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AVALIAÇÃO DO IMPACTO ODONTOLÓGICO NO DESEMPENHO DIÁRIO DOS 

INDIVÍDUOS DE 50 A 74 ANOS EM PORTO ALEGRE/RS. Fernanda Hilgert Mallmann, Claides 

Abegg (orient.) (UFRGS). 

O envelhecimento da população vem ocorrendo tanto em países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento. O aumento da expectativa de vida tem aumentado a proporção de idosos na população, trazendo 

uma preocupação crescente com a sua qualidade de vida. As doenças bucais estão relacionadas à dor e ao 
desconforto, à perda de horas de trabalho, ao comprometimento da função social dos indivíduos. A cárie dentária e 

doença periodontal, as duas principais doenças bucais, estão fortemente associadas com a idade, ocorrendo um 

aumento de sua severidade e prevalência com o envelhecimento. O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto 

odontológico no desempenho diário dos indivíduos, entre 50 e 74 anos, em dois Distritos Sanitários de Porto Alegre-

RS. Trata-se de um estudo analítico transversal, que será realizado em dois distritos sanitários (àquele com piores 

indicadores e o com melhores indicadores), de Porto Alegre/RS. Será calculada uma amostra representativa da 

população entre 50 e 74 anos destes distritos. Em cada domicílio, será sorteado apenas um indivíduo, utilizando-se 

uma tabela de números aleatórios. Para a entrevista será utilizado um questionário estruturado com informações 

socidemográficas e informações sobre a qualidade da saúde bucal. Esta pesquisa está sendo desenvolvida em parceria 

com o grupo de pesquisa em Dental Public Health da University College of London. A pesquisa foi dividida em fases 

que passaram desde a tradução e adaptação do questionário original do inglês para o português até questionários 
pilotos com 150 pessoas entre 50 e 74 anos para comprovar a eficácia desse tipo de abordagem no Brasil. Ainda não 

há resultados definitivos, os dados estão sendo colhidos e analisados no Epi Info que é um programa destinado a 

análise epidemiológica. (PIBIC). 
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