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Introdução: A população mundial está envelhecendo, 

principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. 

Com o envelhecimento populacional, o número de patologias, 

próprias da velhice, surgirá com maior freqüência. Dentre 

essas doenças podemos citar a de Alzheimer, uma demência 

irreversível, na qual tem sido associado à idade, à doença 

cérebro vascular, ao infarto do miocárdio, a defeitos 

imunológicos e a fatores genéticos (síndrome de Down). Sabe-

se que com a progressão da demência, os pacientes 

apresentam dificuldade de higienização oral, principalmente 

porque os portadores de doença de Alzheimer ficam com as 

funções cognitivas e motoras diminuídas. Seus portadores são 

pacientes que demandam estratégias específicas para que o 

cirurgião dentista possa atendê-lo sem maior dificuldade. 

Objetivo: Fazer uma revisão de literatura sobre a relação entre 

a odontogeriatria e a doença de Alzheimer, enfocando as 

características dos pacientes com esse tipo de demência e os 

cuidados para com eles. Para isso, foi utilizando o indexador 

Medline database, no período de 1972 a 2006, com o 

cruzamento dos termos alzheimer disease and dentistry e o 

indexador BBO, no período de 1987 a 2004, com o termo 

geriatria. Conclusão: Os estudos, de uma forma geral, 

indicaram que os pacientes portadores dessa doença 

apresentam maiores problemas de saúde bucal em relação aos 

não portadores.

Introduction: The world population is getting old, mainly in 

countries in development like Brazil. So, the number of 

pathologies, which appears in the elderly, will happen in a 

higher frequency. Among these diseases, we can point 

Alzheimer, an irreversible dementia, that has been related to 

age, cerebral vascular disease, stroke, immunological defects 

and to genetic factors (Down Syndrome). It is known that with 

the progression of dementia, patients present difficulties of oral 

hygiene caused by decrease of motor and cognitive functions of 

Alzheimer's bearers. These patients demand specific 

strategies for a dental treatment without bigger difficulties. 

Objective: the aim of this paper was to review the articles about 

the relationship of geriatric dentistry and Alzheimer disease 

focusing and the characteristics of the patients with this kind of 

dementia and the cares to them. For this purpose, a peer-

reviewed literature was completed using Medline database for 

the period from 1972 to 2006, including alzheimer disease and 

dentistry, and BBO for the period from 1987 to 2004, with 

geriatric keyword. Conclusion: The available data indicate that 

individuals with Alzheimer disease have more oral health 

problems than individuals without dementia.



INTRODUÇÃO

A população mundial está envelhecendo, 

principalmente nos países em desenvolvimento como o 

Brasil. Proporcionalmente, a faixa etária de 60 anos ou 

mais é a que mais cresce. Projeções da OMS evidenciam 

que idosos no Brasil no período de 1950 a 2025 deverão 

ter aumentado em 15 vezes, enquanto o restante da 

população terá aumentado em cinco (IBGE, 1995). 

Com o envelhecimento populacional, o número 

de patologias, próprias da velhice, surgirá com maior 

freqüência. Doenças como as patologias do coração, as 

artrites e artrose, as osteoporoses e as doenças 

neurológicas degenerativas, onde a demência tem um 

papel de grande importância, serão cada vez comuns na 

população que está envelhecendo de forma rápida e 

contínua (PASSERI et al., 1985). Segundo o Código 

Internacional de Doenças (CID-10), a demência é 

classificada como sendo “uma síndrome decorrente de 

uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica 

ou progressiva, na qual há perturbação de múltiplas 

funções corticais superiores a começar pela memória, 

incluindo distúrbios do pensamento, orientação, 

compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, 

linguagem e julgamento”.

Dentre as chamadas síndromes demências, a 

doença de Alzheimer, conhecida como demência senil do 

tipo Alzheimer e também chamada popularmente 

esclerose ou caduquice, é a patologia que se apresenta 

com maior prevalência (REIMAN; CASELLI, 1999).

Ela foi descrita pela primeira vez pelo médico 

Alois Alzheimer, em 1907, que relatou o caso de uma 

senhora que morreu após breve doença caracterizada 

por demência, afasia e psicose, tendo a mesma 

apresentado à autópsia placas e alterações 

neurofibrilares no córtex cerebral (BONDAREFF et al., 

1994). Este tipo de demência apresenta uma complexa 

etiologia, onde fatores genéticos e ambientais 

influenciam na patogênese (WARREN et al., 1997). A 

idade, o sexo, a poliproteína E4, a avançada idade 

paterna, a doença cerebrovascular, o trauma craniano, o 

infarto do miocárdio e os defeitos imunológicos também 

são citados na literatura como sendo fatores de risco 

para a Doença de Alzheimer. Outros como defeitos 

cromossômicos, fatores ambientais, agentes 

infecciosos, toxinas, grau de escolaridade, e ocupação 

também são relacionados (REIMAN; CASELLI, 1999).

Clinicamente, esta doença degenerativa do 

sistema nervoso central é caracterizada por perda 

gradual e progressiva da memória e outras atividades 

cognitivas, presença de distúrbios psicóticos como 

depressão, alucinações e até mesmo comportamentos 

agressivos (BUNGENER; JOUVENT; DEROUESNE, 

1996). A pobre higiene oral nesses pacientes também é 

relatada (WARREN et al., 1997). Portadores de 

Alzheimer são pacientes que demandam estratégias 

específicas para que o cirurgião dentista possa atendê-

lo sem maior dificuldade. Na literatura odontológica, 

encontram-se algumas dessas estratégias como a 

utilização de sedativos orais, ou drogas ansiolíticas 

como os benzodiazepínicos, a utilização de contenção, 

escovas elétricas para realização da higiene oral 

(HENRY; WEKSTEIN, 2001) e a utilização de géis de 

flúor e clorexidina e a presença de cuidadores durante o 

tratamento odontológico (WIDDOP, 1989; BOCCIA, 

1992).

Com base nessas considerações, o objetivo 

desse trabalho foi fazer uma revisão de literatura sobre a 

relação entre a odontogeriatria e a doença de Alzheimer, 

enfocando as características dos pacientes com esse 

tipo de demência e os cuidados para com eles.

A revisão de literatura foi realizada utilizando o 

indexador Medline database, no período de 1972 a 2006, 

com o cruzamento dos termos alzheimer disease and 

dentistry . Foram encontrados 74 artigos, e inicialmente 

nenhum critério de exclusão foi realizado. Após a leitura 

do título e resumo dos trabalhos, 25 foram selecionados, 

pois esses apresentavam uma maior correlação com o 

objetivo do presente artigo. 

O indexador BBO também foi utilizado, para 

avaliação da literatura nacional. Com o termo geriatria, 

16 artigos foram encontrados, entre o período de 1987 a 

2004. Após a leitura dos mesmos, 3 artigos foram 

selecionados e incluídos nesse estudo.

GOIATO et al. - Odontogeriatria e a Doença de Alzheimer

Segundo Boraks (1998), a velhice, em épocas e 

culturas diferentes, sempre foi encarada sob pontos de 

vista diversos: certos povos primitivos desprezavam os 

velhos por sua inutilidade e por serem um peso morto 

para a sociedade. Sua doença e fragilidade recebiam o 

desprezo das civilizações que valorizavam a força bruta 

e o vigor físico. Outras culturas, como chineses, 

japoneses, árabes e israelitas, dedicam respeito e 

veneração aos idosos, como meio de divulgação de sua 

história, sabedoria e experiência. Mas não se pode 

negar que na civilização atual, exista um profundo 

sentimento negativista com relação à velhice.

O Brasil em 2025 será considerado o sexto país 

do mundo no ranking mundial dos países com maior 

população idosa (BRUNETTI; MONTENEGRO; 

MANETTA, 1998). Isto faz com que haja uma maior 

preocupação no estudo e conhecimento da 
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Gerontologia, ciência que estuda o envelhecimento. O 

envelhecimento populacional fez com que o padrão de 

saúde mudasse, havendo um maior controle das 

doenças viróticas e infecciosas e uma maior incidência 

de doenças crônicas degenerativas que não têm cura e 

devem ser acompanhadas por profissionais até a finitude 

(BRUNETTI; MONTENEGRO; MANETTA, 1998).

Entre estas doenças encontra-se a demência, 

sendo essa uma síndrome na qual o indivíduo mostra 

declínio da função cognitiva, podendo esse declínio ser 

reversível ou irreversível. Dentro das demências 

reversíveis podemos citar: tumores cerebrais, 

desnutrição, infecção, problemas endócrinos e 

metabólicos. Já as irreversíveis englobam: demência por 

múltiplos infartos, Doença do corpúsculo de Levy, 

Doença de Pick, Doença de Parkinson e Doença de 

Alzheimer (BRUNETTI; MONTENEGRO; MANETTA, 

1998). 

A doença de Alzheimer é a demência irreversível 

mais comum, e tem sido associada aos seguintes 

fatores: idade, doença cérebro vascular, infarto do 

miocárdio, defeitos imunológicos, fatores genéticos 

(síndrome de Down) (REIMAN; CASELLI, 1999; 

GHEZZI; SHIP, 2000). Ocorre tipicamente após os 60 

anos e sua prevalência aumenta com o avançar da idade. 

Estima-se que atinge de 10 a 15% dos indivíduos a partir 

de 65 anos e 20% dos indivíduos com mais de 80 

(RITCHIE; KILDEA, 1995; REIMAN; CASELLI, 1999).

Segundo Newman (1999), uma em cada 10 

pessoas maiores de 80 anos será portadora da Doença 

de Alzheimer a cada ano que passa. A mesma 

probabilidade vale para uma a cada 100 pessoas 

maiores de 70 e uma a cada 1000 pessoas maiores de 60 

anos. Existem atualmente em todo o mundo entre 17 e 25 

milhões de pessoas com a Doença de Alzheimer, o que 

representa 70% do conjunto das doenças que afetam a 

população geriátrica (NEWMAN, 1999). Assim, ela é a 

terceira causa de morte nos países desenvolvidos, 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares e 

para o câncer (NEWMAN, 1999). Os pacientes de 

Alzheimer são quatro milhões nos Estados Unidos, já no 

Brasil, não há dados precisos, mas estima-se que a 

confusão mental atinge meio milhão de idosos 

(BRUNETTI; MONTENEGRO; MANETTA, 1998). 

Alzheimer é o nome de um médico alemão, Alois 

Alzheimer (1864-1915), que em 1906, ao fazer uma 

autópsia, descobriu no cérebro do morto, lesões que 

ninguém nunca havia visto antes. Tratava-se de um 

problema de dentro dos neurônios, os quais apareciam 

atrofiados em vários lugares do cérebro, e cheios de 

placas estranhas e fibras retorcidas, enroscadas umas 

nas outras. Desde então, esse tipo de degeneração nos 

neurônios ficou conhecido como Placas Senis, 

característica fundamental da Doença de Alzheimer 

GOIATO et al. - Odontogeriatria e a Doença de Alzheimer

(BONDAREFF et al., 1994). 

Para Erkinjuntti et al. (1997) esta doença é 

caracterizada pelo declínio da saúde física e mental, 

com sintomas geralmente subjetivos, resultando em 

uma dificuldade de diagnóstico precoce. Clinicamente é 

caracterizada pela perda progressiva de memória e 

outras atividades cognitivas, inabilidade em reconhecer 

os familiares e/ou amigos e de auto cuidado. Ocasio, 

Solomowitz e Sher (2000) mostram que a deterioração 

dos movimentos motores, desorientação, mudança de 

personalidade, depressão e comportamento bizarro 

também fazem parte do quadro clínico do indivíduo 

portador dessa doença.

Para o Cirurgião-Dentista ou outro profissional 

de saúde sem preparo, a queixa ou motivo que leva o 

indivíduo ao serviço de saúde, é inicialmente frustrante, 

pois em estágios iniciais a doença de Alzheimer se 

assemelha às mudanças graduais da cognição que se 

comparadas ao "normal" pensa-se ser devido à idade. 

Essas desordens podem acompanhar o indivíduo por 

meses ou anos sem diagnóstico. Somado a isto, os 

familiares relutam aceitar o diagnóstico, frente à tão 

evidentes sinais. A saúde bucal é um alerta para os 

sintomas indicativos de doença de Alzheimer (HENRY; 

WEKSTEIN, 1997). O declínio da memória, a dificuldade 

em encontrar objetos ou mesmo a incapacidade de 

executar uma ordem, tem repercussão imediata na 

higiene bucal, pois o paciente não entende o motivo nem 

a necessidade dela (HENRY; WEKSTEIN, 1997). Isso 

vem de encontro com o estudo de Rejnefelt, Andersson e 

Renvert (2006), onde observaram que indivíduos com 

doença de Alzheimer apresentam uma pobre higiene 

bucal, além de diminuição do fluxo salivar e aumento da 

incidência de cáries.

Estudos populacionais prospectivos mostram 

um aumento no número de brasileiros com idade igual 

ou superior a 80 anos, que procuram profissionais de 

Odontologia já com sinais de doença de Alzheimer em 

estágio inicial, mas necessitam, na grande maioria das 

vezes, de tratamento dental (HENRY; WEKSTEIN, 

1997). Faz-se necessário então que o cirurgião-dentista 

se capacite para aplicar questionários que visam 

suspeitar de uma possível doença de Alzheimer em 

estágio inicial, para que assim possa encaminhar o 

indivíduo a um profissional competente, ou a um 

Odontogeriatra, para planejar o tratamento e os 

procedimentos odontológicos necessários e cabíveis, 

pois muito mais que habilidade profissional, o cirurgião-

dentista deve promover a saúde do paciente como um 

todo (BRAUN; MARCUS, 1985).

Além disso, essa parcela da população, devido 

a seus possíveis problemas de saúde decorrentes da 

idade, alterações físicas e emocionais ou por um 

somatório de influências sociais que contribuem para o 
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desengajamento social do idoso, fazem que com esses 

usem, freqüentemente, grande quantidade de 

medicamentos (COOPER et al., 2000).

Essas características fazem com que esse 

grupo populacional seja alvo dos laboratórios 

farmacêuticos, já que, conforme Paunovich e Sadowsky 

(1997), cerca de 40% das receitas emitidas por médicos 
anos Estados Unidos, correspondem a pessoas da 3  

idade. Este número excepcional de indicação de 

fármacos acaba por criar uma grande área de interesse 

comercial, sem que por trás ocorram medidas de 

informação sobre seus malefícios, como ocorre em 

idades mais baixas. 

Os sintomas da demência são tratados com uma 

grande variedade de fármacos, principalmente inibidores 

da acetilcolinerase, antidepresivos, ansilíticos, 

antipsicóticos e outras drogas. Com o decorrer do uso, 

observa-se que essas drogas apresentam alguns efeitos 

colaterais com repercussão na cavidade oral. Os 

antidepresivos utilizados são principalmente inibidores 

de serotonina, e apresentam como principal efeito 

colateral a interação com a epinefrina utilizada como 

vasoconstritor em alguns anestésicos locais. Dessa 

forma Henry e Wekstein (1997), salientam a importância 

do uso de anestésicos sem vasoconstritor. Os 

antipsicóticos e os medicamentos para insônia provocam 

a diminuição do fluxo salivar, causando assim, o aumento 

da incidência de cáries radiculares, doenças 

periodontais e mucosite (PAUNOVICH; SADOWSKY, 

1997). Sabe-se que pacientes com doença de Alzheimer 

apresentam maior índice de placa bacteriana, 

sangramento gengival e cálculos, quando comparados 

com populações idosas de mesma idade e gênero 

(HENRY; WEKSTEIN, 1997). 

A exemplo das demais doenças que causam 

impedimento motor, os familiares e o pessoal auxiliar 

(enfermagem, fisioterapia, outros) devem ser treinados 

para um desempenho melhorado de higiene bucal, 

recebendo ensinamentos sobre escovação, suportes 

para fio dental, escovas elétricas, jatos intermitentes de 

água e as escovas interdentais. Também instruções 

sobre dieta não cariogênica e uso de flúor extra (pastas, 

bochechos, géis) são meios de impedir o aumento, já 

citado antes, das possibilidades de cáries e problemas 

gengivais nos pacientes com Alzheimer. Tais 

ensinamentos devem se estender também às próteses 

parciais e totais removíveis que por serem, nestas 

condições do paciente, grandes focos de acúmulo de 

alimentos, devem ser retiradas durante a noite, e os 

rebordos limpos com cautela antes e depois do sono. 

Pacientes com implantes osseointegrados devem ter no 

pessoal auxiliar um apoio imprescindível para o sucesso 

de seus trabalhos, onde, em condições normais, o 

controle da dieta e limpeza é um ponto primordial para o 

bom desempenho e durabilidade dos casos (EVANS et 

al., 1989; HENRY; WEKSTEIN, 1997). 

É importante salientar que em níveis mais altos 

de deterioração nervosa o tratamento do paciente se 

torna muito difícil a nível odontológico, onde a indicação 

de sedação intravenosa e/ou anestesia geral se faz 

necessária, usando ambientes hospitalares para esta 

finalidade. 

O peso do cérebro e o fluxo sanguíneo 

diminuem com a idade, fazendo com que a densidade 

das conexões dendríticas dos neurônios seja alterada. 

Segundo Berg e Morgen-Stern (1997) isto não causa 

alterações na função cognitiva dos idosos saudáveis, 

mas é de se esperar certa alteração em determinadas 

habilidades neuropsicológicas, como por exemplo, as 

palavras, que por momentos ficam difíceis de serem 

lembradas. Também ocorre uma atenção seletiva, 

somada à maior possibilidade de distração, tornando as 

respostas rápidas mais difíceis de ocorrerem.

Estes fatos físicos, somado a outros fatores, 

como o sexo, onde há uma perda total ou parcial da 

potência, criam decepções, para muitos difíceis de 

suplantar, gerando um momento propício para o 

aparecimento de estados depressivos, que mesmo com 

o apoio de seu cônjuge, acabam por gerar um 

agravamento da condição física. Este já não seria um 

problema, afirmam Butler e Lewis (1985), se houver, por 

parte do companheiro, uma maior atenção e afeto, que 

ajuda a sedimentar a comunhão marital, atenuando os 

efeitos da senilidade.

A demência, um quadro observável na doença 

de Alzheimer, que na faixa acima de 85 anos acomete 

cerca de 30 a 47 % dos pacientes (ROCCA; 

JAHNINGER,1997) acaba por comprometer muito a 

capacidade de cuidado com medicações prescritas e na 

higienização da cavidade bucal, pois mesmo em suas 

fases mais brandas, geralmente associadas aos 

processos depressivos, já se nota uma grande alteração 

do padrão nutricional dos idosos, em função de um 

desinteresse por alimentos adequados, quer seja no seu 

preparo ou mesmo na mastigação, afetada pela perda 

de vários ou todos os elementos dentais.

No aspecto de nutrição adequada e mastigação, 

Truhar e Casino (1997) afirmam a grande diferença 

mastigatória entre próteses e dentes naturais; na região 

de molares, por exemplo, em pacientes dentados há 

uma força de 150 a 250 psi enquanto que no desdentado 

esta é de apenas 50 psi. Assim o desempenho 

mastigatório vai de 90% (com dentes) até 50% (com 

próteses totais). Inclusive a correlação entre dieta 

adequada e o uso de próteses pode ser observada 

melhor em pacientes portadores de próteses totais: 

somente 29% procuram comer todos os alimentos antes 

usados, cerca de 50% chegam a evitar muitas comidas 

GOIATO et al. - Odontogeriatria e a Doença de Alzheimer
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(dando preferência às mais macias), enquanto que 17% 

dos pacientes têm mais confiança em mastigar sem as 

próteses, usando-as apenas como um ornamento social, 

e não funcional, o quê compromete sua ingestão de 

nutrientes corretos e a estimulação da musculatura 

paraprotética, com a conseqüência estética da falta de 

estímulo da musculatura da face.

Neste ponto estético e social é que Brunetti, 

Montenegro e Manetta (1998) reforçam a importância 

psicológica da saúde do sistema mastigatório: sua 

integração social, como a aparência, e familiar, como o 

beijo e o sorriso, ficam comprometidos quando não 

possuímos uma condição bucal adequada; e o falar fica 

prejudicado, realçando um convívio social alterado. Sem 

contar o fato de que os dentes desgastados reforçam o 

aspecto de agressividade, que somado ao ranger e 

apertar de dentes leva a uma insustentável carga 

mastigatória de até 1000 psi, que é insustentável para a 

saúde periodontal dos elementos dentários.

Na qualidade de vida do idoso, um dos pontos de 

maior impacto, é o quadro depressivo geralmente 

multifatorial e de difícil determinação clínica e de 

tratamento. Dessa forma Stoppe (1997) afirma que não 

devem se r  poupados  es fo rços  no  ráp ido  

desenvolvimento da psicogeriatria, para que possamos 

combater as causas das depressões e não apenas suas 

conseqüências clínicas.

Todo profissional envolvido no cuidado e 

tratamento do idoso deve ter como objetivo de sua 

atuação a manutenção da identidade do indivíduo e a 

criação de condições tais que o permita envelhecer 

graciosamente (TOMMASI, 1987).  A solidão pode levar 

à apatia e depressão, sendo essa potencializada pela 

perda de potássio e retenção de sódio, que em nível de 

células nervosas, pode levar à demência, daí a 

importância de se dar condições de vida útil e profícua ao 

idoso o quão mais longevo isto for possível 

(ANDERSON, 1972).

É importante salientar que, apesar da 

importância que os profissionais da área odontológica 
adão aos cuidados com os pacientes de 3  idade, para 

eles, as preocupações com a saúde odontológica se 

apresentam em décimo-quarto lugar numa lista de 

queixas mais comuns, ficando os primeiros postos 

ocupados pela artrite, ansiedade e hipertensão 

(MARINELLI; SREEBNY, 1982). Heloe (1973) acredita 

que esse fato se deve ao alto custo dos tratamentos 

odontológicos.

O próprio paciente odontogeriátrico tem uma 

crença que os problemas dentais são inevitáveis e que 

sua prevenção é impossível. Grande parte do tratamento 

se dirigiria mais ao alívio das conseqüências da doença 

odontológica que a prevenção em seu início e evolução. 

Dessa forma, Garcia e Barciero (1990) mostram que os 

profissionais devem esforçar-se em mudar os valores e 

crenças sobre a importância de restaurar acima da 

exodontia dos elementos dentários, e isso a longo prazo 

mudará o perfil de saúde oral da população.

O horário das consultas deve ser de preferência 

no período da manhã ou bem no início da tarde, sem 

interferir com o horário do almoço, sempre com muito 

tempo disponível, desde a entrada do paciente, com o 

pessoal auxiliar bem atencioso, evitando criar condições 

de estresse entre todos os envolvidos, porém, 

considerando que o tempo de atendimento clínico deve 

ser o menor e o mais objetivo possível, para que o 
apaciente da 3  idade não sinta a sobrecarga de 

atividades no dia de consulta (PAUNOVICH; 

SAUDOWSKY, 1997).

A perda total dos dentes, principalmente em 

uma idade precoce, pode levar o paciente a um estado 

de depressão, podendo isso ser uma advertência para o 

surgimento da doença de Alzheimer mais tardiamente. 

Dessa forma escovar os dentes, beber sucos de frutas, 

fazer exercícios regulares podem ajudar a prevenir a 

doença de Alzheimer. 

Enquanto a ciência não for capaz de modificar 

ou estancar a progressão da Doença de Alzheimer, o 

Odontogeriatra deve ser capaz de auxiliar no cuidado 

desse indivíduo com o mesmo grau de conhecimento, 

paciência, dignidade e bondade dispensadas a qualquer 

outro indivíduo. E já que não podemos interromper o 

processo de envelhecimento, devemos fazer de tudo 

para que ele ocorra com razoável conforto.

Há um limite de dados científicos descrevendo a 

saúde oral de indivíduos com doença de Alzheimer. 

Entretanto, os dados disponíveis indicam que os 

indivíduos portadores dessa demência apresentam 

maiores problemas orais em relação aos indivíduos sem 

demência. Portanto, cabe ao cirurgião dentista prever o 

declínio da saúde oral dos pacientes com essa doença, 

adotando medidas preventivas, como aplicação tópica 

de flúor, aplicação de clorexidina, restabelecer a função 

mastigatória dos pacientes portadores de próteses e 

estimular o paciente a realizar retornos freqüentes ao 

cirurgião dentista. Além disso, deve-se advertir para que 

os cuidadores e membros da família assistam à higiene 

oral do paciente.

ANDERSON, W. F. Modern trends in geriatric medicine. Dent 
Pract Dent Rec, Bristol, v. 22, n. 12, p. 456-458, Aug. 1972.

GOIATO et al. - Odontogeriatria e a Doença de Alzheimer

211
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 6, n. 2, p. 207-212, mai./ago. 2006ã  



BERG, R.; MORGEN-STERN, N. E. Physiologic changes in the 
elderly. Dent Clin North Am, Philadelphia, v. 41, n. 4, p. 651-
668, Oct. 1997.

BOCCIA, A. Alzheimer's disease and the dental patient. 
Recognizing and dealing with dementia. Ont Dent, Toronto, v. 
69, n. 3, p. 16-18, Apr. 1992

BONDAREFF, W.; HARRINGTON C. R.; McDANIEL S. W.; 
WISCHIK, C. M.; ROTH, M. Presence of axonal paired helical 
filament-taw in Alzheimer's disease: submicroscopic 
localization. J Neurosci Res, New York, v. 38, n. 6, p. 664-669, 
Aug. 1994.

BORAKS, S. Atendimento ao idoso. J Assoc Paul Cir Dent, 
São Paulo, v. 32, n. 491, p. 20, ago. 1998.

BRAUN, R. J.; MARCUS, M. Comparing treatment decisions for 
the elderly. Gerodont, Copenhagen, v. 1, n. 4, p. 138-142, Jun. 
1985.

BRUNETTI, R. F.; MONTENEGRO, F. L. B.; MANETTA, C. E. 
Odontologia geriátrica no Brasil. Atual Geriatr, São Paulo, v. 
15, n. 3, p. 26-29, mar.1998.

BUNGENER, C.; JOUVENT R.; DEROUESNE C. Affective 
disturbances in Alzheimer's disease. J Am Geriatr Soc, New 
York, v. 44, n. 9, p. 1066-1071, Sep. 1996.

a
BUTLER, R. N.; LEWIS, M. T. Sexo e amor na 3  idade, 2. ed. 
São Paulo: Summus, 1985. p. 45-84.

COOPER, G. S.; YUAN, Z.; STRANGE, K. C.; DENNIS, L. K.; 
AMINI, S. B.; RIMM, A. A. Agreement of medicare claims and 
tumor registry data for assessment of cancer  related treatment. 
Med Care, Philadelphia, v. 38, n. 4, p. 411-421, Apr. 2000.

ERKINJUNTTI, T.; OSTBYE, T.; STEENHUIS, R.; HACHINSKI, 
V. The effect of different diagnostic criteria on the prevalence of 
dementia. N Engl J Med, Boston, v. 337, n. 23, p. 1667-1674, 
Dec. 1997.

EVANS, D. A.; FUNKENSTEIN, H. H.; ALBERT, M. S.; 
SCHERR, P. A.; COOK, N. R.; CHOWN M. J. et al. Prevalence 
of Alzheimer's disease in a community of older persons. Higher 
than previously reported. JAMA, Chicago, v. 262, n. 18, p. 
2551-2556, Nov. 1989.

GARCIA, J. C.; BACIERO, G. R. Grupo de ancianos: resultados 
de una encuesta. Rev Atual Odonto Estomat, Caracas, v. 50, 
n. 4, p. 63-69, ago. 1990.

GHEZZI, E. M.; SHIP, J. A. Dementia and oral health. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, St Louis, v. 89, n. 1, 
p. 2-5, Jan. 2000.

HELOE, L. A. Utilization of dental services between old adults. 
Acta Odontol Scand, Estocolmo, v. 31, n. 10, p. 3-12, 1973.

HENRY, R. G.; WEKSTEIN, D. R. Providing dental care for 
patients diagnosed with Alzheimer's disease. Dent Clin North 
Am, Philadelphia, v. 41, n. 4, p. 915-943, Oct. 1997.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Projeções 
populacionais preliminares: 1980-2020, 1995.

HENRY, R. G.; FISCHBEIN, N. J. ; DILLON, W. P.; VIGNERON, 
D. B.; NELSON, S. J. High-sensitivity coil array for head and 
neck imaging: technical note. Am J Neuroradiol, Baltimore, v. 
22, n. 10, p. 1881-1886, Nov./Dec. 2001.

MARINELLI, R. D.; SREEBNY, L. M. Perception of dental 
needs by the well elderly. Spec Care Dent, Chicago, v. 2, n. 4, 
p. 161-164, Jul/Aug. 1982.

NEWMAN, S. C. The prevalence of depression in Alzheimer's 
disease and vascular dementia in a population sample. J Affect 
Disord, Amsterdam, v. 52, n. 1-3, p. 169-176, Jan./Mar. 1999.

OCASIO, N. A.; SOLOMOWITZ, B. H.; SHER, M. R. Dental 
management of the patient with Alzheimer's disease. N Y State 
Dent J, New York, v. 66, n. 3, p. 32-35, Mar. 2000.

PASSERI, M.; CUCINOTTA D.; de MELLO M.; STORCHI G.; 
RONCUCCI R.; BIZIERE K. Minaprine for senile dementia. 
Lancet, London, v. 1, n. 8432, p. 824, Apr. 1985.

PAUNOVICH, E. D.; SADOWSKY, J. M. The most frequently 
prescribed medications in the elderly. Dent Clin North Am, 
Philadelphia, v. 41, n. 4, p. 699-726, Oct. 1997.

REIMAN, E. M.; CASELLI, R. J. Alzheimer's disease. 
Maturitas, Amsterdam, v. 31, n. 3, p. 185-200, Mar. 1999.

REJNEFELT, I.; ANDERSSON, P.; RENVERT, S. Oral health 
status in individuals with dementia living in special facilities. Int. 
J Dent Hyg, Oxford, v. 4, n. 2, p. 67-71, May, 2006.

RITCHIE, K.; KILDEA, D. Is senile dementia "age-related" or 
"ageing-related"? Evidence from meta-analysis of dementia 
prevalence in the oldest old. Lancet, London, v. 346, n. 8980, p. 
931-934, Oct. 1995.

ROCCA, C. D.; JAHNINGEN, D. W. Medical history and risk 
assessment. Dent Clin North Am, Philadelphia, v. 41, n. 4, p. 
669-679, Oct. 1997.

STOPPE, A. Psicogeriatria no Brasil. Atual Geriatr, São Paulo, 
v. 2, n. 10, p. 34-35, out. 1997.

TOMMASI, A. F. Estomatologia geriátrica. In: TOMMASI, A. F. 
Diagnóstico em patologia bucal. São Paulo: Medisa, 1987. 
p. 493-499.

TRUHLAR, R. S.; CASINO, A. J. Treatment planning of the 
elderly. Dent Clin North Am, Philadelphia, v. 41, n. 4, p. 847-
861, Oct. 1997.

WARREN, J. J.; CHALMERS, J. M.; LEVY, S. M.; BLANCO V. 
L.; ETTINGER, R. L. Oral health of persons with and without 
dementia attending a geriatric clinic. Spec Care Dentist, 
Chicago, v. 17, n. 2, p. 47-53, Mar./Apr. 1997.

WIDDOP, F. T. Caring for the dentate elderly. Int Dent J, 
London, v. 39, n. 2, p. 85-94, Jun. 1989.

Recebido para publicação: 13/01/06

Enviado para reformulação: 25/05/06

Aceito para publicação: 27/06/06

Correspondência:

Marcelo Coelho Goiato

Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP

Depto de Materiais Odontológicos e Prótese

Rua José Bonifácio, 1193       Araçatuba - SP           CEP: 16015-050

Telefone: (18) 3636-3245

E-mail: goiato@foa.unesp.br

GOIATO et al. - Odontogeriatria e a Doença de Alzheimer

212
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa,  v. 6, n. 2, p. 207-212, mai./ago. 2006ã


