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RESUMO

A população idosa cresceu e os serviços odontológicos não
acompanharam esse crescimento adequadamente, consequentemente as
condições bucais dos idosos não obtiveram melhorias. O intuito desse
estudo foi verificar a necessidade de tratamento e sua associação com o
tempo da última consulta odontológica em idosos. Um estudo transversal
analítico foi realizado com base num levantamento epidemiológico em
saúde bucal em idosos domiciliados realizado em Bauru, em 2015. Foram
coletadas informações sobre a percepção de necessidade de tratamento
(variável dependente), características sociodemográficas, a fragilidade, a
necessidade de próteses dentárias em arco superior e inferior, a dor de
dente autorreferida e o acesso a serviço (público/privado, motivo,
avaliação), tendo como outra variável dependente o tempo até a última
consulta. Foi realizada regressão logística múltipla do tipo backward
stepwise (p<0,05). Nesta regressão logística múltipla, 326 idosos foram
selecionados, 59,1% tinham entre 65 e 74 anos, 56,7% eram mulheres,
27,3% eram frágeis, 44,6% e 42,2% necessitavam de prótese superior e
inferior, 17,2% referiram dor em seus dentes, 64,1% foram no serviço
privado, 17,3% realizaram tratamento eletivo, a maioria ficou satisfeita
com a consulta (82,8%), e 178 realizaram consulta odontológica há menos
de 1 ano. Os idosos que relataram necessidade de atendimento
(OR=0,55; 0,31:0,98; p=0,04), ter idade acima de 74 anos (OR=2,48;
0,27: 1,17; p=0,01), ter necessidade de prótese inferior parcial (OR=3,14;
1,40: 7,04; p=0,01) ou total (OR=3,96; 2,10: 7,47; p=0,01) e a extração
(11,05; 3,62: 33,77; p=0,01) e outros motivos (11,52; 4,43: 29,93;
p=0,01) foram associados ao atendimento odontológico de mais de 1 ano
do momento do exame epidemiológico. A necessidade de tratamento
odontológico no grupo etário dos idosos está fortemente relacionada à
extração dentária e a reabilitação protética bucal. Este trabalho é apoiado
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), a vocês, deixo meu sincero agradecimento.  
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