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RESUMO 

  

 

O ENVELHECIMENTO NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DE 

ODONTOLOGIA: UMA ANÁLISE BASEADA NO “FACTS ON AGING QUIZ” 

 

 

AUTOR: Juliana Campos da Costa e Luíza Moesch 

ORIENTADORA: Magáli Beck Guimarães 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de conhecimento sobre o envelhecimento humano 

em estudantes de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria. Foram avaliados 298 

alunos de um total de 347 regularmente matriculados, correspondendo a uma taxa de resposta 

de 85,87%. A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 1º e 18 de Outubro 

de 2016. Para isso, foi aplicado um questionário composto por 2 partes: I) “Facts on Aging 

Quiz”, composto por 23 questões com respostas verdadeiras (V) ou falsas (F); II) seis 

questões sobre a experiência/vivência pessoal do participante com o tema envelhecimento. Os 

resultados demostraram que a maioria da amostra é composta pelo sexo feminino, 

representando 69,8% da população estudada. De forma geral, a prevalência de 70% ou mais 

de acertos foi considerada baixa: para o 1º ano foi de 31,9%, para o 2º ano 24,5%, para o 3º 

ano 28,5%, para o 4º ano 22,7% e para o 5º ano de 35,2%. O domínio que apresentou maior 

índice de acertos foi o físico, com 43,2% das mulheres e 63,3% dos homens acertando 70% 

ou mais dos itens. Conclui-se que os alunos de graduação em Odontologia apresentam baixo 

índice de conhecimento sobre envelhecimento e que parece haver uma relação entre este 

conhecimento com aspectos informais de vivência/experiência com idosos. 

 

Palavras-chave: Odontogeriatria. Ensino em saúde. Saúde do idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

AGING BY DENTISTRY STUDENTS' PERSPECTIVE: AN ANALYSIS BASED ON 

"FACTS ON AGING QUIZ" 

 

AUTHOR: Juliana Campos da Costa e Luíza Moesch 

ADVISOR: Magáli Beck Guimarães 

 

 

The aim of this study was to evaluate the knowledge about aging in dentistry students of the 

Federal University of Santa Maria. Were evaluated 298 students from a total of 347 enrolled 

in UFSM Dentistry course corresponding to a response rate of 85.87%. Data collection was 

performed between October 1 and October 18, 2016. A questionnaire composed by two parts 

was applied: I) "Facts on Aging Quiz", consisting of 23 questions with true (T) or false (F) 

answers; II) six questions about the participant's personal experience with the aging topic. The 

results showed that the sample majority is female, representing 69.8% of the studied 

population. In general, the prevalence of 70% or more of correct answers was low: for the 1st 

year it was 31.9%, for the 2nd year 24.5%, for the 3rd year 28.5%, for the 4th year 22.7% and 

for the 5th year 35.2%. The physical domain presented the highest hit rate: 43.2% of women 

and 63.3% of men answered correctly 70% items or more. It is concluded that dentistry 

undergraduate students have a low aging knowledge and there seems to be an association 

between this knowledge and informal aspects of personal experience with elderly. 

 

Key words: Geriatric Dentistry. Health Education. Health Services for the Aged. 
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I. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

  

 Pela primeira vez na história, a maioria das pessoas pode esperar viver até os 60 anos 

ou mais (ONU, 2007). O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no 

Brasil, as modificações ocorrem de forma radical e bastante acelerada (CARVALHO e 

GARCIA, 2003). Dados epidemiológicos registram o aumento da população idosa em todo o 

mundo em decorrência da diminuição das taxas de mortalidade e declínio da fecundidade 

(BRUNETTI e MONTENEGRO, 2002; FREITAS et al, 2002; PASCHOAL, 2005). A cada 

mês, o número de pessoas no mundo inteiro com 60 anos ou mais de idade aumenta em 

aproximadamente 1 milhão de pessoas (ZUZA et al, 2002). Em relação ao Brasil, estima-se 

que, em 2025, o país será o sexto do mundo em população idosa, com cerca de 30 milhões de 

idosos, o equivalente à 15% de sua população total (SALIBA et al, 1999; CORMACK, 2002; 

SILVA, 2005).   

 Em função disso, a pirâmide etária da população humana deve apresentar, no ano de 

2050, uma sensível mudança em seu formato, passando de uma presente base mais ampla, 

representada pelos grupos mais jovens, para um formato geral mais retangular, onde se 

observa uma equivalência entre o número de indivíduos nas várias faixas de idade (WERNER 

et al., 1998). A maior longevidade está atribuída a melhorias na higiene, saneamento básico, 

melhores condições das moradias, conhecimento do corpo humano, controle de pestes e 

medidas preventivas de saúde pública (UNGERICHT, 2006).  

 O envelhecimento populacional promove transformações profundas na sociedade, com 

mudanças na estrutura familiar, no mercado de trabalho e nas demandas por políticas 

públicas, especialmente nas áreas de saúde e seguridade social (GIATTI e BARRETO, 2003). 

Com relação ao aumento da procura por serviços de saúde, evidencia-se que se torna 

necessário um preparo maior do profissional da área para responder adequadamente a essa 

demanda. Nos países em desenvolvimento, o impacto negativo resultante da falta de preparo 

destes profissionais em relação ao tema envelhecimento humano é muito maior devido à falta 

de planejamento, de medidas assistenciais, de formação e capacidade do material humano 

necessário (CERRI e BOLZANI, 2004).  

 A convicção difusa sobre atributos e particularidades que definem um grupo social, 

como a população idosa, é transmitida através da educação e associa-se a práticas sociais 

(NÉRI et al., 2002; FERREIRA ALVES e FERREIRA NOVO, 2006; PALMORE, 2001). A 

carência de conhecimentos científicos por parte dos profissionais da saúde, assim como a falta 

de políticas que disseminem os conhecimentos sobre fatos inerentes a velhice, dificultam a 
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transformação do modo como as pessoas se portam diante do idoso (VERAS, 2003; 

CACHIONI E NÉRI, 2004; DIOGO, 2004). Nesse sentido, a educação superior na área da 

saúde vem passando por transformações.  A modificação dos currículos é uma forma de 

adequar a formação profissional às necessidades atuais (MAIA, 2004).  

 Diante da realidade do aumento no número de idosos e da precariedade das condições 

de saúde bucal das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, a formação de profissionais de 

Odontologia se renova em uma realidade onde promover saúde não significa fragmentar 

conhecimento. Diferentemente do que se pensava no passado, apenas habilidades manuais não 

são suficientes para formar um bom cirurgião-dentista. O saber deve ser contextualizado com 

o intuito de se adaptar as mudanças que ocorrem no Brasil e no mundo (NICO, 2009).   

 A introdução do ensino de Geriatria e Gerontologia na área odontológica vem sendo 

feita de forma lenta e não sistematizada, tanto no Brasil como na maioria dos países em 

desenvolvimento, que estão passando pela transição demográfica (CERRI e BOLZANI, 

2004). Tal realidade já está sendo modificada em países desenvolvidos, onde a transição 

demográfica teve seu início há mais tempo. Em 1984, a falta de preparo e competência dos 

estudantes de Odontologia para o tratamento com idosos foi verificado através de um estudo 

realizado na Universidade de Iowa, no EUA (CUNNINGHAM, BECK e ETTINGER, 1984). 

Este estudo impulsionou a implementação da disciplina de Odontogeriatria em todas as 

escolas de Odontologia dos EUA (MOHAMMAD, PRESHAW e ETTINGER, 2003).  

 Situações semelhantes ocorrem em outros países desenvolvidos. Na Dinamarca, após 

constatar-se que os cirurgiões-dentistas não estavam preparados para enfrentar o desafio das 

gerações futuras, a Odontogeriatria passou a ser ofertada como disciplina obrigatória 

(CHRISTENSEN, 1985).  No Canadá, os conhecimentos de Odontologia Geriátrica são 

ministrados em currículo integrado, e algumas faculdades possuem experiência clínica 

(VINCENT et al., 1992). No Japão, a estratégia do “Movimento 80/20” requer esforços entre 

autoridades para alcançarem a meta que, em 2010, os idosos de 80 anos possuam, pelo menos, 

20 dentes; meta associada ao “Japão 21 saudável”, estratégia que inclui nove itens, entre eles 

o odontológico, no intuito de obter a promoção de saúde na população (SHINSHO, 2001). Na 

Alemanha, constatou-se que o crescimento rápido da população idosa e longevidade afeta em 

particular as áreas de Odontologia e Medicina Oral, requerendo maior atenção às necessidades 

odontológicas deste grupo etário. Reforça-se, assim, a importância de os profissionais 

envolvidos com pacientes geriátricos terem conhecimento básico em Odontogeriatria 

(NITSCHKE, 2001).  
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 No Brasil, a implementação da Odontogeriatria no currículo do Curso de Odontologia 

se deu a partir da Universidade Estadual de Maringá. Desde esse momento, várias escolas 

brasileiras têm implementado o ensino de Geriatria em suas grades curriculares em matérias 

optativas ou obrigatórias (MARTINELLI et al, 2010). Esse fato é particularmente importante 

porque o odontólogo precisa ter conhecimento acerca das principais condições associadas à 

terceira idade. O conhecimento deve integrar informações sobre pressão arterial, diabetes, 

problemas de postura física bem como os psicológicos, dentre outros inúmeros, que devem 

fazer parte do arcabouço técnico abrangente daqueles que se propõem a atender pacientes da 

terceira idade. Sem tal formação profissional, acaba-se por violar os conceitos éticos da 

profissão de saúde, os quais compreendem a oferta de melhor atendimento a todo e qualquer 

paciente (ROSA et al, 2008).  

 A fim de investigar o conhecimento sobre o tema envelhecimento, em 1977, Erdman 

Palmore criou um questionário (Facts on Aging Quiz - FAQ) o qual foi apresentado à 

comunidade científica como um instrumento de investigação sucinto, baseado em afirmações 

factuais sobre o envelhecimento humano, documentadas por meio de pesquisa empírica. 

Composto por 25 questões com respostas dicotômicas tipo verdadeiro (V) ou falso (F), este 

instrumento de pesquisa também registra a maioria dos equívocos sobre o tema 

envelhecimento (PALMORE, 1977). Cerri e Bolzani (2004), com o objetivo de avaliar o nível 

de conhecimento que os cirurgiões-dentistas da rede pública de Campinas/Brasil possuíam a 

respeito do envelhecimento, modificaram e adaptaram o questionário à realidade brasileira. O 

questionário modificado ficou composto por 23 questões (CERRI e BOLZANI, 2004).  

 Em função da escassa literatura disponível sobre o conhecimento de acadêmicos de 

Odontologia em relação ao envelhecimento, e a fim de avaliar o nível de informação sobre o 

envelhecimento humano entre estudantes de Odontologia da UFSM, este estudo é proposto, 

estruturando-se através da aplicação do questionário idealizado por Palmore (1977), 

modificado para a realidade brasileira (CERRI e BOLZANI, 2004).   
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II. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo transversal observacional, com amostra delimitada por 

conveniência, a qual compreende os acadêmicos regularmente matriculados no Curso de 

Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, durante o período 

de observação. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFSM, previamente ao seu início, e registrado sob o nº CAAE 59152516.4.0000.5346 

(Anexo A). A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 1° e 18 outubro de 

2016 e conduzida nas dependências da UFSM, durante horário letivo. A participação na 

pesquisa foi voluntária e aconteceu mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo B). A colaboração dos participantes deu-se através do preenchimento de 

um questionário, composto por duas partes (Anexo C). A Parte I é constituída por um 

instrumento de avaliação de conhecimentos gerontológicos - Questionário de Palmore ou 

“Facts on Aging Quiz” (FAQ-1977), modificado e adaptado à realidade brasileira por Cerri e 

Bolzani (2004), composto por 23 perguntas que abordam temas sobre o envelhecimento e 

velhice, com resposta tipo verdadeiro (V) ou falso (F). A parte II inclui 6 questões que têm 

por objetivo avaliar a experiência/vivência pessoal do participante com o tema 

envelhecimento. Como parte dos benefícios diretos ao acadêmico participante foi entregue um 

material impresso explicativo relacionado ao conteúdo do questionário aplicado (Anexo D). 

 Os dados foram tabulados e analisados em um software estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 18.0, com nível de significância de 5%.  
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III. RESULTADOS  

 

 Dos 347 alunos regularmente matriculados no Curso de Odontologia da UFSM, 

durante o 2º semestre de 2016, 298 responderam ao questionário aplicado, totalizando uma 

taxa de resposta de 85,87% (Figura 1). Destes, 69,8% eram do sexo feminino e 30,2% do sexo 

masculino. Alunos do 1º ano representaram 15,7% dos respondentes, do 2º ano 20,4%, do 3º 

ano 18,7%, do 4º ano 22,1% e do 5º ano 22,8% dos participantes (Tabela 1). Entre os motivos 

para a taxa de não-resposta estão: alunos que não foram localizados (87,75%), recusa em 

participar da pesquisa (2,04%), questionários que foram excluídos por não terem sido 

corretamente preenchidos (4,08%), alunos afastados para Intercâmbio (2,04%) e alunos 

integrantes da pesquisa em questão (4,08%). 

 

Figura 1. Fluxograma de captação da amostra estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na amostra estudada, 284 (95,6%) dos estudantes possui algum membro idoso na 

família, 241 (80,8%) convivem ou possuem contato próximo com um idoso, e 187 (62,7%) já 

atenderam paciente idoso nas clínicas odontológicas durante a graduação. Em contrapartida, 

260 (87,5%) alunos nunca participaram de um evento, grupo de pesquisa ou de extensão 
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envolvendo idosos e somente 165 (55,3%) já receberam informações a respeito de idosos em 

palestras, cursos, leitura ou mídias (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características dos estudantes de graduação em Odontologia da UFSM, Santa Maria, RS, 2016 

(n=298). 

Variável N(%) 

Sexo Feminino 208 (69,8) 

Masculino 90 (30,2) 

Ano 1º 47 (15,7) 

2º 61 (20,4) 

3º 56 (18,7) 

4º 66 (22,1) 

5º 68 (22,8) 

Possui membro idoso na família Sim 284 (95,6) 

 Não 13 (4,38) 

Mora ou já morou com idosos Sim 118 (39,6) 

 Não 180 (60,4) 

Convive ou possui contato próximo com idosos Sim 241 (80,8) 

 Não 57 (19,1) 

Já atendeu pacientes idosos em alguma clínica 

odontológica 

Sim 187 (62,7) 

 Não 111 (37,2) 

Já recebeu algum tipo de informação (palestras, cursos, 

leitura ou mídias) a respeito de idosos 

Sim 165 (55,3) 

 Não 133 (44,6) 

Já participou de evento, grupo de pesquisa ou extensão 

envolvendo idosos 

Sim 38 (12,7) 

 Não 260 (87,5) 

 

  O índice de acerto em cada item do Questionário FAQ pode ser visualizado na Tabela 

2. As questões com maior porcentagem de acerto foram os itens Q6 (domínio físico) e Q21 

(domínio social), ambos com 95,6%. Em contrapartida, as questões que tiveram menor índice 

de acerto foram os itens Q7 (domínio social), Q11 e Q23 (domínio psicológico) com, 

respectivamente, 22,1%, 21,1% e 28,2%.  
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Tabela 2. Descrição da amostra em relação aos acertos em cada item do FAQ para os alunos do Curso de 

Odontologia da UFSM, Santa Maria, RS, 2016 (n=298). 

 

VARIÁVEL ITEM Respostas certas 

n (%) 

A maioria dos idosos (idade de 60/65 anos e mais) é senil (têm memória 

deficiente, são desorientados ou dementes). 

Q1 267 (89,6) 

Todos os cinco sentidos tendem a declinar com a velhice. Q2 233 (78,2) 

A maioria dos idosos não tem interesse ou capacidade para se relacionar 

sexualmente. 

Q3 226 (75,8) 

A capacidade pulmonar tende a declinar na velhice. Q4 258 (86,6) 

A maioria dos idosos sente-se miserável a maior parte do tempo. Q5 246 (82,5) 

A força física tende a declinar na velhice. Q6 285 (95,6) 
Pelo menos 20% dos idosos brasileiros vivem há muito tempo em 

instituições, hospitais, casas de repouso, asilos, etc. 

Q7 66 (22,1) 

Motoristas idosos sofrem menos acidentes do que motoristas com menos de 

60/65 anos. 

Q8 192 (64,4) 

A maioria dos trabalhadores idosos não consegue trabalhar tão efetivamente 

quanto os trabalhadores mais jovens. 

Q9 121 (40,6) 

Aproximadamente 80% dos idosos são saudáveis o suficiente para exercer 

suas atividades normais. 

Q10 184 (61,7) 

A maioria dos idosos não muda seu ponto de vista, sua maneira de pensar ou 

agir facilmente. 

Q11 63 (21,1) 

Idosos normalmente levam mais tempo para aprender algo novo. Q12 260 (87,2) 

É quase impossível para a maioria dos idosos aprender algo novo. Q13 277 (92,9) 
O tempo de reação da maioria dos idosos tende a ser mais lento que o tempo 

de reação das pessoas mais jovens. 

Q14 272 (91,3) 

Em geral, a maioria dos idosos é muito parecida em sua atitude ou modo de 

agir. 

Q15 161 (54,1) 

A maioria dos idosos raramente é chata. Q16 171 (57,4) 

A maioria dos idosos vive socialmente isolada e solitária. Q17 214 (71,8) 

Trabalhadores idosos sofrem menos acidentes que trabalhadores jovens. Q18 147 (49,3) 

Nove por cento (9%) da população brasileira têm agora (2004/06) sessenta 

(60) anos ou mais. 

Q19 145 (48,6) 

A maioria dos agentes de saúde tende a dar pouca prioridade para pacientes 

idosos. 

Q20 85 (28,5) 

A maioria dos idosos brasileiros vive com aposentadorias muito baixas 

(aproximadamente um salário mínimo). 

Q21 285 (95,6) 

A maioria dos idosos exerce alguma atividade ou gostaria de exercer alguma 

ocupação, incluindo trabalhos de casa ou voluntariado. 

Q22 247 (82,9) 

Idosos tendem a ficar mais religiosos com o passar da idade. Q23 84 (28,2) 

   

 

Um panorama da prevalência de 70% ou mais de acertos segundo as características da 

amostra estudada pode ser visualizado na Tabela 3. De forma geral, a prevalência de 70% de 

acertos ou mais foi considerada baixa: 24% para mulheres e 38,8% para homens. O domínio 

que apresentou maior porcentagem de acertos foi o físico, com 43,2% das mulheres e 63,3% 

dos homens acertando 70% ou mais das questões. O menor índice de acertos esteve entre as 

questões do domínio social, com apenas 23% das mulheres e 38,8% dos homens acertando 

70% ou mais dos itens. Para todos as variáveis estudadas, houve diferença significativa 

apenas no índice de acertos entre homens e mulheres no domínio físico.  
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Tabela 3: Descrição da amostra, prevalências de 70% ou mais de acertos (Geral e nos domínios) no FAQ (%), 

para as características dos alunos do Curso de Odontologia da UFSM, Santa Maria, RS, 2016 (n=298). 

 

Variável Prevalência 

≥70% de 

acerto: 

GERAL 

 (IC95%) 

Prevalência 

≥70% de 

acerto: 

COGNITIVO 

(IC95%) 

Prevalência 

≥70% de acerto: 

PSICOLÓGICO 

(IC95%) 

Prevalência 

≥70% de 

acerto: 

SOCIAL 

 (IC95%) 

Prevalência 

≥70% de acerto: 

FÍSICO 

 (IC95%) 

      

Sexo      

Feminino 24,0 (18,1-29,8) 26,4 (20,4-32,4) 32,2 (25,8-38,6) 23,0 (17,3-28,8) 43,2 (36,4-50,0) 

Masculino 38,8 (28,7-49,0) 40,0 (29,7-50,2) 41,1 (30,8-51,3) 38,8 (28,7-49,0) 63,3 (53,2-73,3) 

      

Ano      

1º  31,9 (18,3-45,4) 21,2 (9,4-33,1) 42,5 (28,2-56,8) 31,9 (18,3-45,4) 40,4 (26,1-54,6) 

2º  24,5 (13,6-35,5) 36,0 (23,8-48,2) 31,1 (19,3-42,9) 21,3 (10,9-31,7) 45,9 (33,2-58,5) 

3º  28,5 (16,5-40,5) 44,6 (31,4-57,8) 39,2 (26,3-52,2) 26,7 (15,0-38,5) 53,5 (40,3-66,8) 

4º  22,7 (12,4-32,9) 24,2 (13,7-34,7) 25,7 (15,0-36,4) 22,7 (12,4-32,9) 50,0 (37,7-62,2) 

5º  35,2 (23,8-46,7) 26,4 (15,8-37,0) 38,2 (26,5-49,9) 36,7 (25,1-48,3) 54,4 (42,4-66,3) 

      

Você possui algum 

membro idoso na 

família? 

     

Sim 29,2 (23,9-34,5) 31,3 (25,9-36,7) 35,5 (29,9-41,1) 27,4 (22,2-32,6) 49,6 (43,7-55,4) 

Não 15,3(5,1-35,8) 15,3 (5,1-35,8) 15,3 (5,1-35,8) 38,4 (10,8-66,1) 38,4 (10,8-66,1) 

      

Você mora ou já 

morou com idosos? 

     

Sim 31,3 (22,9-39,7) 33,8 (25,2-42,5) 34,7 (26,0-43,4) 31,3 (22,9-39,7) 46,6 (37,5-55,6) 

Não 26,6 (20,2-33,1) 28,3 (21,7-34,9) 35,0 (27,9-42,0) 25,5 (19,1-31,9) 51,1 (43,7-58,4) 

      

Você convive ou possui 

contato próximo com 

idosos? 

     

Sim 30,2 (24,4-36,1) 33,1 (27,2-39,1) 36,0 (29,9-42,2) 27,8 (22,1-33,4) 49,3 (43,0-55,7) 

Não 21,0(10,3-31,7) 19,2 (8,9-29,6) 29,8 (17,7-41,8) 28,0 (16,2-39,8) 49,1 (35,9-62,2) 

      

Você já atendeu 

pacientes idosos em 

alguma clínica 

odontológica da 

UFSM? 

     

Sim 28,8 (22,3-35,4) 31,5 (24,8-38,2) 34,7 (27,8-41,6) 28,8 (22,3-35,4) 52,4 (45,1-59,6) 

Não 27,9 (19,5-36,3) 28,8 (20,3-37,3) 35,1 (26,1-44,0) 26,1 (17,8-34,3) 44,1 (34,8-53,4) 

      

Você já recebeu algum 

tipo de informação, 

seja por palestras, 

cursos, leitura ou 

mídias a respeito de 

idosos? 

     

Sim 29,0 (22,1-36,7) 29,0 (22,2-36,0) 32,1 (24,9-39,2) 25,4 (18,7-32,1) 53,3 (45,6-60,9) 

Não 27,8 (20,1-35,4) 32,3 (24,2-40,3) 38,3 (30,0-46,6) 30,8 (22,9-38,7) 44,3 (35,8-52,8) 

      

Você já participou de 

algum evento, grupo 

de pesquisa ou de 

extensão envolvendo 

idosos? 
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Sim 18,4 (5,8-30,9) 34,2 (18,8-49,5) 36,8 (21,2-52,4) 23,6 (9,9-37,4) 50,0 (33,8-66,1) 

Não 30 (24,3-35,6) 30,0 (24,3-35,6) 34,6 (28,7-40,4) 28,4 (22,9-33,9) 49,2 (43,1-55,3) 

 

* Valores em negrito apresentam p<0,05. 

 

De forma geral, a maior prevalência de 70% de acertos ou mais concentrou-se 

naqueles participantes que relataram um contato informal com idosos - seja possuindo algum 

membro idoso na família (29,2%), morando ou já tendo morado com idosos (31,3%) ou 

relatando contato próximo com algum idoso (30,2%) em relação aos que relataram não ter 

nenhuma dessas convivências (15,3%, 26,6% e 21%, respectivamente). Em respeito aos que 

relataram um contato formal com idosos, a prevalência de 70% de acertos ou mais esteve 

muito próxima àqueles que não vivenciaram essa experiência: 28,8% para aqueles que 

atenderam idosos em alguma clínica odontológica da UFSM versus 27,9% para aqueles que 

não atenderam; 29% para aqueles que receberam algum tipo de informação sobre idosos por 

palestras, cursos, leitura ou mídias versus 27,8% para quem não recebeu essa informação. 

Para aqueles que relataram participar de grupos de pesquisa ou de extensão envolvendo 

idosos, a prevalência de acertos foi menor (18,4%) do que para aqueles que não relataram 

participar (30%). 

 

IV. DISCUSSÃO 

 

Quando discutimos sobre o processo de envelhecimento, um importante instrumento 

deve ser levado em consideração, que é o “Facts on Aging Quiz” de Palmore (1977).  Esse 

questionário permite mensurar a percepção sobre diferentes domínios da vida de idosos, entre 

eles o físico, o cognitivo, o psicológico e o social. Ele é amplamente utilizado e adaptado e 

diferentes realidades. A versão adaptada à realidade da Nova Zelândia, além do verdadeiro e 

falso continha a opção de resposta “não sei” (PENNINGTON, PACHANA e COYLE, 2001). 

Outro estudo utilizou-o com estudantes de enfermagem e médicos residentes em um hospital 

de Baltimore e descreve a importância do questionário para mudar a visão estereotipada que 

os alunos possuíam sobre a população idosa (GAMBERT, 2005).  Esta pesquisa utilizou a 

versão modificada e adaptada à realidade brasileira por Cerri e Bolzani (2004). 

Os dados coletados indicam uma predominância do sexo feminino entre os 

acadêmicos de Odontologia. Essa análise demonstra como a formação profissional tem sido 

historicamente construída. A mulher foi inserida na carreira odontológica de maneira lenta e 
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gradual, acompanhando a trajetória histórica e cultural da sociedade.  A possibilidade de 

trabalhar de forma autônoma constitui um dos importantes fatores que fizeram a mulher optar 

pela carreira odontológica (BALDISSERA, GRECCA e BURMEISTER DOS SANTOS, 

2010). Desde a década de 80, profissionais do gênero feminino, na Odontologia, são maioria 

no Brasil, ocorrendo uma crescente feminilização desta profissão (MOTT et al, 2008). 

Neste estudo, foi demonstrado um baixo índice de acertos em questões que envolviam 

o conhecimento gerontológico entre acadêmicos do Curso de Odontologia da UFSM. Este 

fato assume relevância ao se admitir que a ausência de conhecimento por parte de 

profissionais da área da saúde, assim como a falta de informação das pessoas sobre as 

peculiaridades do idoso, constitui a maior barreira na mudança de atitudes e comportamentos 

sobre a velhice e em relação à população idosa (VERAS, 2003; CACHIONI E NÉRI, 2004; 

DIOGO, 2004).  

Dentre as questões do FAQ que obtiveram as menores taxas de acertos estão as de 

número 7, 11, 20 e 23. A questão 11, compreendida no domínio psicológico, refere-se à 

grande maioria dos idosos como sendo muito resistente em seu ponto de vista, dificultando a 

mudança em sua maneira de pensar ou agir. Com base na literatura consultada, esta afirmação 

é considerada incorreta (CERRI E BOLZANI, 2004). O percentual de acerto dessa questão foi 

de 21,1%, enfatizando que a maioria dos alunos acredita em estereótipos de idosos que não 

são capazes de mudar. Um dos desafios quando se deseja responder questões amplas sobre 

idosos é que muitas percepções e suposições sobre essa população se baseiam em ideias 

ultrapassadas. Esse fato limita a forma de conceituar problemas, os questionamentos feitos e a 

capacidade de aproveitar oportunidades inovadoras (BUTLER, 1980). Segundo Moser e 

Amorim (2000), os indivíduos idosos apresentam suficiente plasticidade cognitiva, afetiva e 

emocional para se adaptar as mudanças impostas pelo processo de envelhecimento, podendo 

até progredir e modificar seus comportamentos - os idosos aprendem a se adaptar as novas 

situações através da experiência acumulada e da criatividade. 

A questão 7, compreendida no domínio social, estima que pelo menos 20% dos idosos 

brasileiros vivem há muito tempo em instituições, hospitais, casas de repouso, asilos, etc. 

Apenas 22,1% dos alunos acertaram a questão, marcando ela como falsa. Esta foi uma das 

questões modificadas e adaptadas à realidade brasileira por Cerri e Bolzani (2004). A verdade 

é que não há estudos populacionais no Brasil que mostrem índices reais de institucionalização 

de idosos no país. Mesmo sem possuir uma informação precisa sobre os dados a respeito da 

institucionalização, estima-se que menos de 20% da população idosa brasileira encontra-se 

em instituições (CERRI E BOLZANI, 2004). No Brasil pouco se conhece sobre os idosos que 
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estão dependentes e necessitam de cuidador, bem como sobre o impacto que este fato gera 

sobre o sistema de saúde (GIACOMIN et al, 2005). Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, apenas os governos podem criar e supervisionar sistemas para fornecer cuidados ao 

longo prazo para a população idosa. Contudo, isso não significa que a comunidade, as 

famílias e outros profissionais da área da saúde não tenham responsabilidade. A atribuição do 

governo é desenvolver parcerias, treinar e dar suporte aos cuidadores, assegurar que ocorra 

integração entre os vários serviços, garantir qualidade dos serviços e fornecer serviços aos que 

mais precisam (OMS, 2015). 

A questão 23, compreendida no domínio psicológico, traz uma tendência de aumento 

de religiosidade com o aumento da idade cronológica dos idosos. A grande maioria dos 

alunos assinalou a questão como verdadeira e apenas 28,2% acertaram a resposta. Essa 

afirmação é incorreta e pode ser justificada pela diferença de religiosidade entre as gerações, 

sendo os idosos de hoje mais religiosos que os jovens atuais (CERRI e BOLZANI, 2004). 

Por fim, a questão 20, domínio social, revela uma inclinação por parte dos agentes de 

saúde a darem pouca prioridade aos pacientes idosos. Dentro da pesquisa apenas 28,5% dos 

alunos acertaram a questão. Essa afirmativa, lamentavelmente, é verdadeira e pode ser 

explicada pelo fato de que, no Brasil, o sistema de atendimento é tipicamente voltado para 

populações mais jovens, especialmente infantes e crianças (VERAS, 2003). O relatório da 

Organização Mundial da Saúde alerta para a necessidade de formação de profissionais com 

habilidades gerontológicas e geriátricas básicas, assim como competências gerais essenciais 

para trabalhar com a saúde integral do paciente idoso (OMS, 2015).  

Em relação às questões com maior frequência de acertos nesse estudo, verificou-se 

que estas foram as de número 6, 13, 14 e 21. 

A questão 6, domínio físico, contempla a afirmação de que a força física tende a 

declinar na velhice. A média de acertos foi de 95,6%, demostrando que neste quesito a 

realidade dos idosos é bem percebida pelos alunos. Segundo a literatura, a redução da massa 

muscular é acompanhada da diminuição da força muscular e isto varia de indivíduo para 

indivíduo e também em relação à grupos musculares. O decréscimo da força muscular é de 

cerca 40% nos membros inferiores e 30% nos membros superiores, quando comparando uma 

pessoa de 80 anos de idade com uma de 30 anos (PAPALÉO NETTO, CARVALHO FILHO 

e SALLES, 2005). Em nível biológico, envelhecer é resultado do somatório de uma grande 

variedade de danos moleculares e celulares. Ao passar do tempo, esse dano induz uma perda 

gradativa nas reservas fisiológicas, elevando o risco de contrair doenças e levando a um 

declínio na capacidade intrínseca do indivíduo. Os gastos com cuidados de logo prazo e 
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ambientes propícios para essa parcela da população são vistos como investimento pela 

Organização Mundial de Saúde, pois permitem a capacidade e o bem-estar do idoso e se 

relacionam com os direitos fundamentais das pessoas mais velhas (OMS, 2015). 

A questão 21, domínio social, refere-se à condição econômica dos idosos, afirmando 

que a maioria recebe aposentadorias muito baixas, de aproximadamente um salário mínimo. A 

média de acertos, foi de 95,6%, representando junto com a questão 6 o maior índice de 

acertos. Em relação à renda familiar, em 2010, observou-se que 43,2% dos idosos vivem com 

até um salário mínimo nacional (IBGE, 2010). O pressuposto de dependência baseado na 

idade desconsidera as inúmeras contribuições dos idosos para a economia. Embora haja 

menos evidências dessa prestação nos países de baixa e média renda, temos o exemplo do 

Quênia, onde a idade média dos pequenos agricultores é de 60 anos (ABODERIN e BEARD, 

2015). Na Zâmbia, 1/3 das mulheres idosas é responsável pelos cuidados dos seus netos, cujos 

pais morreram devido a epidemia de AIDS ou migraram para trabalhar. Além disso, os idosos 

contribuem muito através do apoio emocional, aconselhamento e exemplo para que seus 

próximos sejam capazes de prover recursos financeiros (OMS, 2015). 

A questão 13, domínio psicológico, afirma que é quase impossível para a maioria dos 

idosos aprendam algo novo. A média de acertos observada entre os alunos foi de 92,9%. A 

capacidade de mudança, de aprendizagem e de desejo dos idosos muitas vezes é subestimada 

(MILLEN, 2003). Os idosos possuem plena capacidade de aprendizagem, porém com 

velocidade reduzida (BODACHNE, 1996).  

A questão 14, domínio físico, afirma que o tempo de reação da maioria dos idosos 

tende a ser mais lento que o tempo de reação das pessoas mais jovens. O índice de acertos 

nessa questão foi de 91,3%. A literatura relata que, com o envelhecimento, observa-se 

lentidão dos movimentos, tanto no início, quanto nas ações de redirecionamento 

(MENDONÇA, 2005). O conceito de Envelhecimento Saudável resulta do entendimento de 

que nem a capacidade intrínseca, nem a capacidade funcional se mantém constantes. Ainda 

que as duas tendam a diminuir com o progredir da idade, as opções de vida ou condutas em 

diferentes etapas ao decorrer da vida irão designar o caminho de cada indivíduo (OMS, 2015). 

Relacionado à divisão de domínios do FAQ, não houve diferenças significativas entre 

o percentual de acertos entre as variáveis, com exceção da variável sexo no domínio físico, na 

qual o sexo masculino apresentou uma ligeira vantagem no percentual de acertos. A 

explicação para esse fato vai além da nossa pesquisa, e pode estar relacionada a aspectos 

subjetivos como convivência, preferências particulares e bagagem pessoal de cada indivíduo.  
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Com relação à experiência em atendimento clínico, não houve diferença significativa 

de respostas certas entre alunos que atenderam ou não pacientes idosos. Isso pode ser 

explicado pela hipótese do enfoque estar no procedimento odontológico realizado e não no 

perfil do paciente. Fragmentar o conhecimento é uma prática recorrente e necessita ser 

reavaliada. É importante salientar a necessidade de enxergar o paciente como um todo, não 

focando apenas em aspetos patológicos ou superespecialização, pois isso reduziria o espaço 

da consideração da velhice como um ciclo de vida e do idoso como indivíduo que, além de 

enfermidades, possui uma história e uma posição social indissociável no processo saúde 

doença (NERI e JORGE, 2006). 

Os resultados obtidos na pesquisa mostram que houve uma relação positiva entre o 

contato informal com idosos com maior quantidade de acertos. Isto representa que o 

conhecimento sobre o envelhecimento foi resultado principalmente de suas vivências e 

experiências extracurriculares. Em contrapartida, alunos que receberam informações sobre 

envelhecimento através de meios formais (palestras, cursos, leituras) não foram mais capazes 

de responder corretamente as questões quando comparados aos que não receberam. Sugere-se 

fortemente que se deva garantir, através de meios formais de ensino, que conhecimentos 

específicos sobre o tema envelhecimento aumentem o número de acertos e não deixar 

simplesmente à mercê de experiências individuais de vida de cada um.  

Além do baixo índice de acerto, a ausência de progressão de acertos por ano é um 

fator que surpreendeu negativamente. A provável explicação seria a não existência de uma 

disciplina específica que aborde o tema envelhecimento ou que o conteúdo não é ensinado de 

forma integral dentro das disciplinas existentes para os alunos de graduação, o que reforçaria 

a necessidade de implementação da disciplina de Odontogeriatria na grade curricular ou 

mesmo de reforço destes ensinamentos no conteúdo programático de cada disciplina 

específica que envolva atendimento de idosos.  Os conhecimentos sobre os idosos 

independem do senso comum, e lidar com o paciente com mais de 60 anos não dispensa 

informação específica e nem atividades em que a Universidade seja suficiente para garantir o 

sucesso (NERI e JORGE, 2006). 

A formação de recursos humanos atentos às necessidades da população idosa é uma 

necessidade. Só assim, os profissionais serão capazes de assistir adequadamente e contribuir 

para a qualidade de vida e promoção de saúde desta população (MARTINS DE SÁ, 2006). A 

Organização Mundial de Saúde preconiza que pesquisas voltadas para vigilância e população 

geral devem dar maior ênfase para a população idosa. Além disso, são necessários estudos 
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que identifiquem os níveis e a distribuição da capacidade funcional e capacidade intrínseca, e 

de como elas se alteram com o passar do tempo (OMS, 2015).  

É de responsabilidade da classe odontológica, com ênfase nas instituições formadoras 

de recursos humanos em Odontologia, a incumbência de definir um perfil mais adequado do 

profissional da equipe de saúde e capacitá-lo técnica e cientificamente para esta abordagem 

terapêutica, que prioriza a ética, a promoção da cidadania e o atendimento humanizado do 

paciente idoso, respeitando-se as peculiaridades desta parcela da população (CERRI e 

BOLZANI, 2004). Além disso, enquanto não houver lugar para envelhecimento nos 

currículos de graduação de Ciências da Saúde, Humanas e Educação, os preconceitos 

estabelecidos pelo senso comum continuarão à predominar, e isto traz pouco beneficio à 

melhoria da sociedade, instituições, grupos sociais e indivíduos (NERI e JORGE, 2006).  

Por fim, é importante esclarecer que o trabalho realizado apresenta limitações 

importantes. Por ser um estudo transversal, não permite expressar o conhecimento e 

experiências/vivências dos estudantes em diferentes momentos ao longo do tempo.  Estudos 

longitudinais são necessários para melhor representar a evolução do conhecimento, com 

amostras mais representativas e comparações entre instituições com e sem ensino específico 

da área gerontológica. Outra limitação é que o instrumento utilizado não permite diagnosticar 

os pensamentos reais dos alunos frente aspectos do envelhecimento. Além disso, é importante 

ressaltar que a amostra permite considerar os resultados apenas para a população em questão, 

podendo não ser representativa para outros cursos, instituições, regiões do país e diferentes 

países. 

 

V. CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo indicam que os estudantes de graduação em Odontologia 

apresentam baixo índice de conhecimento sobre envelhecimento e que parece haver uma 

relação entre este conhecimento com aspectos informais de vivência/experiência com idosos. 

Sugere-se, devido ao baixo nível de acertos e principalmente em função daqueles estudantes 

que não experimentam vivência informal com idosos, que experiências formais de 

aprendizado sejam reforçadas e intensificadas no âmbito de formação acadêmica destes 

estudantes.  
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C – Questionário aplicado 

Nome: _________________________________________ Semestre: _______     Sexo: M(   )     F (   ) 

 

A proposta dessa pesquisa é verificar seu conhecimento sobre as circunstâncias que cercam pacientes idosos, os quais podem ser seus 

pacientes atualmente ou poderão vir a ser no futuro. A pesquisa é dividida em 2 partes: Parte I – Conhecimentos gerais; Parte II – 

Experiência/vivência no contexto do envelhecimento. Não se preocupe: o tempo de preenchimento deste questionário não levará mais 

que quinze minutos. A participação na pesquisa é completamente voluntária. Suas respostas serão combinadas às dos seus colegas 

para criar um perfil agregado do conhecimento do acadêmico de Odontologia sobre envelhecimento. 

 

Parte I – Conhecimentos gerais: 

A parte I inclui questões acerca do conhecimento básico sobre idosos. Por favor, decida se as 23 afirmativas a seguir são verdadeiras 

ou falsas. Marque V para verdadeiro e F para falso. 

* Facts on Aging Quiz (FAQ) adaptado por Cerri e Bolzani (2004). 

  

 

Parte II – Experiência/Vivência no contexto do envelhecimento 

Esta parte inclui questões que têm por objetivo avaliar a experiência/vivência pessoal do acadêmico com o tema envelhecimento: 

1) Você possui algum membro idoso na família? 

( ) Sim   ( ) Não 

N Questão Opção 

Q1 A maioria dos idosos (idade de 60/65 anos e mais) é senil (têm memória deficiente, são 

desorientados ou dementes).  

(  ) V (  ) F 

Q2 Todos os cinco sentidos tendem a declinar com a velhice. (  ) V (  ) F 

Q3 A maioria dos idosos não tem interesse ou capacidade para se relacionar sexualmente. (  ) V (  ) F 

Q4 A capacidade pulmonar tende a declinar na velhice. (  ) V (  ) F 

Q5 A maioria dos idosos sente-se miserável a maior parte do tempo. (  ) V (  ) F 

Q6 A força física tende a declinar na velhice. (  ) V (  ) F 

Q7 Pelo menos 20% dos idosos brasileiros vivem há muito tempo em instituições, hospitais, casas de 

repouso, asilos, etc. 

(  ) V (  ) F 

Q8 Motoristas idosos sofrem menos acidentes do que motoristas com menos de 60/65 anos. (  ) V (  ) F 

Q9 A maioria dos trabalhadores idosos não consegue trabalhar tão efetivamente quanto os 

trabalhadores mais jovens. 

(  ) V (  ) F 

Q10 Aproximadamente 80% dos idosos são saudáveis o suficiente para exercer suas atividades 

normais. 

(  ) V (  ) F 

Q11 A maioria dos idosos não muda seu ponto de vista, sua maneira de pensar ou agir facilmente. (  ) V (  ) F 

Q12 Idosos normalmente levam mais tempo para aprender algo novo. (  ) V (  ) F 

Q13 É quase impossível para a maioria dos idosos aprender algo novo. (  ) V (  ) F 

Q14 O tempo de reação da maioria dos idosos tende a ser mais lento que o tempo de reação das 

pessoas mais jovens. 

(  ) V (  ) F 

Q15 Em geral, a maioria dos idosos é muito parecida em sua atitude ou modo de agir. (  ) V (  ) F 

Q16 A maioria dos idosos raramente é chata. (  ) V (  ) F 

Q17 A maioria dos idosos vive socialmente isolada e solitária. (  ) V (  ) F 

Q18 Trabalhadores idosos sofrem menos acidentes que trabalhadores jovens. (  ) V (  ) F 

Q19 Nove por cento (9%) da população brasileira têm agora (2004/06) sessenta (60) anos ou mais. (  ) V (  ) F 

Q20 A maioria dos agentes de saúde tende a dar pouca prioridade para pacientes idosos. (  ) V (  ) F 

Q21 A maioria dos idosos brasileiros vive com aposentadorias muito baixas (aproximadamente um 
salário mínimo). 

(  ) V (  ) F 

Q22 A maioria dos idosos exerce alguma atividade ou gostaria de exercer alguma ocupação, incluindo 

trabalhos de casa ou voluntariado. 

(  ) V (  ) F 

Q23 Idosos tendem a ficar mais religiosos com o passar da idade. (  ) V (  ) F 
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2) Você mora ou já morou com idosos? 

( ) Sim  ( ) Não 

3) Você convive ou possui contato próximo com idosos? 

( ) Sim  ( ) Não 

4) Você já atendeu pacientes idosos em alguma clínica odontológica da UFSM?  

( ) Sim, qual?...................................... 

( ) Não        

5) Você já recebeu algum tipo de informação, seja por palestras, cursos, leitura ou mídias (TV, rádio, 

internet...) a respeito de idosos? 

( ) Sim, onde? ...............................  

( ) Não 

6) Você já participou de algum evento, grupo de pesquisa ou de extensão envolvendo idosos? 

( ) Sim  ( ) Não 
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ANEXO D – Material impresso explicativo  
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