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RESUMO

Este Trabalho consiste em uma revisão de literatura sobre as alterações
fisiológicas inerentes ao envelhecimento, as doenças sistêmicas comuns aos idosos

e

quadro clinico que possa influenciar no planejamento, tratamento e manutenção da
reabilitação protética dental no paciente geriátrico.
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ABSTRACT

This paper consist of a literature revision about the inherent physiologics
alterations to the aging, the systemic diseases common to elderly patients and the clinical
state that can influence the planning, the treatment and maintenance of the prosthetic
rehabilitation in this patients.
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1 INTRO DUÇÃ O

0 papel da Odontologia geriátrica é o de promover a saúde bucal, realizar o devido
tratamento e a manutenção do sistema estomatognático dos idosos. Deve-se levar em conta
as condições médicas, sociais, e mentais relacionadas com o envelhecimento normal do
sistema.
Nas Ultimas décadas, com a melhoria das condições de saúde, acesso facilitado a
programas, queda da taxa de natalidade e mortalidade tanto nos países de terceiro mundo
como nos desenvolvidos, houve crescimento da população idosa. Este rápido crescimento
afetou a Odontologia fazendo com que se encontre alternativas no atendimento desse
público alvo, sendo necessário o aprimoramento no estudo do envelhecimento e no preparo
dos profissionais da Odontologia, em particular do protesista.
Pelo IBGE realizado ern 2003, observa-se na projeção da população idosa sobre a
população jovem, que a população de 0 a 4 anos em 2025 representará aproximadamente
10% do total da população geral reduzindo para 7% no ano de 2030. Enquanto que a
população de 70 anos ou mais passará de aproximadamente 4% em 2025 para 8% no de
2030 (IBGE, 2004).
A finalidade deste trabalho foi, através da revisão de literatura, relacionar as
alterações fisiológicas do envelhecimento, as doenças sistêmicas comuns aos idosos e o
quadro clinico geralmente encontrado nestes que possam influenciar no planejamento do
tratamento e na manutenção das próteses.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Considerações iniciais

0 tratamento de idosos não se diferencia muito do de adultos, mas é importante
saber como caracterizar as peculiaridades do organismo geriátrico, bem como, as
manifestações clinicas e suas respostas para os procedimentos instituídos (FRANKS;
HEDEGARD, 1973).
Segundo Fentom (1994), a substituição dos dentes perdidos é influenciada pelas
condições de saúde geral do idoso, tecidos dentais, condições financeiras e acesso ao
cirurgião-dentista, representando a PPR um tratamento mais versátil, econômico e menos
invasivo.
Apesar dos aspectos técnicos do cuidado odontológico para pessoas idosas serem
semelhantes aqueles das mais jovens, as decisões de como se constitui um cuidado
adequado podem ser modificadas por uma variedade de alterações associadas

e

relacionadas à idade, bem como por uma maior freqüência de doenças sistêmicas e o uso
de medicação (ETTINGER, 1997).
Os autores Manetta; Brunetti; Montenegro (1998) mediante uma revisão da
literatura relacionaram o papel da Odontologia e o aumento do número de idosos em
decorrência ao crescimento desta população. Enfatizaram a necessidade do preparo
profissional odontológico para maior segurança no atendimento.
0 objetivo da Odontologia geriátrica é habilitar profissionais para reconhecer e
auxiliar as dificuldades do idoso. Para um tratamento de sucesso o cirurgião-dentista
deveria adotar urna atitude humana, desenvolvendo um melhor relacionamento
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entendimento das habilidades e atitudes do idoso, entender seus problemas dentais e os
considerar quanto As diferenças de outros grupos (PINELLI et al., 1998).
Considerando-se importância da função mastigat6ria, somada ao grande número de
idosos com ausência de elementos dentários, torna-se evidente a necessidade de confecção
de próteses dentárias para este grupo da população. 0 sistema mastigat6rio destes
pacientes sofre uma diminuição na sua capacidade de resposta As agressões, o que acentua
a necessidade de confecção de próteses que respeitem todos os componentes do sistema
estomatognático (MARCHINE, 1999).
Saliba et al. (1999) verificaram, por meio de um questionário, a saúde bucal e as
expectativas dos idosos em relação aos serviços odontológicos prestados. A pesquisa
demonstrou que 50% usam algum tipo de prótese, e dos desdentados totais, 53,3%
manifestaram necessidade de fazer uso de prótese; 36,6% dos idosos não estavam
satisfeitos com seu estado de saúde bucal e 67% gostariam de receber algum tipo de
tratamento. Pelo estudo ficou demonstrado que a população idosa é capaz de avaliar suas
necessidades e problemas. Porém, falta uma política de saúde direcionada a esta faixa
etária.

2.2 Alterações do envelhecimento e doenças sistêmicas

Persson et al, (1992) descrevam o estado da dentição da saúde oral em um grupo de
30 pacientes com doença de Parkinson, sendo 13 mulheres e 17 homens com 73 anos.
Foram examinados no Departamento de Geriatria do Hospital Vasa, Gutenberg, Suíça,
sendo submetidos a exames médico e dental. No exame medico, os sintomas de Parkinson
"hipokinesia" mandibular e tremor eram registrados em diferentes partes do corpo de
acordo com uma escala de 4 itens: 0- sem sintomas, 1- sintoma leve, 2- sintoma
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intermediário, 3- sintoma severo. A avaliação odontológica consistiu de um exame clinico
e de uma entrevista. O questionário incluiu o próprio acesso a sua saúde dental, habilidade
na escovação, necessidade de tratamento dental, sintomas dos dentes e maxilares, boca
seca e freqüência de cuidado dental. Pacientes usando PPR foram questionados sobre seus
hábitos em relação As próteses. Foi usado o Dentobuff0 para determinar a capacidade
tampão da saliva. 0 dados dos pacientes com Parkinson foi comparado com o grupo de
controle, consistido de uma população geriátrica de 70 anos. Os resultados sugeriram que o
fluxo salivar poderia ser influenciado pela farmacologia, no entanto o tratamento
antiparkinson depende do estágio da doença e neste estudo não foi possível separar a
influência das terapias de drogas da severidade da doença; as dificuldades em realizar
higiene bucal foram relacionadas à dificuldade motora a respeito da coordenação motora
mas não ao tremor, que é um sintoma também influenciado por fatores psicológicos como
nervosismo e stress. Pacientes com sintomas "on-off", que vão e vem, podem necessitar de
cuidados durante o período em que os sintomas estão presentes. Habilidade de realizar
movimentos de elevação da lingua e da musculatura circundante pode ser de importância e
ter um papel na manutenção da higiene oral. Concluiu-se que pacientes com Parkinson
tinham a saúde oral tão boa quanto a população geral. Entretanto uma diminuição do fluxo
salivar foi observada com a severidade da doença, o que poderia possibilitar o risco no
desenvolvimento de periodontite e
Muitas pessoas idosas têm dificuldade em segurar a escova de dentes firmemente
pela redução da força muscular em suas mãos e dedos. Em um levantamento realizado por
Paunovich (1994) entre indivíduos os quais mantinham sua própria higiene bucal, 45%
demonstraram força inadequada para segurar a escova de dentes. Em alguns casos, um
dispositivo em resina acrílica acoplado à escova, permitiu os usuários segurar a escova
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firmemente, facilitando a higiene dos dentes e das dentaduras, e tornando a pessoa
independente de terceiros para esta função básica.
De acordo com Hildebrant et al. (1995), idosos com estilo de vida independente são
significantemente mais saudáveis do que aqueles hospitalizados ou em companhia de
enfermeiros em casa, e a qualidade da sua dentição é melhor. A preservação dos dentes
naturais pode atrasar ou prevenir os efeitos negativos na saúde geral pelo aumento do
número de unidades funcionais.

A

medida que a idade avança, as células perdem sua nutrição ótima e a vitalidade

das células jovens. Mesmo que a adaptação das próteses seja boa, a resistência do tecido
diminui facilitando a freqüência de inflamações, inclusive de lesões ulceradas. Oitenta por
cento das mulheres pós-menopdusicas queixam-se de gustação anormal e sensações de
queimações na boca durante o período dos calores. Os problemas são causados por níveis
baixos de estrógenos e, também, possivelmente pelas deficiências do complexo vitaminico
B. Os idosos não estão conscientes destas mudanças e, portanto, culpam as suas próteses
por esta ocorrência. Nos pacientes edêntulos a lingua aumenta de tamanho, podendo
determinar efeitos negativos para o tratamento protético. Os músculos faciais se encolhem
e ficam desbalanceados. Reabilitar estes músculos flácidos torna-se difícil para os idosos,
especialmente nos casos de instalação da nova prótese (WINKLER et al., 1998).
Pinelli et al. (1998) verificaram que a artrite psoriase tem sido associada com outros
fatores, dos quais, alterações fisicas e sociais têm sido causa de enorme desconforto para
estes pacientes e insatisfação com sua higiene bucal. Descreveram um caso clinico de urna
paciente com 76 anos portadora de artrite, como conseqüência tinha dificuldade em segurar
a escova de dentes, sendo a causa dos dentes perdidos. 0 tratamento proposto foi a
recuperação da dimensão vertical e confecção de 2 PPRs. A PPR inferior, foi obtida
usando uma malha em lugar da placa lingual na forma de armação de cromo-cobalto com a
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extensão em direção a sela, e 0,8mm de grampo fundido foram usados no lugar de grampos
de retenção para facilitar a remoção e inserção pelo paciente em conjunto com a terapia
periodontal. Para a manutenção foi criado um dispositivo de resina acrilica acoplado a
escova de dentes, a partir da moldagem da mão do paciente dando maior segurança.
Elias (1999) descreveu as manifestações bucais relacionadas ao avanço da idade.
Em urn ser vivo complexo como o ser humano, o envelhecimento celular, diminuição do
volume plasmático e massa muscular, alteram o aspecto psicológico e morfológico com
repercussão na cavidade bucal.
0 trabalho realizado por Oliveira et al. (2002) determinou o perfil do paciente
odontogeridtrico da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo,
através de exame e questionário. Encontraram 48,94% dos pacientes com alguma doença
cardiovascular, o que limitou o uso de anestésico local com epinefrina; 17,2% portadores
de diabete; 61,70% com queixa de ansiedade e 36,17% com depressão. Concluíam que os
Cirurgiões-dentistas devem estar atentos às doenças, medicações, alterações bucais e
complicações sistêmicas da população idosa, reavaliando condutas e procedimentos, sendo
por vezes, necessário entrar em contato com os médicos dos pacientes.
Raros são, em nosso meio, os idosos que apresentam condições de saúde geral e
bucal tal que podem ser atendidos pelo odontológo como um paciente adulto jovem. Mais
freqüentemente deparamo-nos com as pessoas que apresentam uma série de patologias
sistêmicas somadas ao precário estado de saúde bucal. Na anamnese dos idosos, deve-se
determinar patologias sistêmicas, hipertensão, diabetes, a ingestão de múltiplos
medicamentos, as deficiências motoras, visuais e auditivas, os quadros de confusão mental
e de depressão, cardiopatias, sintomas de desordens crânio-mandibulares, queixa principal
e história odontológica (MARCHINE, 2002).
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Segundo Boraks (2002) um paciente diabético não controlado pode ter os tecidos
bucais edemaciados. Ao moldar um diabético para a confecção de uma prótese total, se
está trabalhando sobre uma mucosa modificada pela alteração do teor hídrico, o paciente
que estaria com a glicemia em níveis mais baixos, estará certamente com sua prótese mal
adaptada, por melhores que tenham sido os passos para sua confecção.
Os idosos precisam de um canal de comunicação diferenciado. Deve-se falar mais
alto, pausadamente e de frente para ele. As informações devem ser curtas e claras. Se
necessário devem ser repetidas por várias vezes. Os impressos devem ter letras grandes.
Questões como medicamentos em uso, capacidade cognitiva, destreza, movimentos e
coordenação devem ser levados em consideração. As informações devem ser bem
compreendidas para que a limpeza seja efetiva (CARVALHO, CORMACK, 2003).
Na abordagem desta faixa etária, o clinico tenderá a habilidades que facilitem o
contato e, por conseguinte, a execução de suas funções, ao mesmo tempo em que se
reforcem o vinculo profissional/paciente. 0 profissional necessita de sensibilidade para
lidar com situações como variações de reações psicológicas: de realistas a inconformados,
desgosto que possam ter com o fator estético, quadros de depressão, atitude conservadora
em relação aos métodos novos, institucionalizados, e dependentes. Quadros mais sérios,
como a doença de Alzhaimer, responsável por 60% dos casos de demência senil, exige
alteração radical nos procedimentos da família para lidar com o problema da custódia do
enfermo (FAJARDO, GRECCO, 2003).

2.3 Alterações bucais

Massler (1985) descreveu os nutrientes que afetam diretamente os tecidos bucais e,
assim, o sucesso das próteses. Aconselhou ao dentista que inspecione e, se possível, corrija
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a desidratação dos tecidos bucais antes de construir a prótese. Nos idosos, os insucessos
são na maioria dos casos, conseqüências de alterações teciduais e não da técnica
inadequada, sendo estas deficiências mais comuns no grupo de pessoas mais velhas.
Pacientes com a boca seca (falta de saliva), tecidos queimados (lingua) e friáveis (mucosa
vestibular e lingual) dificilmente suportarão uma prótese. As drogas ingeridas pelos mais
velhos, tais como, tranqüilizantes, contribuem para secar a boca. Em caso de xerostomia
grave, deve-se lubrificar a boca com saliva artificial. A xerostomia causa a perda do
paladar, a qual é atribuída A degeneração dos botões gustativos. 0 paladar em relação ao
sal e o açúcar desaparece primeiro. Assim, considerações sobre nutrição dos tecidos bucais
tornam-se um aspecto importante da capacidade do paciente de tolerar um objeto estranho
na boca.
Niedermeier e Kramer (1992) relacionaram a taxa de fluxo da secreção salivar e a
retenção da prótese total, considerando dois tipos de glândulas salivares; a par6tida e a
palatal em 86 pacientes. Os resultados encontrados demonstraram que: a)

o índice de

secreção e a retenção da prótese não se relacionaram com a idade ou sexo dos pacientes
estudados; b)o índice de fluxo da glândula palatal se relaciona estreitamente com a
retenção da prótese total superior ou inferior; c) o maior índice de fluxo da saliva da
glândula palatal foi associado com o máximo de retenção da prótese durante um período de
40 a 80 min após estimulação medicamentosa da secreção salivar; d) a secreção da
glândula acessória contribui 7% a 30% no volume total de toda a saliva estimulada; e) as
variáveis da prótese, como condições do rebordo residual e mucosa não influenciaram
estatisticamente, na relação entre índice de fluxo e retenção da prótese. O índice de fluxo
da glândula parótida não encontrou relação com prótese total superior ou inferior.
Concluíram que as glândulas acessórias são importantes para a retenção da prótese e a
hiposecreção da glândula salivar acessória está associada h queixa de boca seca e sensação
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de queimação da mucosa, especialmente com uso de prótese total. Além disso, a glândula
salivar tem sido responsável pelo aumento da tolerância da mucosa contra injúrias
mecânicas, medicamentosas, alérgicas e biológicas.
A ausência de dentes é comum em pacientes idosos. Reabsorções alveolares sob
próteses mal ajustadas também são freqüentes. Estas situações podem provocar a perda da
dimenção vertical e conseqüentemente sobremordida, o que pode desencadear contração
muscular. 0 espasmo dos músculos mastigadores pode provocar dor e desconforto. Pelo
mesmo motivo, repercussão como cefaléias, dores, zumbidos no ouvido e perda de audição
são situações bastante comuns. A ATM e os músculos da mastigação exigem tempo para
se ajustar à correção da dimensão vertical. Os dentistas permitem uma acomodação dos
tecidos levantando gradualmente as velhas próteses dentárias na altura (dimensão vertical),
diminuindo assim, as queixas de muitas dores na adaptação da nova prótese dentária
(BECKER; PEREIRA; PEREIRA, 2001).
Devido ao uso de diversos fármacos, pode ocorrer xerostomia em graus variados, o
que dificulta a deglutição e posterior digestão dos alimentos ingeridos. Na mucosa bucal do
idoso é comum ardência, queimação, e dores. As alterações sensitivas e gustativas
prejudicam a alimentação. Com a perda e abrasão dos dentes ocorre alteração da dimensão
vertical, provocando quelite angular e aproximação do ápice nasal ao mento. 0 rebordo
alveolar diminui em altura e espessura, expondo raizes dentárias e dificultando a instalação
das próteses. Os implantes não encontrarão quantidade suficiente de osso de suporte, assim
como a osseointegração e reparação óssea são mais lentas devido a suscetibilidade do
idoso 6. infecção (BORAKS, 2002).
Por intermédio de exames radiográficos, observa-se que a câmara pulpar dos idosos
encontra-se diminuída pela formação de dentina secundária, dificultando sua localização
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em tratamentos endodemticos, mas possibilitando a utilização de meios auxiliares de
retenção em preparos para prótese fixa (MARCHINE, 2002).

2.4 Problemas e patologias bucais

Uma descoberta interessante tem sido a estrita relação entre a ausência dental e o
envelhecimento funcional. Foi realizado um estudo de acompanhamento de idosos, com 70
anos, baseado em três grupos. Foi avaliada a deterioração dental e diminuição da função
dental. Este enfraquecimento estava associado a uma menor capacidade cognitiva, visual,
auditiva, volume pulmonar cardíaco, perda mineral, óssea bem como ao menor cuidado
com a própria saúde. Demonstrando que esses fatores estavam mais relacionados com
estado bucal do que a fatores sócio-econômicos, ao fumo e a maioria das doenças
incapacitantes. A taxa de sobrevivência entre 70 — 79 anos de idade foi maior entre homens
desdentados. Uma interpretação destas descobertas é que a perda dos dentes e o aumento
do desarranjo da função dental podem ser parte no envelhecimento, e não somente
governado por fatores sócio-econômicos e saúde dental da região. (CARLSSON;
KAYSER, 1997 apud OSTENBERG et al, 1990).
Elias (1999) ao descrever as manifestações bucais relacionadas ao avanço da idade
apresentou os sintomas clínicos comuns aos idosos tais como perda dos dentes, doença
periodontal avançada, presença de próteses e neoplasias.Também

abordou outras

patologias geriátricas, como atrição, abrasão, hiperplasia fibrosa inflamatória, úlcera
traumática, cárie, candidiase, quelite angular, câncer bucal, osteoporose, e comentou as
pressões excessivas e retenções causadas por aparelhos protéticos podem produzir na
região submucosa uma destruição das fibras conjuntivas acompanhadas de fenômenos
inflamatórios, havendo uma hiperplasia reacional (hiperplasia fibrosa inflamatória). Por
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muitas vezes a úlcera traumática é conseqüência da adaptação da prótese removível, no
período de dias a semanas, trauma mecânico e, As vezes, químico (reembasamento).
Catovic; Jerolimov; Catic (2000) investigaram o grau de dentes perdidos, o estado
das próteses existentes e a necessidade de substituição destas em um grupo de 120 idosos
por examinadores treinados, os quais avaliaram o estado dental e a anamnese. Para
avaliação do estado das próteses dois indices foram usados: o índice de Karlsson para
coroas e pontes e o índice modificado de Nevalai Nen para as próteses totais. Os dentes
mais encontrados em ambas as arcadas foram os caninos inferiores, e aqueles mais
comumente perdidos foram os primeiros molares inferiores. De acordo com o índice de
Karlsson as próteses mostraram melhores condições do que as coroas. Para as próteses
totais, as inferiores apresentam melhor estabilidade em relação as superiores, porém,
quando avaliada a retenção os resultados se invertem.
As Ulceras que ocorrem na mucosa bucal podem também ser originárias de
traumatismo mecânico. Sao semelhantes As aftas, porém mais profundas, extensas, de
bordas irregulares e em geral provocadas por mordida ou por injúria de arestas cortantes de
dentes fraturados ou próteses mal adaptadas. De uma maneira geral, as próteses mal
adaptadas podem funcionar como agente traumático, por meio do qual se desenvolve uma
hiperplasia fibrosa inflamatória (BORAKS, 2002).

2.5 Planejamento e tratamento em prótese dentária

A melhoria significativa na Odontologia Preventiva contribuiu para o aumento da
possibilidade de manutenção do dente nas idades avançadas e no uso dos dentes naturais
como retentores para próteses parciais fisicas ou removíveis. 0 conceito de um arco dental
reduzido (pré-molar a pré-molar) parece ser um enfoque realista quando os níveis de cáries
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são altos e os recursos limitados. 0 objetivo de manutenção de 20 dentes funcionais não
exigindo prótese não foi uma conquista absoluta, mais de preferencia um marco importante
na estrada da manutenção de todos os dentes naturais nas próximas gerações
(CARLSSON; KAYSER, 1997).
0 mais comum efeito colateral das muitas drogas usadas pelos idosos

é a

hiposalivação, que aumenta o risco de cárie e doença periodontal e em casos graves pode
afetar a capacidade do paciente poder usar próteses. A higiene bucal deve ser
cuidadosamente avaliada, e se o paciente não pode manter a higiene oral por si e nenhuma
outra colaboração pode ser identificada, então o prognóstico para a dentição remanescente
é ruim e reconstruções protéticas extensas podem não ser a melhor opção ao paciente. Um
grupo de novos consumidores está emergindo e podem ser caracterizados por seu maior
estado educacional, maiores pagamentos de imposto de renda e a retenção de ao menos
alguns dentes naturais. Estes não aceitarão mais as soluções simples do passado, como a
extração de seus dentes naturais remanescentes e a construção de uma prótese total.
Entretanto, os problemas odontológicos destes pacientes são geralmente complicados pela
presença de doenças crônicas sistêmicas características da idade avançada e suas diversas
fármaco-terapias. As P.P.Rs devem ser fácil de inserir e remover, os grampos devem ser
resistentes para que não se quebrem por um uso inadequados, e locais para a colocação dos
dedos e instrumentos específicos podem ser necessários para facilitar a remoção. Deve-se
evitar PPRs de extremidades livre, mesmo quando salvar um dente de prognóstico ruim
seja necessário. Se o dente tem mobilidade, seccione-o e utilize-o como suporte para uma
sobredentadura (ETTINGER, 1997).
De acordo com Johnson e Straton (1988), as condições normais de envelhecimento
e os estados de doença na mucosa bucal têm um efeito nas técnicas protéticas. A mucosa
resiliente reduzida prolonga o tempo necessário para a recuperação tecidual seguindo o uso
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da prótese. Períodos de condicionamento tecidual devem ser estendidos e o número de
horas sem usar a prótese antes das moldagens finais deve ser aumentado. A perda da
elasticidade tecidual aumenta amplamente a probabilidade de sobreestender os moldes
finais. Portanto, as moldagens devem ser feitas com um material de escoamento fácil em
uma moldeira individual. A posição dental e os contornos da base devem suportar
adequadamente os contornos faciais. A ocorrência freqüente de coroas clinicas longas e
suporte periodontal reduzido são considerações importantes no planejamento de próteses
parciais removíveis para o paciente idoso. 0 indivíduo pode ter problemas para realizar
movimentos precisos e freqüentemente não pode manter uma posição mandibular desejada
enquanto o material de registro é fixado. Assim, movimentos requeridos devem ser
ensaiados várias vezes e as relações mandibulares devem ser registradas com materiais de
tempo rápido. Materiais de moldagem de gesso solúvel devem ser evitados em indivíduos
com xerostomia. 0 gesso absorve a umidade e contribui para a adstringência adicional dos
tecidos. Materiais de óxido de zinco e eugenol também devem ser usados com discrição,
pois tendem a aderir A. mucosa seca, e o eugenol é mais apto a irritar o tecido ressecado.
Pacientes com xerostomia severa podem achar o uso de próteses quase impossível.
Winkler et al, (1998) demonstraram um caso onde cinco implantes endo- ósseos que
estavam integrados satisfatoriamente e reabilitados através de uma prótese híbrida
fracassaram aproximadamente seis meses depois de iniciada a terapia com difosfato para o
tratamento de osteoporose. 0 tratamento através de implante em pacientes geriátricos
apresenta problemas diferentes aos observados em pacientes jovens. Um tecido bucal não
saudável, com deficiência nutricional não oferece boa base para um tratamento satisfatório
com implantes, mesmo que o procedimento tenha sido o mais cuidadoso possível. Os
tecidos bucais, assim com os tecidos das demais regiões do organismo, sofrem mudanças
significativas à medida que a pessoa envelhece. Os dentes se desgastam dependendo do
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tipo de oclusão, do padrão e da resistência muscular e principalmente pelo grau de
abrasividade da dieta do paciente (embora este fator seja baixo nos idosos). Os efeitos da
osteoporose sobre o osso alveolar, mandíbula e maxila é igual em outros componentes do
sistema esquelético. Estes transtornos devem ser considerados nos casos de perda
excessiva de implantes.
Manetta; Brunetti; Montenegro (1998) definiram que o planejamento protético
poderá ser fixo ou removível necessitando, este último, menor tempo clinico

e

procedimentos menos invasivos, grande facilidade para a higienização do aparelho parcial
fixo e escovação dos remanescentes dentários. Analisando a recidiva de cárie de dentes
com coroas unitárias em pacientes idosos, verificaram que se estes elementos unitários
estiverem com as margens cervicais bem adaptadas, e se apresentarem fácil acesso e visão
ao tratamento da cárie, seguramente a coroa instalada anteriormente permanecerá, desde
que seja possível a remoção do tecido cariado sem comprometer a adaptação destes
elementos unitários.
As alterações teciduais do envelhecimento, tais como, como espessura reduzida da
mucosa e degeneração do tecido muscular, requerem maior atenção a adaptação das
próteses aos tecidos com os quais manterão contato. A importância da correta extensão da
prótese mandibular para a retenção e estabilidade da mesma, principalmente em pacientes
que a usarão pela primeira vez. Em pacientes que usam prótese há mais tempo, a
reabsorção óssea alveolar é o maior desafio. Aqueles que ainda possuem dentes naturais,
mas cuja perda é inevitável, melhor realizar próteses totais imediatas. Nos casos em que a
possibilidade da manutenção de elementos dentários permitam a confecção de
overdentures, este deve ser o tratamento escolhido, pois diminuem a magnitude da
reabsorção óssea, além de incrementar a retenção da prótese inferior. Na confecção de
PPRs, em pacientes com dificuldades motoras recomenda-se a colocação de dispositivos
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para facilitar a remoção e inserção destas. Nas PFs, pinos pré-fabricados e rosquedveis
devem ser evitados, pois trazem maior risco de fraturas aos dentes idosos que aos dentes
jovens, pois, estes últimos, são mais resilientes que os primeiros; e a diminuição da câmera
pulpar permite o uso de meios de retenção mecânica como caixas e canaletas. Devido a
maior fragilidade dos tecidos gengivais, é de grande importância o correto contorno e
qualidade marginal também das próteses provisórias, quanto a estética, sendo que
presença de colorações alaranjadas nas áreas cervicais requer uma personalização
adequada da cor. 0 uso de implantes poderia ser comprometido por fatores gerais
relacionados a idade, levando a um maior índice de fracasso (MARCHINE, 1999).
De acordo com Marchine (2000), tratamentos que envolvam procedimentos
cirúrgicos extensos (como enxertos ósseos conjugados e a colocação de implantes
osseointegrados) devem ser muito bem planejado, ponderando com atenção as demais
alternativas possíveis. Quando definida a opção por esse tipo de terapia, esta deve ser
preferivelmente estabelecida mantendo contato direto com a equipe médica que assiste o
paciente. Normalmente há necessidade de confecção de próteses, podendo ser próteses
totais mucossuportadas ou implanto-retidas, overdentures sobre dentes remanescentes,
próteses parciais removíveis, fixas convencionais, implanto-suportadas, ou ambas. 0
tratamento destes pacientes deve buscar propiciar mastigação eficaz, facilitar
procedimentos de higiene, e remoção e inserção das próteses. Próteses removíveis
apresentam vantagens quanto a este quesito, uma vez que podem ser higienizadas com
maior facilidade pelo paciente ou até pela equipe de apoio. Devido também A diminuição
da destreza manual em idosos, o uso de encaixes de precisão (attachments) deve ser
evitado, uma vez que exige maior habilidade para inserção e remoção das próteses.
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2.6 Manutenção

Uma vez proposto o tratamento, torna-se importante planejar a manutenção, dando
ênfase à técnica de higiene bucal e considerando as limitações do indivíduo, que
freqüentemente depende da ajuda de outros (PINELLI et al., 1998).
Manetta; Brunetti; Montenegro (1998) afirmaram que o idoso não tem habilidade
suficiente para manter uma boa higiene bucal, e que a placa dentária pode causar dano em
um período de 24 a 60 hs se não for eliminada. Ainda ressaltaram que este é o fator
principal para o sucesso ou falha do tratamento protético, seja ele fixo ou removível.
Fatores locais como a exposição da raiz por recessão gengival, dificuldade de
higienização, e fatores sistêmicos aumentam a incidência de cáries radiculares e recessão
gengival em idosos. Consultas semestrais para controle e higiene bucal são recomendações
fundamentais para a manutenção dos resultados obtidos pelo tratamento (MARCHINE,
2002).
Carvalho e Cormack (2003) realizaram um questionário sobre os métodos de
higienização com pacientes idosos da Clinica da Terceira Idade da Odontoclinica Central
da Marinha (COM), um total de 77 idosos, acima de 60 anos. Constatou-se que o cuidado
destes idosos com as próteses não é o ideal. Uma vez que o método mais empregado é o da
associação entre dentifrício e escova dental, pois 92,7% dos idosos entrevistados optam por
este procedimento, sugere-se que seja adotada uma substituição dos dentifrícios que estão
habitualmente utilizados por outros que incluam clorexidine a 2% em sua formulação.E
necessário, que sejam fornecidas mais informações por parte dos cirurgiões dentistas,
devendo-se treinar tanto o paciente idoso quanto a equipe auxiliar no tocante ao exercício e
pratica da higiena bucal e da prótese.
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Hong et al. (2003) avaliaram a eficácia de um verniz de fluoreto na proteção de
pilares de overdentures da desmineralização. Foi usado um modelo de cárie, in vitro. Os
dentes foram selecionados

e seccionados abaixo da junção esmalte-cemento

e

condicionados com ácido resistente, deixando uma janela acima da dentina cortada. Os
dentes foram imersos em várias soluções. Os 80 dentes foram divididos em 4 grupos de 20
amostras e receberam um tratamento para simular a remineralização e desmineralização.
Este estudo mostrou que grupos de tratamento com fluoretos tópicos foram
significativamente benéficos prevenindo a desmineralização em superficies de dentina.
Todos os grupos foram estatisticamente diferentes entre si (P ‹.001). A aplicação diária de
Karigel-N (59% de redução em profundidade liquida) demonstrou ser muito efetivo,
seguido do verniz fluoretado semanal (41% redução) e Karigel-N semanal (15% redução).
Se somente aplicações semanais são possíveis, o verniz fluoretado pode ser visto como
agente aceitável. 0 uso de verniz fluoretado semanal foi sugerido como tratamento
alternativo para indivíduos debilitados ou incapacitados, com dificuldades de realizar
higiene bucal diária, podendo ser ensinado facilmente a acompanhantes e membros da
família.

3 DISCUSSÃO

Para Franks e Hedegar (1973), Ettinger (1997), o tratamento de idosos não se
diferencia muito do de adultos, mas é importante saber como diferenciar as peculiaridades
do organismo geriátrico, como a manifestação clinica e suas respostas para os
procedimentos instituidos. Enquanto Marchine (2002), reafirmou que raros são os idosos
em nosso meio que apresentam condições de saúde geral e bucal podendo ser atendidos
pelo odontológo como um paciente adulto-jovem. 0 tratamento através de implantes em
pacientes geriátricos apresenta problemas diferentes dos observados em pacientes jovens
(WINKLER et al., 1998).
Paunovich (1994); PineIli et al. (1998); Marchine (2000); Carvalho e Cormack
(2003) reconheceram que as alterações fisicas e sociais nos idosos têm sido a causa de
enorme desconforto e insatisfação com sua higiene bucal. Devido à diminuição da destreza
manual em idosos, o uso de próteses com encaixes de precisão (attachments) deve ser
evitado, uma vez que exige maior habilidade para inserção e remoção das mesmas.
Considerando as limitações do indivíduo, que freqüentemente depende da ajuda de outros,
é necessário na confecção da prótese, a adaptação da mesma, para facilitar a inserção e a
remoção desta, além de procedimentos e dispositivos de higiene bucal para a manutenção,
melhorando a sua independência. Para Hildebrant et al. (1995), Fajardo, Grecco (2003),
idosos com estilo de vida independente são significantemente mais saudáveis do que
aqueles institucionalizados, devido a situações como variações de reações psicológicas,
desgosto que possam ter para o fator estético, quadros de depressão, e atitude conservadora
em relação aos métodos novos.
Person (1992); Boraks (1999); Marchine (2002); Oliveira et al. (2002); Fajado,
Greco (2003) afirmaram que os cirurgiões-dentistas devem estar atentos as doenças,
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medicações, alterações bucais e complicações sistêmicas da população idosa, reavaliando
condutas e procedimentos. Através de uma adequada anamnese, deve-se deteminar
alterações próprias do envelhecimento, patologias sistêmicas comuns à idade (Mal de
Parkinson, Alzhaimer, artrite, hipertensão, diabetes, cardiopatias dentre outras), ingestão
de múltiplos medicamentos, a deficiências motoras, visuais e auditivas, quadros de
confusão mental e de depressão, sintomas de desordens crânio-mandibulares, sua queixa
principal e história odontológica.
Massler (1985); Johnson e Straton (1988); Winkler et al. (1998); Elias (1999);
Boraks (1999); relacionaram a repercussão do envelhecimento celular, diminuição do
volume plasmático e massa muscular, na alteração dos tecidos bucais e destes na prótese.
Massler (1985); Winkler et al.(1998) descreveram os nutrientes que afetam diretamente os
tecidos bucais e, assim, o sucesso das próteses e implantes. Principalmente com relação a
xerostomia, a osteoporose e a deficiência de proteínas, aconselhou o dentista a corrigir a
desidratação dos tecidos bucais antes de construir a prótese.
Elias (1999), relatou os sintomas clínicos comuns aos idosos que foram: perda dos
dentes, doença periodontal avançada, presença de próteses e neoplasias. Próteses mal
adaptadas também resultaram em agressões em tecidos sadios.
Para Johnson e Straton (1988), a perda da elasticidade tecidual aumenta a
probabilidade de sobreestender os moldes finais. Portanto, as moldagens devem ser feitas
com urn material de escoamento livre em uma moldeira individual. A posição dental e os
contornos da base devem suportar adequadamente os contornos faciais.
A hiposecreção da glândula salivar acessória está associada à queixa de boca seca e
sensação de queimação da mucosa, especialmente com uso de prótese total. Straton e
Johnson (1988); Niedermeiere e Kramer (1992); Boraks, (2002) relacionaram a taxa de
fluxo da secreção salivar e a retenção da prótese total. Sendo que Niedermeier e Kramer
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(1992) ressaltaram que as glândulas acessórias são importantes para a retenção da prótese,
mas o índice de secreção e a retenção da prótese não se relacionaram corn a idade ou sexo
dos pacientes estudados.
Massler (1985); Ettinger (1997); Boraks (1999) abordaram sobre as drogas
ingeridas pelos idosos, tais como, tranqüilizantes, que contribuem para secar a boca e até
afetar o uso da prótese. Na mucosa bucal do idoso é comum ocorrer ardência, queimação e
dores. Winkler at al. (1998) relatou que mulheres pós-menopdusicas também queixam-se
de gustação anormal e sensações de queimaduras na boca durante o período dos calores.
Os problemas são causados por níveis baixos de estrógenos e, também, possivelmente
pelas deficiências complexo vitaminico B. Johnson; Straton (1988) relacionaram a este
quadro clinico os materiais de moldagem, como os materiais A base de gesso solúvel, que
devem ser evitados em indivíduos com xerostomia. 0 gesso absorve a umidade e contribui
para a dissecação adicional dos tecidos. Pacientes com Mal de Parkinson apresentaram
uma saúde oral tão boa quanto a da população geral, entretanto, uma diminuição do fluxo
salivar foi observada com a severidade da doença, o que poderia possibilitar o risco de
desenvolvimento de periodontite e cárie, mais que o próprio tremor (PERSON, 1992).
Fentom (1994) Manetta; Ettinger, (1997); Brunetti; Montenegro (1998); Marchine
(2000) consideraram que a PPR representa um tratamento mais versátil, econômico, menos
invasivo, com menor tempo clinico e grande facilidade para a higienização. As trajetórias
de inserção e remoção das PPRs devem ser simples e diretas, os grampos devem ser
resistentes para que não se quebrem por um uso inadequados, os locais para a colocação
dos dedos podem ser necessários, para facilitar a sua remoção. Deve-se evitar PPR de
extremidades livre, mesmo quando salvar um dente de prognóstico ruim seja necessário. Se
o dente tem mobilidade, desgate-o e use-o como suporte para uma sobredentadura.
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Marchine (2000) afirmou que no planejamento do tratamento deve-se buscar
propiciar uma mastigação eficaz, ponderando com atenção todas as alternativas possíveis,
podendo ser próteses totais mucossuportadas ou implanto-retidas, overdentures sobre
dentes remanescentes, próteses parciais removíveis, fixas convencionais, implantosuportadas, ou ambas. Em paralelo As melhorias no tratamento de cáries e doenças
periodontais, a indicação para, e a prática de próteses fixas extensas tem se expandido. De
acordo com Carlsson e Kaiser, 1997; Ettinger, 1997; um grupo de novos consumidores,
corn melhores condições sócio-econômicas

e culturais, exigem tratamentos mais

complexos, como reabilitações orais extensas.
Quanto A manutenção do tratamento Pinelli et al. (1998); Manetta; Brunetti;
Montenegro, (1998); Marchine, (2002); Hong et al. (2003) concordaram que a dificuldade
de higienização apresentada pelos idosos é o fator principal para o sucesso ou falha do
tratamento protético, seja ele fixo ou removível.

4 CONCLUSÃO

Baseado nos trabalhos apresentados na revisão da literatura concluiu-se que:
I. 0 tratamento dos idosos não se diferencia muito do de adultos-jovens, mas é
importante saber como identificar as peculiaridades do organismo geriátrico, bem
como as manifestações clinicas e suas respostas para os procedimentos instituidos.
2. Deve-se relacionar a repercussão do envelhecimento celular, diminuição do volume
plasmático e massa muscular, na alteração dos tecidos bucais e destes no
planejamento e manutenção da prótese.
3. Para que o idoso possa ser abordado na Odontologia como um ser bio-psico-social
inserido no meio ambiente, o atendimento ao idoso deve ser visto de forma integral.
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