Acadêmico: Mariele Andrade do Nascimento
Título da dissertação: Relação entre saúde bucal, estado nutricional e consumo de
macro e micro nutrientes por idosos do sul do Brasil.
Data da defesa da dissertação: 06.02.14
Palavras Chaves: Saúde bucal, edentulismo, padrão alimentar, estado nutricional,
idosos.
Resumo:
O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial. A saúde bucal
precária entre os idosos, representa um importante problema de saúde pública
influenciando na dieta e consequente saúde sistêmica dos mesmos. O objetivo
deste estudo foi avaliar a prevalência de edentulismo e o número de pares de
dentes posteriores em oclusão e investigar sua associação com estado nutricional e
o consumo de macro e micro nutrientes em idosos do sul do Brasil. Trata-se de um
estudo transversal envolvendo uma amostra de 494 idosos independentes, de
ambos os gêneros, acima de 60 anos de idade, cadastrados nas Unidades Básicas
de Saúde do município de Londrina, Pr. A coleta de dados incluiu exames bucais
segundo os critérios da OMS; avaliação antropométrica através do cálculo do Índice
de Massa Corpórea (IMC); análise do consumo alimentar pela utilização do
“recordatório de 24 horas” e do questionário de frequência alimentar; e, entrevistas
estruturadas para obtenção de informações sociodemográficas. Os testes Quiquadrado, Mann Whitney, análise de variância (ANOVA) e de análise múltipla:
Tukey e Dunnet foram aplicados, sendo o nível de significância fixado em 5%. A
prevalência de edentulismo foi de 47,3%, com predomínio no gênero feminino, faixa
etária de 65 a 74 anos, procedência rural, baixa escolaridade e classificação
econômica baixa/ média. Registrou-se consumo significantemente menor da maioria
dos macronutrientes e micronutrientes, assim como de frutas entre os idosos
edêntulos e aqueles com menor número de pares oclusais posteriores. Apesar de a
diferença não ter atingido significância estatística, maiores proporções de baixo
peso (19,9%) e menores de obesidade (24,2%) foram registradas entre os
edêntulos. Os achados este estudo apontam para a influência da perda dentária no
padrão de consumo alimentar, o que pode comprometer a saúde geral e a
qualidade de vida de idosos.
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