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Resumo

AZEVEDO, Juliana Sousa. SB BRASIL 2010: Uso e necessidade de prótese
dentária em idosos. 2014. 55f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde
Pública Baseada em Evidências), Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia,
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.
Um levantamento nacional de saúde bucal (SB Brasil 2010) foi realizado em 2010,
sendo representativo para as capitais dos estados, Distrito Federal e para as cinco
macrorregiões brasileiras. Frente à transição demográfica caracterizada pelo
crescente envelhecimento populacional que o país vem passando, o presente
estudo visou analisar os dados referentes aos idosos de 65 a 74 anos (n=7496). O
objetivo deste estudo foi descrever o uso e a necessidade de prótese entre os
idosos brasileiros e verificar os fatores associados. Uso e necessidade de próteses
foram usados como desfecho, os quais foram utilizados conforme os índices da
Organização Mundial da Saúde. As outras variáveis incluídas foram macrorregião
brasileira, gênero, cor da pele, renda familiar, escolaridade, tipo de serviço
odontológico utilizado e necessidade autorreferida de prótese. Análise descritiva
bivariada e análise multivariada usando Regressão de Poisson foram realizadas
(P<0,05). A prevalência de uso foi 78,2% e de necessidade de prótese dentária foi
68,7%, variando entre as macrorregiões. Na análise multivariada, foi observado
maior uso de prótese no sexo feminino [RP=1,19 IC95%(1,10-1,29)], naqueles com 5
a 7 anos de estudo [RP=1,11 IC95% (1,03-1,19)] em relação aos com até 4 anos, e
naqueles que consultaram serviço odontológico particular [RP=1,23 (IC95%1,101,38)] comparado ao serviço público. Menor uso foi observado em indivíduos de cor
da pele preta [RP=0,83 IC95% (0,74-0,93)]. Os indivíduos que relataram necessitar
de prótese, apresentaram menor uso [RP=0,81 IC95% (0,76-0,87)]. Na análise
multivariada, menor necessidade de prótese dentária foi observada no sexo feminino
[RP=0,92 IC95% (0,85-1,0)] e naqueles que utilizam serviço odontológico particular
[RP=0,87 IC95% (0,77-0,98)]. Maior necessidade foi encontrada naqueles que
autorreferiram necessidade de prótese dentária [RP=1,58 IC95% (1,39-1,79)]. Foi
observada alta prevalência de uso e necessidade de prótese dentária, sendo
influenciada por disparidades regionais, variáveis socioeconômicas e demográficas,
uso dos serviços e pela própria opinião do indivíduo. Há necessidade de melhorar as
políticas públicas de saúde para reduzir a alta demanda por próteses dentárias em
idosos.
Palavras-chaves: saúde bucal; prótese dentária; idoso; epidemiologia; inquéritos de
saúde bucal.
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Abstract
AZEVEDO, Juliana Sousa. SB Brasil 2010: use and need for dental prostheses in
Elder. 2014. 55f. Dissertation (Professional Master Degree em Saúde Pública
Baseada em Evidências), Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia,
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.
A National Oral Health Survey (SB Brasil 2010) was performed in 2010, being
representative to the state’s capitals, Federal District and for the five Brazilian
Regions. Due to demographic transition marked by the populational ageing that is
occurring in Brazil, this study analyzed elders from 65 to 74 years (n= 7,496). The
aim of this study was to describe the use and need of prosthesis among Brazilian
elders and to assess associated factors. Use and need of dental prosthesis were
used as the outcomes, which were determined according to the World Health
Organization index. The other explanatory variables included were Brazilian region,
gender, skin color; familial income, schooling level, type of dental service used and
the self reported need of dental prosthesis. Descriptive, bivariate analyses and
multivariate analysis using Poisson regression were performed (P<0.05). The
prevalence of use was 78.2% and the need was 68.7%, varying between regions. In
the multivariate analysis, a higher use of prosthesis was observed in females [RP
1.19 95% CI (1.10-1.29)], and in those with 57 years of study [RP=1.11 CI95% (1.031.19)], and in those attending to private dental services [RP=1.23 CI 95% (1.10-1.38)]
compared to public service. Lower use was observed in dark black skinned [RP=0.83
CI 95% (0.74-0.93)] compared to the white ones. The self-reported need of dental
prosthesis was a protection factor in relation to the use of dental prosthesis [RP=0.81
IC 95% (0.76-0.87)]. In the multivariate analysis, a lower need of dental prosthesis
was observed in females [RP=0.92 CI95% (0.85-1.0] and in those accessing private
dental services [RP=0.87 CI 95% (0.77-0.98)]. A higher need was found in those selfreporting dental prosthesis need [RP=1.58 CI95% (1.39-1.79)]. It was observed a
high prevalence of dental prosthesis use and the need of dental prosthesis,
influenced by regional disparities, socioeconomic and demographic variables use of
services and by the own patient opinion. There is a need to increment the oral public
health policies in order to reduce the significant demand for dental prosthesis in
elderly.
Key-words: oral health; dental prostheses; elderly; epidemiology; dental health
surveys.
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1 Projeto de pesquisa

1.1 Caracterização do problema e justificativa

Estima-se que entre 1960 e 2020 haverá um crescimento de 760% no número
de idosos no Brasil 1. A rápida velocidade com que está ocorrendo essa transição
demográfica no país determina grande dificuldade do governo em lidar com o novo
perfil epidemiológico, caracterizado pelo aumento de doenças crônico-degenerativas
em sobreposição às doenças infectocontagiosas ainda persistentes 2. Esse aumento
significativo que vem ocorrendo da população de idosos, não está sendo
acompanhada de modificações suficientes no atendimento às suas necessidades de
saúde, inclusive a saúde bucal 3. Historicamente, o tratamento odontológico foi
centrado na prática curativa e mutiladora, cabendo à população adulta e idosa
apenas serviços de urgências odontológicas, resultando geralmente em extrações
dentárias 4. Por consequência, essas populações carregam atualmente a herança
dessa prática assistencial, que resultou em elevado acúmulo da necessidade de
prótese dentária 4. Além disso, esses grupos etários não foram expostos aos
benefícios da fluoretação das águas de abastecimento público e da disponibilidade
de dentifrícios fluoretados que começaram a atingir a população a partir da década
de 90, o que contribuiu para o agravo dos problemas relacionados à doença cárie e
consequentemente às perdas dentárias nesses indivíduos 5.
O edentulismo é definido como a ausência total dos dentes, sendo
considerado um dos piores agravos à saúde bucal

4,6.

Devido às suas altas

prevalências, acrescido do dano causado para os indivíduos e o elevado custo para
tratamento 7; as perdas dentárias são consideradas um problema de saúde pública 8.
A cárie e a doença periodontal, mesmo sendo consideradas doenças passíveis de
prevenção e controle, ainda são as principais causas dessas perdas

9-13.

Vários

estudos sugerem que a prevalência de edentulismo no Brasil está diminuindo
mesmo assim, a proporção de edêntulos no país ainda é elevada

4,15.

14,

Estudos de

revisão sistemática sobre os aspectos epidemiológicos da saúde bucal do idoso no
Brasil, com artigos publicados de 1988 a 2001 e o outro de 1986 a 2004 mostraram
alta prevalência de edentulismo, variando em torno de 68%, sendo que a média do

9

Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados (CPOD), variou de 26,8 a 31, com
a maior parte do índice representada pelo componente perdido: 92,4%

3,15.

A

população adulta na faixa etária de 35 a 44 anos também teve resultados
alarmantes: média do Índice CPO-D de 20; sendo que a porcentagem do
componente perdido foi de 65,7%, com prevalência de edentulismo de 9% neste
grupo etário 4. Todos esses resultados estavam longe das metas do milênio para o
ano 2000 estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1981, onde
foi preconizado que para a faixa etária de 35-44 anos 75% dos indivíduos deveriam
apresentar pelo menos 20 dentes em condições funcionais, enquanto para a faixa
etária de 65-74 anos preconizava-se que 50% dos indivíduos deveriam apresentar
pelo menos 20 dentes em condições funcionais

16.

Os resultados do Projeto SB

Brasil 2003 (SBB 03) vem corroborar com isso: apenas 54% dos adultos e 10% dos
idosos atingiram a meta estabelecida 17.
Como principal causa desse quadro de altas prevalências pode-se citar as
desigualdades no acesso e utilização dos serviços odontológicos 3. Deve-se lembrar
de que a relação entre a posição socioeconômica e as condições de saúde das
pessoas já está bem definida, sendo que indivíduos que ocupam uma posição
superior na hierarquia social apresentam melhores condições de saúde que os
indivíduos de posições imediatamente inferiores, demonstrando uma gradiente
social nas condições de morbidade e mortalidade

18,19.

A Pesquisa Nacional por

Amostragem de Domicílios (PNAD) de 1998 mostrou que entre os adultos
entrevistados, os 20% mais pobres eram 16 vezes mais desassistidos que os 20%
mais ricos

20.

No entanto, estudo comparando os dados da PNAD de 2003 e 2008

com os de 1998, mostrou diminuição nas desigualdades no acesso e na utilização
dos serviços odontológicos entre os de maior e menor renda

21.

As condições de

saúde bucal têm sido consideradas como um dos marcadores para o estudo das
iniquidades sociais em saúde, pois a etiologia dos agravos bucais, dentre as quais a
perda dentária, é composta por uma complexa interação entre condições biológicas,
ambientais e sociais

22.

As características culturais da população brasileira, que

acredita que as perdas dentárias são inevitáveis e que ocorrem com o passar da
idade também contribuem para a situação de altas prevalências de perdas dentárias
14.

Em decorrência dessas crenças, muitos dentes são precocemente e

desnecessariamente extraídos para colocação de próteses dentárias

14.
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Prevalências maiores de perdas dentárias estão fortemente associadas ao
sexo feminino, baixo nível sócio econômico, baixa escolaridade, idade mais
avançada, usuários do serviço público e aqueles que consultaram há mais de três
anos, e não houve diferença estatística entre brancos e pretos segundo análise dos
dados do SBB 03 para população adulta 4. Estudo realizado com uma amostra
representativa da população adulta e idosa da região metropolitana de Porto Alegre
(RS) encontrou resultados similares 23.
Em relação aos idosos, as iniquidades em termos de saúde bucal mostramse ainda maiores. Estudo utilizando dados da PNAD de 1998 mostrou que nos
grupos menos favorecidos no Brasil há uma tendência de redução de acesso ao
sistema público com o avanço da idade, ao contrário do que ocorre com os grupos
mais favorecidos

20,

o que leva a maior número de perdas dentárias e aumento da

necessidade de prótese dentária em idosos de menor nível sócio econômico

7,12.

As fortes associações entre as altas prevalências de perdas dentárias e uso
de serviços odontológicos públicos sugerem duas hipóteses: a carga de doença é
muito grande e o serviço não está capacitado para absorver esta demanda, ou, o
serviço público extrai mais dentes porque é um serviço com menor resolutividade,
apresenta menores possibilidades de tratamento, sendo a única alternativa para
muitos casos, a extração dentária 4.
Estudos tem demonstrado que há disparidades entre as regiões brasileiras
em relação ao uso de serviços odontológicos, sendo que foi constatado maior uso
dos serviços odontológicos públicos por adultos das regiões Nordeste e Sul, o que
pode estar relacionado à maior oferta desse serviço. Essa maior oferta pode ser
decorrente da maior cobertura das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF)
com equipe de saúde bucal e também a uma proporção mais alta de número de
dentistas do Sistema Único de Saúde (SUS) por mil habitantes nessas regiões 24.
O indicador uso e necessidade de prótese recomendado pela OMS para
levantamentos de saúde bucal

25

e que tem sido utilizado nos levantamentos

nacionais de saúde bucal no Brasil, leva em conta somente a necessidade de
prótese normativa, avaliada por um dentista, podendo superestimar a necessidade
do ponto de vista da população. A demanda por tratamento protético não está
diretamente associada ao edentulismo e à recuperação da função mastigatória, e
varia se comparadas a visão normativa ou do cirurgião dentista com a visão
subjetiva ou do paciente

26.

A autopercepção do indivíduo acerca do quanto os
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problemas de saúde bucal afetam a sua qualidade de vida tem sido um dos tópicos
de relevância em termos da pesquisa nacional em saúde bucal

27-29.

Estudo

analisando os dados do SBB 03 indicou que a autopercepção foi considerada
positiva nos idosos, embora tenham sido constatadas precárias condições de saúde
bucal dessa população

27,

o que vem a colaborar com a ideia de que há uma

diferença entre a necessidade normativa e a subjetiva.
As perdas dentárias afetam negativamente o bem estar e convívio social

30,

além de causarem prejuízo na mastigação, na digestão, na fonação e na estética, o
que

pode

favorecer

o

desenvolvimento

de

consequentemente diminuição da qualidade de vida

distúrbios
4.

psicológicos

e

Estudos presentes na

literatura científica apontam relação entre perda dentária e obesidade, déficit
nutricional

31,32

mortalidade

35.

e hipertensão

33,34;

e, ainda, perda dentária e maior risco de

A implementação de serviço de prótese dentária no setor público

deveria ser encarada como profilática, pois como foi citada, a falta de dentes
acarreta problemas de saúde, agravando os já existentes e piorando a qualidade de
vida da população idosa brasileira 15.
Análise dos dados do SBB 03 em relação à população idosa revelou que,
33,4% e 57,4% não usavam prótese nos arcos superior e inferior, respectivamente e
32,4% necessitavam de algum tipo de prótese no arco superior e 56,1% no arco
inferior 3. Em uma revisão sistemática sobre a saúde bucal do idoso foi observado
que há maior necessidade de prótese total do que parcial, sendo a inferior a de
maior necessidade 3. No entanto, estudo realizado para avaliar as características
associadas ao uso dos serviços odontológicos entre idosos dentados e edentados
da Região Sudeste do Brasil que participaram do Projeto SBB 03, foi constatado
maior necessidade de prótese entre os idosos dentados (76%) do que entre os
edentados (38%), ou seja, sendo maior a necessidade de próteses parciais 7.
Na tentativa de suprir as necessidades em relação à saúde bucal, o governo
federal vem aumentando os investimentos com intuito de ampliar o acesso da
população ao tratamento odontológico, incluindo a reabilitação protética

11.

Em 2004

foi lançada a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB): o Programa “Brasil
Sorridente”, que compreende um conjunto de ações nos âmbitos individual e
coletivo, abrangendo a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento e a reabilitação. No âmbito da atenção secundária e terciária, foram
criadas portarias para a criação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)

12

e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD)

36,37.

Entre os anos de 2004 e

2009 houve um aumento de 8 vezes no número de CEOs e de 2005 e 2009 houve
um aumento de 42 vezes no investimento público para a produção de próteses, com
volume considerável de recursos do erário público para o atendimento especializado
odontológico

36.

Atualmente, a Região Norte é a que possui menor número de

LRPDs credenciados e a Região Nordeste a que possui maior número. A Região Sul
do Brasil conta com 190 LRPDs, desses, 65 são no Rio Grande do Sul, sendo que 5
possuem como meta estabelecida pelo MS uma produção mensal de 51 a 150
próteses dentárias, e 60 a produção de 20 a 50

38.

Entre os pressupostos assumidos pelo governo na PNSB consta a utilização
da epidemiologia e das informações sobre o território para subsidiar o planejamento
39.

Até a década de 80, o país era carente em dados epidemiológicos de saúde bucal

de abrangência nacional; os primeiros levantamentos epidemiológicos nacionais de
saúde bucal foram realizados em 1986 e 1996. No entanto, esses estudos não foram
completos e representativos, e tampouco fizeram parte da política de planejamento
vigente na época

40.

Entre 2000 e 2003 foi realizado o projeto SB Brasil 2003:

“Condições de Saúde Bucal da População Brasileira”41, o qual foi apontado várias
críticas quanto ao processo de amostragem e à sua representatividade para cada
uma das macrorregiões brasileiras

42.

Após, houve a criação do projeto SB Brasil

2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBB 10), o qual aperfeiçoou a proposta
metodológica do SBB 03, e tornou-se a principal estratégia de vigilância em saúde
bucal com base na produção de dados primários

40.

É uma pesquisa de base

nacional, com representatividade para as capitais de estado e o Distrito Federal e
para as cinco regiões naturais do país; conforme divisão territorial estabelecida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-oeste

40

e teve como objetivo principal estimar a situação de saúde bucal da

população brasileira urbana em 2010, além de buscar avaliar as ações e serviços
prestados pelo SUS

11.

Para avaliar a perda dentária e a proporção da população

que tem acesso ao tratamento protético e que necessita de reabilitação, foi utilizado
um indicador denominado Uso e Necessidade de Prótese, o qual é recomendado
pela OMS 25.
A transição demográfica junto à alta prevalência de perdas dentárias em
adultos e idosos e, por conseguinte, a alta prevalência de pessoas que necessitam
de próteses dentárias justifica a importância de estudar e analisar os dados do
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projeto SBB 10 em relação ao uso e à necessidade de prótese dentária. A
capacidade mastigatória, afetada pela ausência de dentes, pode ser em parte
recuperada pelo uso de próteses dentárias

15.

Sendo assim, é de extrema relevância

o tema desse estudo, pois poderá ajudar a reforçar a necessidade de pressão sobre
os formuladores de políticas públicas e gestores para a ampliação da oferta do
serviço de LRPD nas regiões onde for comprovada maior necessidade de tal
serviço.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral

Verificar a prevalência do uso e da necessidade de prótese dentária na
população das faixas etárias de 35 a 44 anos e 65 a 74 anos nas cinco macro
regiões do Brasil de acordo com dados do SBB 10.

1.2.2 Objetivos específicos

-Avaliar a associação do uso e da necessidade de próteses dentárias com
fatores socioeconômicos e demográficos: gênero, raça, renda familiar e grau de
escolaridade e também, o uso de serviços odontológicos em cada macro região do
país;
-Comparar a necessidade de uso de prótese normativa (determinada pelo
Cirurgião-dentista), com a sentida pelo próprio paciente (autopercepção).

1.3 Métodos e estratégias de ação

1.3.1 Delineamento

Trata-se de um estudo transversal com coleta de dados secundários
relativos ao Brasil, obtidos da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal- Projeto SB Brasil
2010. Esse se constitui em um inquérito epidemiológico de saúde bucal de
abrangência nacional, com representatividade para as capitais dos estados e
Distrito Federal, e também para as cinco regiões naturais dividas pelo IBGE: Norte,
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Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-oeste. Esse inquérito compõe um estudo com base
em uma amostra de indivíduos, cuja seleção foi feita por meio de amostra
probabilística de conglomerados, residentes nas 26 capitais, no Distrito Federal e em
mais de 30 municípios do interior de cada região, totalizando 177 municípios,
compondo uma amostra de 37.519 indivíduos

40.

Foram realizados exames bucais

para avaliar a prevalência e a gravidade dos principais agravos bucais, registrados
em fichas padronizadas (ANEXO A) e aplicados questionários para coleta de dados
sobre a condição socioeconômica, utilização de serviços odontológicos, morbidade
bucal autorreferida e autopercepção de saúde bucal (ANEXO B)

11.

A metodologia

utilizada no SBB 10 segue às recomendações da OMS para inquéritos de saúde
bucal, mas com algumas características que foram adequadas à realidade do país e
aprimoradas do projeto anterior

40.

Sendo assim, idades e grupos etários-índices

investigados foram: 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos,
sendo que as de interesse neste estudo serão as de 35 a 44 anos e de 65 a 74
anos. Os dados para análise serão fornecidos pela Divisão de Saúde Bucal do MS
após preenchimento e envio de um formulário e de um termo de compromisso para
cessão do Banco de Dados do Projeto SB Brasil (ANEXOS C e D).

1.3.2 Desfechos

Os desfechos avaliados no presente estudo serão o uso e a necessidade de
prótese dentária dos indivíduos, os quais levam em consideração a presença de
espaços protéticos e sua reabilitação. Os dois índices não são excludentes, ou seja,
um mesmo indivíduo pode estar usando e, ao mesmo tempo, necessitar de prótese
(s). Foram estabelecidos critérios a serem avaliados nas próteses em uso para
estabelecer se estavam inadequadas e necessitavam serem trocadas: retenção (se
está folgada ou apertada); estabilidade e reciprocidade (se apresenta deslocamento
ou báscula); fixação (se causa lesão aos tecidos); e estética (se apresenta manchas
ou fraturas e não está adequada ao perfil facial do paciente). Quando pelo menos
uma dessas condições estava presente, recomendava-se a substituição da prótese,
considerando-se, portanto, haver necessidade de prótese. Serão considerados o uso
e necessidade de prótese para os arcos superior e inferior segundo os critérios da
Organização Mundial da Saúde

25

(Figuras 1 e 2, ANEXOS E e F). Para análise das
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associações, tanto o uso como a necessidade de prótese serão dicotomizados (“0”
não; “1” sim).

Uso de Prótese Dentária
Código

Critério

0

Não usa prótese dentária

1

Usa uma ponte fixa

2

Usa mais do que uma ponte fixa

3

Usa prótese parcial removível

4

Usa uma ou mais próteses fixa e uma ou mais próteses removíveis

5

Usa prótese dentária total

Figura 1. Quadro de resumo do uso de próteses (WHO, 1997).

Necessidade de Prótese Dentária
Código

Critério

0

Não necessita prótese dentária

1

Necessita uma prótese fixa ou removível para substituição de um elemento.

2

Necessita uma prótese fixa ou removível para substituição de mais de um
elemento.

Figura 2. Quadro de resumo da necessidade de próteses (WHO, 1997)

1.3.3 Variáveis Independentes

Como

variáveis

serão

utilizadas

as

variáveis

socioeconômicas

e

demográficas obtidas no SB Brasil 2010: gênero, cor/raça, renda familiar, grau de
escolaridade, uso de serviços odontológicos e autopercepção. A variável cor/raça foi
autorreferida pelos indivíduos, segundo as cinco categorias propostas pelo IBGE
(branco, pardos, pretos, amarelos e indígenas). A variável renda familiar foi coletada
em sete categorias: 1) até 250 reais; 2) 251 a 500 reais; 3) 501 a 1500 reais; 1501 a
2500 reais; 4) 2501 a 4500 reais; 4501 a 9500 reais e; 5) mais de 9500 reais. O grau
de escolaridade do indivíduo foi coletado através da pergunta “Até que série o
senhor estudou?” e posteriormente convertido em anos de estudo completos. Para
análise dos dados essa variável será categorizada em quartis. Além disso, o uso de
serviços odontológicos foi aferido através da pergunta “Quando você consultou o
dentista a última vez?” e categorizado em: 1) Menos de 1 ano; 2) Um a dois anos; 3)
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Três ou mais anos; 4) Nunca foi. A autopercepção de saúde bucal foi avaliada
através da pergunta: “Com relação aos seus dentes e boca o senhor (a) está...” e as
possíveis respostas eram: 1) Satisfeito; 2) Muito satisfeito, 3) Nem satisfeito, nem
insatisfeito; 4) Insatisfeito, 5) Muito insatisfeito, 6) Não sabe/ Não respondeu.
Para a comparação da situação das diferentes regiões em relação ao
número de Laboratórios Regionais de Prótese, será consultado o site do Ministério
da Saúde, Divisão de Saúde Bucal, no qual será investigado o número de
Laboratórios nas diferentes regiões, à época da realização do SB 2010 (2010).

1.3.4 População-alvo

A população alvo será composta: adultos (grupo etário 35-44 anos) e idosos
(grupo etário 65-74 anos) de todas as regiões do Brasil.

1.3.5 Plano de análise

Os dados serão organizados em um banco de dados, utilizando o software
EpiData. As análises estatísticas serão realizadas com o software STATA 12.0. Será
realizada a descrição das freqüências absolutas e relativas e calculada a incidência
das variáveis desfecho. Após, a associação entre desfecho e exposições será
testada utilizando análise bivariada (testes Qui-quadrado).
A análise multivariada será realizada por meio de Regressão de Poisson com
variância robusta, estimando-se as razões de prevalência e seus intervalos de
confiança de 95%. A significância estatística será verificada por meio do teste de
Wald para heterogeneidade e tendência linear. Para análise multivariada, será
elaborado um modelo teórico hierárquico baseado no modelo para necessidade de
prótese proposto por Correa et al. (2010)43, onde as variáveis independentes serão
ordenadas em blocos que determinarão a entrada das mesmas na análise
estatística. Este modelo deve descrever a relação hierárquica existente entre os
fatores de risco e os desfechos. Serão mantidas no modelo final apenas aquelas
variáveis que apresentarem valor de p < 0,25.
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1.4 Resultados e impactos esperados

Com base nos dados do SBB 10 será possível determinar a prevalência do
uso e necessidade de prótese nas cinco macro regiões. Espera-se alta prevalência
de necessidade de uso de prótese dentária na população adulta e idosa. Será
possível observar a iniquidade com relação a necessidade e uso de prótese dentária
entre as regiões do país e entre os diferentes estratos socioeconômicos, o que
permitirá orientar políticas públicas que possam diminuir estas disparidades. Ainda
será possível estimas se estas perdas afetam a autopercepção da saúde bucal dos
adultos e idosos. Também será possível confrontar a prevalência destas perdas com
a atual disponibilidade de LRPDs e a possibilidade de ampliação destes.

1.5 Riscos e dificuldades

O SB Brasil 2010 é uma pesquisa de base nacional, com representatividade
para as capitais de estado e o Distrito Federal e para as cinco regiões naturais do
país; conforme divisão territorial estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE): Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-oeste

40,

sendo talvez

isso uma das limitações deste trabalho, no qual a amostra não é representativa para
os estados brasileiros, tampouco para as cidades.
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1.6 Cronograma
Mês/Ano

Revisão

Elaboração

Qualificação

Montagem

Redação da

da

do projeto

/entrega

do Banco

Dissertação

Literatura

Defesa

Submissão dos
artigos

de dados e
análise dos
resultados

Ago/12
Set/12
Out/12
Nov/12
Dez/12
Jan/13
Fev/13
Mar/13
Abr/13
Mai/13
Jun/13
Jul/13
Ago/13
Set/13
Out /13
Nov/13
Dez/13
Jan/14
Fev/14
Mar/14
Abr/14
Mai/14
Jun/14
Jul/14

1.7 Aspectos éticos

O projeto SB Brasil 2010 foi submetido e aprovado pelo Conselho
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sob o número 15.498 em 7 de
janeiro de 2010.
Todos os participantes do estudo receberam uma carta explicando
os objetivos e procedimentos a serem realizados e assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

1.8 Orçamento
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Por se tratar de um estudo com base em análise de dados
secundários, não houveram gastos. Foram utilizados recursos próprios dos
pesquisadores envolvidos.

Item

Quantidade

Valor estimado

Note Book

1

R$ 1600,00

Stata 10.0

1

R$ 365,00

Epi Info

1

R$ 315,00

Papel A4

1000

R$ 15,00

Impressora HP

1

R$ 400,00

TOTAL

R$ 2695,00

1.9 Divulgação dos resultados

Os resultados deste projeto serão divulgados das seguintes maneiras:
- Trabalho de Dissertação de mestrado profissional “Saúde Pública Baseada
em

Evidências”,

conforme

normas

do

Programa

de

Pós-graduação

em

Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas;
- Artigos científicos a serem publicados em periódicos de relevância como:
Caderno de Saúde Pública e Revista de Saúde Pública;
- Apresentação dos dados às Secretarias Municipais de Saúde do estado do
Rio Grande do Sul e Ministério da Saúde do Brasil;
- Divulgação dos dados na imprensa em geral para que a informação possa
chegar à população.
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A pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB2010) constituiu-se numa
pesquisa de base nacional cujo objetivo principal foi estimar a situação de saúde
bucal da população brasileira urbana em 2010, além disso, seus resultados
serviram para manter uma base de dados eletrônica para vigilância à saúde da
Política Nacional de Saúde Bucal. As condições pesquisadas foram: cárie,
condição periodontal, traumatismo dentário, oclusão, fluorose, edentulismo e
também condição socioeconômica, utilização de serviços odontológicos e
autopercepção de saúde bucal. Os índices utilizados e os grupos etários
pesquisados,

além das devidas adequações dos mesmos,

atendem às

recomendações da 4ª edição do Manual de Instruções para Levantamento
Epidemiológico Básico em Saúde Bucal da Organização Mundial da Saúde.
A pesquisa foi coordenada e financiada pelo Ministério da Saúde (MS),
com a participação das secretarias estaduais e municipais de saúde, entidades
odontológicas,

universidades

e

institutos

de

pesquisa,

articulados

pela

Coordenação Nacional de Saúde Bucal, por intermédio do seu Comitê Técnico
Assessor para Vigilância em Saúde Bucal e dos Centros Colaboradores em
Vigilância em Saúde Bucal.
O banco de dados para o presente estudo foi gentilmente fornecido pela
Divisão de Saúde Bucal do MS após solicitação via preenchimento de um formulário
e termo de compromisso. Foi feita análise estatística dos dados pelos autores do
artigo.
Inicialmente a pesquisa tinha como objetivo analisar os dados do SB2010
relativo aos índices uso e necessidade de prótese em adultos e idosos, assim como
descrito no projeto. No entanto, foi chegado ao consenso de que como são duas
populações muito distintas, o ideal seria analisar uma de cada vez. Visto que o uso e
a necessidade de prótese seriam mais acentuados na população idosa e frente à
transição demográfica que o país está passando com o rápido crescimento dessa
população, optou-se por analisar somente os dados dessa.

3 Artigo*
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USO E NECESSIDADE DE PRÓTESE EM IDOSOS NO BRASIL: ANÁLISE A PARTIR
DO LEVANTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE BUCAL (SB2010)

Azevedo JS1, Azevedo MS2, Correa MB2, Demarco FF1,2

1 Programa de Pós Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,
Brasil.
2 Programa de Pós Graduação em Odontologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,
Brasil.

*Artigo formatado nas normas do periódico Cadernos de Saúde Pública

RESUMO
Objetivo: Descrever o uso e a necessidade de prótese dentária (PD) entre os idosos brasileiros
(65-74 anos) e verificar os fatores associados. MÉTODOS: Levantamento foi realizado no
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ano de 2010 (n=7.496). O uso e a necessidade de PD foram usados como desfechos. Variáveis
independentes foram: gênero, cor da pele, renda familiar, escolaridade, tipo de serviço
odontológico e necessidade autorreferida de PD. Análise descritiva bivariada e análise
multivariada foram realizadas. RESULTADOS: Prevalência de uso e necessidade de PD foi
de 78,2% e 68,7%, variando entre as macrorregiões. Foi observado maior uso em mulheres,
naqueles com 5 a 7 anos de estudo, e nos que foram a serviço particular. Menor uso foi visto
em indivíduos de cor da pele preta e com necessidade autorreferida de PD. Menor necessidade
foi observada em mulheres e nos usuários de serviço particular e maior naqueles que
autorreferiram necessidade de PD. CONCLUSÕES: As altas prevalências de uso e
necessidade foram influenciadas pela região, variáveis socioeconômicas e demográficas, uso
dos serviços e pela opinião do paciente.
Palavras-chave: Saúde Bucal; Prótese Dentária; Idoso; Epidemiologia; Inquéritos de Saúde
Bucal.

ABSTRACT:
Objective: Describe the use and need of dental prosthesis (DP) among Brazilian Elderlies (6574 anos) and their associate factors. METHODS: A study was carried out in 2010 (n=7,496).
Use and need of DP were used as the outcomes. Explanatory variables were Brazilian region,
gender, skin color; familial income, schooling level, type of dental service and the self
reported need of DP. Descriptive bivariate analysis and multivariate analysis were performed.
RESULTS: Prevalence of use was 78.2% and the need was 68.7%, varying between regions.
Higher use was observed in females, in those with 5 to 7 years of study and in those attending
to private dental services. Lower use was observed in dark black skinned and those that selfreported need of DP. Lower need was observed in females and in those accessing private
dental services and higher in those that self-reporting DP need. CONCLUSIONS: High
prevalences of use and need were influenced by region, socioeconomic and demographics
variables, use of service and self-reported need.
Key words: Oral Health; Dental Prostheses; Elderly; Epidemiology; Dental Health Surveys.

RESÚMEN:
Objetivo: Este estudio tuvo como objetivo describir el uso y la necesidad de prótesis dentales
(PD) entre los ancianos brasileños (65-74 años) y los factores asociados. Metodología: Un
estudio fue llevado a cabo en 2010 (n=7496). El uso y la necesidad de PD fueron usados
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como variables de respuesta. Las variables independientes incluyeron la región del país, el
sexo, color de la piel, ingreso familiar, nivel de escolaridad, tipo de servicio odontológico
utilizado y la necesidad de PD auto reportada. Análisis descriptivo, bivariado y multivariado
fueron realizados. RESULTADOS: La prevalencia de uso fue 78,2 y de necesidad fue 68,7%,
variando entre las regiones. Se observó un uso más grande de PD en mujeres, en los que
tenían entre 5 y 7 años de escolaridad y en los que hacían uso de servicios odontológicos
privados. Menos uso de PD fue encontrado en negros y en aquellos que auto reportaron
necesitar PDs. Menos necesidad de PD fue encontrada en mujeres y en los que hacían uso de
servicios odontológicos privados y más necesidad se observó en los que reportaron necesitar
prótesis. CONCLUSIONES: Altas prevalencias de uso y de necesidad de prótesis fueron
encontradas, influida por regiones, variables demográficas, socioeconómicas, de uso de
servicio y por la propia opinión del paciente.
Palabras Clave: Salud Bucal; Prótesis Dentales; Anciano; Epidemiología; Encuestas de Salud
Bucal.

INTRODUÇÃO

O Brasil vem passando por uma transição demográfica caracterizada pelo
“envelhecimento populacional”, estimando-se que entre 1960 e 2020 haverá um crescimento
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de 760% no número de idosos no Brasil (1). A rápida velocidade com que isso vem ocorrendo
no país determina a necessidade de mudanças para lidar com esse novo perfil epidemiológico
(2). Nessas mudanças está incluída a saúde bucal (3), com a necessidade de modificações no
âmbito dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em relação às necessidades de
tratamento dessa população (4).
Dentre as principais alterações bucais encontradas nos idosos, as perdas dentárias e o
edentulismo (perda total dos dentes) estão entre os piores agravos à saúde bucal (5, 6), sendo
também marcadores da desigualdade social (5). As perdas dentárias causam prejuízo na
mastigação, na digestão, na fonação e na estética; o que favorece o desenvolvimento de
distúrbios psicológicos e traz grande impacto negativo na qualidade de vida (5, 7). Além
disso, estudos apontam relação entre perda dentária e obesidade, déficit nutricional (8, 9),
hipertensão (10, 11); e maior risco de mortalidade (12). Portanto, devido às altas prevalências,
acrescido do dano causado para os indivíduos e o elevado custo para tratamento (13); as
perdas dentárias são consideradas um problema de saúde pública (14). Além disso, a
prevalência destas perdas é maior nas faixas mais desfavorecidas socialmente (15). O uso de
prótese dentária (PD) é indicado para a recuperação da capacidade mastigatória, para melhora
do aspecto estético e de fonação dos indivíduos acometidos pela perda dental, impactando na
qualidade de vida dos mesmos(16).
Uma das metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o ano de 2000 era de
que houvesse pelo menos 50% dos indivíduos de 65 a 74 anos com 20 ou mais dentes na boca
(8).. O levantamento nacional de 2003 (SB 2003) revelou que apenas 10,3% dos brasileiros
dessa faixa etária possuíam 20 ou mais dentes presentes (17), em 2010, esse percentual
mudou para 11,5% (18). Apesar de estar havendo redução das perdas dentárias entre os
indivíduos mais jovens; entre os mais velhos isso não vem ocorrendo (19), indicando um
acúmulo da necessidade de PD nessas populações (5). Portanto, resultados do último
levantamento tornaram evidentes as necessidades de ampliar a oferta de ações de maior
complexidade, como reabilitação protética, para superar a grave situação de assistência
oferecida pelo SUS no país (11).
Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o uso e a necessidade de PD na
população idosa brasileira, e verificar as suas associações com fatores socioeconômicos e
demográficos, necessidade de tratamento autorreferida e local de uso do serviço odontológico.

METODOLOGIA

29

Trata-se de um estudo transversal, que utilizou dados secundários do banco de dados da
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizada no ano de 2010 (SB 2010) relativo aos idosos de
65 a 74 anos. Essa pesquisa se constituiu em um inquérito epidemiológico de saúde bucal de
abrangência nacional, com representatividade para as capitais dos estados e Distrito Federal,
para as cinco macrorregiões naturais e também para as cidades do interior de cada
macrorregião (20), de acordo com a divisão do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE):
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A amostra foi selecionada por meio de amostra
probabilística de conglomerados. Esse processo de amostragem foi estruturado em dois
estágios para as capitais: setor censitário e domicílio, e em três estágios para o interior das
cinco macrorregiões: município, setor censitário e domicílio. Maior detalhamento pode ser
encontrado em outra publicação sobre o estudo metodológico da pesquisa (20). A amostra foi
composta por 7509 idosos residentes nas 26 capitais, no Distrito Federal e em mais de 30
municípios do interior de cada região, totalizando 177 municípios (20).
A metodologia utilizada com relação aos dados de saúde bucal seguiu às
recomendações da OMS (21), com algumas características que foram adequadas à realidade
do país e aprimoradas do projeto anterior (20). Foram realizadas visitas domiciliares para
realização dos exames bucais e entrevistas, sendo que mais detalhes podem ser encontrados
em outros estudos (19, 20)
Os desfechos avaliados no presente estudo foram o uso e a necessidade de PD da
população idosa seguindo os critérios da OMS, os quais levam em consideração a presença de
espaços protéticos e sua reabilitação (21). A necessidade considera as perdas dentárias
existentes nos arcos superior e inferior, sendo que o uso é computado pela presença de um ou
mais tipos de prótese em um ou nos dois arcos. Os dois índices não são excludentes, ou seja,
um mesmo indivíduo poderia estar usando e, ao mesmo tempo, necessitando de prótese (s).
Os critérios avaliados nas próteses em uso para estabelecer se estavam inadequadas e
necessitavam serem trocadas foram: retenção (se estava folgada ou apertada); estabilidade e
reciprocidade (se apresentava deslocamento ou báscula); fixação (se causava lesão aos
tecidos); e estética (se apresentava manchas ou fraturas e não estava adequada ao perfil facial
do paciente). Quando pelo menos uma dessas condições estava presente, considerava-se,
portanto, haver necessidade de prótese. Para análise das associações, tanto o uso como a
necessidade de prótese, que avaliam o tipo de prótese que o indivíduo usa ou necessita, foram
dicotomizados (“0” não; “1” sim).
As variáveis socioeconômicas e demográficas que foram obtidas no SB2010,
categorizadas e analisadas foram: sexo (feminino e masculino), cor/raça (brancos, pardos,
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pretos, amarelos e indígenas); renda familiar (menos de R$500,00, de R$501,00 a R$
1500,00, de R$1501 a R$2500, maior que R$ 2500,00), grau de escolaridade categorizado
conforme anos de estudo (até 4 anos de estudo, de 5 a 7 anos de estudo, 8 ou mais anos de
estudo), local

onde foi a última consulta odontológica (público, particular, plano de

saúde/convênio, outros, nunca consultou com dentista, não informado). Foi ainda analisada a
autopercepção ou necessidade de tratamento autorreferida em relação à necessidade de usar
ou trocar a prótese que o indivíduo estava usando, a qual foi categorizada em não, sim e não
sei.
Os dados foram organizados em um banco de dados, utilizando o software EpiData.
As análises estatísticas foram realizadas com o software STATA 12.0 (Stata Corp., College
Station, Estados Unidos), considerando-se o plano complexo de amostragem e pesos
amostrais.
Calculou-se a prevalência do desfecho, conforme as variáveis independentes, e, a
seguir, realizou-se a análise multivariada por meio da regressão de Poisson, a fim de estimar
as razões de prevalência bruta e ajustada e seus intervalos de confiança de 95% (IC95%). A
seleção das variáveis no modelo foi realizada através do método de seleção passo a passo para
trás (stepwise backward selection.) Foram mantidas no modelo final apenas aquelas variáveis
que apresentarem valor de p < 0.25.
Os dados utilizados neste estudo foram disponibilizados pela Divisão Nacional de
Saúde Bucal do MS, após preenchimento e envio de um formulário e de um termo de
compromisso dos pesquisadores envolvidos na proposta. O SB2010 foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, foi aprovado e recebeu registro na Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, sob o número
15.498. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (20).
O presente estudo não recebeu nenhum tipo de financiamento para sua realização.

RESULTADOS

A amostra foi constituída por 7496 idosos. A prevalência do uso de prótese foi de 78,2% e de
necesidade prótese foi de 68,7%, na amostra estudada (Tabela 1). Com relação ao uso de
prótese entre as cinco macrorregiões, a maior prevalência foi encontrada na macrorregião Sul
(86%), e as capitais de maior prevalência foram Goiânia (GO) e Rio Branco (AC), ambas com
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86,3%, a primeira da macrorregião Centro-Oeste e a segunda da macrorregião Norte. Vale
ressaltar que o interior da macrorregião Sul apresentou a maior prevalência de uso de prótese
do Brasil, com 86.9%. Já a menor prevalência de uso foi encontrada na macrorregião
Nordeste com 71,3%, sendo a capital de menor prevalência de uso Maceió (AL) com 63,7%,
também pertencente à macrorregião Nordeste. Em relação à necessidade de PD, a maior
prevalência foi encontrada na macrorregião Nordeste (82,9%) e a menor na macrorregião Sul
(60,4%). Em relação às capitais, a maior e a menor prevalência de necessidade de prótese
foram encontradas respectivamente em Macapá (AP) com 87,8%, da macrorregião Norte, e
Curitiba (PR) com 56,7%, da macrorregião Sul.
Os resultados da análise bivariada estão apresentadas na Tabela 2. O uso de prótese foi
maior nos indivíduos do sexo feminino, cor da pele branca e usuários do serviço particular.
Em relação à necessidade de tratamento autorreferido, o uso foi menor naqueles que
acreditavam necessitar de prótese. Já em relação à necessidade de PD houve associação com
todas as variáveis independentes analisadas. A necessidade de prótese foi maior nos idosos do
sexo masculino, de cor da pele preta, com renda igual ou inferior a R$ 500,00, que tinham até
4 anos de estudo, que referiram necessidade de tratamento quanto ao uso ou troca da prótese
total (dentadura) e usuários do serviço odontológico público.
A Tabela 3 mostra os resultados da análise multivariada para os fatores associados ao
uso de PD. A análise bruta revelou significativamente maior uso de prótese entre os idosos do
sexo feminino, cor da pele branca, com 5 a 7 anos de estudo e usuários do serviço particular.
Após ajuste para variáveis confundidoras, o sexo feminino foi associado com maior uso de
prótese [RP= 1,19 (IC 95%: 1,10-1,29)], assim como aqueles que possuiam de 5 a 7 anos de
estudo [RP=1,11( IC95%: 1,03-1,19)], em relação àqueles com menos anos de estudo.
Indivíduos pretos [RP= 0,83 (IC 95%: 0,74-0,93)] e pardos [RP= 0,93 (IC 95%: 0,87-0,99)]
apresentaram menor uso de prótese quando comparados ao grupo de referência (brancos).
Ainda, indivíduos que acreditavam não necessitar de prótese apresentaram menor uso [RP=
0,81 (IC 95%: 0,76-0,87)] em relação aos que acreditavam necessitar prótese. Em relação aos
idosos que faziam uso do serviço público, idosos que faziam uso de outros tipos de serviço
apresentaram maior uso de prótese.
A Tabela 4 mostra a análise bruta e ajustada em relação aos fatores associados à
necessidade de prótese. Foram fatores de proteção a necessidade de PD o sexo feminino,
maior faixa de renda, maior tempo de estudo e uso de serviço odontológico particular, planos
de saúde ou convênios. Em contrapartida, os indivíduos da raça negra e aqueles que referiram
necessidade de prótese apresentaram maior prevalência de necessidade de prótese. Após
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ajuste , a maior renda familiar [RP=0,73 (IC 95%: 0,57-0,93)] e uso do serviço particular
[RP=0,87 (IC 95%: 0,77-0,98)] permaneceram como fatores de proteção para necessidade de
prótese, assim como a necessidade de tratamento autorreferido que se manteve associado a
maior prevalência de necessidade de PD [RP= 1,58 (IC 95%: 1,39-1,79)]

DISCUSSÃO
O país chega a apresentar 54% de edentados totais, diferindo dos idosos de países
desenvolvidos como França e Noruega que apresentam apenas 16% (19). Percebe-se que a
prevalência e a distribuição das perdas dentárias variam significantemente entre os países
desenvolvidos e pouco desenvolvidos e isso está associado a uma combinação de fatores
individuais, culturais e socioeconômicos (22-24).
No Brasil, por haver grande heterogeneidade socioeconômica entre as macrorregiões,
há diferenças na distribuição das perdas dentárias (19) e consequentemente também no uso e
necessidade de PD conforme mostram os resultados deste estudo. Destaca-se o contraste entre
as macrorregiões Sul e Nordeste. A primeira, a qual é considerada uma das macrorregiões
com os melhores índices socioeconômicos do país (25) apresentou maior prevalência de uso e
menor prevalência de necessidade de prótese. Estudos nacionais anteriores já mostravam
acentuado contraste entre as macrorregiões do Brasil (25-28), no entanto, mesmo após pesado
investimento do governo federal na saúde bucal, que passou de 56 para 600 milhões de reais
de 2002 a 2010 (9) e com melhorias nas desigualdades geográficas e sociais em relação ao
acesso aos serviços de saúde no país (25); algumas iniquidades ainda permanecem marcantes
entre as macrorregiões (29).
Outros levantamentos nacionais revelaram que a prevalência do uso de serviço
odontológico pelo SUS na região Sul foi inferior a 10% (27) e foi a região com menor
percentual em relação a nunca ter visitado um dentista (26, 28). Confrontando estes resultados
com os achados deste estudo pode-se verificar que há maior número de usuários de prótese
em regiões onde há maior nível de desenvolvimento socioeconômico e onde a população tem
maior poder de compra por esse serviço, ocorrendo, principalmente, através do uso do serviço
odontológico particular (30).
Desigualdades étnico-raciais têm sido evidenciadas em diversos estudos e tem sido
objeto de investigação (31), principalmente, no campo da saúde pública. No presente estudo
pretos e pardos tiveram uma menor prevalência no uso de prótese quando comparados aos
brancos, enquanto não houve diferença com relação à necessidade de prótese, demonstrando
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desvantagem e exclusão em relação ao uso e acesso a serviços mais complexos e mais caros,
como a reabilitação protética, assim, como os achados de Peres et al (27).
As mulheres apresentaram maior prevalência de uso e menor necessidade de PD,
sugere-se que seja porque costumam fazer consultas odontológicas com maior regularidade do
que os homens, não só por terem maior tempo disponível; mas também, por questões
relacionadas ao autocuidado que são mais marcantes no sexo feminino (30).
Conhecer como cada indivíduo percebe a própria saúde é um importante passo para se
compreender o padrão de procura por um serviço de saúde (32), o que deve ser usado para
influenciar as tomadas de decisões das políticas públicas (32). No presente estudo, dentre os
que responderam não necessitar usar ou trocar a prótese, 53,8% necessitavam de acordo com
o exame clínico realizado pelo cirurgião-dentista examinador. Na avaliação do examinador
qualquer ausência dentária que afetasse a função ou a estética foi considerada, assim como
quando a prótese necessitava ser trocada por falta de retenção, estabilidade, fixação ou
prejuízo estético. Se por um lado o emprego do índice apropriado permite a identificação
objetiva da necessidade normativa do uso de PD, por outro lado a adoção destes índices não
leva em conta a efetiva demanda (necessidade subjetiva) do indivíduo pelo uso destas
próteses. Esta necessidade subjetiva é influenciada não apenas pela ausência de elementos
dentários, mas principalmente por fatores como idade do paciente, conforto, custo do
tratamento, preferências individuais, diferenças culturais e acessibilidade aos serviços de
saúde (33). Os casos nos quais as necessidades subjetiva e normativa mais se aproximam são
aqueles com grande número de perdas dentárias(33), o que ocorre na população idosa na qual
foi realizada esta investigação.
No Brasil, apesar de possuir um sistema único de saúde desde 1988, no qual todos
devem ter direito a saúde e garantia de acesso universal, uma pesquisa com dados da Pesquisa
Nacional de Amostra por Domicílios de 2003 revelou que o acesso aos serviços de saúde
odontológicos pela população é baixo, e que maioria se dá através de planos de saúde e não
através do serviço público (26). Neste estudo, pode-se perceber o mesmo com relação ao uso
do serviço odontológico pelos idosos, já que um maior uso de prótese e uma menor
necessidade de prótese ocorreram entre os usuários do serviço particular quando comparados
aos usuários do serviço público.
Até hoje a população idosa é a que apresenta o maior número de necessidades
odontológicas acumuladas (34) revelando o que, historicamente, caracterizou a prestação da
atenção odontológica, com ações de baixa complexidade e na sua maioria, curativas e
mutiladoras (26). A fluoretação das águas de abastecimento público e a incorporação de
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fluoretos nos dentifrícios são mecanismos eficazes para a prevenção da ocorrência de cárie
dentária (35), maior responsável pela perda dentária, no entanto essas medidas podem não ter
beneficiado os idosos avaliados neste levantamento nacional, pois quando da implementação
destas políticas, grande parte das perdas dentárias já poderiam ter acontecido nestes
indivíduos (19).
Diante dos resultados do SB 2003, que revelou prevalência de 75% de idosos e 30%
de adultos desdentados (9) e com o lançamento da PNSB em 2004, o governo federal vem
aumentando muito os investimentos com intuito de ampliar o acesso da população ao
tratamento odontológico, incluindo a reabilitação protética através dos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária
(LRPD) (36).
Os LRPD começaram a ser implantados a partir de 2005 e a partir de 2010 é que
houve significativo aumento no número de instalação desses (37); mesmo ano em que esta
pesquisa foi conduzida; portanto ainda não foi possível detectar o potencial impacto da
implantação destes serviços. Peres et al. (19) sugeriram que a diminuição da prevalência de
edentulismo em idosos somente seja percebida em levantamentos epidemiológicos a partir da
década de 2050.
A redução da ocorrência das doenças bucais mais prevalentes entre os indivíduos mais
jovens, observadas nos levantamentos nacionais, aliado a maior oferta de serviços públicos de
saúde bucal, e de uma prática mais conservadora e preventiva, permite vislumbrar que no
futuro o quadro de uso e necessidade de prótese de nossos idosos possa ser menos dramático.
Por isso, para Barros et al.(38) o investimento em serviços especializados não seria a melhor
solução para os problemas, a melhor providência seria investir na prevenção das doenças
bucais (38) evitando o quadro observado neste estudo nas futuras gerações de idosos.
Considerando-se o grave quadro observado em relação à necessidade de prótese e o
seu uso na população idosa estudada, ainda parece importante reafirmar a necessidade da
ampliação da oferta de serviços especializados para a reabilitação protética dentro do SUS. Da
mesma forma políticas públicas estimulando a prevenção das doenças bucais e o acesso ao
serviço de saúde bucal em idades mais precoces pode contribuir com a melhora das condições
bucais na geração futura de idosos.
Tabela 1. Prevalência do uso e necessidade de prótese em idosos de 65 a 74 anos de idade, nas regiões, Estados e interior do
Brasil. SB-Brasil, 2010 (n=7496).
Região, Capitais de Estado e interior

N

Uso de prótese

Região Norte

1721

76.2%

Necessidade de
prótese
80.6%
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Porto Velho, RO

201

71.4%

74.6%

Rio Branco, AC

182

86.3%

74.7%

Manaus, AM

178

77.2%

86.2%

Boa Vista, RR

191

72.0%

79.5%

Belém, PA

250

75.9%

86.6%

Macapá, AP

238

67.8%

87.8%

Palmas, TO

164

82.2%

64.8%

Interior Região Norte

317

76.0%

79.5%

Região Nordeste

2267

71.3%

82.9%

São Luís, MA

206

79.7%

69.3%

Teresina, PI

210

76.9%

69.6%

Fortaleza, CE

254

75.2%

76.9%

Natal, RN

230

75.4%

74.1%

João Pessoa, PB

211

73.9%

69.7%

Recife, PE

224

67.3%

83.8%

Maceió, AL

181

63.7%

77.3%

Aracaju, SE

192

66.7%

79.8%

Salvador, BA

261

72.5%

79.9%

Interior Região Nordeste

298

70.2%

89.8%

Região Sudeste

1277

77.8%

66.8%

Belo Horizonte, MG

246

76.2%

61.5%

Vitória, ES

173

74.0%

56.9%

Rio de Janeiro, RJ

323

82.3%

76.0%

São Paulo, SP

255

77.4%

70.1%

Interior Região Sudeste

280

76.8%

64.0%

Região Sul

1148

86.0%

60.4%

Curitiba, PR

280

82.2%

56.7%

Florianópolis, SC

224

83.5%

64.2%

Porto Alegre, RS

303

81.5%

58.3%

Interior Região Sul

341

86.9%

61.1%

Região Centro-Oeste

1080

73.5%

77.0%

Campo Grande, MS

207

75.5%

76.6%

Cuiabá, MT

155

81.9%

69.4%

Goiânia, GO

233

86.3%

62.4%

Brasília, DF

139

80.1%

62.6%

Interior Região Centro-Oeste

346

70.2%

81.4%

Brasil

7496

78.2%

68.7%

Tabela 2. Prevalência do uso e necessidade de prótese em idosos de 66 a 74 anos de idade e fatores associados, Brasil. SBBrasil, 2010 (n=7496).
Variável
Características socioeconômicas demográficas
Sexo
Masculino
Feminino

Prevalência de uso de
prótese

Valor de
p

Prevalência de
necessidade de prótese

<0.001
68.6%
84.0%

Valor de
p
0.008

73.4%
65.8%
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Raça/cor
Brancos
Pretos
Amarelos
Pardos
Indígenas
Renda familiar
≤R$500
R$501 a R$1500
R$1501 a R$2500
>R$2500
Anos de estudo
Até 4 anos de estudo
5 a 7 anos de estudo
8 ou mais anos de estudo
Saúde bucal
Necessidade de tratamento autorreferida
(necessidade de usar ou trocar a dentadura)
Não
Sim
Não sei/ não responderam
Local de atendimento na última consulta
odontológica
Público
Particular
Plano de saúde/convênio
Outros
Nunca foi ao dentista
Não informado

<0.001
83.4%
64.4%
72.8%
75.4%
76.5%

0.008
65.3%
77.0%
73.6%
71.5%
37.2%

0.092

<0.001

69.2%
79.0%
82.5%
79.3%

78.4%
70.9%
63.7%
51.5%
0.055

0.038

76.4%
85.8%
80.1%

71.5%
69.2%
60.7%
<0.001

87.0%
68.0%
93.9%

<0.001
53.8%
85.2%
61.9%

<0.001
64.0%
84.7%
80.1%
77.3%
79.2%
66.5%

0.012
80.3%
62.3%
66.2%
72.4%
72.0%
72.0%

Tabela 3. Modelos de regressão de Poisson bruto (b) e ajustado (a) para associação entre fatores individuais e prevalência de
uso de prótese em idosos de 66 a 74 anos, Brasil. SB-Brasil, 2010 (n=7496).
Variável
Características socioeconômicas demográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Raça/cor
Brancos

RPb
1,00
1,23
1,00

Prevalência de uso de prótese
IC95%
RPa

1,12-1,34

1,00
1,19
1,00

IC95%

1,10-1,29
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Pretos
Amarelos
Pardos
Indígenas
Renda familiar
≤R$500
R$501 a R$1500
R$1501 a R$2500
>R$2500
Anos de estudo
Até 4 anos de estudo
5 a 7 anos de estudo
8 ou mais anos de estudo
Saúde bucal
Necessidade de tratamento autorreferida
Não
Sim
Não sei/ não responderam
Uso/Local de atendimento na última consulta
odontológica
Público
Particular
Plano de saúde/convênio
Outros
Nunca foi ao dentista
Não informado
RP=razão de prevalência
IC95%=intervalo de confiança de 95%

0,77
0,87
0,90
0,92

0,67-0,89
0,74-1,03
0,84-0,97
0,65-1,30

0,83
1,00
0,93
0,93

0,74-0,93
0,83-1,21
0,87-0,99
0,71-1,21

1,00
1,14
1,19
1,15

0,95-1,37
0,98-1,95
0,93-1,40

1,00
1,09
1,10
1,03

0,96-1,25
0,96-1,26
0,88-1,20

1,00
1,12
1,05

1,03-1,23
0,95-1,16

1,00
1,11
1,03

1,03-1,19
0,94-1,12

1,00
0,78
1,08

0,73-0,84
1,02-1,14

1,00
0,81
1,06

0,76-0,87
0,98-1,14

1,00
1,32
1,25
1,21
1,24
1,04

1,16-1,52
1,06-1,48
0,97-1,51
1,07-1,43
0,68-1,60

1,00
1,23
1,16
1,25
1,19
1,22

1,10-1,38
1,00-1,36
1,05-1,50
1,04-1,35
1,05-1,42

Tabela 4. Modelos de regressão de Poisson bruto (b) e ajustado (a) para associação entre fatores individuais e prevalência de
necessidade de prótese em idosos de 66 a 74 anos, Brasil. SB-Brasil, 2010 (n=7496).

Variável
Características socioeconômicas demográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Raça/cor
Brancos

RPb
1,00
0,90
1,00

Prevalência de necessidade de prótese
IC95%
RPa

0,83-0,97

1,00
0,92
1,00

IC95%

0,85-1,00
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Pretos
Amarelos
Pardos
Indígenas
Renda familiar
≤R$500
R$501 a R$1500
R$1501 a R$2500
>R$2500
Anos de estudo
Até 4 anos de estudo
5 a 7 anos de estudo
8 ou mais anos de estudo
Saúde bucal
Necessidade de tratamento autorreferida
Não
Sim
Não sei/ não responderam
Local/Uso de atendimento na última consultas
odontológico
Público
Particular
Plano de saúde/convênio
Outros
Nunca foi ao dentista
Não informado
RP=razão de prevalência
IC95%=intervalo de confiança de 95%

1,18
1,13
1,09
0,57

1,06-1,31
0,91-1,39
0,99-1,20
0,21-1,51

1,07
0,99
1,01
0,51

0,94-1,22
0,80-1,22
0,92-1,11
0,22-1,19

1,00
0,90
0,81
0,66

0,80-1,02
0,66-0,99
0,54-0,81

1,00
0,93
0,96
0,73

0,83-1,03
0,70-1,07
0,57-0,93

1,00
0,97
0,85

0,84-1,12
0,74-0,97

1,00
1,00
0,91

0,89-1,13
0,79-1,04

1,00
1,58
1,15

1,39-1,80
1,79-1,67

1,00
1,58
1,14

1,39-1,79
0,79-1,04

1,00
0,78
0,83
0,90
0,90
0,90

0,68-0,88
0,68-0,99
0,72-1,13
0,77-1,04
0,62-1,28

1,00
0,87
0,91
0,98
0,98
0,83

0,77-0,98
0,76-1,10
0,82-1,19
0,85-1,12
0,56-1,22
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4 Considerações finais
A prevalência de necessidade de prótese dentária na população idosa
brasileira se mostrou alta.
As prevalências de uso foram influenciadas por sexo, raça/cor, anos de
estudo, necessidade de tratamento autorreferida e local da última consulta
odontológica. As prevalências de necessidade foram influenciadas por renda
familiar, necessidade autorreferida de prótese e local da última consulta.
Apesar dos altos investimentos do governo federal na saúde bucal ofertada
pelo SUS após a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, o
quadro observado em relação à necessidade de prótese e o seu uso na população
idosa estudada mostra a necessidade da ampliação da oferta de serviços
especializados para a reabilitação protética dentro do SUS.
Frente à transição demográfica que o país vem passando, caracterizado
pelo envelhecimento populacional, também é importante a ampliação de políticas
públicas estimulando a prevenção das doenças bucais e o acesso ao serviço de
saúde bucal em idades mais precoces para que possa contribuir com a melhora das
condições bucais na geração futura de idosos.
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APÊNDICE A- Nota à imprensa

As perdas dentárias em idosos são um dos problemas da saúde pública
Estudo realizado pelo curso de mestrado “Saúde Pública Baseada em Evidências”
do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPel analisou os dados da
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 e revelou que no Brasil 78.2% dos idosos
usam próteses dentárias e 68.7% necessitam usar ou trocar as próteses que usam.
Os idosos carregam a herança de uma prática odontológica que não priorizava a
prevenção, muitas vezes o único tratamento oferecido era a extração dentária.
Consequentemente, hoje o Brasil possui em torno de 53,7% de idosos edêntulos
(desdentados totais).
As perdas dentárias afetam a mastigação, digestão, fonação, estética, a autoestima,
o convívio social e consequentemente, a qualidade de vida dos idosos. Estudos
recentes, ainda relacionam as perdas dentárias com obesidade, déficit nutricional,
hipertensão e maior risco de mortalidade.
Os resultados do estudo mostram a grande disparidade existente entre as
macrorregiões brasileiras. A macrorregião Sul possui os melhores indicadores, com
maior prevalência de idosos que usam próteses e menor dos que necessitam de
próteses dentárias; ao contrário da macrorregião Nordeste.
As mulheres, os de raça branca e que utilizam o serviço odontológico particular são
os que apresentam maior prevalência de uso de prótese dentária. Os homens, os de
raça negra, com até 4 anos de estudo, com renda igual ou inferior a R$ 500,00 são
os que apresentaram maior prevalência de necessidade de prótese dentária.
A Política Nacional Brasil Sorridente, a qual foi lançada em 2004 pelo governo
federal visa garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal
da população e determinou a implantação dos Laboratórios Regionais de Próteses
Dentárias para oferecer AA população próteses dentárias. No entanto, esses só
começaram a ser implantados a partir de 2010. Portanto, essa pesquisa ainda não
consegue mensurar o potencial impacto destes laboratórios no quadro de uso e
necessidade de prótese.
Frente à transição demográfica que o país vem passando, caracterizado pelo
aumento da população idosa e frente aos resultados apresentados, torna-se
necessário maior oferta de próteses dentárias pelo Sistema Único de Saúde.
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ANEXO A – FICHA DE EXAME DO PROJETO SBBRASIL 2010
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO SOCIO-ECONÔMICO DO PROJETO
SBBRASIL2010
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ANEXO C – FORMULÁRIO PARA CESSÃO DE BANCO DE DADOS DO
PROJETO SBBRASIL 2010

Dados Pessoais
Flavio Fernando Demarco

Nome Completo
Profissão/Ocupação
Currículo Lattes (link)

Professor Universitário

ffdemarco@gmail.com

e-mail

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766997J9

Dados Institucionais
Instituição

Universidade Federal de Pelotas – Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia

Endereço (Rua, no.)
Bairro
CEP

Rua Marechal Deodoro, 1160

Centro
96020-220

Complemento
Cidade

Telefone

53-32841300

3o andar

Pelotas
Sítio

UF

RS

http://www.epidemio-ufpel.org.br

Outros membros da equipe
Nome

Juliana Sousa Azevedo

e-mail

ju.dentista@hotmail.com

Nome

Marcos Britto Correa

e-mail

marcosbrittocorrea@hotmail.com

Nome

Marília Leão Goettems

e-mail

mariliagoettems@hotmail.co

Nome

e-mail

Dados do Projeto de Pesquisa
Resumo estruturado (Introdução, Objetivos, Metodologia e Resultados Esperados) com até 400 palavras

SB BRASIL 2010: Uso e necessidade de prótese dentária em adultos e idosos no Brasil e fatores associados.
Introdução: Conforme dados do Levantamento Nacional de Saúde Bucal, SB Brasil 2010, houve uma diminuição do Índice CPOD na
população brasileira. No entanto, ainda há alta prevalência de perdas dentárias e, por conseguinte, alta prevalência de pessoas que
necessitam de próteses dentárias. Por muito tempo, o atendimento odontológico prestado à população brasileira teve caráter
meramente curativo e mutilador, o que vem a justificar atualmente, a alta demanda por procedimentos de níveis de atenção de maior
complexidade, como a reabilitação protética. Isso vem a ser um desafio para o Sistema Único de Saúde e a Política Brasil Sorridente de
seguir seus princípios de: universalidade, equidade e integralidade. É válido ressaltar que a falta de elementos dentários causa prejuízos
na estética, fala, mastigação, nutrição, autoestima e no convívio social, vindo a acarretar em problemas na saúde geral dos indivíduos.

Objetivos: O objetivo geral deste estudo é a verificação das prevalências do uso e da necessidade de prótese dentária e fatores
associados a estes desfechos na população das faixas etárias de 35 a 44 anos e 65 a 74 anos no Brasil de acordo com dados do SB Brasil
2010, Também será objetivo comparar o quadro do Rio Grande do Sul com os outros estados e regiões do país, com o objetivo de
correlacionar a necessidade de prótese no estado e a estrutura dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária da Política Brasil
Sorridente no estado.

Método: Estudo transversal com dados relativos ao Brasil e ao estado do Rio Grande do Sul da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal- Projeto
SB Brasil 2010- inquérito epidemiológico, cuja seleção dos participantes foi feita por meio de amostra probabilística por conglomerados, o
qual investigou aspectos das condições de saúde bucal da população brasileira. Dentre as faixas etárias investigadas, as aqui estudadas
serão as de 35 a 44 anos e de 65 a 74 anos. Os desfechos avaliados serão o uso e a necessidade de prótese dentária (superior e/ou
inferior). Como variáveis de exposição serão utilizadas as variáveis sócio-demográficas obtidas neste levantamento. Os dados serão
submetidos à análise descritiva. Para verificação das variáveis associadas ao uso e necessidade de prótese dentária serão utilizados
modelos de análise multivariável.
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Resultados esperados:
Pessoas com baixa renda familiar, baixo grau de escolaridade e com menor utilização de serviços odontológicos são mais suscetíveis a
ocorrência de cárie e perda dentária, consequentemente, apresentam maior necessidade de prótese dentária.
O estado do Rio Grande do Sul apresenta alta prevalência de necessidade de prótese dentária por não possuir número suficiente de
centros de especialidades, da política Brasil Sorridente, com Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, que cubra a demanda de
reabilitações protéticas necessárias.
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ANEXO D – TERMO DE COMPROMISSO PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS
DO PROJETO SBBRASIL 2010.
Termo de Compromisso
Declaro que, ao ter acesso aos microdados do Projeto SBBrasil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde
Bucal, farei uso do mesmo unicamente para fins de pesquisa e produção do conhecimento. Estou
ciente que esta é uma base pública produzida com recursos públicos e que deve, prioritariamente,
gerar conhecimento e tecnologia voltados para o crescimento e a consolidação do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Assumo o compromisso, junto ao Ministério da Saúde de (a) citar a fonte dos dados em toda e
qualquer publicação dela decorrente; (b) incluir o Ministério da Saúde na seção de agradecimentos
das publicações e (c) enviar cópia do relatório de pesquisa e/ou artigo publicado com os resultados
decorrentes do uso do banco de dados.

Pelotas
19/08/2012
Flávio
Fernando
Demarco

Assinatura
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ANEXO E- critérios da OMS para uso de prótese
dentária
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ANEXO F- critérios da OMS para necessidade de prótese dentária

