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Resumo 

 

 

Introdução 
 

Em indivíduos com extensas mutilações bucais, como o caso de sujeitos edentados, a 

reabilitação bucal com próteses totais bimaxilares pode ter impacto positivo na função geral, 

além da mastigação, bem como em outras dimensões sociais e psicológicas que caracterizam 

a qualidade de vida do indivíduo (Souza et al., 2007).  

Este estudo: A) analisou o impacto de novas próteses totais (PTs) em qualidade de 

vida (QV), capacidade mastigatória, adaptação e força manual, após o período de adaptação 

inicial (retorno T1); e B) testou possíveis preditores de QV.  

  

Metodologia 

 O delineamento do estudo é caracterizado como um estudo clínico quase-

experimental, prospectivo. Uma amostra de conveniência foi constituída por 34 pacientes 

atendidos na disciplina de Prótese Total II da Faculdade de Odontologia da PUCRS que 

preencheram os critérios de elegibilidade, aceitaram participar do estudo e que começaram a 

confecção de novas próteses totais inferiores e superiores no segundo semestre de 2010. 

Foram selecionados 34 sujeitos com boa saúde bucal/sistêmica, capacidade de entender 

questionários e uso de PTs antigas (inicial). Após a assinatura do consentimento livre e 

esclarecido, os dados foram coletados em um momento inicial (baseline) com a presença das 

próteses totais antigas e depois em uma consulta de retorno, no mínimo três meses após a 

instalação das próteses totais novas (T1) (após o período inicial de adaptação).  
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Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: 1) Questionários de 

identificação e de anamnese: dados sócio-demográficos, saúde geral, hábitos, informações de 

uso de PTs; 2) Questionários de atividades de vida diária (dependência física): índice de 

Barthel e o Physical Self-Maintenance Scale (Activities of Daily Living, or ADLs); 3) 

Questionário Índice de Adaptação (a PTs): escala de 0 a 40; 4) Questionário Capacidade 

Mastigatória (modificado de Obrez e Grussing, 1996); 5) Satisfação geral com PTs: com 

enfoque na mastigação, escala de 0 a 10; 6)  Questionário RDC – TMD - Eixo II: fatores 

psicológicos e psicossociais da DTM (escalas de depressão, com e sem dor); 7) Questionário 

OHIP-EDENT: impacto do perfil da condição bucal na qualidade de vida (19 questões, escala 

0 a 38) (Souza et al., 2007); e 8) Exame da qualidade das PTs (retenção, estabilidade, 

desgaste): superior, inferior e ambas (escala parcial de 0 a 3; escala total de 0 a 6) (Shinkai et 

al., 2002). Os dados foram analisados por testes qui-quadrado, t (amostras pareadas) e 

regressão múltipla (α=0,05). 

 

Resultados  

 Todos os sujeitos (n=34) usavam as mesmas PTs (antigas) há mais de 2 anos. Em T1, 

65% (n=22) retornaram (4 não usaram PTs novas), sem diferença (P>0,05) entre os que 

retornaram/não retornaram ou entre os que usaram ou não as PTs novas. A força manual não 

variou com PTs em boca ou não.  
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Não houve diferença entre adaptação inicial e final (T1) (P=0,78), mas houve melhora 

(P<0,05) para qualidade técnica das PTs antigas x novas, satisfação geral e QV (OHIP). 

Para OHIP inicial, 67% da variabilidade foi explicado pelo modelo testado; depressão 

incluindo dor foi fator significativo (P=0,01). 

 
OHIP inicial 

Modelo de regressão linear 

Coef. Determinação (R-quadrado) = 0,667 

Valor-P 

    

Escala Depressão RDC  com Dor 0,014 

Qualidade PT superior antiga 0,571 

Qualidade PT inferior antiga 0,835 

Satisfação geral inicial 0,093 

 
 
Conclusão 
 

Os resultados sugerem que o uso de PTs novas tem impacto na melhora em QV e satisfação 

geral, com foco na mastigação, mas não para adaptação ou força manual. A percepção de qualidade de 

vida (OHIP-EDENT) não está relacionada com qualidade técnica de próteses antigas ou novas. Em 

caso de uso de próteses antigas, a percepção de qualidade de vida é afetada pela presença de depressão 

com sintomatologia dolorosa, o que deve ser considerado pelo dentista quando da substituição de 

próteses totais. 

Suporte: Bolsas CNPq – PIBIC e FAPERGS – PROBIC 2010-2011. SISNEP: CAAE - 

0162.0.002.000-10. 
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