sistematizados. As categorias 

analíticas podem ser definidas previamente a partir da percepção do pesquisador sobre a 

realidade a ser estudada numa articulação direta com os objetivos da pesquisa, ou 

posteriormente, quando os dados já estiverem disponíveis, caso apareça uma informação 

relevante e de acordo com os objetivos do estudo. Portanto definiu-se a priori, como 
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categorias analíticas o acesso ao cuidado odontológico, a situação socioeconômica, a 

percepção da prática odontológica, a percepção do motivo da perda dentária, a percepção que 

o idoso tem de sua saúde. Essas categorias, a princípio, responderiam aos objetivos propostos 

neste estudo. 

Os dados primários coletados em entrevistas com idosos e o diário de campo 

formaram o corpus que foi trabalhado e consolidado segundo a metodologia de análise de 

conteúdo, proposta pela professora da Universidade de Paris V, Laurence Bardin, em 1977, e 

definida como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN,2009, p.37) 

 

Ainda segundo a autora, “a categorização tem o objetivo de fornecer por condensação, 

uma representação simplificada dos dados brutos”.  

Na análise de conteúdo, o pesquisador deve entender o sentido da comunicação como 

receptor que é, e também buscar outra significação, outra mensagem, possível de ser 

enxergada ou extraída da primeira (CÂMARA, 2013). 

Emergiram, a posteriori, subcategorias para as categorias de acesso ao cuidado 

odontológico e percepção da prática odontológica para um melhor esclarecimento de 

percepções que mudaram ao longo do tempo. As categorias foram então reorganizadas 

conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 — Apresentação das categorias e subcategorias para a análise do conteúdo 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

MOTIVO DAS PERDAS DENTÁRIAS CAUSAS BIOLÓGICAS E OUTRAS 

PERCEPÇÕES ASSOCIADAS 

O FATOR SOCIOECONÔMICO 

ACESSO AO CUIDADO ODONTOLÓGICO ANTERIOR À EXPANSÃO DA APS 

APÓS A EXPANSÃO DA APS 

O MEDO COMO BARREIRA 

PERCEPÇÃO DA PRÁTICA ODONTOLÓGICA ANTERIOR À MUDANÇA DO MODELO 

APÓS A MUDANÇA DE MODELO  

PERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL SOBRE AS PERDAS DENTÁRIAS 

SOBRE PRÓTESES DENTÁRIAS 

SOBRE UMA BOA SAÚDE BUCAL 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 

Quadro 4 — Apresentação dos entrevistados. 

E Idade Sexo Raça/cor Renda domiciliar Modelo de assistência 

1 60 F PARDA 1 SM ESF/AS 

2 60 M BRANCA 5 SM CMS/EAB 

3 65 M PARDA 1SM CMS 

4 63 M BRANCA 1 SM ESF/AS 

5 73 F PARDA 1SM ESF/P 

6 67 F PARDA 2SM ESF/P 

7 82 M PRETA 2SM CMS 

8 64 M PARDA 3SM CMS 

9 65 M PRETA 3SM ESF/F 

10 63 M PARDA 2SM CMS 

11 70 M PARDA 2SM CMS 

12 65 M INDIGENA 2SM ESF/P 

13 62 F PARDA 1SM+ BF CMS 

14 66 F PRETA 3SM ESF/AS 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

A partir das questões do roteiro foi possível traçar um perfil dos 14 idosos 

entrevistados no CMSEA por sexo, faixa etária, raça/cor declarada, renda média do domicílio 

e modelo de assistência.  

Pessoas entre 60 e 70 anos formaram a maior parte da amostra. O mais novo, com 60 

anos, e o mais velho, com 82 anos. Este resultado (Gráfico 1) era esperado, já que são pessoas 

em maior número no bairro e que ainda têm mais independência. Não houve possibilidade de 

realizar entrevistas com pacientes acamados em visitas domiciliares devido a episódios de 

violência armada no bairro e greve das equipes de saúde. Essa foi uma limitação deste estudo. 
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Gráfico 1 —Faixa etária 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto à distribuição por sexo (Gráfico 2), nove entrevistados eram do sexo 

masculino, e cinco, do sexo feminino. É possível que o período do ano e o desenho que a 

atenção primária apresenta hoje tenham atraído mais pessoas do sexo masculino para o 

tratamento odontológico. Não é o comum no perfil de atendimento da unidade de saúde, que 

em 2018 apresentou, em média, 65% dos atendimentos do sexo feminino (relatório do e-

SUS). 

 

Gráfico 2—Distribuição por sexo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto à raça/cor (Gráfico 3) há a predominância dos que se declaram “pardos”. São 

brasileiros mestiços que, inclusive, estranham a composição apresentada no formulário. Um 

dos participantes, de origem nordestina, declarou-se “indígena”. Dois participantes 

declararam-se brancos, e outros dois, negros. 

 

Gráfico 3 — Raça ou cor declarada 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

O Gráfico 4 mostra que o serviço de saúde bucal da unidade é utilizado por idosos 

com renda domiciliar declarada baixa. O bairro apresenta desigualdades de renda visíveis e 

disponíveis quando analisamos a Tabela 1, do IDH estratificado. As condicionalidades de 

programas de transferência de renda que vinculam alguns cuidados em saúde, também podem 

explicar a presença de idosos de baixa renda. 
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Gráfico 4 —Renda domiciliar declarada 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

6.2 CATEGORIA: MOTIVO DAS PERDAS DENTÁRIAS 

 

6.2.1.Subcategoria: causas biológicas e outras percepções associadas 

Ao analisar as causas biológicas como motivo de perda dentária, percebe-se a 

realidade já constatada nos estudos epidemiológicos que trazem o processo carioso como a 

principal causa relatada, seguido da doença periodontal e trauma dental, e até mesmo a perda 

pelo avanço da idade (ORESTES-CARDOSO et al., 2015; BRASIL, 2012). Num estudo 

sobre perdas dentárias em Montes Claros/MG, Haikal et al. (2014) encontraram que, entre os 

adultos participantes, 82,3% haviam sofrido ao menos uma perda dentária por cárie. 

 

Foi depois dos 25 (anos) […] aí começaram a estragar os dentes. (E.4) 

 

[…]“tava” cariado, aí os que deram para aproveitar, aproveitou, e os que já não 

davam, eu extraí.(E.11)  

 

Eles furaram, aí eu tive que arrancar […] estavam furados. Doíam muito.(E.5) 

 

Meu marido […]me deu uma muletada na minha boca. Aí o dente ficou mole. Aí eu 

levei um tombo, ele caiu e abalou o outro. Eu fiquei com raiva e arranquei.(E.6) 

 

 

 Essas afirmativas não trazem nenhuma contextualização ou aproximação com 

determinantes sociais da doença. Os que hoje são idosos viveram um momento de políticas 
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sociais e organizações da assistência excludentes e uma prática profissional mutiladora. 

Tiveram uma infância com menor exposição à água e dentifrícios fluoretados (NICOet 

al.,2016), e sem acesso a uma assistência acolhedora e voltada para a promoção da saúde.O 

índice CPOD em adultos apresentou uma queda entre os inquéritos epidemiológicos de 2003 

para o SBBrasil 2010, mas na faixa etária dos idosos não houve diferença estatística entre os 

dois levantamentos. 

As perdas dentárias por doença periodontal nem sempre são relatadas, às vezes pela 

não identificação do problema (HAIKAL et al., 2014), mas nestas falas ficam bem claras a 

mobilidade e a falta de sustentação dos dentes como motivo da perda: 

 

[…] fui diagnosticado com gengivite, na época. Eu fui submetido a uma 

microcirurgia num dia em que extraí, de uma vez só, 13 ou 14 dentes […] eu devia 

ter uns 32 anos.(E.2) 

 

[…] teve dente até que eu arranquei sem ser possível ir ao dentista, ele “tava” mole e 

eu com o próprio alicate […] doía um pouco, mas eu arrancava porque estava muito 

mole. (E.7) 

 

Olha, em 2010 eu fui ao dentista, e o dentista falou que eu estava com perda óssea e 

que eu não teria mais dente num período de dois anos. Daí para frente, os meus 

dentes foram caindo à medida que foram tendo a perda óssea […] E os dois últimos 

caíram agora, em agosto de 2018. Os dois da frente.(E.10) 

 

Sabemos que o acúmulo de placa e cálculo dental, devido à higienização deficiente, 

tem relação causal direta com problemas periodontais. Em adultos e idosos, pode estar 

relacionado a outras condições crônico-degenerativas acumuladas e que se manifestam com 

alterações dos tecidos do periodonto (RAZAK et al., 2014).  

A reabsorção do osso alveolar pela falta de elementos dentários e o uso de próteses 

mal planejadas também são causas de retrações importantes na sustentação dos dentes, 

causando mobilidade e perda de elementos dentários (TEIXEIRA et al.,2010). 

 

[…] eu já tinha feito o tratamento geral e doeu aqui, tive que mandar arrancar. E a 

prótese faltou encaixe aqui. (E.3)  

 

Cheguei a fazer a prótese desse de baixo […] agora não dá mais porque eu arranquei 

o dente de sustentação(E.10). 

 

A dor causada pelo adoecimento aparece como propósito da visita ao dentista. Um em 

cada dez idosos e cerca de três a cada dez adultos relataram a dor como motivo de procura ao 
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serviço de Odontologia segundo dados do SBBrasil 2010. Os serviços que prestavam 

assistência de pronto atendimento tinham a exodontia como tratamento e alívio da dor. 

 

Fui perdendo com o tempo. Doía, arrancava. (E.9) 

 

[…] fui perdendo meus dentes por isso, porque ia doendo, doendo, eu ia lá e 

arrancava […] (E.13) 

 
Ah! eu senti aqui esse lado doer, aí eu vim, “tava” careado, aí os que deram para 

aproveitar, aproveitou, e os que já não davam, eu extraí.(E.11)  

 

[…] porque eu estava sofrendo muito com os meus dentes, doía, latejava, doía até o 

ouvido de tanta dor.(E.3) 

Como em outros estudos, os pacientes apontam a falta do autocuidado e a própria 

negligência como causa do adoecimento. Isso mostra a influência do discurso do profissional 

de odontologia, muito mais do que uma percepção de fatores atribuídos às doenças como 

acesso, informação e outros fatores estruturais da assistência oferecida (CRUZ et al.,1997; 

FREEMAN,1999). 

 

Fracasso. Culpa minha mesmo, porque eu nunca gostei de frequentar dentista. Fui 

perdendo com o tempo, alguns doíam […] fora! (fazendo gesto de extrair)(E.3) 

 

Ah! eu comecei a perder dente depois dos 25 pra lá! Também, eu não cuidava 

direito, aí começaram a estragar os dentes.(E.4) 

  

Perder o dente eu digo que é a idade… foi falta de cuidado.(E.8) 

 

Ainda há uma atribuição de fatores ligados à “fraqueza dos dentes” por problemas de 

nutrição ou uso de medicamentos: 

 

[…] tomava muitos antibióticos e eu comecei a perder depois dos dentes, já os fixos, 

eles começavam a quebrar por causa dessas medicações fortes que eu tomava.(E.14) 

 
E por ter sido criado na região do nordeste, então a alimentação é mais frágil devido 

às proteínas que faltam, então os dentes também ficam mais frágeis, aí vai 

estragando, vai quebrando, aí vai ter a necessidade de arrancar aquelas raízes e tal 

[…] (E.12) 

 

Analisando esses relatos de causas biológicas de perdas dentárias atribuídas pelos 

entrevistados, percebe-se a necessidade de uma informação sobre os processos do 

envelhecimento e suas repercussões na cavidade bucal. É importante esclarecer determinados 

mitos, mas entendendo que, por vezes, trazem em si um motivo ou um consolo que amenizam 
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a culpa de não terem cuidado. Entender que essa culpa não deve existir, já que a própria 

sociedade e o Estado não se organizavam de forma inclusiva para as populações mais 

carentes. 

Muitos desses pacientes que acumulam perdas dentárias têm elementos restaurados 

que necessitam acompanhamento. No contexto da atenção primária, trabalhar essas 

informações nos diversos espaços sociais do território, envolvendo as equipes de saúde de 

forma interdisciplinar e focando determinantes comuns às doenças crônico-degenerativas, é 

uma proposta em busca da equidade e da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.  

 

6.2.2 Subcategoria: o fator socioeconômico 

 

A assistência odontológica no Brasil organizou-se a partir da iniciativa privada, numa 

lógica de mercado ou em instituições filantrópicas. Na metade do século passado começaram 

as primeiras ofertas de serviços odontológicos para as classes de trabalhadores e outros 

modelos de assistência pública. Os trabalhadores autônomos ou de categorias que não tinham 

maior representatividade ou organização dependiam do serviço privado. 

 As regiões Norte e Nordeste, que são mais pobres, apresentam índices mais elevados 

de perdas dentárias em adultos (BRASIL, 2012). Em inquérito realizado no Reino Unido, 

cerca de 20% dos entrevistados relataram ter adiado o tratamento por causa do custo (HILL et 

al.,2013). No Uruguai, Laguzzi et al. (2015) encontraram que idosos mais pobres e com 

menor escolaridade apresentavam maiores índices de perdas dentárias severas (menos de nove 

dentes). Isso também determinava a escolha de um tratamento radical em detrimento do 

cuidado conservador e restaurador. 

Estudos que associam perdas dentárias e condições socioeconômicas e demográficas 

encontraram que adultos com baixa escolaridade e menor renda apresentaram maiores perdas 

(BARBATO et al., 2007; Borges et al., 2014). 

A 1ª Pesquisa sobre condições de saúde e vida de idosos no Rio de Janeiro, em 2006, 

mostrou que a área programática 5.3 (Santa Cruz) apresentava o maior índice de perdas 

dentárias. A população com menos perda está na AP 2.1, correspondente à zona sul, que tem 

o IDH mais alto da cidade (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2006). 

Alguns entrevistados relataram não ter tido condições financeiras para tratamento no 

passado ou mesmo acesso ao tratamento: 

É arranquei no hospital dos Servidores, lugar que nos ofereciam tratamento 

gratuito.(E.12) 
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[…] valor financeiro […] fazer um tratamento mais profundo, não dá![…] eu tinha 

trabalho. Lá era pago, mas um pago accessível.(E.1) 

 

[…] Naquela época, as nossas classes lá em baixo, não falava em dentista. Classe 

pobre, até hoje! Agora que está tendo essa oportunidade […] (E.3) 

 

[…] quando eu era criança, a gente não tinha acesso a essas coisas, era pobre […] 

Quando eu vim para o Rio, aí eu procurei e […] era caro e não tinha acesso.(E.14) 

 

 

O problema financeiro relaciona-se com o acesso e também com a percepção de saúde 

(AUSTREGESILO et al.,2015). Os entrevistados atribuem ao problema de falta de recursos, à 

não oportunidade de tratamento, só utilizando a consulta quando os elementos dentários já 

não apresentavam estrutura para restauração e causavam dor. A dificuldade de arcar com 

custo de um tratamento restaurador ou reabilitador aparece como uma das razões pelas quais 

as exodontias ainda são consideradas uma alternativa de tratamento, ou cuidado (NICOet 

al.,2016).  

 

Aí eu não ia cuidar com a obturação, não tinha mais condições de ir, aí eu ia no 

dentista e arrancava, que o dente já estava todo estragado também e foi indo, e foi 

passando o tempo […] (E.4) 

 

 

 

6.3 CATEGORIA: ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

O bairro de Santa Teresa situa-se na região central do Rio de Janeiro. A oferta de 

serviços públicos e privados não era é o problema para essa população. As barreiras devidas 

ao problema financeiro e ao medo e o tipo de cuidado dispensado aos usuários estão sendo 

analisados como determinantes das perdas dentárias e da prática odontológica. O modelo de 

assistência ofertado nos diversos estabelecimentos e fatores ligados aos usuários determinam 

a utilização dos serviços. 

Nas últimas décadas, com a expansão da atenção primária, a territorialização e a 

hierarquização dos serviços vêm promovendo o acesso desses usuários a um cuidado mais 

humanizado e mais ampliado, que deve obedecer às diretrizes da política de humanização e 

aos princípios da integralidade e igualdade. As unidades básicas passam a ser a porta de 

entrada do sistema de saúde e responsáveis pelo cuidado da população.  
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Contudo, quando tratamos da acessibilidade, entendida aqui como uma relação entre a 

oferta do serviço, o uso pelas pessoas e o espaço geográfico, o relevo e os problemas de 

transporte no bairro são fatores que dificultam a acessibilidade (TRAVASSOS; 

MARTINS,2004). 

Desta categoria emergiram três subcategorias, pois ficou claro pelas respostas que, 

além do divisor temporal em relação ao modelo de assistência, o medo apareceu como um 

fator limitador do acesso. 

 

6.3.1 Subcategoria: Acesso ao cuidado odontológico anterior à expansão da APS  

 

A atenção a escolares, que foi uma marca da década de 1950 do sistema incremental, 

aparece nestes relatos: 

 

[…] quando criança, tinha na escola […] depois, quando eu tinha condições, fui à 

Veiga de Almeida. Aqui no posto eu vim faz uns quatro anos […].(E.1) 

 

Quando eu era criança, eu estudava na igrejinha ali, era um colégio, na igrejinha da 

Rua Áurea, o posto não era aqui. Aqui era um parque de diversão e o posto era numa 

casa quase ali em frente. A escola encaminhava a gente pra cá, mas eu não vinha, 

não.(E.13) 

 

A oferta de serviços odontológicos públicos no Rio de Janeiro, no século XX, era em 

postos de saúde e ambulatórios do INAMPS. O modelo de assistência já descrito era centrado 

na doença e na necessidade do alívio imediato da dor. Até hoje centros de assistência 

beneficentes e organizações sociais oferecem tratamentos odontológicos gratuitos ou com 

preços acessíveis. As chamadas “clínicas populares” também são encontradas na cidade, 

oferecendo assistência com preços acessíveis à população de baixa renda. 

 

[…] só privado […] naquela época nem sei se funcionava odontologia no sistema 

púbico.(E.2) 

 

Não tinha acesso, não se falava em dentista […] fui ter dentista depois de 

velho.(E.3) 

 

[…] Naquele tempo era no INSS(INAMPS). Até que chegou uma época que eu ia 

no INSS e não tinha mais dentista […] aí eu ia no particular. (E.5) 

 

[…] tinha um candidato que montou um escritório dentário lá no Rio Comprido […] 

Eu fui ver uns médicos de fora, lá no Morro dos Prazeres. (E.6) 
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Durante a década de 1990, com o Programa “Riso do Rio”, as unidades básicas da 

rede municipal ofereciam, na sua maioria, assistência odontológica de 0 a 14 anos e gestantes. 

Na AP 1.0, o ainda PAM Oswaldo Cruz, hoje CMS, era referência para o atendimento de 

adultos (Anexo A). 

 

 Eu fazia consulta na Henrique Valadares […] aí lá me cortaram. — Ah! a sua 

consulta encerrou, você tem que procurar um posto da sua localidade […] eu 

comecei a fazer consulta aqui. (E.4 ) 

 

O acesso ao serviço regionalizado, de maneira organizada, no território como 

referência para o morador, é recente na rede do Rio de Janeiro. Vai acontecer a partir do 

Programa “Carioca rindo à toa”, em 2001, com expansão da atenção primária em 2007 e 

implantação da Estratégia Saúde da Família e dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO). Esse percurso fica bem claro nestes relatos: 

 

[…] porque naquela época era muito difícil de arrancar dente, ou pago e nos postos 

de saúde não tinha dentista. O único dentista que tinha era na 13 de Maio e em 

Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria. Aqui em Santa Teresa, na minha época de 

mais novo eu não tinha dentista, tinha lá como eu estou falando, na Henrique 

Valadares, mas aí eu trabalhava e não tinha tempo de fazer o dente. Aí eu marcava 

para arrancar no particular, mas quando ia arrancar já estava tudo ruim e tal. Aí 

depois começou o dentista em Oswaldo Cruz, que era na Rua do Resende, onde hoje 

é o INCA. Aí eu fiz umas extrações lá, e foi passando o tempo. Já apareceu dentista 

em tudo que era lugar: em Botafogo, em Copacabana, e quando eu estava com os 

dentes estragados eu ia lá e arrancava, como eu arranquei em Copacabana, lá na 

UPA de Copacabana, arranquei na UPA da Tijuca, arranquei dentes também aqui, 

aliás, no particular no Catumbi, e assim foi. Agora estou fazendo o tratamento aqui 

em Santa Teresa, que é perto da casa e tal. (E.9) 

 

“Arrancar dente” traduz a percepção das extrações como tratamento e o caráter do uso 

pontual do serviço a partir de uma necessidade sentida. As unidades citadas — da Rua do 

Resende, Henrique Valadares e da Voluntários da Pátria — eram postos de atendimentos 

ambulatoriais do INAMPS e que tinham serviço de pronto-atendimento. Também aparece a 

necessidade pontual do uso do serviço privado. Após a territorialização e as mudanças nos 

programas de atenção à saúde bucal no município, com adscrição da clientela, o relato muda 

para: “Agora estou fazendo o tratamento aqui em Santa Teresa, que é perto da casa e tal.” 

(E.9, grifo do autor). 
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6.3.2 Subcategoria: Acesso após expansão da APS 

 

O modelo com população adscrita de um determinado território sob responsabilidade 

das equipes de saúde da família é recente na cidade do Rio de Janeiro, e Santa Teresa foi um 

dos últimos bairros a receber equipes. Mesmo assim, ainda há cerca de 40% do bairro sem 

cobertura, mas que tem acesso e é atendido pela equipe de servidores estatutários do CMSEA, 

descrito como um modelo de atenção primária tradicional. 

 Na saúde bucal, as equipes trabalham num mesmo espaço e com maneiras parecidas 

de acolher os pacientes. São disponibilizados espaços para pacientes não agendados, e de 

acordo com o risco avaliado, podem receber atendimento de urgência, com oportunidade de 

seguir o tratamento, ou alta quando há uma queixa pontual que possa ser resolvida naquela 

consulta. Os que necessitam tratamento são direcionados um grupo de educação em saúde. 

Nesse espaço são passadas informações sobre prevenção, o tratamento e, eventualmente, 

outras informações sobre os programas da unidade. Porém, ainda não há uma participação de 

outras categorias profissionais (SMS-RIO, 2001). 

As duas equipes participam do Programa Saúde na Escola e têm inserção em outros 

programas da unidade como gestantes e Bolsa Família. Hoje uma profissional da saúde bucal 

é responsável pelo Programa do Controle de Tabagismo, o que permite uma interação com 

profissionais da nutrição, práticas integrativas e outros profissionais da unidade, trazendo a 

oportunidade de uma discussão interdisciplinar. Esta é uma discussão viva na unidade, e à 

medida que os profissionais experimentam, aproximam-se dos conceitos da promoção de 

saúde e da clínica ampliada. 

 Dos idosos entrevistados nesta pesquisa, alguns foram encaminhados por 

profissionais ou grupos de outros programas. O que mostra que uma relação direta entre 

profissionais e o trabalho multiprofissional, quando acontece, pode beneficiar o paciente. 

 

[…] Eu comecei, mesmo, a cuidar dos meus dentes, mesmo, que eu fui obrigada, foi 

quando entrei no programa Bolsa Família, porque aí eles encaminham para cá e 

estão sempre perguntando, lá quando a gente vai fazer o recadastramento uma vez 

no ano, lá no CRAS. Elas perguntam se a vacina está em dia, “tá” indo para o 

dentista, elas encaminham e se não tiver elas mandam retornar, senão, te bloqueiam. 

(E.13) 

 

[…] eu […] foi o Doutor X, conversando com ele, ele me encaminhou para 

você.(E.5) 

 

De vez em quando eu sinto uma coisinha […] eu sei que eu tenho a minha matrícula, 

a minha vaga garantida, tenho meu médico, tenho tudo, entendeu?(E.1) 
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Bom, eu vim ao posto para pegar remédio para medicar para a pressão e expliquei 

que era a primeira vez que eu estava vindo ao posto, porque eu nunca tinha vindo a 

esse posto. O doutor perguntou por que eu queria remédio e tal. Eu expliquei que eu 

estava com problema de pressão alta e meu remédio tinha acabado e eu queria para 

começar a fazer o tratamento de dente em outro posto, em Botafogo. Aí ele falou 

que aqui tinha tratamento de dente e me encaminhou no mesmo dia para o dentista 

aqui fazer a avaliação. Já me encaminharam para a entrevista na semana passada e 

agendaram para hoje.(E.10) 

 

É que o espaço que vocês estão dando para a gente é bom, é ótimo, maravilhoso! 

Essas são as condições de quem não pode frequentar um dentista. Coisa rara no 

Brasil! (E.3) 

 

A orientação do protocolo da saúde bucal e da ESF prevê o acesso avançado ou o 

agendamento para o mesmo dia. É necessária alguma flexibilização da agenda para 

atendimentos de urgência e avaliação de necessidades. Inegavelmente, quando a resposta a 

uma demanda é breve, traz confiança ao usuário. Segundo Bastos e Fasolo (2013), a demora 

de agendamento ou espera de consulta foram fatores de insatisfação dos pacientes.  

Porém os protocolos da saúde bucal não consideram uma priorização do acesso e um 

direcionamento conforme previsto na PNSPI. A revisão do protocolo da saúde bucal na 

atenção primária foi objeto de análise de Costa (2016) no município de Vitória/ES. Essa 

análise propõe a abordagem centrada nos problemas do envelhecimento, considerando os 

problemas de saúde acumulados com comorbidades e limitações que as pessoas possam 

apresentar com o avanço da idade. 

 

6.3.3 Subcategoria: O medo como barreira 

 

O medo de dentista e a ansiedade em relação ao atendimento odontológico enquanto 

barreiras para a assistência foram estudados em uma série de levantamentos (1968,1988 e 

2009) sobre saúde bucal dos adultos no Reino Unido. A prevalência de ansiedade durante a 

consulta caiu de 60%, em 1988, para 32% no último inquérito. Os itens apontados como 

causas da ansiedade foram: o motor, 28%, e a anestesia, 15% (HILLet al., 2013). Aansiedade 

foi mais comum em pessoas que não frequentavam regularmente o consultório dentário ou 

que buscaram atendimento devido a uma necessidade sentida. Já o medo está relacionado à 

interação com o profissional, experiências anteriores, dor e outras causas psicossociais 

(CRUZet al., 1997; CABRAL; ALVES, SOUZA, 2013). 

Costa, Ribeiro e Cabral (2012) discutem o procedimento de anestesia como causa de 

dor e ansiedade, quando sua aplicação é justamente para evitar a dor durante as intervenções 
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cirúrgicas ou operatórias. No relato a seguir fica claro o medo da agulha. Estudos com novas 

técnicas de injeção podem diminuir esse problema. 

 

Eu sei que eu posso vir, mas vou adiando […] Aquela agulha para mim é como se 

fosse uma bala […] 

 

[…] meu dentista […] eu gosto demais dele, mas também vou falar a verdade: ele 

não tem condições psicológicas de atender tipo uma pessoa igual a mim […] eu 

preciso daquele dentista que quando eu falo: — Ah! doutor, eu estou com medo […] 

e ele diz: — Deixa de ser medrosa!(gesticula com a mão e ar de desprezo)(E.1) 

 

As experiências dolorosas mais precoces, na infância, tornam as pessoas mais 

temerosas (COSTA; RIBEIRO; CABRAL,2012), e isso torna mais importante a abordagem 

por odontopediatras e profissionais da atenção básica. 

 

Era uma dentista que eu sofri demais na mão dela. Não sei se era inexperiência dela 

[…] má vontade. Eu sei que ela me fez pegar um medo insuportável de dentista […] 

e eu fui sempre me afastando por causa dessas más experiências. É porque a coisa 

era muito arcaica. Hoje é muito mais fácil, muito mais tranquilo o tratamento.(E.2) 

 

Ela ficou achando ruim comigo, mas eu não consigo! Eu ainda falei para ela assim: 

— Para um pouquinho. Ela ainda brigou comigo […] Quando eu abro a boca, fico 

assim, parece que está me sufocando. Por isso às vezes eu não vou ao dentista.(E.5) 

 

Porque eu tenho um problema, toda vez que eu arranco dente eu desmaio […] E esse 

último que eu arranquei agora eu falei com a dentista que eu fico sufocada, tem que 

parar porque eu não aguento. Eu não sei o que é isso.(E.6) 

 

Para Cabral (2013), o cuidado da equipe pode interferir na percepção que o paciente 

possa ter em consultas subsequentes. Um estudo sobre dor durante o atendimento 

odontológico encontrou uma baixa prevalência de dor nos procedimentos da atenção primária, 

que pode ser reflexo do avanço tecnológico e do tipo de assistência prestado pela ESF.A 

lógica de produção e desempenho por número de procedimentos conclusivos realizados por 

turno não permite espaço para que o dentista trabalhe com uma abordagem individualizada e 

humanizada que reduza o estresse do paciente. Grupos de promoção de saúde matriciados 

pela saúde mental poderiam abordar questões como medos e constrangimentos durante os 

tratamentos e melhorar a qualidade do cuidado. 

A rede do Rio de Janeiro não oferece ambientes com analgesia inalatória ou técnicas 

de sedação para controle de ansiedade e pacientes com multimorbidades e/ou fobias que 

exigiriam um ambiente com maior segurança, como ambulatórios e equipes 
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multidisciplinares. Os protocolos não trazem essa abordagem, e seria necessário um 

levantamento dessas necessidades para fazer um planejamento. 
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6.4 CATEGORIA: PERCEPÇÃO DA PRÁTICA ODONTOLÓGICA 

 

Quanto ao modelo de assistência (Gráfico 5), a unidade de Santa Teresa é apenas uma 

eSB ligada às três eSF. Cerca de 40% dos moradores são cobertos pelo modelo de atenção 

primária tradicional. O número de cirurgiões-dentistas é de seis profissionais, o que explica 

um maior número de idosos atendidos no modelo tradicional no momento da pesquisa. 

 

Gráfico 5 — Modelo de assistência  na saúde bucal 

 
Fonte:elaborado pela autora. 

 

6.4.1 Subcategoria: Antes da mudança do modelo de atenção 

 

Durante o século XX, os modelos de assistência odontológica eram curativos 

restauradores e, muitas vezes, mutiladores (MOYSÉS,2012). Mesmo nos centros de 

atendimentos públicos, a produção de serviços era medida sempre por procedimentos clínico- 

-operatórios realizados, e não no cuidado da boca e na compreensão da importância dos 

dentes para as diversas funções orais e para a saúde da pessoa. Além de todo prejuízo causado 

pelas perdas dentárias precoces e por vezes mal-indicadas, esse modelo deixou como sequela 

uma relação traumática entre profissional e paciente, traduzida pelo medo ou ansiedade das 

pessoas em relação aos tratamentos dentários. 

 

Você vai procurando o dentista quando precisa e é aquela coisa mesmo, de choque 

[…] (E.1) 

43%

57%

Modelo de assistência

ESF

AP
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Naquele tempo era INSS (INAMPS) […] você chegava lá, aguardava: “Qual o dente 

que está ruim? […] ele olhava, arrancava, às vezes nem raio X tirava.(E.4) 

 

Esse aqui (mostra o espaço edentado) “tava” mole. Ela perguntou: Quer arrancar? 

[…] Ah! pode arrancar (dando de ombros).(E.5) 

 

Naquele tempo, o atendimento era normal […] que tivesse até com dor de dente, ia 

lá e arrancava. Depois de um certo tempo pra cá, ele só arranca depois de ver a 

pressão (aferir PA). Aqui ele faz isso.(E.7) 

 

[…] era chegar lá,“tá” com o dente ruim e falar para a pessoa lá: “olha ‘tô’ com esse 

dente aqui nessa situação, tá doendo e tal […]agora que eu tomei o remédio parou de 

doer e eu tô querendo arrancar. Marcava, sentava lá e arrancava […] e depois a 

doutora lá falava: “O senhor só pode trabalhar daqui a um dia”, aí me dava um dia, 

eu ia para casa e descansava, bochechava, aí quando chegava o dia eu voltava a 

trabalhar de novo […] era uma explicação quase em vão porque era como se fosse 

obrigatório arrancar, estava estragado. (E.9) 

 

Algumas pessoas relataram ter recebido anteriormente orientação sobre higiene bucal, 

porém era algo secundário no cuidado com a saúde. Havia programas de odontologia na 

escola, durante as décadas de 1950 e 1960, centrados na higiene e prevenção de cáries. 

 

[…] quando criança, tinha na escola, mas uma coisa assim superficial.(E.1) 

 

Higiene normal eu sempre tive, a escovação. Eu não ia naquelas sessões de limpeza 

[…] (E.2) 

 

Eu, quando estudei no colégio de freiras. As nossas escovas ficavam lá. A gente 

chegava de manhã, pegava as escovas, escovava e colocava no mesmo lugar. Lá 

tinha manutenção. Depois disso, não, não tive […] Aqui, ele fez limpeza nos meus 

dentes.(E.5) 

 

Os programas educativos focados na higiene, escovação e limpeza foram muito 

comuns durante o período da odontologia sanitária e preventiva, na segunda metade do século 

passado. As propagandas de produtos de higiene veiculados foram marcantes: 

 

Quem me ensinou a escovar os dentes foram as coisas que eu via na televisão. (E.1) 

 

Essa orientação ainda é forte e necessária nos serviços de saúde bucal. Porém são 

reduzidas e não consideram os determinantes sociais e econômicos da saúde nem a 

abordagem integral dos fatores de risco comum (FRC). Com isso, não são a melhor estratégia 

para enfrentar os problemas de comunicação que têm prejudicado a informação e a promoção 

de saúde contemporâneas. Há um desgaste do discurso. As informações sobre higiene eram 

transmitidas de forma vertical distanciando o profissional, detentor do saber, do paciente, que 
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adoeceu por não saber cuidar. A relação entre informação e perdas dentárias é pouco 

estudada, mas é um mediador entre a utilização do serviço e estas perdas (HAIKAL et al., 

2014). 

 

Não tinha nada de palestras, informar sobre tratamento, sobre como é que […] Não 

tinha nada disso […]Porque se tivesse mais informação, se tivesse que tratar, acho 

que seria melhor tratar […] procurar informar com outras pessoas que também 

fazem o tratamento […](E.12) 

 

A relação autoritária entre dentista e paciente pode gerar desconfiança no diagnóstico 

e procedimento realizado. Esta relação também tem influência do modo como estão 

organizados os serviços (ALBUQUERQUE; ABEGG; RODRIGUES, 2004). O profissional 

que atende na rede pública entende que quem utiliza esse serviço, o faz por falta de recurso, e 

por isso não tem acesso a um tratamento restaurador ou reabilitador. Toma uma decisão de 

condenar e extrair o dente, sem discutir as possibilidades com os pacientes. O modelo 

assistencial centrado na doença levou a perda de dentes que poderiam ter sido tratados. 

O entendimento do processo de controle das doenças crônico-degenerativas de origem 

multifatorial e o cuidado compartilhado, incluindo o paciente na tomada de decisão, podem 

também evitar mutilações e a radicalização do tratamento, incentivando a busca da melhoria 

das condições de saúde do mesmo. 

 

6.4.2 Subcategoria: A prática após a mudança do modelo de atenção 

 

A Política de Humanização da Saúde, HumanizaSUS (BRASIL, 2003b), traz a 

discussão dos determinantes sociais da saúde bem como toda uma proposta de acolhimento 

pelas unidades e trabalho em equipe multiprofissional. O objetivo é justamente superar uma 

prática centrada em procedimentos para a doença, tendo a pessoa como centro do cuidado. É 

uma das políticas que trazem diretrizes de mudança nas práticas de saúde que devem ser 

adotadas pelas equipes de saúde da família e de atenção básica. Nestes depoimentos percebe- 

-se que o discurso no grupo de saúde bucal continua centrado na higiene e prevenção. Embora 

seja reconhecido de forma positiva pelo usuário, fica ainda reduzido e centrado nas questões 

de higiene. 

 

Eu nunca tive uma orientação assim tão bem orientada até chegar na clínica da 

faculdade e até chegar aqui, a orientação bucal daqui. Toda vez que eu vinha era 
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aquela coisa […] escovar, não tá bom, faz de novo […] Ela deu palestra. O próprio 

câncer (INCA) não falou sobre isso, higiene bucal, não. Eu tive essa noção de 

higiene bucal aqui […]Hoje eu me alimento um pouquinho melhor, porque com as 

explicações que eu tive da menina daqui do posto(TSB) […] ela me explicou certas 

coisas, eu então faço as coisas que aliviam.(E.1) 

 

Eu participei de uma reunião aqui […] eles falavam bastante, eu acho muito 

importante. Falo até com o pessoal lá de casa para cuidar dos dentes, com os netos. 

(E.4) 

 

[…] A informação é importante porque a pessoa pode dizer: “Ah! esse dente pode 

salvar, se quer tratar […] (E.12) 

 
Ah! ensinaram, ensinaram a escovar, me deram um kit para eu usar […]Me 

ajudaram a cuidar dos dentes, a usar o fio dental, escovação e mesmo depois de 

terminar o meu tratamento para continuar sempre indo ao dentista. (E.11) 

 

A distribuição dos kits de higiene bucal é parte do Programa Brasil Sorridente, e o 

número de entregas desses kits para a população cadastrada é um dos indicadores do 

programa de avaliação PMAQ. Essa distribuição de kits foi questionada por alguns atores que 

militam na PNSB, já que reforça a influência do mercado da “higiene e prevenção”(SOARES 

et al., 2017). Mas a política é clara quanto ao direcionamento das ações considerando os 

determinantes sociais e a vigilância em saúde bucal (BRASIL, 2004).  

A dieta e o consumo alto de carboidratos simples e açúcares é um debate intenso e 

importante hoje, presente nas ações de prevenção da obesidade e sobrepeso na população. É 

uma das estratégias no plano das ações para o enfrentamento das DCNT (MALTA; SILVA 

JUNIOR, 2013). Esse é um dos eixos transversais de maior fundamento nas atividades de 

educação em saúde das equipes de atenção primária. Em um estudo com adultos da cidade de 

Montes Claros/MG, a baixa frequência de informações sobre dieta nos serviços odontológicos 

chamou a atenção de Haikalet et al. (2014). A troca de saberes entre profissionais da 

odontologia e nutrição nos programas do controle do tabagismo e Bolsa Família fez surgir 

este relato: 

 

Ah! muita coisa, cuidar dos dentes, alimentação saudável, legumes, frutas, verduras, 

proteínas, tomar bastante água por dia, bastante líquido, diminuir o açúcar, bebida 

alcoólica, fumo, drogas, essas coisas todas. Aprendi muito aqui. (E.13) 

 

Entretanto desenha-se um modelo de acolhimento e educação em saúde ainda muito 

centrado no programa de saúde bucal, embora já existam alguns momentos de 

interdisciplinaridades. Os diversos encaminhamentos não vieram por uma condição de 

cuidado integral, e sim por uma necessidade explicitada de alguma forma pelos usuários. 
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6.5 CATEGORIA: PERCEPÇÃO DA SAÚDE 

 

6.5.1 Subcategoria: Sobre as perdas dentárias 

 

O problema de saúde mais relatado foi a dificuldade de mastigar, tendo como 

consequência problemas gástricos e mudança do padrão alimentar (ORESTES-CARDOSO et 

al., 2015; CORRÊA et al., 2016). Dados da PNS em 2013 mostram que os idosos relataram 

dificuldades de se alimentar devido a perdas dentárias. 

 Pessoas com perdas dentárias extensas e próteses mal adaptadas tendem a apresentar 

algum grau de desnutrição ou carências de proteínas, cálcio e vitaminas (MÜLLER et al., 

2017).Uma alimentação menos fibrosa, geralmente mais rica em carboidratos, é justamente o 

oposto do que se recomenda aos idosos, principalmente quando são portadores de outras 

doenças crônicas como diabetes. 

 

Fica meio ruim porque fica sem apoio. Às vezes a gente quer comer uma comida 

mais assim, mais dura e mais […] Aí não tem como, tem que comer só comida 

mole. Um macarrão, uma sopa, aí não é bom. (E.9) 

 

Eu mastigo de um lado só […] Eu mastigo melhor sem a prótese. Só que eu mastigo 

de um lado, porque o outro eu não tenho dente e essa prótese era para me ajudar, 

mas eu não me adaptei. (E.1) 

 

Ah! faz muito. Muito. Eu não consigo comer. Só posso comer desse lado aqui. Aqui 

eu não consigo, porque aqui eu não tenho dente. E também machuca. Só aqui e aqui 

em cima, eu tirei um. Muito ruim ficar sem dente, muito ruim. A gengiva, essa 

gengiva tem dia que fica dolorida, porque não tem dente. Aí fica tudo dolorido aqui. 

Aí, tem dia que a gente come e tem que passar para o lado de cá. A comida volta 

sem querer e dói.(E.5)  

 

Eu acho que talvez tenha uma relação grande a saúde de modo geral, porque você 

passa pela boca o que vai te nutrir.(E.2) 

 

Eu não consigo comer. Muito ruim ficar sem dente, muito ruim! A comida volta sem 

querer e dói […] prejudicou o estômago. (E.6) 

 

Olha, eu li nas escrituras que parece um leão velho que faltam as presas […] não 

mastiga direito, a fala também já fica diferente, os dentes fazem falta em qualquer 

área.(E.12) 

 

Faz mais falta mastigar, e outra coisa, a presença também (apresentação).(E.4) 

 



62 

 

 

Segundo Müller et al. (2017), a dentição natural preserva uma boa aparência, 

favorecendo a interação e a participação na sociedade. Alguns pacientes relacionaram ter bons 

dentes com uma boa saúde geral: 

 

A pessoa que tem os dentes bons é uma pessoa que tem muita saúde, porque o dente 

é uma coisa que ajuda muito.(E.4) 

 

Ah! dente bons, dentadura boa. Sem perfuração nos dentes, limpa. Limpa bem a 

boca.(E.9) 

 

Eu tenho vergonha de sorrir. Entendeu?(E.14) 

 

A questão é só na aparência, sem contar que quebrou um. (E.10) 

 

Entretanto não são capazes de relacionar perdas dentárias com problemas sistêmicos, 

ou mesmo afetando outros quadros que não sejam a mastigação e problemas digestivos. 

Considerando a organização da APS direcionada a programas de doenças prevalentes, 

podemos perceber que os profissionais de outras categorias também não trabalham saúde 

bucal quando abordam e tratam os pacientes. 

 

No começo, acho que não. Agora esse negócio de pressão […] depois dos 

60aparecem muitas dores, muitos negocinhos da idade. Eu não sei se é por causa do 

dente ou se é outra coisa que prejudica o dente.(E.4)  

 

Pelo que eu sei, é […] os dentes prejudicam muito a saúde, além de prejudicar os 

dentes, prejudica a saúde. Não é? Pode acontecer alguma coisa com a saúde por 

intermédio dos dentes estragados.(E.9) 

 

[…] estômago, não, e mastigar a gente sente um pouco a diferença, os dentes que 

estão aqui estão bem. Tá dando para levar. Agora, se tirar mais, aí complica.(E.11) 

 

Hoje em dia eu tenho, nas reuniões mesmo que eu tive aqui. Afeta o estômago, afeta 

um monte de coisa. Até falei com ela que eu estou sentindo umas fisgadas na 

cabeça, ele pediu um Eco, um monte de exame e não deram nada, aí eu falei: “Será 

que é desse dente?” Que o dente “tá” […] ela falou que a cárie deu no meio do 

dente, ela falou: “pode ser ou não ser. Vamos ver, bater o raio X e arrancar esse 

dente urgente, e se não melhorar, a senhora fala com ele de novo sobre isso.(E.13) 

 

 

Em um estudo de prevalência de perdas dentárias em adultos e idosos no Uruguai, 

Laguzzi et al. (2015) concluíram ser importante a implementação de tratamentos 

reabilitadores para as pessoas afetadas, o que poderia melhorar a função oral e estética, com 

consequente melhoria na qualidade de vida. 
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6.5.2 Subcategoria: Sobre o uso de próteses 

 

Dos 14 entrevistados, 5 usam próteses que necessitam substituição e apenas 3 dizem 

estar adaptados. Os demais têm necessidade de colocação, mesmo tendo tido experiência 

negativa com a colocação dos aparelhos. 

Estudos mostram a dificuldade de adaptação dos idosos a próteses dentárias 

(ARAÚJO et al., 1012). Isso pode ocorrer devido a problemas como insuficiência de osso 

remanescente, diminuição do fluxo salivar e também da falta de acompanhamento para ajustes 

e adaptação dessas próteses. Há necessidade de selecionar os alimentos e/ou mastigar 

devagar. A percepção negativa está presente na fala de alguns idosos que tiveram problemas 

de adaptação, principalmente quando causava náusea, ou não conseguia mastigar. 

 

Não tenho prótese […] eu tive, mas não me adaptei.(E.1) 

 

[…] tenho que comer devagarzinho, porque essas próteses minhas estão muito 

ruins[…] começa a soltar e embolar dentro da boca.(E.4) 

 

Eu uma vez fiz de graça. Ela não segura aqui, aí balança e eu não tinha como comer. 

“Tá” lá em casa ainda guardado.(E.6) 

 

Eu fiz, mas joguei fora. Me embrulhava o estômago.(E.5) 

 

A autopercepção da saúde é uma interpretação complexa que está relacionada a fatores 

individuais, sociais, clínicos e assistenciais. Ter saúde pode traduzir-se em ter dentes tratados 

ou uma prótese que restabeleça as funções, principalmente a mastigação (MOIMAZet 

al.,2009). Segundo a observação de Corrêa et al. (2016), os idosos têm capacidade de adaptar-

se a situações não letais, aceitando como normais algumas condições deteriorantes da saúde. 

 

Me adaptei, falo bem, canto bem, mastigo bem, onde está deixando a desejar é a 

parte inferior. Tá quebrando alguns dentes naturais e eu preciso consertar o que está 

quebrado, mas aqui eles já falaram que não tem esse tipo de conserto. Poderia ter, 

não é? Porque já que vai fazer um trabalho, poderia fazer bem-feito tem que fazer 

tudo logo. Mas eu acho até que poderia botar prótese […] (E.12) 

 

Agora como eu emagreci muito, eu sinto que ela está um pouquinho frouxa. Mas eu 

não sei como é que eu vou lidar com isso.(E.14) 

 

O custo de uma prótese de qualidade é alto. É um tratamento que exige 

acompanhamento após a instalação, com constantes adaptações do aparelho protético e 

prevenção de lesões. As próteses dentárias têm desgastes, e as estruturas bucais sofrem 
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modificações com o tempo, exigindo constantes procedimentos de ajuste. A busca por 

soluções financeiramente acessíveis algumas vezes leva as pessoas a procurarem diretamente 

por técnicos, que não têm a formação necessária para confeccionar as próteses e reabilitar as 

funções (AZEVEDO et al., 2017). 

 

Eu vou dizer uma coisa para você, eu fiz uma bobagem muito grande. Eu tinha um 

amigo que fazia prótese, eu fui nele, conversei com ele e ele fez uma prótese pra 

mim para eu não ficar sem meu dente aqui na frente […] Me adaptei. Tem 18 

anos.(E.14) 

 

Me adaptei, tanto que essa já é a terceira prótese. São uns dentistas pés-sujos. 

Vamos supor, não são uns grandes profissionais, porque os maiores profissionais 

dos dentistas cobram o triplo da prótese. Já tem uns mais barateiros […]Então 

quando eu coloquei lá já eram mais baratos, e a gente que não tem, assim, grande 

renda, procura pechinchar. (E.12). 

 

No Rio de Janeiro, a não implantação de tratamentos reabilitadores nos CEOs e de 

laboratórios de prótese na rede compromete a integralidade da atenção à saúde dos idosos, 

problema também relatado por Corrêa et al. (2016) num estudo na cidade de Porto Alegre, 

com consequente comprometimento da qualidade de vida. 

A reabilitação protética dos dentes está prevista na PNSB, mas apenas uma LRPD 

estava em funcionamento no município. Esse déficit na rede de serviço, aliado ao 

estrangulamento nas referências e restrições nos protocolos de algumas especialidades, 

principalmente a endodontia, gera uma demanda acumulada importante, e não contempla o 

princípio da integralidade. Os que hoje são idosos e foram vítimas de um modelo assistencial 

que extraía dentes, muitas vezes sem indicação, continuam sem acesso ao tratamento que 

necessitam. As necessidades de colocação ou substituição de próteses não estão sendo 

encaminhadas ao sistema de regulação. O prontuário eletrônico usado na unidade tem um 

campo de indicação da necessidade de prótese; se for usado adequadamente, pode ser um 

instrumento de medida dessa demanda. 

 

6.5.3 Subcategoria: Sobre uma boa saúde bucal 

 

Os entrevistados foram perguntados sobre o que seria para eles uma boa saúde bucal. 

O desejo de recuperar as funções mastigatórias e a estética foi a principal preocupação. A 

relação entre ter uma boa saúde bucal e ter condições de cuidar e reabilitar ficou explicitada 

nos relatos, que fazem uma relação direta com a assistência como determinante no cuidado. 
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É o tratamento. Dentista. Não tem coisa melhor do que o dentista cuidando da nossa 

boca.(E.3) 

 

Uma boa saúde bucal é o dente com saúde, sem cárie, sem problema de estragar o 

dente. (E.4) 

 

Ah! eu queria colocar a prótese aqui. (E.5)  

 

Arrancar essa meia dúzia de dente que ainda tem na boca e colocar uma dentadura. 

Não tem outro jeito. (E.7) 

 

Ah! dente bons, dentadura boa. (E.9) 

 

Uma boa saúde bucal […] Ah! ficar tranquilo, sorridente, poder conversar com as 

pessoas, rir, não sentir nada […] (E.11) 

 

Apareceu também a preocupação com a política pública e a responsabilidade das 

autoridades para se ter uma boa saúde: 

 

Uma boa saúde da boca são os dentes normais, tratados, se quebrar bota outro, se 

faltar vai ter que suprir, porque é assim, não ficar banguelo que é coisa de vampiro. 

Não, eu acho que tem que ser uma coisa normal, porque nem sempre a pessoa tem 

[…] é difícil a pessoa ter seus dentes100% normais, tem um problema aqui, dali, 

isso aí todo mundo tem que ter uma queda. Mas […] Deveriam […] Eu acho que na 

minha maneira de entender a área dentária deveria ter mais cuidado nesse campo aí. 

O governo investir mais nisso aí, o governo se preocupar mais, porque a família do 

governo é bem tratada nessa área, porque eles têm bastante dinheiro, eu tenho 

certeza. Agora os outros que perecem, em outras palavras: “danem-se”. Não é ele, 

não é a família dele, não é nada dele. Então […] Eu acho que deveria olhar por 

todos, não só pelo lado das mais altas […] (E.12) 

 

E por último o questionamento daqueles que têm medo do tratamento: 

 

Sinceramente, eu acho que preciso de um milagre para ter uma saúde bucal perfeita. 

Até hoje eu ainda fujo do dentista. Eu preciso muito de um tratamento dentário bom 

para colocar a minha boca perfeita, eu perdi muitos dentes. (E.1) 

 

Você ter uma boca bem higienizada. Eu tenho vontade de rir. Eu tenho vergonha de 

sorrir. Entendeu? É uma coisa que eu me considero uma pessoa feliz, eu sou muito 

feliz pelo que eu tenho, e não aquilo que eu quero ter, sou feliz com isso, sou feliz 

com a minha família, então, eu sou bem resolvida com isso, mas é uma coisa que me 

incomoda, eu quero muito tratar disso, mas como eu não sei. Onde eu vou pedir essa 

ajuda? Como eu vou ser ajudada? (E.14) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os entrevistados atribuem a falta de cuidado e de acesso ao tratamento odontológico 

como motivo principal de suas perdas dentárias. As cáries, a doença periodontal e a falta de 

recurso aparecem como determinantes dessas perdas. A dor foi descrita como o sintoma que 

motivava a busca pelo atendimento e as exodontias aparecem como tratamento para o alívio 

desse sofrimento. 

A utilização do serviço, seja público, seja privado, dava-se de forma pontual a partir 

da necessidade sentida, sem que houvesse qualquer referência de vínculo com esses serviços. 

A partir de 2001, com o programa “Carioca rindo à toa”, o acesso passa a ser universal. A 

territorialização e a hierarquização são desenhadas a partir da expansão da atenção primária, 

da implantação das equipes de saúde bucal na ESF e dos CEOs. Porém em Santa Teresa ainda 

não há totalidade de cobertura da ESF, embora o vínculo com o CMSEA seja forte. Alguns 

usuários ainda trouxeram em suas falas a referência da unidade onde recebiam atendimento, o 

antigo PAM Oswaldo Cruz. 

Não foi possível, ainda, oferecer de forma ampla na rede os laboratórios de próteses 

(LRPD), conforme previsto no programa. Isso força as pessoas a buscarem alternativas para 

confecções de próteses dentárias financeiramente acessíveis, mas nem sempre legais e com 

qualidade. 

Apesar de todo o esforço para melhoria do acesso, o medo ainda aparece como uma 

das barreiras para alguns desses usuários. Em alguns casos, o medo é derivado de traumas que 

tiveram em atendimentos odontológicos no passado. Devemos trabalhar este aspecto no 

acolhimento da unidade de saúde. 

A prática profissional durante o século XX foi descrita pelos usuários como 

mutiladora, tendo a extração de dentes como tratamento, já que não ofereciam restaurações e 

acompanhamento das condições de saúde.  

A informação e a prevenção eram reduzidas às práticas de higiene, num discurso 

vertical e autoritário, que ainda se reflete nas falas desses idosos como uma culpa de terem 

perdido dentes por falta de cuidado. Esse discurso ainda está presente nos grupos de educação 

em saúde e acolhimento, embora tenham relatado a importância de informações sobre o 

tratamento. 

Apesar da melhoria do acesso aos idosos e moradores a partir da mudança de modelo 

adotado na APS, no município do Rio de Janeiro, alguns desafios ainda estão postos. Mesmo 



67 

 

 

com o cadastramento das famílias, o acolhimento ainda se dá por programas que visam o 

cuidado de doenças prevalentes, como hipertensão, diabetes, controle do tabagismo, saúde 

bucal. Há uma comunicação entre os profissionais, encaminhando os usuários, mas uma 

prática interdisciplinar, tendo o usuário e suas diversas necessidades como ponto central do 

cuidado, ainda é tímida. 

 Os programas de transferência de renda como Bolsa Família e Cartão Família Carioca 

também favoreceram o acesso de pessoas e famílias mais vulneráveis para o entendimento da 

saúde como um direito de cidadania. O mapeamento das famílias vulneráveis é importante 

para o planejamento de uma assistência mais resolutiva, com ênfase na promoção de saúde 

para melhoria da condição de saúde destas famílias. 

Para um planejamento de atenção à saúde bucal de uma população que está 

envelhecendo, serão necessárias algumas medidas estruturais e desenvolvimento de recursos 

humanos e tecnológicos. As necessidades de reabilitação podem ser medidas a partir do 

correto preenchimento do prontuário eletrônico e subsidiar as prioridades de estabelecimento 

dos serviços e das prioridades. 

 A qualificação dos profissionais da APS para lidar com os problemas do 

envelhecimento e o conhecimento da gerontologia, multimorbidade e polifarmácia deverão 

entrar numa pauta de atualização dos profissionais. Deve-se incentivar a interdisciplinaridade 

e a prática de uma atenção humanizada. Para isso, é importante rediscutir os protocolos que 

hoje contemplam o acesso e o funcionamento das equipes nas unidades, para que se coloquem 

as demandas dos usuários e direcione a assistência dentro dos princípios da clínica ampliada, 

do cuidado continuado e da promoção da saúde. A abordagem do medo e da ansiedade em 

relação ao tratamento odontológico deve ser um dos problemas tratados nessa revisão. 

A incorporação de tecnologias e materiais para a recuperação de elementos dentários e 

o investimento nos ambulatórios de especialidades podem contribuir para que não continuem 

acontecendo as perdas dentárias. Longas esperas para serviços como radiografias e 

tratamentos endodônticos têm sido motivo de reclamações e também de exodontias que 

acontecem no CMSEA. Esse é também um problema que merece ser medido e conhecido com 

mais profundidade. 

 Espaços ambulatoriais e hospitalares que ofereçam segurança para pacientes e 

profissionais, em casos de procedimentos em pacientes portadores de multimorbidades devem 

ser pensados para a rede. 
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Este estudo cumpriu com sua finalidade de trazer, através das histórias dos usuários, 

elementos para a reflexão das práticas das equipes de saúde bucal e para o planejamento das 

ações no território. 
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APÊNDICE A — ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Trata-se de um roteiro semiestruturado, com perguntas abertas e direcionadas ao 

conteúdo do estudo. 

 

1) Perfil do entrevistado:  

Nome:__________________________________________________________. 

Idade_____ sexo_____, raça/cor____________, nacionalidade ______________, 

naturalidade ________________. 

Endereço atual:__________________________________________________  

Tempo de moradia no endereço atual:______________ 

Moradia anterior:__________________________________________________  

Número de pessoas que residem no domicílio:_______ 

Renda média dos moradores do domicílio:__________ 

Ocupação atual e ocupação anterior ___________________________________ 

2) Saber se as perdas dentárias foram todas num mesmo período ou se foram 

acontecendo em diferentes momentos ao longo da vida; quando e como foi a primeira 

e a última perda de dentes permanentes; a que fatores atribui suas perdas dentárias; e 

se estas causas foram distintas, em diferentes momentos (sintomas, traumas, acesso, 

tipo de assistência, limitação financeira etc.). 

3) Conhecer como se deu o acesso ao tratamento, se variou com o tempo, com a situação 

socioeconômica ou devido a mudança de moradia ou trabalho; e se a pessoa relaciona 

o acesso/não acesso às perdas dentárias. 

4) Indagar quais foram as abordagens de cuidados preventivos e de manutenção da saúde 

bucal, como foram essas informações e por quem foram transmitidas. Como ele vê a 

prática odontológica ao longo do tempo. 

5) Como associa outros problemas de saúde geral como causadores ou em consequências 

das perdas dentárias. Quais as dificuldades trazidas pelas perdas dentárias? Se usa 

próteses e como está a adaptação. 

6) O que considera uma boa saúde bucal e sua relação com a saúde geral. 
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APÊNDICE B — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Comitê de Ética em Pesquisa 

Rua: Evaristo da Veiga, 16 — 4º andar — Sala 401 
Centro — RJ 

CEP: 20.031-040 
Telefone: 2215-1485 

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.brou cepsmsrj@yahoo.com.br 

Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa 

 

 

O(A)senhor(a) está sendo convidado(a) para participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Perdas dentárias: percepção dos fatores pelos idosos no bairro de Santa Teresa, Rio de 

Janeiro”. Os participantes deste estudo deverão ser moradores do bairro e usuários do Centro 

Municipal de Saúde Ernani Agrícola, ter acima de 60anos e apresentar perdas dentárias 

anteriores ao estudo, conforme exame realizado no serviço de saúde bucal ou equipe da 

Estratégia Saúde da Família desta unidade. 

Este projeto tem como objetivo analisar a percepção das pessoas idosas sobre os motivos que 

levaram às perdas dentárias durante a vida. 

Este projeto está autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde e Universidade Estácio de Sá. 

Será realizada uma entrevista, individual, em ambiente reservado, com registro em gravador 

de áudio. Poderá acontecer na unidade de saúde ou em atendimento domiciliar. Não há um 

limite de tempo estipulado, portanto não há pressa para responder. Estima-se a duração de 

uma hora. Não é uma avaliação de respostas certas ou erradas, e simuma conversa sobre o 

tema proposto. 

Haverá garantia de sigilo de acordo com a resolução n. 466, de 12 de dezembro de2012, que 

assegura a confidencialidade e privacidade do participante da pesquisa e a garantia da 

utilização do material e dados obtidos, exclusivamente, para a finalidade prevista e conforme 

o consentimento do participante.  

Esta pesquisa está classificada com risco mínimo, já que se trata de uma entrevista. Os 

possíveis riscos desta pesquisa referem-se à possibilidade de cansaço ou constrangimento 

devido às lembranças de momentos de dor e sofrimento, quando das perdas dentárias. 

Embora este estudo não se relacione diretamente à gestão do serviço oferecido nesta unidade 

e na rede do município do Rio de Janeiro, sua colaboração será importante na construção de 

conhecimento sobre os cuidados em saúde bucal.  

 

http://www.rio.rj.gov.br/
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Sua participação neste estudo não implicará custos adicionais e o(a)senhor(a) não terá 

qualquer despesa com a realização da entrevista. Sua participação é voluntária, portanto não 

haverá nenhumaforma de pagamento ou benefício pecuniário. 

Assinando esse consentimento, o(a) senhor(a) não desiste de nenhum de seus direitos. Além 

disso, o(a) senhor(a) não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e 

profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é 

inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, o(a) senhor(a) deverá 

sentir-se livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete 

o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo 

também poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para 

o seu bem-estar. 

Neste estudo será feita a análise das falas. De acordo com o desenho metodológico adotado, 

os participantes deste estudo serão codificados como participantes n. 1; 2; 3 etc. Dessa forma, 

não serão publicados dados ou informações que permitam sua identificação. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a)Sr.(a) deverá reportar-se ao Comitê de 

Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos — subordinado ao Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de 

pesquisa, que estará sob contato permanente, ou recorrendo ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de janeiro pelo telefone: (21)2215-1485, como 

também ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá, instituição 

proponente, que atende em horário comercial, pelo e-mail: cep.unesa@estacio.br ou pelo 

telefone: (21) 2206-9722. O CEP UNESA atende às terças e quintas-feiras, das 9h às 17h. É 

assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto à sua participação neste estudo, 

incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, eu, firmado abaixo, 

___________________________________________________________________________ 

residente na______________________________________________________________ 

concordo em participar do estudo intitulado “Perdas dentárias:percepção dos fatores pelos 

idosos no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro”. 

Eu fui completamente orientado pela cirurgiã-dentista e mestranda Patrícia Carvalho Carneiro 

de Paula, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração.Eu 

pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma via da 

folha de informações para os participantes, a qual li e compreendi, e me deu plena liberdade 

para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.  

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo do Programa de Pós- 

-graduação em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá e informar à equipe de 

pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente de que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador e por pessoas 

delegadas pelo patrocinador.  

 

Investigador: Nome ___________________________________________________ 

 Data ____ /______ /______ 

 Assinatura _______________________________________________ 

 

Participante: Nome ___________________________________________________ 

 Data _____ / _____ / ______ 

Assinatura: ______________________________________________ 
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Pesquisador: Patrícia Carvalho Carneiro de Paula, cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro e mestranda do Programa de Pós-graduação em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá; residente na Rua Farani, 60 apto 803 — Botafogo, Rio de 

Janeiro/RJ. 

Telefone: (21) 98757-7704 

e-mail: patriciaccp@oi.com.br 

 

Orientação: Professor Doutor Carlos Gonçalves Serra 

e-mail: carlosgser@gmail.com 
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ANEXO A 

 

 
Fonte: SMSRio/CSB: Programa “Riso de Rio”. 


