
CONVERSANDO SOBRE ODONTOGERIATRIA 7 

 

Fernando Luiz B. Montenegro, Mestre e Doutor  FOUSP, (FLBM) 

Moema Pimentel, Jornalista, TDA Brasil(MP) 

 

 

 MP- Há algum tempo, as pessoas chegavam à terceira idade sem os 
dentes naturais. Hoje, não existem apenas próteses melhores, como 
também os dentes naturais continuam ali. Como isso influencia na vida 
dos idosos hoje em dia? 

FLBM - Sim, ter seus dentes  garante maior eficiência mastigatória e a 
possibilidade de ingerir uma dieta mais adequada  à sua melhor saúde 
geral,por isto , melhor saúde geral= melhor enfrentamento das doenças 
mais comuns na 3a idade. Ter seus dentes é  também um bom suporte 
psicológico contra a velhice patológica(ou seja senilidade) que ataca 
outros idosos. Bom suporte psicológico é sair à luta mesmo idoso, para 
conseguir complementar aposentadorias geralmente escorchantes... 

Mas estão tendo mais dentes hoje porque a Odontologia anda 
funcionando melhor desde os jovens e oferecendo boas opções 
preventivas ao longo das décadas, e também a maior importância que as 
pessoas dão aos seus dentes pelos reforços de mídias diversas e dos 
muitos colegas que encaram prevenção a sério na profissão e doutrinam 
seus pacientes a melhor cuidarem de seus dentes a cada retorno que 
fazem durante a meia idade e idades mais avançadas. 

Prevenção é tão lógica que deveria ser feita por TODOS os dentistas o 
TEMPO TODO , mas muitos delegam isto somente aos Periodontistas...que 
não vão dar conta da enorme demanda que tem daqui para o passar dos 



anos dos pacientes,pois as necessidades aumentam nesta área com o 
passar dos anos.. 

  

  

MP- Hoje as pessoas chegam à terceira idade com mais saúde bucal? 
Houve uma mudança de comportamento com relação aos cuidados bucais 
com o passar dos anos, gerações? Quem chega na terceira idade hoje está 
mais consciente, tem mais conhecimento e acesso ao dentista do que tinha 
anos atrás? E a que se deve isso? 

FLBM-Bem, existem mais informações odontológicas disponíveis em 
radio,TV,revistas, internet quando comparado ao passado, mas tudo isto 
precisa ser incutido nos pacientes claramente, sempre o profissional 
deixando claro o que é e o que não é valido. Nós temos de ser o baluarte 
contra novidades não comprovadas, contra modismos(brilhantes nos 
dentes,por exemplo), deixar claros os perigos dos piercings na cavidade 
bucal,aparelhos ortodônticos sem dentistas de suporte,evitar as 
restaurações estéticas da moda e buscar as mais resistentes e duráveis.  

Hoje existem mais Postos de Saúde ,Postos em Escolas e Clínicas em  
Faculdades de Odontologia e Entidades de Classe por todo o Brasil, mas 
isto não quer dizer que façam programas preventivos consistentes  e 
permanentes em seus atendimentos. Produtividade exagerada, falta de 
tempo para ensino e controle nos pacientes, falta de visão geral sobre a 
importância de se gastar menos  com Odontologia se  for feita Prevenção 
a sério. Estamos indo ainda, indo... muitas faculdades, muitos dentistas 
formados,mas, até quanto isto repercute em melhoria da condição bucal 
populacional? Quantos vão para serviços públicos e tentam "sair do 
mainstream".. Quantas Faculdades têm Odontogeriatria em seu Currículo( 
só 18 em 220 Escolas para 15 milhões de idosos que crescem de número a 
cada ano)? Quantos Serviços recebem odontogeriatras?(Impossível 
calcular quão baixo é o número,infelizmente!). 



Mas as pessoas tem se preocupado mais sim com suas bocas e ouvido 
mais conselhos dos dentistas. Mas a estrada é muito longa até chegarmos 
em 100 % da população ! 

  

  

  

MP-Quais os tipos de tratamentos que podem e os que não podem ser 
feitos com pessoas na terceira idade? 

 FLBM-Os idosos merecem todos os recursos que temos disponíveis à mão 
na odontologia moderna e esperam, como os outros indivíduos, acesso a 
tudo isto. Mas existem limitações da saúde geral deles que não 
permitem,por exemplo, que possam receber as cirurgias dos implantes 
que poderiam tanto lhe ajudar nesta fase da vida. Mas ainda temos  as 
próteses convencionais que vêm dando certo há mais de 100 anos(CLARO, 
se forem bem feitas !!) e ainda têm muito espaço num país com nossas 
características econômicas. 

Idosos com refluxo gástrico costumam ter problemas no esmalte dos 
dentes constantemente atacados ,e por isto não podem receber trabalhos 
com técnicas de preparos muito conservadores baseados muito no 
conceito da adesividade ao esmalte acima da quantidade dental 
desgastada. 

Podem não conseguir fazercirurgias bucais por descontroles  nas taxas de 
diabetes e de hipertensão, mas que depois de estabilizadas, podem ser 
tratados quase como pacientes normais. 

Mas idosos podem e devem ter seus dentes naturais salvos até o ultimo 
dos recursos, receberem ensinamentos preventivos que nunca tiveram 
acesso quando eram jovens, receberem próteses bem feitas e controladas 
constantemente, e tudo que ocorrer em sua boca, especialmente a 
diminuição do fluxo salivar deve ser contada e discutida com os 
profissionais. 



Mas idosos não  se preocupam exageradamente com estética e isto é bom 
para ficarem livres de técnicas estéticas ""moderninhas"" que são 
propostas aos mais jovens e que pouco  " tempo de estrada clínica" 
possuem nos dias atuais e só são indicadas por serem as "bonitinhas da 
vez".....  

Mas até aparelhos dentários(" Ortodontia"), feitos por dentistas 
realmente conscientes de sua técnica em  indivíduos mais velhos podem 
melhorar muito as condições de mordida entre os dentes(oclusão) para 
depois serem instaladas próteses ou implantes que farão uma melhor 
mastigação do que ele tinha antes.E isto significa melhor ingestão de bons 
nutrientes, como falamos lá no começo ! 

MP- Os problemas, doenças que as pessoas na terceira idade hoje sofrem 
são diferentes do que os idosos de gerações anteriores sofriam? Quais são 
os grandes problemas de hoje e quais eram os problemas de gerações 
anteriores? E a que se deve essas diferenças? Alimentação, hábitos etc? 

FLBM- Sim, mas os hábitos alimentares de hoje são muito piores para os 
dentes e para o sistema digestivo do que em décadas ou séculos passados. 
A necessidade de produzir alimentos em larga escala nos obriga ao uso de 
conservantes e colorantes que  vão ajudar a deteriorar muito mais as 
estruturas do dente se não são muito mais bem cuidados que em outros 
tempo anteriores. 

Os dentes não mudaram estruturalmente, os agentes agressores  é quer 
se tornaram MUITO, MUITO mais potentes e frequentes e é só ver 
quantas pessoas comem durante o trabalho ou andando pela rua ou 
transporte SEM limparem seus dentes depois.Alimentos altamente 
industrializados com enorme poder de ataque ao nosso esmalte   
dentário. Não é a toa que a cárie(e os problemas gengivais) é altamente 
incidente nos idosos.É a televisão e os outdoors,revistas mostrando 
comidas DELICIOSAS o tempo todo.....mas nenhuma propaganda fala do 
mal que podem e vão causar se deixadas paradas sobre os dentes.….. 

Ou seja, no passado as bocas não tinham tanto potencial de ataque como 
existe hoje. Por isto que os dentistas, familiares, cuidadores,membros da 



equipe de saúde,educadores precisam estar ligados desde o inicio do 
convívio com as pessoas, de qualquer idade, na  troca de informações 
preventivas bucais , pois o ataque do lado da propaganda é enorme ! 

 

 

 

  

 MP- Algumas doenças crônicas (hipertensão, diabetes, AVC, problemas 
cardíacos etc) podem influenciar na saúde bucal? Os cuidados dessas 
doenças crônicas com a saúde bucal precisam andar lado a lado? 

FLBM- Além das doenças que você citou e são importantíssimas( 
hipertensão =55% de incidência aos 75 anos, diabetes= 19,2 %,Problemas 
cardíacos= 13,7%, AVC= 7,3 % ,dados do IBGE/Folha,2015 *)   é muito 
importante falarmos que a diabetes já tem um link comprovado com a 
doença periodontal,ou seja, bocas mal cuidadas e diabetes altas 
/descontroladas estão claramente  comprovadas, também esta mesma 
doença gengival/periodontal permite que bactérias da boca entrem pela 
corrente sanguínea e acabem ajudando na formação dos trombos que 
entopem os vasos e artérias; mas ainda uma doença muito pouco 
comentada é a pneumonia, onde a cada tossida do paciente, bactérias 
pulmonares perigossísimas vão para a boca e se instalam  lá na porção 
posterior da língua(onde a escova de dentes não chega) e se multiplicam 
reinfeccionado o paciente quando são engolidas. Isto sem falar das 
artrites e reumatismo( 19,1% de incidência entre idosos de 75 ou mais 
anos) que debilitam o paciente e dificultam, muitas vezes , a obtenção de 
um excelente limpeza dos dentes tão importante nesta fase da vida.....ou 
seja um assunto influencia o outro o tempo todo...AFINAL SOMOS UM 
CORPO SÓ, TUDO ESTÁ INTERLIGADO. 

 



MP-Bem, muito há pra se falar ainda, mas o tempo é curto.Faça suas 
considerações finais,Dr. Fernando,por favor. 

FLBM-Sugiro verem a foto  abaixo e dizerem se isto pode ser considerado 
como uma boca sadia em qualquer idade. Esta boca, tão inflamada, é o 
maior exemplo de como uma inflamação nela é a de todo o corpo.A 
diabetes e a hipertensão estavam em níveis alarmantes, mas foram se 
estabilizando conforme as condições bucais foram sendo tratadas e 
voltaram ao normal. 
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Gerontológicos  para dentistas, Pacientes e Cuidadores 
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