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Envelhecimento e saúde bucal

Elken Gomes Rivaldo
Dalva Maria Pereira Padilha

Luis Carlos da Fontoura Frasca
Bruno Rivaldo Rybu

RESUMO
As pessoas idosas representam uma percentagem crescente da população mundial. À

medida que a população envelhece, cresce a demanda por profissionais da saúde que conheçam
as particularidades do envelhecimento e do cuidado com as pessoas idosas. Não é diferente com
a Odontologia e os cirurgiões-dentistas. Existem muitas alterações fisiológicas na boca e nos
tecidos maxilo-faciais que são relacionadas com o envelhecimento. Além disso, muitas doenças
bucais e condições patológicas são freqüentes entre os idosos. O objetivo deste artigo é fazer
uma revisão dessas alterações fisiológicas e patológicas relacionadas com a saúde e as condições
bucais dos idosos, de maneira a contribuir para a disseminação desta informação entre os
profissionais da Odontologia.

Palavras-chave: Saúde bucal. Envelhecimento. Idoso. Prevenção & controle. Saúde do idoso.

Aging and oral health

ABSTRACT
Older people represent growing percentage of the population around the world. As the

population ages, the demand rises for health professionals that know the particularities of aging
and of the care of aged people. It is not different for the dentists or dentistry itself. There are
many physiological changes in mouth and maxillofacial tissues that are related to the aging.
Further, many oral diseases and pathological conditions are common among these people. The
objective of this paper is to review these physiological and pathological changes related to the
oral health and conditions of elderly people in order to contribute to dissemination of this
information among Dental Professionals.
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INTRODUÇÃO
Apesar de ser o envelhecimento um fenômeno comum a todos os animais, é

surpreendente que ainda hoje persistem tantos pontos obscuros quanto à dinâmica e
à natureza desse processo. Dentro de uma visão biogerontológica o envelhecimento é
conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações
morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam perda da
capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior
vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que terminam por levá-lo
à morte (PAPALÉO NETO, 2002). Alguns pesquisadores conceituam envelhecimento
como “o que acontece com um organismo com o passar do tempo”. O envelhecimento
apresenta como única característica universal à ocorrência de mudanças ao longo do
tempo, independentemente de terem ou não efeito deletério sobre a vitalidade e a
longevidade (JECKEL-NETO; CUNHA, 2002).

Nunca em toda a história da humanidade, populações apresentaram expectativas
de vida tão altas, fruto principalmente de políticas de saúde pública e de medicina
preventiva, bem como dos avanços na área da pesquisa científica. Assim como as
teorias do envelhecimento, o estado de saúde bucal do idoso transcende os limites
biológicos. É composto por requisitos funcionais, estéticos e sociais, e têm como
objetivo maior à qualidade de vida.

Algumas alterações nas estruturas orofaciais podem ser vistas como alterações
verdadeiras da idade, outras podem estar relacionadas a doenças ou serem a combinação
de ambas. O conhecimento delas permite ao cirurgião dentista intervir promovendo
saúde e consequentemente favorecendo uma longevidade mais saudável.

REVISÃO DA LITERATURA

Envelhecimento
O envelhecimento populacional é, hoje, um proeminente fenômeno mundial. Isso

significa um crescimento mais elevado da população idosa com relação aos demais
grupos etários. O caso brasileiro pode ser exemplificado pelo aumento da participação da
população maior de 60 anos no total da população nacional de 4%, em 1940, para 9%, em
2000 (CAMARANO, 2002). O ciclo do envelhecimento que na Europa, levou quase dois
séculos, aqui estará terminando em meados do próximo século, ou seja, na metade do
tempo. Em termos práticos, no ano de 2025 o Brasil terá a sexta maior população de
idosos do mundo (cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais) (RAMOS, 2002).

A grande heterogeneidade existente entre os idosos, nos aspectos morfológicos,
funcionais, psicológicos e sociais, decorrentes, entre outros fatores da grande amplitude
desta faixa etária, que começa cronologicamente aos 60 anos e atinge 100 anos de
idade ou mais, tem originado questionamentos sobre o conceito de normalidade, quando
se faz referência à população idosa. Por outro lado, é conhecido o fato que o ritmo de
declínio das funções orgânicas varia de um órgão a outro, mesmo entre idosos que têm
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a mesma idade. Esta observação justifica a impressão de que os fatores determinantes
do envelhecimento produzem efeitos diferentes de uma pessoa a outra (ROWE; KHAN,
1987). São reconhecidas hoje, duas formas distintas de envelhecimento: o usual ou
comum e o bem-sucedido ou saudável (PAPALÉO NETO; BRITO, 2001). Admite-se
que na forma de envelhecimento comum os fatores extrínsecos, tais como; tipo de
dieta, sedentarismo e causa psicossociais, intensificariam os efeitos adversos que
ocorrem com o passar dos anos, enquanto na forma de envelhecimento saudável estes
não estariam presentes ou, quando existentes, seriam de pequena importância. A crença
sobre a importância desses fatores se acha expressa na ênfase que atualmente tem
sido dada para o potencial benéfico dos exercícios, para a moderação na ingestão de
bebidas alcoólicas, para a cessação do hábito de fumar, para a observância de dieta
adequada, entre outras medidas (PAPALÉO NETO; BRITO, 2001).

O preparo para uma velhice saudável deve iniciar-se por volta dos 30 anos de
idade, com medidas preventivas, mantidas com constância, por toda a vida (BRUNETTI;
MONTENEGRO, 2002). Já para outros autores, os cuidados contra o envelhecimento
devem começar desde o nascimento (MATTAR, 2000).

Saúde bucal
Assim como as teorias do envelhecimento o estado de saúde bucal do idoso

transcende os limites biológicos. É composto por requisitos funcionais, estéticos,
psicológicos e sociais, e têm como objetivo maior, a qualidade de vida. Alguns estudos
têm relacionado em idosos, a capacidade mastigatória com qualidade de vida. Miura
(2000), ao estudar idosos japoneses, encontrou resultados que sugerem que a
capacidade mastigatória está relacionada com os níveis de atividade na vida diária em
idosos. A saúde oral não é apenas uma condição física, mas também social. Ela é um
elemento vital para a saúde em geral do idoso.

O sistema estomatognático funciona como a primeira parte do processo digestivo,
reduzindo os alimentos para que os nutrientes possam ser melhor aproveitados pelo
organismo. Se um indivíduo corretamente alimentado consegue cuidar de sua reparação
mais satisfatoriamente e se um organismo bem equilibrado vive por mais tempo, podemos
dizer que os dentes, mantidos pelo máximo de tempo, ajudam de forma praticamente
direta na obtenção de uma longevidade mais saudável (ETTINGER, 1987).

A literatura mostra claramente que idosos procuram cirurgiões dentista com menos
freqüência que qualquer outro grupo etário, ainda que apresentem necessidades de
tratamento dentário e protético (BRUNETTI; MONTENEGRO, 2002). A nova geração
de pessoas idosas terá provavelmente necessidades diferentes em decorrência da
odontologia preventiva oferecida desde o século passado (BUDTZ-JØRGENSEN, 1999).

Algumas alterações nas estruturas orofaciais podem ser vistas como alterações
verdadeiras da idade, outras podem estar relacionadas a doenças ou serem a combinação
de ambas. Estas alterações variam de indivíduo para indivíduo de acordo com suas
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condições físicas e psíquicas e no mesmo indivíduo em tempos diferentes, dentro da
terceira idade (BRUNETTI; MONTENEGRO, 2002).

Alterações estruturais nas glândulas salivares ocorrem com o decorrer da
idade. Células acinosas responsáveis pela produção de saliva são substituídas
por gorduras ou tecido conjuntivo (SCOTT, 1977). Estas alterações não causam
diminuição do fluxo de saliva funcional (PERCIVAL et al., 1994; TORRES, 2002). A
diminuição de saliva funcional é ocasionada geralmente por ação medicamentosa
ou em decorrência de doenças como Diabetes, Parkinson, Ahlzeimer, Síndrome de
Sjögren e Radioterapia de Cabeça e Pescoço (SCREEBNY, 1996). A ausência ou
diminuição da secreção salivar permite o aparecimento de cáries rampantes,
candidíase, disfagia, desconforto para mastigar (BAUM, 1986) e dificuldade para
usar próteses. A alteração da percepção do gosto também é relatada (MORIGUCHI,
1992; KINA; BELOTTI, 1998).

Alterações na mucosa oral, relacionadas à idade são semelhantes as que
acontecem na pele; perda da elasticidade e da textura superficial e a impressão de
que os tecidos tornam-se adelgaçados (BUDTZ-JØRGENSEN, 1999). Uma maior
freqüência no aparecimento de varicosidades sublinguais e grânulos de Fordyce
pode ser o resultado clínico da diminuição da espessura do epitélio. Várias alterações
da mucosa são patológicas na sua essência e, portanto, alterações como; língua
saburrosa, língua pilosa, glossite papilar mediana, queilites angulares, estomatites
por próteses, lesões brancas diversas e língua geográfica são freqüentemente
observados em levantamento estomatológicos em idosos (PADILHA; SOUZA, 1998;
BUDTZ-JØRGENSEN, 1999). Além disso, a mucosa pode refletir diversas condições
alteradas no organismo do idoso (AXELL, 1992).

A estrutura das fibras periodontais torna-se mais irregular com o envelhecimento e o
cemento que é depositado continuamente na superfície radicular aumenta com a idade. A
resposta aos microorganismos da placa muda com o envelhecimento, resultando numa
maior resposta inflamatória dos tecidos gengivais, entretanto não há evidências de aumento
da susceptibilidade a progressão da doença periodontal em idosos saudáveis (BUDTZ-
JØRGENSEN, 1999). Os dados disponíveis sobre a epidemiologia da doença periodontal
na América Central e do Sul apontam para uma baixa prevalência (10%) e baixa severidade
da doença periodontal entre indivíduos idosos no Brasil (GJERMO et al., 2002).

Os dentes apresentam sinais de mudanças com a idade, principalmente na forma
e na cor. A mudança na cor é um reflexo direto do envelhecimento. Alterações na forma
incluem aquelas produzidas ou associadas a: desgastes, cáries, oclusão e hábitos dos
pacientes (MJÖR, 1986). A cárie radicular é freqüente nos pacientes idosos e está
associada à diminuição da secreção salivar e a exposição cervical dentária (NARHI et
al., 1998; HASSAN, OMAR, 2000). A perda da substância dental pode ser resultante
dos processos de erosão, atrição e abrasão isolados ou combinados (WATSON;
BURKE, 2000). Dependendo do grau de envolvimento da estrutura dentária o tratamento
restaurador e/ou a reabilitação protética é difícil e muitas vezes a perda dentária é
inevitável (COSME et al., 2004).



43Stomatos, v.14, n.26, jan./jun. 2008

A perda dentária não pode ser considerada parte do processo de envelhecimento
(GIFT, 1988; MOJON, 2003). Apesar disto, o edentulismo em muitos países está
associado, a idade, educação, classe social, renda, e ao local de moradia. O número de
pessoas desdentadas aumenta em relação à idade, em decorrência dos efeitos
cumulativos das doenças cárie e periodontal (MOJON, 2003). A perda dentária é o
resultado final de uma saúde bucal pobre (GJERMO et al., 2002).

A principal conseqüência local da perda dentária é a reabsorção do rebordo residual.
A redução do rebordo residual após a extração dentária é crônica, progressiva e incurável
(BUDTZ-JØRGENSEN, 1999). A redução do rebordo residual inicia no processo de
cicatrização, que inclui restauração da integridade epitelial, reabsorção óssea das margens
do alvéolo e formação de tecido ósseo dentro do alvéolo. Após este período inicial de
cicatrização a velocidade da reabsorção óssea diminui (GUGLIELMOTTI; CABRINI, 1985),
mas este processo é contínuo e imprevisível (TALLGREN, 2003). A redução da crista
residual pode resultar em rebordos irregulares, produzindo uma base sem estabilidade,
retenção e suporte para a prótese total (ATWOOD, 1971) ou insuficiência óssea para o uso
de implantes (TAYLOR, 2003). A perda da estrutura alveolar prévia a perda dentária têm
sido considerada como um dos fatores que dificulta a reabilitação protética.

O grau de reabsorção do rebordo residual é resultante de determinantes
anatômicos, metabólicos e mecânicos (ATWOOD; COY, 1971).

Possíveis medidas preventivas à reabsorção do rebordo residual incluem terapia
hormonal (FAINE, 1995), intervenção nutricional (WICAL; SWOOPE, 1974),
manutenção dentária (CRUM; ROONEY, 1978; VON WOWERN, 1981; BUDTZ-
JØRGENSEN, 1999) e reposição dentária por próteses implantossuportadas (SENNERBY
et al., 1988; VON WOWERN et al., 1990).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O impressionante crescimento da população idosa nos últimos anos tem gerado

uma enorme atenção e aumento de interesse pelas questões do envelhecimento e do
idoso propriamente dito. Entretanto, a própria Organização Mundial de Saúde aponta
como alarmante o desconhecimento sobre a saúde bucal deste segmento populacional
por parte dos profissionais da área de saúde. O esclarecimento destes profissionais é
importantíssimo, pois são eles os que devem elucidar os idosos sobre as questões de
saúde bucal. Em função disso, é necessário lembrar que uma parte importante da
estratégia de promoção de saúde dirigida aos idosos inclui o esclarecimento desta
população sobre a importância da saúde bucal como parte imprescindível de um
envelhecimento saudável e com qualidade de vida.
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