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RESUMO 

 

Vendola MCC. A saúde oral como fator preditor de fragilidade em idosos ambulatoriais 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
2022. 

 

No processo de envelhecimento, a saúde oral tem sido entendida como componente 
importante da saúde sistêmica, propiciando uma efetiva correlação entre os 
marcadores de vulnerabilidade oral, como edentulismo, higiene precária, protetização 
deficiente, com as frequentes multimorbidades e consequente polifarmácia que 
caracterizam a fragilidade no avançar da vida. Avaliar os diferentes componentes da 
saúde oral, correlacionando-os com os parâmetros de saúde sistêmica, em idosos 
com diferentes classificações na Síndrome da Fragilidade: Frágeis, Pré Frágeis e Não 
Frágeis. Este é um estudo observacional transversal de 88 idosos, com 60 anos ou 
mais - sendo 72 mulheres (81,9%), dos quais 44 matriculados em um Ambulatório de 
Fragilidade (GAF) e 44, pareados por idade e sexo, em um Ambulatório de Promoção 
de Saúde – GAMIA – (GAG). Todos foram avaliados pelo mesmo protocolo clínico-
odontológico, identificando o número de dentes, o tipo de protetizações e a presença 
de lesões na cavidade oral. Foram também avaliados pelo GOHAI, instrumento que 
correlaciona subjetivamente a qualidade de vida com a saúde oral. As informações 
sobre as doenças sistêmicas e medicações prescritas foram obtidas no prontuário 
médico na última consulta prévia à avaliação presencial. A seguir, os pacientes foram 
classificados, segundo o Teste de Fried Autorreferido, nas três possibilidades da 
Síndrome da Fragilidade: Frágeis (GF), Pré Frágeis (GPF) e Não Frágeis (GNF). Os 
pacientes do GAG mostraram maior média do número de dentes (p=0,03) e melhor 
pontuação no GOHAI (p=0,008), além de medianas mais altas de Próteses Sobre 
Implantes (p=0,007) e Próteses Fixas Convencionais (p=0,047). Paralelamente, o 
número de doenças sistêmicas teve média mais elevada entre os pacientes GAF 
(p<0,001), sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica a mais prevalente em ambos os 
grupos (80,6%) e, junto da Depressão, as que mais superaram em prevalência no 
GAF. O número de medicações utilizadas também teve média mais elevada no GAF 
(p<0,001). Os idosos matriculados no Ambulatório de Fragilidade (GAF),sejam 
Frágeis ou Pré Frágeis, têm menor número de dentes, protetizações menos eficientes, 
higiene oral mais precária, maior número de doenças sistêmicas e de medicações 
utilizadas do que os matriculados no Ambulatório de Promoção de Saúde – GAMIA – 
(GAG), sejam eles Pré Frágeis ou Não Frágeis, demonstrando que a saúde oral deve 
ser entendida como um dos fatores preditores da Síndrome da Fragilidade em idosos. 

 

Palavras-chave: Idoso. Saúde oral. Fragilidade. Saúde sistêmica. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Vendola MCC. Oral health as a predictor of frailty in older adult outpatients 
[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
2022. 

 

In the aging process, oral health has been understood as an important component of 
systemic health, providing an effective correlation between markers of oral 
vulnerability, such as edentulism, bad hygiene, and poor prosthetics, with the frequent 
multimorbidities and consequent polypharmacy that characterize frailty in later life. To 
evaluate the different components of oral health in older adults with different 
classifications in the Frailty Syndrome: Frail, Pre-Frail and Non-Frail, correlating them 
with systemic health parameters. This is a cross-sectional observational study of 88 
older adults aged 60 years or older - of which 72 were women (81.9%) -, 44 enrolled 
in a Frailty Outpatient Clinic (GAF) and 44, matched for age and sex, in a Health 
Promotion Outpatient Clinic – GAMIA- (GAG). All were evaluated by the same clinical-
dental protocol, identifying the number of teeth, the type of dental prosthetics and the 
presence of lesions in the oral cavity. They were also evaluated by the GOHAI, an 
instrument that subjectively correlates quality of life with oral health. Information about 
systemic diseases and prescribed medications was obtained from the medical chart in 
the last visit prior to the face-to-face evaluation. Then, the patients were classified, 
according to the Self-Referred Fried Test, in the three possibilities of the frailty 
syndrome: Fragile (GF), Pre-Fragile (GPF) and Non-Fragile (GNF) Patients in the GAG 
showed higher median number of teeth (p=0.03) and better GOHAI score (p=0.008), 
as well as higher medians for Prostheses on Implants (p=0.007) and Conventional 
Fixed Prostheses (p=0.047). In parallel, the number of systemic diseases had a higher 
median among the GAF patients (p<0.001), with Systemic Arterial Hypertension being 
the most prevalent in both groups (80.6%) and, together with Depression, the most 
prevalent in the GAF. The number of medications used also had a higher mean in the 
GAF (p<0.001). The older adults enrolled in the Frailty Outpatient Clinic (GAF), 
whether Frail or Pre-Frail, have fewer teeth, less efficient prosthetics, poorer oral 
hygiene, a higher number of systemic diseases and of medications used than those 
enrolled in the Health Promotion Outpatient Clinic - GAMIA - (GAG), whether Pre-Frail 
or Non-Frail, showing that oral health should be understood as one of the predictors of 
the Frailty Syndrome in older adults. 

Keywords: Older adults. Oral health. Frailty. Systemic health. 
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1 INTRODUÇAO 

 

Atualmente, os conceitos sobre envelhecimento têm sofrido muitas 

modificações, em consequência das transformações ambientais, interativas com os 

modelos atuais de estrutura social, de estratégias assistenciais e de novas 

intervenções biológicas propiciando que os mecanismos disponíveis aos adultos mais 

idosos tornem estas pessoas mais resilientes durante este processo, modificando os 

conceitos de doença e de capacidade funcional (World Health Organization - WHO, 

2015).  

Alinhada a este movimento transformador, a Assembleia Geral da ONU 

(Organização das Nações Unidas, 2020) declarou os anos entre 2021 e 2030 como a 

Década do Envelhecimento Saudável que, com iniciativas empreendedoras 

incentivadas nesta década, buscarão:  

 mudar a forma como as pessoas pensam, sentem e agem em relação à idade 

e ao envelhecimento;  

 facilitar a capacidade dos idosos de participar e contribuir com suas 

comunidades e sociedade;  

 prestar atenção integrada e serviços de saúde primários que atendam às 

necessidades do indivíduo; e, prover acesso a cuidados de longa duração para 

pessoas idosas que deles necessitem (Brasil-UN, 2020). Este documento 

propõe o desapego à idade cronológica em prol de uma maior atenção à 

funcionalidade e equilíbrio psíquico para o idoso, para que este também seja 

parte integrante, ativa e colaborativa da sociedade.  

 

1.1 Envelhecimento individual e populacional 

 

As projeções sobre o Envelhecimento Populacional propostas pela ONU para 

2020, estão também se adaptando às mudanças ocasionadas  pela pandemia 

provocada pela infecção pelo Covid-19.  
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No Brasil, durante a pandemia, os idosos representaram 70,3% do total do 

número de mortos por Covid-19, sendo que, desse total, 58,6% eram homens. Houve 

também mudanças relativas à taxa de fecundidade, provocando menor número de 

nascimentos e o aumento da mortalidade materna (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, 2021).  

Mesmo diante destes paradigmas, observa-se que o aumento da população 

idosa é um fenômeno universal que movimenta todos os setores da economia, em 

especial na área da saúde, onde os  profissionais precisam não apenas de formação 

especializada, mas também, de adequações nas ações tanto de prevenção quanto de  

assistência. 

Podemos entender que, os adultos mais velhos ou idosos, mesmo mantendo 

sua senescência, para serem considerados saudáveis precisam viver com qualidade, 

pois o conceito de Saúde da WHO (2013) afirma que este bem-estar é físico, mental 

e social, portanto, para ser mantido ao longo da vida deverá contemplar estas 

dimensões (Castro RAL et al,2007).  

É fato inegável que, o aumento da longevidade é uma das maiores conquistas 

recentes da humanidade, mas também, é indiscutível a urgência de colocar na agenda 

pública a temática da velhice, principalmente, em países como o Brasil, onde a 

escassez de recursos exige uma constante escolha de destino, mormente no âmbito 

da saúde.  

Assim, considerando como idosos os indivíduos com 60 anos ou mais de vida, 

verificamos que esta é a fração da população que aumenta com maior rapidez, 

exigindo este novo olhar dos profissionais e das políticas de saúde.  

Os aspectos psicossociais desta população compreendem desde as 

transformações físicas, as alterações mentais, tanto cognitivas como 

comportamentais que, quando juntos resultam, frequentemente, numa necessidade 

de nova adequação social e pela realização de conexões que incluem o 

reconhecimento da particularidade da identidade (Sposati, 2013). 
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1.2 Fragilidade 

 

O envelhecimento propicia uma maior vulnerabilidade à fatores internos e 

externos, que predispõem ao risco de ocorrência progressivamente maior das 

multimorbidades resultando, muitas vezes, no desenvolvimento da Síndrome da 

Fragilidade no Idoso, caracterizada como uma condição clínica cujas características 

clínicas são preditores de diversas complicações futuras em sua saúde, o que torna 

esta condição um importante problema de saúde pública (Linck; Crossetti, 2011).  

O termo “idoso frágil” foi introduzido na literatura por Monsenhor Charles F. 

Fahey e membros do Federal Council on Aging (FCA) nos Estados Unidos da América 

(EUA) na década de 1970, considerando como idoso frágil o indivíduo que vivia em 

condições socioeconômicas desfavoráveis e apresentava debilidades físicas e 

cognitivas. A partir do final da década de 1980, outros estudos passaram a ser 

realizados, admitindo que, as pessoas idosas frágeis fossem descritas como 

indivíduos de idade igual ou superior a 65 anos, com dependência para atividades da 

vida diária, acometidas por comorbidades. Em 1990, no Journal of the American 

Geriatrics Society, surgiu a primeira referência de idoso frágil no índice remissivo do 

mesmo. Foi nessa década, que o termo fragilidade passou a ser mais estudado pelos 

pesquisadores, passando a questionar-se que fragilidade fosse sinônimo de 

incapacidade (Fabricio, 2008).  

A fragilidade abrange os domínios físico, psicológico e social, como afirmado 

por Gobbens et al. (2010). Estudos mais recentes concordam que a fragilidade no 

idoso caracteriza-se pela presença de sintomas relatados como perda de peso não 

intencional (5 kg nos últimos cinco anos), relato de fadiga, redução das atividades 

físicas, lentificação da caminhada e diminuição das atividades sociais (Fabricio, 

,Rodrigues, 2008). A forma de rastreamento e identificação da predisposição da 

presença de fragilidade pode ser mensurada por diferentes métodos.   
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1.3 Saúde oral 

 

Neste estudo, utilizaremos o termo “Saúde Oral” em concordância com a 

WHO (1997) e o Sistema Médico da União Europeia que seguem as normas do 

National Institute of Health (NIH) dos EUA, que o padronizaram para definir a interface 

da Medicina, Odontologia e Fonoaudiologia. No Brasil, a Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) mantem os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, 2017) que seguem as 

determinações do Medical Subject Headings (MeSH/NIH, 2016) e considera Saúde 

Oral como sinônimo de Saúde Bucal.   

Podemos considerar como conceito de  saúde oral para um indivíduo que está 

envelhecendo, como a ausência de inflamações e infecções dentárias, no periodonto 

(composto pelas camadas gengivais, ligamentos periodontais com fibras do tecido 

conjuntivo e osso alveolar), bem como, ausência de lesões de tecidos moles dentro 

da cavidade oral ou externamente, conferindo condições positivas para o sistema 

estomatognático, mantendo funções digestivas mecânicas (mastigação e  deglutição) 

e químicas (formação de bolo alimentar com a saliva), bem como a fonética e o sorriso, 

mantendo bom desempenho psicossocial (WHO, 2013).   

Com o processo de envelhecimento, há uma involução anatômica e funcional 

do aparelho mastigatório (Alves, 2008), favorecendo a perda das funções de triturar e 

amassar, levando os idosos a consumir alimentos macios, facilmente mastigáveis, 

pobres em fibras e, geralmente, com baixa densidade nutricional (Nowjack, 2003). 

O sistema neuromuscular facial e bucal do indivíduo idoso é prejudicado, 

provocando um rendimento estomatognático menor ou deficiente. O equilíbrio 

biológico da mucosa bucal dos indivíduos idosos fica mais susceptível a ser rompido, 

devido à diminuição das secreções das glândulas salivares e a  perda da elasticidade 

dos tecidos, entre outros, tornando-a mais frágil, mais sensível a traumatismos e a 

outras manifestações clínicas locais e ou sistêmicas (Douglas, 1998;Yoshida, 2021). 

A xerostomia, ou boca seca, se torna um sintoma comum entre os idosos, seja 

por doença sistêmica ou local, por má higiene oral (formação de biofilme), ou por uso 

de medicamentos, principalmente, anti-hipertensivos e antidepressivos, o que é 

comum nesta população. 
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A placa bacteriana ou biofilme se formam a partir de restos alimentares, 

acidificação salivar pelo consumo de açúcar e pelas bactérias da microbiota oral. 

Portanto, a dieta açucarada e higiene oral deficiente são fatores de alto risco para 

inflamações e infecções orais e sistêmicas. 

Atualmente os estudos associam o desenvolvimento da fragilidade a 

consequência da disbiose oral, da perda da microbiota intestinal e disfunção imune do 

idoso (Haran, 2018; Ogawa, 2018). 

        Esta associação e entrelaçamento entre saúde oral e saúde sistêmica, 

que no idoso frágil se torna mais evidente, tem sua origem no Século XIX, quando por 

volta de 1890, foi iniciado na Europa um movimento científico conhecido como “Era 

Focal”, liderado pelo bacteriologista Robert Kock, que levou muitos pesquisadores 

contemporâneos a traçarem uma estreita ligação entre as condições sistêmicas e a 

cavidade oral (Bilings,1916), onde esta, poderia ser o foco infeccioso que poderia levar 

a doenças sistêmicas bacterianas.  

No início do Século XX, estes focos infecciosos da cavidade oral foram 

associados diretamente a infecções em outras partes do organismo, acreditando-se 

que, por via linfática, as infecções localizadas na cavidade oral causavam 

endocardites, osteomielites, septicemia, artrite e até psicose (Hunter,1900) e, por isso, 

foi preconizada a remoção de dentes que poderiam vir a comprometer a saúde 

sistêmica (Meissler,1922).  

Porém, no transcorrer do Século XX, nos EUA, surgiu uma corrente contraria 

que perdurou somente por alguns anos, visto terem sido detectadas evidências 

científicas de comprometimentos sistêmicos publicados no British Medical Journal, 

relatando que pacientes hospitalizados em emergência com doenças cardíacas 

frequentemente apresentavam infecções na cavidade bucal, como gengivite e 

periodontite  (Matilla,1989). 

Portanto, a intrínseca relação entre a saúde da cavidade oral e a sistêmica já 

tem sido discutida e comprovada há muito tempo, mas, no processo de 

envelhecimento, torna-se necessária esta visão conjunta para os cuidados 

preventivos e diminuição de riscos de doenças. 
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         Estudos correlacionando à saúde oral e doenças cardíacas têm 

demonstrado que, uma higiene oral pobre aumenta consideravelmente o risco para 

doenças cardiovasculares (Hujoel, 2000; Wyatt, 2010).  

Cada vez mais, podemos entender que a fragilidade física e mental tem 

associação com a fragilidade oral, baseando-nos em muitos estudos recentes, que 

demonstram a forte associação da saúde oral com a diminuição de desenvolvimento 

de sarcopenia no idoso (Watanabe, 2020).  

Um dos principais critérios utilizados para se identificar um idoso em processo 

fisiológico de envelhecimento oral é através da manutenção, por toda sua vida, da 

dentição natural, saudável e funcional, incluindo todos os aspectos sociais e 

benefícios biológicos, tais como a estética, o conforto, a habilidade para mastigar, 

sentir sabor e falar (Ettinger, 1987;Kyak; Mulligan, 1987). 

Assim, a perda dentária, além de comprometer a mastigação, é um dos fatores 

que levam à fragilidade oral e a perda de funções, como estética, fonética, fatores 

nutricionais e sociais, refletindo na qualidade de vida dos idosos (Kim, et al., 2019; 

Konishi; Verdonschot Kakimoto, 2020). 

O número e qualidade dos dentes que participam de uma oclusão funcional, 

conferem ao idoso uma melhor auto percepção de sua própria saúde, sendo um 

importante fator positivo para o envelhecimento saudável (Hakeem, 2020).  

Assim, o percentual de edêntulos encontrado em uma população idosa vem 

sendo utilizado como um indicador específico de comprometimento da saúde oral e 

de envelhecimento acelerado (Evren, 2011). 

A doença periodontal parece estar associada à precariedade da condição 

socioeconômica dos indivíduos, provavelmente, por higiene oral precária e pela 

presença de enfermidades associadas, como o diabete, principalmente, quando, na 

sua evolução sem as corretas medidas preventivas e tratamentos adequados, 

causando, consequentemente,  a perda dentária. (Patel; Advisor, 2012).  

O  grau de desorganização do periodonto aumenta com a idade e com a 

ausência de prevenção ao longo da vida, podendo se tornar a estrutura bucal mais 

afetada durante o processo de envelhecimento. A inflamação do periodonto pode levar 

a episódios de bacteremia, liberando endotoxinas e citocinas, e aumentando os riscos 
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do aparecimento e/ou agravamento das doenças sistêmicas, que no sistema nervoso 

central (SNC), pode levar à morte de células nervosas e, possivelmente, à transtornos 

cognitivos leves ou maiores, caracterizando um quadro de demência (Dioguardi, et al., 

2019; Ranjan, et al., 2019).  

O quadro sistêmico do paciente pode favorecer a persistência e agravamento 

das condições da saúde oral. Há uma associação muito clara e frequente entre perda 

dentária com histórico de doenças periodontais e doenças inflamatórias sistêmicas. 

Nestes casos, as bactérias orais são frequentemente disseminadas para o sistema 

respiratório (Maarel-Wierink, 2011), aumentando muito o risco de aspiração e, 

consequente, desenvolvimento de pneumonias (Mojon, 2002). 

A clássica perda de dentes posteriores, muito presente na população idosa, 

além de causar um desequilíbrio em todo o sistema estomatognático, vem sendo um 

importante fator de risco para a disfagia, prejudicada também pela redução do tônus 

muscular do idoso que desfavorece a deglutição (Araújo Batista, 2021).  

O comprometimento da higiene oral eleva a população microbiana da cavidade 

bucal que, quando associado ao uso de vários medicamentos, levam estes pacientes 

a reduzida produção de saliva, caracterizada pela xerostomia auto referida (Loesche, 

1998; Recker, 2019), tendo múltiplas doenças associadas e diferentes fármacos 

utilizados. (Boehm, Scannapieco, 2007).  

A complexidade do regime de medicações está associada a fragilidade (Chen, 

2019 ). Desta forma a saúde oral de idosos dentados em condições de pré-fragilidade 

poderia evoluir para condições de fragilidade oral, na qual aumentam as medicações 

e diminuem os dentes.  

Assim a falta de percepção para saúde oral, seja do próprio idoso, seja dos 

profissionais que o assistem, pode ser considerada um marcador de risco para a 

Síndrome da Fragilidade (Castrejón-Pérez, 2012).  

Alguns itens são hoje considerados padrões de bom envelhecimento da 

cavidade oral:  

 número de dentes presentes, considerado fator preditor de mortalidade 

independentemente de questões sócio econômicas ou estilo de vida (Muller, 

2007),  
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 protetização fixa ou removível,  

 mensurações de bolsas periodontais em idosos dentados com mínimas 

perdas ósseas, e 

 o índice de placa bacteriana tanto em dentes quanto em próteses totais 

(Muller, 2015). 

Baseados nestes conceitos e na necessidade de avaliar esta possível condição 

de associação entre Saúde Oral e Síndrome da Fragilidade, foi proposto este estudo.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Principal 

 

Correlacionar os parâmetros de saúde oral com os de saúde sistêmica em diferentes 

classificações da Síndrome da Fragilidade.  

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

 avaliar as condições orais e sistêmicas em idosos matriculados em diferentes 

ambulatórios assistenciais.  

 avaliar variáveis de saúde oral e sistêmica dentre as mesmas classificações da 

Síndrome Fragilidade oriundos de ambulatórios assistenciais diferentes. 
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3 CAUSUÍSTICA E MÉTODO 

 

Este estudo foi realizado com uma casuística total de 88 participantes, com 

idade igual ou superior a 60 anos e de ambos os sexos, oriundos de dois ambulatórios 

do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sendo 44 participantes do Ambulatório de Fragilidade 

(total de matriculados até o início da coleta de dados) e 44 participantes do 

Ambulatório do Grupo de Assistência Multidisciplinar do Idoso Ambulatorial – GAMIA. 

Estes foram incluídos e pareados com os participantes do Ambulatório de Fragilidade 

por sexo e idade (mais ou menos dois anos). 

Os Critérios de Inclusão para participar do estudo foram:    

 Pacientes do ambulatório de Fragilidade (GAF): idosos de pelo menos 1 dos 

critérios Fried positivo. 

Foram excluídos os idosos com prejuízo cognitivo grave, incapacidade total 

para deambular (permitindo-se o uso de bengala ou andador) e encontrar-se em 

estágio terminal de doença, com critérios assistenciais para Cuidados Paliativos. 

 Paciente do ambulatório GAMIA (GAG):  

Convidados os idosos pareados por sexo e por idade, tendo como referência 

os idosos dos Ambulatório de Fragilidade. 

Foram excluídos os idosos que apresentavam prejuízo cognitivo na entrevista 

ou que não apresentaram interesse em participar da pesquisa. 

Este estudo foi realizado a partir de entrevistas, individualizadas feitas por um 

único pesquisador. Quando foram aplicados os instrumentos descritos abaixo e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Anexo 4. 

. A ordem da coleta dos dados na entrevista foi a seguinte: 

 Teste de Fried Autorreferido (Fried, 2001; Chen 2010) 

 Teste GOHAI (Atchison, Dolan, 1990) 

 Coleta de dados sobre saúde oral através de exame clinico odontológico 

específico e padronizado para ambos os grupos. 
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 Acesso ao prontuário médico eletrônico para coleta de dados mais recentes 

sobre doenças e medicações. 

O exame clínico da cavidade oral (Anexo 2) deu ênfase às seguintes variáveis:  

1. número de dentes (ND) 

2. uso de prótese total superior (PTS) 

3. uso de prótese total inferior (PTI) 

4. uso de prótese parcial removível superior (PPRS) 

5. uso de prótese parcial removível inferior (PPRI) 

6. uso de prótese fixa convencional (PFC) 

7. uso prótese sob implante (PSI) 

8. presença de lesões de tecidos moles (LTM) 

No prontuário medico eletrônico foram coletadas informações atualizadas de 

cada paciente, baseadas na consulta mais recente, que geraram as variáveis de 

número de doenças sistêmicas e número de medicamentos utilizados.  

Foram aplicados dois instrumentos durante a entrevista:  

 Teste Autorreferido de Fragilidade de Fried (Anexo1), que avalia o grau de 

fragilidade dos idosos, considerando um ponto para as respostas afirmativas, 

onde considera-se: 

Não Frágil (GNF) aqueles pacientes que pontuam 0 nas 5 questões.  

Pré Frágeis (GPF) os de pontuação 1 e 2. 

Frágeis (GF) os que pontuaram 3 ou mais. 

  Teste GOHAI - Geriatric Oral Health Assessment Index - (Anexo 3)  que avalia 

as condições de higiene oral e qualidade de vida através de 12 questões que 

abrangem as dimensões física, psíquica e dor.  

Cada questão tem 3 possibilidades de resposta (sempre, às vezes ou nunca), 

pontuando 1, 2 ou 3, respectivamente. As pontuações nas questões 3, 5 e 7 são 
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invertidas (3, 2 e 1) devido a forma mais compreensível das perguntas. A soma dos 

pontos pode variar de 12 a 36 e é classificada como:  

 Ótimo      34 a 36, 

 Regular   30 a 33, 

 Ruim       12 a 29.   

Este é um Estudo Observacional Transversal, aprovado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa do HCFMUSP, conforme o parecer de número 2694474.  
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4 RESULTADOS 

 

A análise estatística descritiva foi realizada inicialmente, comparando a 

amostra total inicial de 88 pacientes idosos dos dois Ambulatórios: Fragilidade (GAF) 

e GAMIA (GAG), pareadas por sexo e idade. 

Em decorrência deste pareamento, pode-se observar, na tabela 1, que os 

percentuais de distribuição da casuística são idênticas, tanto no sexo quanto na idade, 

fortalecendo sua homogeneidade: 

Tabela 1 - Grupo Ambulatório Fragilidade e Grupo Ambulatório GAMIA pareados por 
sexo e idade. 

 GAF GAG p 

SEXO n (%) n (%)  

M 16 (18,1)                        8 (18,1) 8 (18,1)  

F  72 (81,9)             36 (81,9)             36 (81,9)  

F/M 4,5 4,5  

Idade, média (±DP)          83,82 (6,87) 83,39 (6,78) 0,82 

GAF= Grupo Ambulatório Fragilidade, GAG =Grupo Ambulatório Gamia, M= masculino, F= feminino, 
n= número, DP= desvio padrão. Teste utilizado: Student t test.  

 

19eguirem seguida, os idosos, de ambos os Ambulatórios foram classificados 

de acordo com o grau de fragilidade aplicando-se o Teste de Fried Autorreferido.  

Conforme sua classificação quanto ao grau de fragilidade, os idosos 

participantes do estudo foram divididos em quatro grupos:  

 35  idosos Grupo Frágil, todos do GAF - GF 

 9    idosos Grupo Pré Frágil do GAF– GPFF 

 27  idosos Grupo Pré Frágil do GAG - GPFG 

 17  idosos Grupo Não Frágil, todos do GAG – GNF 
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Após a classificação da amostra inicial por graus de Fragilidade a casuística, 

agora separada nestes quatro grupos, foi submetida a uma Análise Estatística 

Descritiva dos dados, sendo comparados os grupos polares (GF e GNF) e ambos os 

grupos Pré Frágeis (GPFF e GPFG).  

A tabela 2.1 descreve a Casuística dos Pré Frágeis, com predominância dos 

matriculados no GAG (proporção de 3:1 entre GPFG e GPFF). Mesmo diante dessa 

diferença de proporcionalidade, foi possível mostrar que os idosos do GAG 

apresentam idade mais avançada quando comparados aos idosos do GAF. A 

ausência de homens entre os Pré Frágeis do GAF também merece atenção.             

Tabela 2.1 - Pré-Frágeis dos Grupos Fragilidade e GAMIA em relação ao sexo e idade. 

GPFF= Grupo Pré-Frágil Fragilidade, GPFG=Grupo Pré-Frágil GAMIA, M= masculino, F= feminino, 
Testes utilizados: Fisher exact test1, Student t test2  

 

Na distribuição da Casuística dos grupos polares, na Tabela 2.2, não foram 

observados resultados significativos, vale ressaltar que, a idade cronológica não é 

sinônimo de fragilidade. 

Tabela 2.2 -Casuística dos Grupos Frágeis e Não Frágeis por sexo e idade. 

                                              GF  n=35                      GNF  n=17 

SEXO                                     N (%)                             N (%)                p                         

M   09 (17,3)                          7 (20)                       2 (11,7)                                                        

F    43 ( 82,7)                 28 (80)                       15 (88,3)                                          

Média das idades                84,80                               81,20             0,085   

GF=Grupo Frágil, GNF= Grupo Não-Frágil M=masculino, F=feminino, Testes utilizados: Fisher exact 

test1, Student t test2  

 GPFF (n=9) GPFG (n=27) p 

SEXO n(%) n(%) n(%)  

M 07 (19,5) 0 (0) 7 (26)  

F 29 (80,5) 9 (100) 20 (74) 0,151 

Idade, média (±DP)                    79,88 (6,43)            84,5 (5,53)                 0,022 
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Foram comparados ainda, os clientes dos dois Ambulatórios, quanto às 

variáveis do protocolo clínico odontológico (edentulismo, número de dentes, tipos de 

próteses utilizadas e lesões orais). Os resultados são apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Comparação entre GAF e GAG em relação ao número de dentes. 

 GAF  n=44 GAG  n=44 TOTAL  n=88 p 

Edêntulos, n(%) 17(38,6) 21(47,7) 38(43,1)  

Dentados, n(%) 27(61,4) 23(52,3)  50(56,9)       0,38¹    

Média de dentes (±DP) 4 (7,28)              7,18 (9,29)                               0,032 

GAF= Grupo Ambulatório de Fragilidade, GAG= Grupo Ambulatório GAMIA, DP= desvio padrão, n= 
número, Testes utilizados: Chi Square1, Student t test 2  

 

Verificou-se que os idosos do GAF,  em relação aos idosos do GAG, 

apresentam um percentual de edêntulos semelhante, porém, quando analisados o 

número de dentes dos demais, verifica-se nítida diferença a favor dos idosos do GAG. 

Quando comparado os dois grupos de idosos Pré-Frágeis, a diferença tanto 

nos percentuais de edêntulos, aparentemente maior no GPFF, quanto à mediana de 

dentes, aparentemente maior no GPFG, mostraram-se insignificantes, dada a 

diferença de casuística entre os grupos (Tabela 3.2).  

Tabela 3.2 - Comparação do GPFF e GPFG quanto ao número de dentes. 

                                      GPFF  n=9       GPFG  n=27     total n=36            p         

Edêntulos, n (%)               7 (77,7)          13 (48,2)           20(55,5)     

Dentados, n (%)               2 (22,3)          14 (51,8)          16(44,4)       0,38¹                                 

Mediana de dentes               0                            4                                       0,832        

GPFF= Grupo Pré-Frágil de Ambulatório de  Fragilidade, GPFG= Grupo Pré-Frágil do  Ambulatório 
GAMIA , DP= desvio padrão, n= número, Teste utiliza: Fisher exact test1, Kruskal-Wallis test2  

 

Ao comparar os Grupos Frágil e Não Frágil (GF x GNF), os percentuais de 

edêntulos são similares nos dois grupos, mas, a média do número de dentes é maior 

nos Não Frágeis, conforme a Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 - Comparação entre os GF e GNF quanto ao número de dentes. 

                                    GF  n=35        GNF n=17                TOTAL          p           

Edêntulos, n(%)         20(57,2)       10(58,8)            30(57,7) 

Dentados, n(%)              15(42,8)        7(41,2)            22(42,3)                                                    

Média de dentes                  10,86               20,14                                 0,048¹                  

 

GF=Grupo Frágil, GNF= Grupo Não Frágil, n=número. Testes utilizados: Mann-Witney1, Chi Square2, 
Student t test3   

 

A observação quanto ao tipo de próteses dentárias utilizadas e a presença de 

lesões bucais mostrou, na amostra inicial dos 88 pacientes divididos pelo ambulatório 

de origem, significância estatística quanto ao uso de Prótese Sobre Implante, maior 

no GAG, assim como o uso de Próteses Fixas Convencionais, como mostra a Tabela 

4.1. 

Tabela 4.1 - Comparação entre Grupo do Ambulatório de Fragilidade (GAF) e GAMIA 
(GAG em relação à presença de Próteses e de Lesões Bucais. 

VARIÁVEL GAF n=44 GAG n=44       P 

PTS, n (%) 32 (72,7) 30 (68,1)  0,211  

 

PTI, n (%) 18 (40,9) 22 (50)  0,731  

 

PPRS, n (%)   1 (2,2)   5 (11,3)  0,202  

 

PPRI, n (%)   6 (13,6)   7 (15,9)  0,992  

 

PFC, n (%)   0   5 (11,3)  0,0472  

 

PSI, n (%)   1 (2,2)  10 (22,7)  0,0072  

 

LTM, n (%)   3 (6,8)   6 (13,6)   0,482  

 

PTS (Prótese Total Superior); PTI (Prótese Total Inferior); PPRS  (Prótese Parcial Removível Superior); 
PPRI (Prótese Parcial Removível  Inferior; PFC (Prótese Fixa Convencional); PSI (Prótese sobre 
implantes); LTM (Lesões em Tecidos Moles). Testes utilizados: Chi Square1, Fisher exact test2    

 

Esta mesma análise poderia supor um resultado semelhante quando 

comparados aos dois Grupos de Pré Frágeis, visto serem oriundos de ambulatórios 
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diferentes, porém, uma vez mais, a diferença de casuística não apontou evidência 

significante, conforme pode ser observado na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2 - Comparação entre os Pré Frágeis - GPFF e GPFG - em relação à 
presença de Próteses e de Lesões Bucais. 

VARIÁVEL GPFF n=9 GPFG  n=27       P 

PTS, n (%)    7 (77,7)  20 (74) 0,99 

PTI, n (%)    6 (66,6)  12 (44,4) 0,44 

PPRS, n (%)    0 (0)   3 (11,1) 0,55 

PPRI, n (%)     0 (0)   7 (25,9) 0,15 

PFC, n (%)     0 (7,4)   2 (7,4) 0,99 

PSI, n (%)     1 (11,1)   4 (14,8) 0,99 

LTM, n (%)     1 (11,1)   3 (11,1) 0,99 

PTS - Prótese Total Superior; PTI - Prótese Total Inferior; PPRS - Prótese Parcial Removível Superior; 
PPRI - Prótese Parcial Removível Inferior; PFC - Prótese Fixa Convencional; PSI  - Prótese sobre 
implantes); LTM (Lesões em Tecidos Moles. Testes utilizados: Mann-Witney1, Chi Square2, Student t 
test3    

 

Na comparação dos grupos polares, Frágil e Não Frágil,  não foi observada 

significâncias estatísticas quanto ao uso de próteses, mas, vale ressaltar que, tanto 

no uso de Próteses Parciais Removíveis Superior (PPRS) como de Próteses Sobre 

Implante (PSI), mais a presença de lesões bucais mostram discreta elevação em seu 

percentual, com relação ao GNF,  como pode ser observado na Tabela 4.3.  
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Tabela 4.3 - Comparação dos Frágeis (GF) e Não Frágeis (GNF) em relação à 
presença de Próteses e de Lesões Bucais. 

VARIAVEL GF n=35 GNF n=17 TOTAL n=52      P 

PTS 25 (71.4%) 10 (58.8%)  35 (67,5%)  0,5292  

 

PTI 12 (34.3%) 10 (58.8%)  22 (42,3%)  0,1362  

 

PPRS   1 (2.9%)   3 (17.6%)    4 (7,7%)  0,0972  

 

PPRI   6 (17.1%)   3 (17.6%)    4 (7,7%)  1,02  

 

PFC   0     2 (11.8%)   2 (3.8%) 

 

 0,1362  

 

PSI   1 (2.9%)   3 (17.6%)   4 (7.7%) 

 

 0,0972  

 

LTM   1 (2.9%)   3 (17.6%)   4 (7.7%)  

 

 0,0973  

 

Legendas: PTS (Prótese Total Superior); PTI (Prótese Total Inferior); PPRS  (Prótese Parcial Removível 
Superior); PPRI (Prótese Parcial Removível  Inferior; PFC (Prótese Fixa Convencional); PSI (Prótese 
sobre implantes); LTM (Lesões em Tecidos Moles). Testes utilizados: Mann-Witney1, Chi Square2, 
Student t test3    

 

Quanto aos resultados obtidos mediante a aplicação do Instrumento GOHAI, a 

comparação do Grupo do Ambulatório de Fragilidade (GAF) e o Grupo GAMIA (GAG) 

mostra uma nítida diferença em todas as variáveis analisadas, seja na classificação 

geral, seja em duas das três dimensões do índice: física e psíquica, conforme nos 

mostra a Tabela 5.1.  

A dimensão Dor, por sua vez, mostra plena semelhança entre os grupos, 

denotando a diferença que existem entre estas variáveis e o grau de influência que 

têm da sensibilidade e subjetividade do idoso avaliado, visto que as dimensões Física 

e Psíquica contemplam sociabilidade e auto referência estética, enquanto a Dor tenha 

maior equivalência sintomática.  
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Tabela 5.1 - Comparação entre Grupo Ambulatório Fragilidade (GAF) e  Grupo 
Ambulatório GAMIA (GAG) em relação ao Índice GOHAI. 

SCORE GAF (n=44) GAG (n=44) p 

Ótimo 2 (4,54%) 10 (22,72%)  

0,0081 

 

Regular 9 (20,45%) 14 (31,83%) 

Ruim 33 (75,01%) 20 (45,45%) 

Dimensões    

Físico, média (±DP) 8,34(1,92) 10,27(1,94) <0,0012 

Psíquico, média (±DP) 8,7(2,06) 10,2(2,09) 0,0122 

Dor, média (±DP) 8,77(2,44) 8,7(2,61) 0,92 

Total, média (±DP) 25,81(4,55) 29,18(4,58) <0,0012 

Ótimo = 34 a 36, Regular = 30-33, Ruim = 29 ou menos.  DP= desvio padrão, n= número. Testes 
utilizados: Chi Square1, Student T-test2     

 

Da mesma forma, ao ao realizar a comparação dos Grupos Pré Frágeis, de 

ambos os ambulatórios (GPFF x GPFG), nota-se nítida diferença nas dimensões 

Física e Psíquica, bem como na pontuação geral, apresentadas na Tabela 5.2. 

Uma vez mais, a diferença numérica entre os Grupos, provavelmente 

prejudicou a significância estatística de parte das comparações, porém, permitiu a 

demonstração de diferenças significativas em duas Dimensões de grande 

importância, além da Pontuação Geral, apontando para uma diferença de atitude entre 

indivíduos da mesma classificação na Síndrome da Fragilidade (ambos Pré Frágeis) 

matriculados em diferentes ambulatórios.  
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Tabela 5.2 - Comparação dos Grupos Pré Frágeis relação ao Índice GOHAI. 

SCORE GPFF n=9 GPFG n=27 p 

Ótimo 0 7 (25,92%)  

0,171 

 

Regular 1 (11,11%) 7(25,92%) 

Ruim 8 (88,88%) 13 (48%) 

Dimensões    

Físico, mediana 7 10 0,0052 

Psíquico, mediana 7 11 0,0012 

Dor, mediana 10 10 0,912 

Total, mediana 26 31 0,0122 

Ótimo de 34 a 36, Regular de 30-33, Ruim 29 ou menos. Testes utilizados: Chi Square1, Mann-Witney2 

 

Na comparação entre Frágeis e Não Frágeis (GF x GNF), foi possível observar 

diferenças significativas nas Dimensões Física, embora a Psíquica e a Pontuação 

Total devam ser ressaltadas quanto a sua significância, conforme dados da Tabela 

5.3.  

Tabela 5.3 - Comparação entre GF e GNF em relação Índice GOHAI. 

SCORE GF (n=35) GNF (n=17) p 

Ótimo 2 (5,7%) 3 (17,6%)  

0,18 Regular 8 (22,8%) 6 (35,2%) 

Ruim 25 (71,4%) 8 (47,2%) 

Dimensões    

Físico, mediana 9 12 <0,0012 

Psíquico, mediana 9 11 0,092 

Dor, mediana 8 8 0,22 

Total, mediana 26 30 0,062 

Ótimo de 34 a 36, Regular de 30-33, Ruim 29 ou menos. Testes utilizados: Chi Square1, Mann-Witney2 
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As principais doenças sistêmicas diagnosticadas e medicações em uso na 

consulta mais recente dos pacientes de ambos os ambulatórios (GAF e GAG) são 

apresentadas na Tabela 6.1.  

Alguns resultados, embora sem significância estatística comprovada, 

demonstram a importante diferença de multimorbidades e polifarmácia entre os 

grupos avaliados.  

Tabela 6.1 - Doenças Sistêmicas e Medicações em Uso dos idosos dos Ambulatórios 
Fragilidade (GAF) e GAMIA (GAG). 

 Diagnóstico GAF   n=44 GAG   n=44 TOTAL   

n=88 

 

 

 

Dor Sistêmica – n (%) 

Hipertensão Arterial 44 (100) 31 (70,4) 80,6% 

Osteoporose 21 (47,7) 5 (11,3) 29,5% 

Depressão 19 (43,1) 3 (6) - 

Arritmia 16 (36,6) - - 

Dislipidemia 15 (34) 13 (29,5) 43,1% 

Diabetes 6 (13,6) - - 

 Medicação GAF   n=44 GAG   n=44 TOTAL   

n=88 

 

 

Medicamento em uso 

– n (%) 

Anti-hipertensivo 33 (75) 34 (77,2) 76,1% 

Analgésico 29 (65,9) 12 (27) 46,5% 

Vitamina D 26 (59) 23 (59) 55,6 % 

Antidepressivo 25 (56,8) 10 (23) 39,7% 

Anticoagulante 16 (36,3) - - 

Hipolipidemiante - 14 (31,8) - 

Ambulatório GAF= Grupo Fragilidade, GAG =Grupo Ambulatório GAMIA.   

 

Na comparação entre os Ambulatórios de Fragilidade e GAMIA houve 

diferenças significativas entre o número de Doenças Sistêmicas e o número de 

medicações em uso, ambas mais elevadas no GAF, como pode ser verificado na 

Tabela 6.2.  
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Tabela 6.2 - Comparação entre GAF e GAG em relação à número de doenças 
sistêmicas e número de medicamentos utilizados. 

GAF               GAG               p 

Doenças Sistêmicas, m (±DP) 7,72 (3,08) 3,43 (1,59) < 0,001 

Medicamentos, m (±DP) 6,31 (2,96) 3,88 (1,88) < 0,001 

 m= média, DP= desvio padrão. Teste utilizado: Student T-test    

      

A mesma comparação entre os Grupos Pré Frágeis (GPFF x GPFG) mostrou 

diferenças significativas quanto ao número de doenças sistêmicas diagnosticadas nos 

pacientes desse estudo e, quanto ao número de medicações que são utilizadas pelos 

idosos, como pode ser visualizado na Tabela 6.3 

Tabela 6.3 - Comparação dos Pré-Frágeis, conforme ambulatório de origem: GPFF e 
GPFG em relação ao número de doenças sistêmicas e número de 
medicamentos utilizados. 

                                                           GPFF                GPFG              p 

Doenças Sistêmicas, m (±DP) 7 (2,29) 3,62 (1,14) < 0,001  

Medicamentos, m (±DP) 6,11 (2,97) 4,29 (1,85)  0,037  

 m= média, DP= desvio padrão. Teste utilizado: Student T-test     

  

Por fim, foi realizada a comparação entre os grupos polares Frágeis e Não 

Frágeis, GF e GNF, em que foram observadas diferenças significativas, atingindo, 

numericamente, as maiores médias de diagnósticos e de medicações prescritas, 

como pode ser verificado na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4 - Comparação entre  GF e GNF quanto ao  número de Doenças Sistêmicas 
e número de Medicamentos utilizados. 

                                                  GF          GNF             Total          GF x GNF 

Número de doenças                7,9           3,1  6.3          p< 0,001¹ 

 

Número de medicamentos      6,4                  3.2                     5.3          p<0,0011 

 

 Mann-Witney1; Chi Square2; Student T-test3    
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5 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados desta pesquisa, nos permitem discutir inúmeros aspectos 

relacionando ao processo de envelhecimento, bem como às alterações mais 

frequentemente observadas, tanto na saúde oral como na saúde sistêmica, que são 

fatores determinantes para a evolução do Envelhecimento Saudável ou, em oposição, 

à Síndrome da Fragilidade.  

 A busca por marcadores que nos permitam predizer esta sequência de 

fenômenos, seja num sentido ou noutro, é ferramenta fundamental para solucionar, 

talvez, o maior problema de atenção à saúde pública do presente/futuro: o 

envelhecimento populacional vinculado ao incremento das multimorbidades e 

polifarmácia.  

Em outras palavras, o aumento da longevidade cronológica não pode se 

desvincular do proporcional aumento da longevidade funcional, caso contrário, 

condenaremos os idosos a serem dependentes de cuidados por um longo período de 

suas vidas e a sociedade por ter que arcar com os recursos para prover estes 

cuidados.  

Neste estudo, buscou-se minimizar o efeito da idade e do sexo nos resultados, 

pareando a casuística dos grupos incluídos, tornando-os mais homogêneos para as 

análises estatísticas.  

Evidentemente, ao fracioná-los segundo a classificação, quanto aos critérios 

de fragilidade, este pareamento deixa de existir e as casuística passam a ser menos 

favoráveis à demonstração de significância estatística. 

Optamos por fazer, em cada estratégia de avaliação (Clínico Odontológico, 

GOHAI, Indicadores de Saúde Sistêmica) as mesmas comparações entre os grupos 

e subgrupos: 

Grupos de cada ambulatório: GAF e GAG 

Grupo dos Pré Frágeis do GAF e do GAG: GPFF e GPFG 

Grupos dos Frágeis e dos Não Frágeis: GF e GNF  
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 Assim sendo, foi possível confirmar a homogeneidade dos Grupos comparados 

(GAF e GAG) na Tabela 1, que difere da nítida diferença entre as médias de idade 

dos Pré Frágeis do GAG e do GAF (GPFG x GPFF) apresentada na Tabela 2.1 e, 

inversa à tendência de maior idade no Grupo Frágil apresentada na Tabela 2.2.  

 Cabe ressaltar que, o encaminhamento dos clientes para o Ambulatório de 

Fragilidade costuma ser devido ao seu nítido comprometimento funcional. Chamou-

nos a atenção que dentre eles, uma razoável parcela (20,4%) foi classificada como 

Pré Frágil. O mesmo ocorreu no Ambulatório GAMIA, para onde os clientes são 

encaminhados pelo interesse na Promoção do Envelhecimento Saudável e, mesmo 

assim, o registro ambulatorial indicava a maioria dos idosos como Pré Frágil (61,3%). 

Há que se considerar, que neste caso, justifica-se por serem clientes incorporados ao 

GAMIA há muitos anos, o que lhes permite evoluir nos critérios de fragilidade. 

 De qualquer maneira, temos a evidência de que os Pré Frágeis do GAG são 

mais idosos que os do GAF e que os Frágeis tendem a ser mais idosos do que os Não 

Frágeis.  

 Quanto à porcentagem de edêntulos, a Tabela 3.1 nos apresenta porcentagens 

muito elevadas em ambos os grupos (GAF e GAG), o que é característico da 

população de idosos atuais, mormente os de menor perfil socioeconômico. Dentre os 

dentados, porém, há nítida diferença do número de dentes a favor do GAG, revelando 

que o momento da exodontia total, geralmente na idade adulta, precede muito o da 

perda e/ou retirada dos dentes remanescentes. O mesmo acontece entre os grupos 

polares (Frágeis e Não Frágeis) na Tabela 3.2 mas não atinge significância entre os 

dois grupos de Pré Frágeis (Tabela 3.3).  

 Yoshida e cols. (2021) encontraram associações expressivas entre a 

hiperfunção oral de idosos (tônus labial, pressão de língua, deglutição) com 

desenvolvimento de sarcopenia.  

 Um estudo transversal  realizado por Nobrega; Holanda; Catao (2018), com 69 

idosos institucionalizados, realizado em João Pessoa-PB, com predomínio de idosos 

frágeis, evidenciou prevalência de edentulismo e uso de prótese total entre pré frágeis 

e frágeis.  
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 O menor número de dentes também influencia a qualidade de vida (Khan e 

cols.,2018; Puneet, 2019). 

 Quanto a presença de Próteses e de Lesões de Partes Moles, há maior uso de 

Próteses Fixas Convencionais (PFC) e de Próteses Sobre Implantes (PSI) dentre os 

clientes do GAG, demonstrando um cuidado maior com a protetização odontológica 

deste grupo (Tabela 4.1). 

 O mesmo não se repete na comparação dos Grupos dos Pré Frágeis (GPFF e 

GPFG) nem dos Frágeis e Não Frágeis (GF e GNF), apresentadas nas Tabelas 4.2 e 

4.3. Isso nos permite aventar a possibilidade de uma precária possibilidade de 

protetização para esta população etária, em especial quando é também reduzido seu 

poder aquisitivo.  

 Uma especial ênfase à eficácia da protetização, o uso Próteses Totais por 10 

idosos do GNF incluíam ambas (Superiores e Inferiores) enquanto, dentre os idosos 

do GF, das 25 Próteses Superiores, apenas dois usavam a Prótese Total Inferior. 

 Segundo Oliveira; Frigerio (2004), a inadequada adaptação protética pode 

potencializar a redução da eficiência mastigatória, chegando a 25% da capacidade 

mastigatória ideal quando em uso de Próteses Totais.  

 Estes fatores podem determinar maior dificuldade para se alimentar, 

contribuindo com risco de má nutrição e, consequentemente, aumentar o risco de 

fragilidade (Walston; Fried, 1999). 

 Em dois estudos transversais realizados em UK e USA por Eftychia e cols. 

(2021), demonstraram expressiva associação entre a perda de dentes, processos 

inflamatórios, higiene oral precária, boca seca e doença periodontal, com diabetes, 

fatores de risco para doenças cardíacas e  predisposição para infecção de vias a 

aéreas.  

Chen e cols. (2019) entendem que a perda de dentes em idosos pode ser 

entendida como um dos marcadores de doenças cardiocirculatórias.  

 Fluitman; Van Den Broek; Nieuwdorp (2021), estudaram idosos de ambos os 

sexos quanto às associações da microbiota oral relacionada com menor número de 

dentes, higiene oral precária e diminuição do olfato e paladar.  
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 As respostas ao Índice GOHAI apresentadas na Tabela 5.1 mostram que os 

resultados tanto da classificação quanto das dimensões Física e Psíquica são muito 

melhores no GAG comparado ao GAF, incluindo a Pontuação Total.  

 Quando comparados os dois grupos Pré Frágeis (GPFF e GPFG), foi verificada 

uma diferença significante nas dimensões Física e Psíquica e na Pontuação Total 

(Tabela5.2), o mesmo acontecendo quando comparamos os Grupos Frágil e não 

Frágil (Tabela 5.3).  

 Importante ressaltar que, em nenhuma das comparações houve diferença na 

dimensão Dor, mas em todas foi observada diferenças significativas nas dimensões 

Física e Psíquica. Acredita-se que isso se deu, devido a uma maior subjetividade da 

sensação dolorosa, que é frequentemente presente neste perfil etário, diferentemente 

dos aspectos mastigatórios e estéticos, que são geralmente mais explícitos.  

 A Pontuação Total, maior no GAG e no GNF, aponta para resultados 

frequentemente relacionados a diferenças na higiene da cavidade oral e de importante 

correlação com a saúde sistêmica.  

 Um primeiro estudo biomolecular post morten, com sete pacientes que tiveram 

Covid-19 (média de 20 dias entre início dos sintomas e morte) mostrou que em cinco 

casos, a análise foi positiva nos tecidos periodontais para SARS-Cov2, o que 

demonstra a importância de boa higiene oral em pacientes dentados (Matuka e cols., 

2020). 

 A reabilitação oral para edêntulos parece ter relação direta com melhora nas 

pontuações GOHAI, segundo Kaushik e cols. (2018). 

 Os dados extraídos da consulta mais recente, registrado nos prontuários dos 

clientes incluídos de ambos grupos revelaram que as doenças mais prevalentes no 

GAF foram Hipertensão Arterial Sistêmica (100%), Osteoporose  (47,7%) e depressão 

(43,1%), enquanto que dentre os do GAG foram Hipertensão Arterial (70,4%), 

Dislipidemia (29,5%) e Diabete (13,6%), (Tabela 6.1), já prenunciando as nítidas 

diferenças de multimorbidades encontradas nas três comparações entre os Grupos, 

visíveis nas Tabelas 6.2, 6.3 e 6.4. 

 Quanto aos Medicamentos em Uso, em ambos os grupos (GAF e GAG), os 

anti-hipertensivos lideram a lista (75% e 77,2% respectivamente), seguidos dos 
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analgésicos (65,9%) e da reposição de Vitamina D (59%) no GAF e, de reposição de 

Vitamina D (59%) e de hipolipemiantes (31,8%) no GAG. Igualmente às 

multimorbidades, a diferença de polifarmácia entre os grupos comparados foi nítida, 

conforme verificado nas Tabelas 6.2, 6.3 e 6.4. 

 Ressalta-se que, numericamente, as maiores médias de multimorbidades e 

polifarmácia foram identificadas no GF (Tabela 6.4) 

 A literatura considera, para fim de avaliação de risco, que cinco ou mais  

doenças diagnosticadas, já contemplam a categoria de polipatologia (Maia, et al., 

2020). 

 Pagno e cols., (2021) fizeram um estudo observacional transversal em 554 

idosos e encontraram associação entre uso de medicamentos e fragilidade, sendo que 

mais de 50% desta amostra mostrou potencial para interações medicamentosas de 

maior risco.  

 Com a progressiva necessidade de polifarmácia, os riscos de reações adversas 

à saúde, sistêmica e oral, aumentam consideravelmente (Yong, et al., 2012).  

Segundo Lu e cols. (2017), a maior complexidade e o número de medicamentos 

está associada à Síndrome da Fragilidade.  

Duas Revisões sistemáticas apoiam esta relação entre saúde oral e doenças 

sistêmicas:  

Van der Maarel-Wierink, e cols. (2013) encontraram três estudos que 

comprovaram que a melhora de adequados cuidados em saúde oral diminui 

consideravelmente os casos de pneumonia aspirativa e, outros dois estudos, 

mostraram diminuição tanto do risco de desenvolvimento, quanto de morte por 

pneumonia aspirativa.  

Sangeeta Khagka e cols. (2020), analisaram 12 estudos (quatro transversais, 

cinco coortes e três de intervenção) e encontraram associação entre microrganismos 

patogênicos que colonizam a microbiota oral e o maior risco de pneumonia aspirativa 

em idosos hospitalizados ou que moram em residenciais, estabelecendo também a 

importância dos cuidados de higiene oral como determinantes da diminuição deste 

risco. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Nossos dados permitem concluir que: 

1. O edentulismo não é fator preditor de fragilidade, mas o número de dentes 

remanescente é maior no Grupo Não Frágil (GNF). 

2. A protetização do Grupo do Ambulatório de Fragilidade é menos adequada tanto 

do ponto de vista quantitativo como qualitativo. 

3. O Indice GOHAI demonstra melhores resultados no Grupo do Ambulatório GAMIA 

(GAG) total e do Grupo dos Pré Frágeis do GAMIA (GPFG) nas dimensões Física, 

Psíquica e Pontuação Total. 

4. O número de diagnósticos e de medicações em uso é, praticamente, o dobro dentre 

os idosos provenientes do Ambulatório de Fragilidade (GAF), dos Pré Frágeis do 

Ambulatório de Fragilidade (GPFF) e dos Frágeis (GF). 

5. A avaliação da saúde oral, somando o exame clínico odontológico ao Índice GOHAI, 

deve ser entendida como um dos fatores preditores da Síndrome da Fragilidade em 

idosos ambulatoriais. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 

  FRIED AUTORREFERIDO      

 Componentes da avaliação autorreferida de fragilidade em idosos. São Paulo, SP, 
2009. 

Nome------------------------------------------idade----------------- 

RGHC-------------------------------------------TELE------------- 

 

Componente da fragilidade     Perguntas e respostas 

Perda de peso (Pontuava-se neste componente o idoso que referisse mais de 3 kg) 

Nos últimos 12 meses, o(a) sr.(a) perdeu peso sem fazer nenhuma dieta?  

Sim, quantos quilos? Entre 1 kg e 3 kg Mais de 3 kg 

Não 

Redução da força 

Nos últimos 12 meses (último ano), o(a) sr.(a) sente mais enfraquecido, acha que sua 
força diminuiu?  

Sim 

Não 

Redução da velocidade de caminhada 

O(A) sr.(a) acha que hoje está caminhando mais devagar do que caminhava há 12 
meses (há um ano)?  

Sim 

Não 

Baixa atividade física 

O(A) sr.(a) acha que faz menos atividades físicas do que fazia há 12 meses (há um 
ano)?  

Sim 

Não 
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Fadiga relatada (Pontuava-se neste componente o idoso que referisse “algumas 
vezes” ou “a maior parte do tempo” em pelo menos uma das perguntas) 

Com que frequência, na última semana, o(a) sr.(a) sentiu que não conseguiria levar 
adiante suas coisas (iniciava alguma coisa mas não conseguia terminar):  

Nunca ou raramente (menos de 1 dia) 

Poucas vezes (1 - 2 dias) 

Algumas vezes (3 - 4 dias) 

A maior parte do tempo 

Com que frequência, na última semana, a realização de suas atividades rotineiras 
exigiram do(a) sr.(a) um grande esforço para serem realizadas:  

Nunca ou raramente (menos de 1 dia) 

Poucas vezes (1 - 2 dias) 

Algumas vezes (3 - 4 dias) 

A maior parte do tempo 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 1 

 

Ficha Odontologica       Grupo  GAMIA  (  )          Grupo FRAGILIDADE (  ) 

  

ODONTOGERIATRIA   Maria Cecília Ciaccio Vendola 

 

 

Paciente-------------------------------------------------------------    idade------ 

RGHC------------------------------------------------TELE------------------------- 

 

1) Exame Físico  OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

   (inspeção da cavidade oral)  

 

 

 

 

 

Edentulo  Total (  )                   Numero de dentes naturais(inclui raízes) (     ) 

                 Maxila( )             

                 Mandíbula( ) 

 

                                                         Observação dicotômica :  
 
 
 
 
Presença de Dentes                                          (       )                                (0)não (1)sim                                                       
Presença de Próteses                                       (       )                                (0)não (1)sim  
Prótese Total Superior                                     (       )                                (0)não (1)sim  
Prótese Total Inferior                                       (       )                                (0)não (1)sim  
Prótese Parcial Superior                                  (       )                                (0)não (1)sim  
Prótese Parcial Inferior                                    (       )                                (0)não (1)sim   
Protese Fixa Convenciona                               (       )                                (0)não (1)sim  
Prótese sobre implantes                                  (       )                                (0)não (1)sim  
Presença de Lesões em Tecidos Moles         (       )                                (0)não (1)sim  
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Anexo 4 

Componentes – Índice GOHAI (GERIATRIC ORAL HEALTH 

ASSESTMENT INDEX) 
 
Nos últimos três meses...                                                                                                               Sempre   às vezes   nunca 
 
1 – Limitou o tipo ou a quantidade de alimentos que come devido a problemas com  
seus dentes ou próteses?  
 
2 – Tem problemas mordendo ou mastigando alimentos como carne sólida ou 
maçã?  
 
*3 – Foi capaz de engolir confortavelmente?  
 
4 – Seus dentes ou prótese(s) o impediram de falar da maneira como queriam?  
 
*5 – Foi capaz de comer qualquer coisa sem sentir desconforto?  
 
6 – Limitou seus contatos com outras pessoas devido às condições de seus dentes 
ou próteses?  
 
*7 – Sentiu-se contente ou feliz com o aspecto de seus dentes ou próteses?  
 
8 – Usou medicamentos para avaliar dor ou desconforto relativos à boca?  
 
9 – Preocupou-se ou teve cuidados com seus dentes, gengivas ou próteses?  
 
10 – Sentiu-se nervoso ou tomou consciência de problemas com seus dentes, 
gengivas ou próteses?  
 
11 – Sentiu desconforto ao alimentar-se em frente a outras pessoas devido a 
problema com seus dentes ou próteses?  
 
12 – Teve sensibilidade nos dentes ou gengivas ao contato com calor, frio ou 
doces?  
*perguntas indiretas 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. 
........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... 
APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  
............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 
...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº 
................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 
...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 
(............).................................................................................. 

 

______________________________________________________________________
__________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

PESQUISADOR :  Wilson Jacob Filho  
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CARGO/FUNÇÃO:  Médico Geriatra                                                       Nº  58151 

UNIDADE DO HCFMUSP: Geriatria  

 

Pesquisador executante: Maria Cecilia Ciaccio Vendola                        Nº 29360 

Cargo/Função: Cirurgiã Dentista     

                                      

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

     

4. DURAÇÃO DA PESQUISA:  24 MESES  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Prezado(a) Sr(a) 

               Gostaríamos de contar com a sua participação neste estudo cujo objetivo  
é avaliar as condições de saúde oral, sua relação com a qualidade de vida, e 
correlacionar com as condições de saúde geral e funcionalidade. Para tanto serão 
utilizados 3 Questionários específicos e uma avaliação objetiva das condições de 
Saúde Oral (Bucal), seguido de orientações individualizadas neste 
segmento(higienização de dentes e próteses,escovas e dispositivos 
adequados,higienização de língua,intervalos de tratamentos,importância de boa 
mastigação).O estudo é observacional e não será aplicado nenhum 
medicamentol;portanto não há risco envolvido e sim benefícios quanto as 
orientações que serão dadas para os cuidados com sua Saude Oral. 

Essas entrevistas podem trazer algum cansaço, apesar do nosso esforço para que 
isso não aconteça em nenhum momento. Caso decida não participar desse estudo, 
você continuará com o seu atendimento aqui no Hospital normalmente sem nenhum 
prejuízo.  

Os principais investigadores desse estudo são o Dr. Wilson Jacob Filho e  Maria 
Cecilia Ciaccio Vendola que podem ser encontrados no Prédio dos Ambulatórios – 5º  
andar – bloco 4A– Geriatria.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética desse estudo, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-7585, 2661-1548 ou 2661-1549.  FAX: 2661-6442 
ramal 26 – E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. O principal investigador é o Dr. 
Wilson Jacob Filho e que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Éneas de Carvalho 
Aguiar, 155, CEP 05403-000 - telefone: 2661-6731.  

Você pode também recusar-se a responder qualquer pergunta. Pode ainda retirar-se 
do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao seu atendimento aqui no 
hospital. 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Solicitamos ainda a sua autorização para usar seus dados e fotos da cavidade oral, 
colhidos nas entrevistas para estudos atuais e futuros. Em nenhum momento, sua 
identidade será revelada. Lembro que caso o Sr(a) futuramente resolva retirar esta 
autorização seus dados não serão utilizados mais a partir de então.    

Caso deseje, você será atualizado sobre os resultados gerais desse estudo e a 
qualquer momento poderá pedir esclarecimentos sobre os dados relativos à sua 
própria avaliação. 

Não há despesas pessoais nesse estudo. Também não está previsto qualquer tipo de 
remuneração ou compensação financeira. Não haverá qualquer prejuízo a seus 
direitos legais de questionamento, indenização ou outros garantidos pela Constituição 
brasileira.  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter recebido os esclarecimentos necessários a respeito das informações 
que li ou que foram lidas para mim. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 
desse estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e não inclui remuneração. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, sem prejuízo ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste Serviço.  

 
 

 

Assinatura do paciente/representante 
legal 

Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

 

Assinatura da testemunha 
Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual.) 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

----------------------------------------------------------------------- 

 


