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Resumo 
O envelhecimento da população aumentou a demanda 
por serviços. O objetivo do estudo é avaliar a saúde 
bucal de idosos institucionalizados no município de Ponta 
Grossa / PR. Realizou-se um estudo transversal com 
amostra de conveniência de idosos, residentes em três 
ILPI, por meio de questionário estruturado e realização 
de exames clínicos bucais. O exame bucal avaliou o 
índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-
D), edentulismo, uso e necessidade de próteses e 
presença de lesões bucais. Foram avaliados 130 
indivíduos, a maioria com idade acima de 80 anos 
(60,77%). O CPO-D médio foi de 30,62 (2,85). Além 
disso, 62,31% dos idosos eram edêntulos, 41,54% 
usavam e 79,23% necessitavam de prótese dentária. No 
entanto, a ASB pontuou como bom para 61,29% da 
amostra. Com os presentes resultados, destacamos a 
importância e a necessidade da ampliação dos serviços 
odontológicos para a população idosa residente em ILPI 
no município de Ponta Grossa / PR. 

Introdução  
Compreende-se a importância de se conhecer o estado 
de saúde bucal e as maiores necessidades de 
tratamentos odontológicos dos idosos residents em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a saúde 
bucal de idosos institucionalizados do município de Ponta 
Grossa (PR). 

Material e Métodos 

Este estudo transversal foi realizado por meio de 
aplicação de questionário e exame clínico bucal a uma 
amostra de conveniência de idosos residentes em três 
ILPI’s da cidade de Ponta Grossa (PR). A coleta foi 
realizada entre os meses de setembro a dezembro de 
2019. As instituições foram classificadas em A, B e C  
Para as entrevistas, foi utilizado questionário estruturado, 
para avaliação da função cognitiva teste Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM), a avaliação da autopercepção 
de saúde bucal, utilizou-se o Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI). Para o exame clínico dos 
idosos, foi utilizada uma ficha clínica e materiais 
descartáveis. 
 O estudo foi aprovado por meio do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(CAAE: 13934619.6.0000.0105). Os representantes 

legais de cada ILPI assinaram termo de concordância 
sobre a realização da pesquisa e os idosos assinaram 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) no 
momento da entrevista.  

Resultados e Discussão 
Foram avaliados 130 idosos, sendo 72 (55,38%) da ILP 
A, 35 (26,15%) da B e 24 (18,46%) da C. Destes idosos, 
mais da metade eram mulheres (77,69%),com maior 
prevalência da idade de 80 anos ou mais (62,20%).   
Para a autopercepção de saúde bucal, a maioria dos 
idosos (60%) respondeu de forma positiva, ou seja, 
considerando a saúde bucal boa. Entretanto, esse 
resultado não condiz com os achados clínicos do estudo. 
Mesmo com as condições bucais críticas, os idosos se 
autoavaliaram bem, indicando ausência de necessidade 
de tratamento. Esses achados corroboram com a 
literatura existente como no estudo de MELO (2015). 
Todos os 130 idosos foram avaliados quanto a presença 
de dentes e, destes, 62,31% eram edêntulos. Essa 
prevalência elevada de edentulismo também foi 
observada em estudos já realizados, no quais o 
percentual de perda dentaria foi maior para idosos 
institucionalizados em relação a idosos não 
institucionalizados.  
A prevalência de uso e necessidade de prótese dentária 
foi de 41,54% e 79,23%, respectivamente, sendo que 
74,76% necessitavam de prótese total, resultado muito 
similar ao estudo de MELO (2015) o qual encontrou uma 
necessidade de prótese em 66,9% dos idosos. No 
âmbito das condições clínicas, o índice CPO-D para a 
amostra total foi de 30,62 (desvio padrão: 2,85) 
semelhante ao encontrado no Projeto SB 2010 da região 
sul que foi de 28,89.  

Conclusão  

A avaliação de saúde bucal dos idosos 
institucionalizados de Ponta Grossa/PR apresentou 
aspectos negativos, como alta prevalência de 
edentulismo e média CPO-D acima dos valores 
nacionais. Sendo assim, cabe enfatizar a necessidade de 
atendimento odontológico, ações de promoção e 
prevenção em saúde bucal para essa populção. 
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