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resumo: 
Introdução: Na prática da clínica diária torna-se importante verificar a percepção da saúde bucal e 
geral que o idosos tem de si, associando esta informação à sua qualidade de vida relatada. O objetivo 
desta pesquisa foi verificar se havia relação entre autopercepção da saúde bucal percebida e a satisfação 
global com a vida em  17 mulheres acima de 60 anos que procuraram a Clínica de Prótese Total da 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba para fazerem novas próteses. Métodos: Utilizou-se o índice 
GOHAI (Índice de Determinação da Saúde Oral Geriátrica) que é composto de 12 perguntas que se 
distribuem em 3 domínios (físico, psicossocial e dor) com uma pontuação final que pode variar de 12 a 
36 e, posteriormente, classificou-se a qualidade da saúde bucal percebida em alta (acima de 34 pontos), 
baixa (abaixo de 30) e média entre esses valores. A Escala de Auto-Avaliação de Cantril foi usada para 
medir a satisfação global com a vida através da questão “Qual o valor que você dá à sua satisfação com 
a sua própria vida?”, com pontuação de 1 a 10, considerando-se acima de 6 como positiva. Resultados: 
A média de idade foi de 67,88 anos  sendo que 58,9% dessas mulheres pontuaram como baixa sua 
saúde bucal com uma média de 29,6 pontos e 70,6% das idosas classificaram como  alta e positiva sua 
satisfação global com a vida com uma média de 7,7 pontos. Conclusão: Os dados sugerem que, apesar 
dos idosos relatarem que a qualidade de sua saúde bucal estava insatisfatória, esta não interferiu na sua 
alta satisfação global com a vida.
descritores:		Auto-imagem - Satisfação do paciente  - Prótese Total - Saúde bucal

AbstrAct
Introduction: It is important to verify the perception of oral and general health-related quality of life 
during daily clinic practice. The aim of this study was to verify the relationship between oral health 
self-perception and general satisfaction of life among 17 women aged 60 years or older (mean age 67.9). 
Subjects sought prosthetic treatment at the Complete Denture Clinic of Piracicaba Dental School. 
Methods: GOHAI Index consisting of 12 questions on three different aspects (physical, psychosocial 
and pain) with a scale varying from 12 to 36 points was used to assess subjects’ oral health perception. 
Oral health self-perception was then classified as low (below 30 points), medium (between 30 and 
34), and high (higher than 34). QoL Cantril Ladder was used to measure life satisfaction through the 
question: “How satisfied are you with your own life?” Individuals should answer based on a numeric 
scale from 1 to 10, where a mark 6 or higher was considered positive. Results: Low oral health was ob-
served for 58.9% of the women assessed, with an average of 29.6 points, while 70.6% were classified as 
high oral health and reported positive quality of life with an average of 7.7 points. Conclusion: Results 
showed that subjects had great satisfaction with life although they reported dissatisfaction with oral 
health quality.
descriptors:	Self-concept - Patient satisfaction -  Denture, complete - Oral health
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introdução:
O Brasil possui 30 milhões de desdentados segundo 

dados do último levantamento Saúde Bucal Brasil do 
Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) esperava encontrar, em 2000, 50% das pessoas 
da faixa etária de 65 a 74 anos com 20 ou mais den-
tes na boca, mas o país alcançou o percentual de apenas 
10,23%.

O projeto SB 2003 apontou que 88,46% da popula-
ção idosa brasileira (65 a 74 anos) necessitam de algum 
tipo de prótese bucal, sendo que 39,96% necessitam de 
próteses totais. Os dados sugerem que, quanto mais se 
avança nas faixas etárias, maiores são os índices de pesso-
as desdentadas, associando-se o envelhecimento da po-
pulação brasileira com a necessidade do uso de próteses 
totais. Estudos de Geissler e Bates, em 1984, revelam 
que a perda progressiva dos elementos dentais e o uso de 
próteses totais acarretam  grandes prejuízos para a saúde 
do idoso, comprometendo sua capacidade de mastigação 
em até um sexto quando comparado àqueles com dentes 
naturais, podendo ocasionar também perda de apetite 
(Carlsson4, 1984), dificuldades na digestão, na fonação e 
levando a alterações comportamentais e sociais (Torres16, 
2 003). Desse modo, os idosos que fazem uso de próteses 
totais podem ter a saúde geral alterada e seus hábitos so-
ciais comprometidos, o que pode levá-los a uma seleção 
de alimentos e ao isolamento na hora das refeições, agra-
vando-se sua convivência e inclusão social.

Para se diagnosticar as principais necessidades bucais 
dos idosos torna-se necessário o conhecimento não só 
de suas necessidades objetivas (clínicas) mas também 
das subjetivas (relatadas). Para isso o idoso precisa ter a 
oportunidade de expressar seus sentimentos e suas neces-
sidades que, muitas vezes, ficam ocultas e reprimidas no 
cotidiano das avaliações objetivas da prática clínica.

Sem a avaliação subjetiva, o profissional de saúde não 
consegue diagnosticar de maneira global a saúde dos seus 
pacientes e suas necessidades prioritárias, impossibilitan-
do-se de proporcionar aos seus pacientes idosos uma me-
lhor satisfação com a vida.

A satisfação com a vida que os idosos buscam faz par-
te de um universo mais amplo que é a Qualidade de Vida 
(Lawton8 , 1983), construto em que o foco recai sobre a 
avaliação que cada um faz de sua vida, segundo seus pró-
prios critérios de percepção da saúde e do meio em que 
vive. Essa avaliação pessoal é diretamente influenciada 
por razões sociais, econômicas e psicológicas, que só po-

dem ser explicadas e compreendidas quando os pacientes 
são ouvidos e quando os seus auto-diagnósticos e as suas 
opiniões são levados em consideração.

Na última década, as pesquisas para avaliar a saúde 
dos idosos têm sugerido a utilização de várias medidas 
de autopercepção da satisfação com a vida, como as es-
calas de Gurin (Gurin6, 1960), a Escala de Auto-ava-
liação (Cantril3, 1963), a Escala de Equilíbrio Afetivo 
(Bradburn2, 1969) e também medidas de autopercepção 
da saúde bucal subjetivas como os de Impactos Odon-
tológicos na Vida Diária (Leão e Scheiham9, 1996), a 
Medição da Saúde Bucal Relacionada à Qualidade de 
Vida (Kressin7,1997), o Perfil do Impacto Odontológi-
co, (Strauss15,1997), o Índice de Determinação da Saúde 
Bucal Geriátrica (Atchison e Dolan1,1990). Essas escalas 
de medidas subjetivas são alguns dos métodos relevan-
tes de se quantificar a qualidade de vida e a saúde bucal 
percebida.

Assim, a saúde subjetiva passa a ser, portanto, impor-
tante não só no diagnóstico e tratamento das necessida-
des dos idosos, mas, também, contribui para se elaborar 
planos educacionais, sociais e preventivos. 

O objetivo do presente estudo é buscarb a relação 
entre a autopercepção da saúde bucal percebida e a satis-
fação global com a vida. 

método
Na realização desta pesquisa foram entrevistadas to-

das as mulheres com idade acima de 60 anos que com-
pareceram à Clínica de Prótese Total da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba - FOP – Unicamp, no perío-
do de Fevereiro a Junho de 2004 para trocar suas próte-
ses totais superiores e inferiores. Em se tratando de um 
estudo que envolveu seres humanos, este foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria 
Universidade (protocolo 098/2003).

Foram aplicados os seguintes questionários:
•  Ficha sócio-econômica adaptada do projeto SB 2000 

(Condições de Saúde Bucal da População Brasileira, 
2000), contendo perguntas sobre a quantidade de 
pessoas que moram na casa, o grau de escolaridade, 
a renda pessoal e familiar e o número de quartos.

•  Pergunta única de autopercepção de como a pa-
ciente classificaria seu atual estado de saúde bucal, 
dividido em: não sabe, péssima, ruim, regular, boa 
e ótima.

•  O índice GOHAI (Índice de Determinação da Saú-
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de Oral Geriátrica) Atchison e Dolan1 (1990), que 
é composto de 12 perguntas com uma pontuação 
de 12 a 36 pontos distribuídos em 3 domínios (físi-
co, psicossocial e dor). Os resultados foram dividi-
dos em: Alta de 34 a 36 pontos, Moderado de 31 a 
33 pontos e Baixo de 30 até 12 pontos.

•  A Escala de Autoavaliação de Cantril3 (1967) adap-
tada por Néri12 (2002), que mede a satisfação global 
com a vida, composta de uma questão com pontua-
ção de 1 a 10, em formato de escada crescente onde 
na base está a pior vida e no topo a melhor vida.

Os questionários foram aplicados de forma individu-
al pelo pesquisador em uma sala reservada, fora da clíni-
ca odontológica. Foi dada total privacidade às mulheres 
para responder às perguntas feitas pelo entrevistador e 
não havia tempo limite para as respostas.

Os dados foram digitados no programa EXCEL, e 
estatisticamente descritos.

resultAdos:
As mulheres que foram entrevistadas estavam com 

idade entre 60 a 80 anos, com uma média de 67,88 
anos. O resultado sócio-econômico revelou uma popu-
lação com renda média mensal individual de R$263,00 
e familiar de R$720,00, pouca escolaridade (2,7 anos de 
estudo), com um número médio de 4 pessoas por resi-
dência e que possuem em cada casa uma média de  dois 
quartos.

Quando analisada a autopercepção da saúde bucal ti-
vemos: 18% ruim, 35% regular, 41% boa e 6% ótima. 

Na avaliação da saúde bucal geriátrica percebida 
usando-se o índice do GOHAI, a pontuação encontrada 

Quadro I -  Número e percentual de cada domínio do GOHAI (n =17) e média da Satisfação Global com a Vida das idosos da clínica 
de prótese total da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba-SP, 2004

Perguntas do GOHAI Distribuição
Domínio Físico Sempre  Satisfação  Às Vezes Satisfação  Nunca  Satisfação
 1-  Limitou o tipo ou quantidade de alimen-

tos? 1 (5,9%) 7 8 (47,0%) 7,6 8 (47,0%) 7,8

 2-  Teve problemas mordendo ou mastigando 
alimentos como carne sólida ou maçã? 3 (17,6%) 7 10 

(58,8%) 8,4 4 (23,5%) 6,5

 3- Foi capaz de engolir confortavelmente? 16 (94,1%) 7,6 1 (5,9%) 10 0 (0%) 0
 4-  Suas próteses (ou a falta delas) o impediram 

de falar da maneira como queria? 2 (11,8%) 6 3 (17,6%) 7 12 (70,6%) 8,2

 5-  Foi capaz de comer alimentos sem sentir 
desconforto? 4 (23,5%) 9,7 7 (41,2%) 6,8 6 (35,3%) 7,3

Domínio Psicossocial 
 6-  Limitou seus contatos com outras pessoas 

devido às condições de seu sorriso (dentes)? 1 (5,9%) 4 3 (17,6%) 7,7 13 (76,5%) 8

 7-  Sentiu-se satisfeito com o aspecto de seu 
sorriso? 14 (82,3%) 7,8 3 (17,6%) 7,3 0 (0%) 0

 9- Peocupou-se com seu sorriso? 5 (29,4%) 7 2 (11,8%) 7,5 10 (58,8%) 8,1
10-  Sentiu-se incomodado/abalado ou nervoso 

devido a problemas com seu sorriso? 2 (11,8%) 4,4 2 (11,8%) 6,5 13 (76,5%) 8,4

Domínio Dor / Desconforto 
 8-  Usou medicamentos para aliviar dor ou 

desconforto relativos à boca? 0 (0%) 0 4 (23,5%) 7,7 13 (76,5%) 7,7

11-  Sentiu desconforto ao alimentar-se em 
frente a outras pessoas por causa de sua 
boca ou dentes?

7 (41,2%) 7,1 3 (17,6%) 8,3 7 (41,2%) 8

12-  Sentiu seus dentes ou gengivas sensíveis ao 
quente, ao frio ou ao doce? 1 (5,9%) 9 8 (47,0%) 8 8 (47,0%) 7,3
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foi que 17,6% (3) perceberam como qualidade de saúde 
bucal, 23,5% (4) como moderada qualidade de saúde 
bucal e 58,9% (10) como baixa qualidade de saúde bu-
cal. Apresentaram uma pontuação média de 29,6 e nesse 
valor a escala do GOHAI traduz que a autopercepção 
dessas mulheres é de que sua saúde bucal é ruim.

Os resultados do índice de satisfação global com a 
vida de Cantril foram 70,6% (12) pontuaram acima de 
7, e com uma média geral de 7,7 indicando uma grande 
satisfação global com a vida. 

Foram analisadas e comparadas as questões do GO-
HAI, divididas em domínios ( físico, psicossocial e dor) 
em relação à satisfação global com a vida conforme Qua-
dro I

discussão
A utilização de indicadores subjetivos na prática da 

clínica diária é mais uma ferramenta para se detectar as 
reais necessidades dos idosos, devendo ser usados para 
complementar as informações clínicas.

Dessa forma, a autoavaliação da saúde bucal e da sa-
tisfação global com a vida proporciona ao idoso a opor-
tunidade de expressar sua concepção pessoal da própria 
realidade e da sua saúde.

Os resultados encontrados nesta pesquisa são referen-
tes às pessoas estudadas, não podendo ser generalizados 
para toda a população idosa da cidade de Piracicaba, SP, 
sendo o tamanho desta amostra o fator limitante deste 
estudo.

A caracterização da amostra estudada revelou uma 
população idosa com mais de 60 anos e com poucos re-
cursos, não só financeiros, com uma média de R$263,00 
por mês, mas também de educação em torno de 2,7 
anos de escolaridade, o que segundo McGrath e Bedi10,11 
(1998),(1999) em um estudo realizado no Reino Unido 
com 454 idosos. Concluíram que fatores sócio-econô-
micos e as condições clínicas bucais refletem e afetam a 
qualidade de vida, mas o estudo de Silva14 (1999) com 
337 idosos da cidade de Araraquara, SP demonstrou que 
as condições clínicas tiveram pouca influência na auto-
percepção da saúde bucal e que mesmo pacientes com as 
piores condições clínicas tinham alta pontuação na sua 
autopercepção da saúde bucal. Ser desdentado é uma das 
piores situações e mesmo assim os resultados desta amos-
tra de desdentadas demonstra que 47% das entrevistadas 
classificaram sua autopercepção da saúde bucal como 
boa e ótima, talvez porque estejam reabilitadas, fazendo 

o uso das próteses totais. Entretanto, deve ser lembrado 
que essas mulheres procuraram o serviço da FOP para 
substituição das próteses. 

Os resultados deste estudo são concordantes com  os 
de Silva14 (1999), como também com os encontrados no 
Projeto SB Brasil, no qual a população brasileira entre 65 
a 75 anos de idade pontuaram com 50,25 % como boa 
ou ótima a saúde bucal no ano de 2003.

Quando comparada a média dos índices do GO-
HAI (29,52) com a média da escala de autoavaliação de 
Cantril3 (7,7), encontrou-se uma baixa pontuação no 
GOHAI mas bom resultado para o índice de satisfação 
global com a vida. Assim, apesar de 47% das idosas deste 
estudo perceberem sua saúde bucal como boa ou ótima, 
ao relatarem a qualidade de saúde bucal pelos domínios 
( físico, psicossocial e de dor), obtiveram-se relatos de 
insatisfação.

 Esses resultados foram semelhantes aos que Silva13 
(2003) relata sobre pacientes na clínica de Prótese da 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba FOP – UNI-
CAMP, que pontuaram baixo no GOHAI mas alto na 
autopercepção da saúde bucal. Talvez porque com uma 
questão apenas não se consiga identificar as reais neces-
sidades dessas pessoas ou mesmo que essa única questão 
seja a que se aproxime da realidade, pois coincide com o 
resultado da satisfação global com a vida. Pois, quando  
se comparou a satisfação global com a vida e os índice do 
GOHAI, obteve-se um resultado baixo no GOHAI, mas 
a satisfação global com a vida foi alta. A autopercepção 
da saúde bucal não estava relacionada com as condições 
clínicas, mas sim a um indicador subjetivo de qualidade 
de vida.

Estes resultados foram diferentes do trabalho de Tor-
res16 (2003), no qual os pacientes apresentaram alta pon-
tuação no GOHAI e na satisfação global com a vida. As 
diferenças desses resultados podem ter ocorrido porque 
Torres não avaliou somente pacientes edêntulos.

É importante ressaltar que, apesar desses testes não 
avaliarem questões religiosas, ficou evidente durante as 
entrevistas que pacientes que descreviam uma alta satis-
fação com a vida sempre acabavam relatando uma for-
te envolvimento religioso que dava um suporte e apoio 
para o enfrentamento das dificuldades da vida.

conclusão
Com base nos resultados deste grupo de mulheres 

idosas usuárias de próteses totais pode-se concluir que:
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Apesar da autopercepção de saúde bucal ter sido ava-
liada como baixa através do GOHAI, as idosas estavam 
satisfeitas com a vida, sendo que as mulheres que pontu-
aram mais alto na satisfação global com a vida classifica-
ram a sua saúde bucal como regular.

A satisfação global com a vida é provavelmente algo 
muito mais amplo e abrangente do que o resultado dos 
fatores de satisfação relacionados com a saúde bucal.

Procurar relações entre saúde bucal e saúde geral, 
através da autoavaliação em indivíduos idosos fornece 
informações e conhecimentos relevantes no relaciona-

mento entre os idosos e os profissionais para que possam 
assegurar no futuro melhores condições de tratamento, 
proporcionando a este grupo populacional um envelhe-
cimento com melhor qualidade de vida.
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