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I - Introdução

O nosso desejo de conhecer
é um fogo sempre ardente.
O vento do nosso saber
sopra e atiça-o constantemente.
Kaydara

Introdução

I. Introdução
O aumento gradual da esperança média de vida da população mundial
contribuiu para um número cada vez maior de indivíduos desdentados parciais
e totais ■ . Segundo dados da OMS relativos ao ano 2000 (citados por Jones et
ai.) 3, observou-se que, em Portugal, 70% da população a partir dos 65 anos
era desdentada. Esta percentagem é bastante superior à verificada na França
e na Suécia que, no mesmo grupo etário, apresentam ambas 15,5% de
população desdentada 3-4. Com estes dados epidemiológicos constata-se a
percentagem de desdentação da população portuguesa com mais de 65 anos
e, consequentemente, a necessidade urgente de melhorar a saúde oral dos
portugueses.
Existem diferentes abordagens terapêuticas para reabilitar os pacientes
desdentados, nomeadamente o recurso a prótese removível, fixa e sobre
implantes, com o objectivo de restaurar a função mastigatória, melhorar a
saúde oral e a estética do paciente 5"8.
A reabilitação profética do paciente desdentado é um grande desafio
para o prostodontista que deve ter em consideração as alterações morfológicas
e neuromusculares resultantes da desdentação, bem como os problemas
psicossociais

e

médicos

que

estão

tantas

vezes

presentes

nestes

9 14

pacientes " .
A perda de dentes está relacionada com mudanças no comportamento,
sentimento de desolação, diminuição da autoconfiança e preocupação com a
aparência. É bem possível que muitas vezes a insatisfação de alguns pacientes
resulte dos efeitos emocionais causados pela perda de dentes e não de
deficiências das próteses

13 17

" . Isto toma-se particularmente evidente nas

situações de desdentação total, que podem ser uma fonte de frustração,
levando à insatisfação do paciente relativamente à sua prótese, mesmo que
esta esteja tecnicamente correcta

15

. No entanto, os efeitos psicológicos da

perda dentária na dentição permanente são diversos, reagindo cada paciente
de um modo particular15'18-20.
Para além disso, determinadas situações particulares do estado psíquico
do paciente podem dificultar a aceitação de uma prótese. A depressão, por

u de satisfação de pacientes portadores de prótese dentária removível
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exemplo, (doença que afecta 20 % das mulheres e 10 % dos homens) pode
influenciar significativamente a adaptação à prótese e na maioria das vezes
está associada à insatisfação 21"26.
À primeira vista, a noção geral de satisfação pode parecer simples mas
continua a não existir uma definição comum e abrangente deste conceito 27.
Os primeiros estudos sobre a satisfação reportam a 1960, tendo surgido
trabalhos no campo da sociologia, da psicologia, do marketing e da saúde
No entanto, os estudos realizados sobre satisfação dentária começam a
aparecer a partir de 1980 28.
A satisfação dos pacientes portadores de prótese dentária removível é
pois, multifactorial. Em seguida mencionamos os factores relativos à satisfação
dos pacientes portadores de prótese removível mais referenciados na literatura.

1. Características biológicas do paciente
Determinadas características

biológicas do paciente podem estar

relacionadas com a sua satisfação e, por isso, devem ser consideradas quando
se pretende a reabilitação oral do paciente.
Assim, relativamente à saúde geral, é mais fácil um paciente com boa
saúde geral poder aceitar a prótese e adaptar-se melhor do que outro cujo
estado de saúde seja mais precário
Outro aspecto a ter em conta é o da medicação que o paciente toma.
Como é sabido, alguns tipos de medicamentos causam fragilidade nos tecidos
orais. Por outro lado, há medicamentos com efeito xerostomizante que,
provocando secura da boca, provavelmente irão influenciar na satisfação com a
prótese .
Deve-se realizar o exame clínico tendo em atenção os aspectos
anatómicos, a condição dentária e os hábitos do paciente

29

. Alterações

morfológicas podem surgir após a extracção dentária, quer no maxilar superior,
quer no maxilar inferior. As diferentes alterações que podem surgir após uma
extracção dentária, nomeadamente o grau de reabsorção da crista alveolar,

4
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podem condicionar a reabilitação e a satisfação do paciente

13 30

' , dependendo

o sucesso do tratamento protético das suas características biológicas 31~34.

2. Características psicológicas do paciente
A maioria dos pacientes portadores de prótese removível pertence a
uma classe etária relativamente elevada. Por isso é importante ter algum
conhecimento da psicologia do paciente idoso para sermos capazes de
diferenciar desordens de comportamento associadas com patologias cerebrais
e aquelas que não o são. Por exemplo, na demência senil (onde existe uma
deterioração irreversível do desenvolvimento das faculdades intelectuais) o
paciente é frequentemente hostil e incapaz de se ajustar a qualquer prótese 29.
A capacidade mental e os padrões de comportamento dos idosos (a
maioria desdentados) são o resultado de uma interacção complexa de
experiências passadas, do envelhecimento fisiológico e, por vezes, da
condição sócio/económica 35.
Os pacientes geriátricos têm demonstrado uma alta incidência de
depressão e de sentimentos de insegurança o que provavelmente interfere com
a satisfação. Por isso o médico dentista deve fazer uma consulta clínica
versátil, promovendo a confiança e a tolerância, de forma a ajudar o idoso a
obter resultados prostodônticos satisfatórios 29.
Por outro lado, independentemente da idade do paciente, deve-se tentar
perceber qual o tipo psicológico do indivíduo que se está a reabilitar para que o
tratamento seja concluído da melhor forma, visto que as características
psicológicas podem conduzir a uma atitude positiva ou negativa em relação ao
uso de prótese

20

. Deste modo, House

29

classificou os pacientes de acordo

com as atitudes mentais dividindo-os em quatro grupos:
Filosófico - está disposto a aceitar a opinião do dentista sem questionar.
Aceita a situação oral e sabe que o dentista vai fazer o melhor que pode. Tem
uma atitude ideal para o sucesso protético.
Indiferente - preocupa-se pouco com a saúde oral. Aprecia pouco os
esforços do dentista e muitas vezes procura o tratamento por insistência de
amigos e familiares. Desiste facilmente perante alguma dificuldade que surja
Grau de satisfação de pacientes portadores de prótese dentária removível
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com a nova prótese. Necessita de mais tempo para a aprendizagem. A sua
atitude pode ser desencorajadora para o dentista que o trata.
Crítico - encontra falhas em tudo o que se faz por ele. Nunca está
satisfeito com o dentista anterior e normalmente é porque o dentista anterior
não seguiu as suas indicações. Pode trazer com ele uma colecção de próteses
e consegue dizer o que está errado em cada uma. Uma observação cuidadosa
e atenta revela que os maiores erros foram a tentativa de seguir as directrizes
do paciente. A não identificação deste paciente durante o diagnóstico vai com
certeza acarretar muitos problemas. Não podemos permitir que ele pense que
está a direccionar o tratamento
Céptico - teve más experiências passadas e agora questiona tudo e
duvida que alguém o possa ajudar. Neste paciente o dentista deve "perder
mais tempo" que o habitual no exame clínico uma vez que vai ajudar o paciente
a recuperar a confiança. Este pode tomar-se um excelente paciente se o
soubermos motivar.
Apesar de muitas vezes não ser fácil enquadrar os pacientes nos perfis
psicológicos descritos, existem de facto diversas referências bibliográficas que,
entre outros factores, relacionam o sucesso de uma prótese com a atitude
mental do paciente

30 33

" . O conhecimento da psicologia é um dos elementos

essenciais no sucesso dos tratamentos dentários 12'36"40.
Segundo alguns autores o optimismo e a satisfação com a vida estão
relacionados com a saúde dentária e geral 36,41. A relação do sucesso profético
com diversos aspectos da personalidade tem sido um tema explorado na
literatura

15 17 42

' ' .

3. Relação médico/paciente
O médico dentista deve procurar manter uma relação de diálogo e
confiança com o seu paciente 437 . A explicação cuidada do tratamento é a base
para uma boa comunicação com todos os pacientes

6

29

.
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O sucesso do tratamento protético resulta não só da habilidade do
dentista mas também da capacidade deste se relacionar com os pacientes e
compreender as suas necessidades 29.
Próteses tecnicamente excelentes podem não resultar devido a factores
psicológicos.

Todavia,

próteses

com

imperfeições

técnicas

que

não

ultrapassem a tolerância fisiológica dos tecidos podem ser bem sucedidas na
presença de uma boa relação médico/paciente 26,43.
O sucesso do tratamento é muitas vezes julgado de forma diferente por
dentistas e pacientes. Os médicos dentistas consideram sucesso sempre que
as técnicas padrão foram correctamente aplicadas, enquanto que os pacientes
o avaliam apenas do ponto de vista de satisfação pessoal 7'11'37.
Em prótese, a satisfação do paciente e do dentista depende, pois, da
boa comunicação entre ambos

44

, sendo importante investir permanentemente

na melhoria do relacionamento interpessoal médico/paciente

2844 45

' .

Devemos deixar o paciente falar, expor os seus receios, necessidades e
desejos. Devemos ajudá-lo, mantendo uma atitude de atenção, compreensão e
interesse, fazendo-lhe algumas perguntas para que este se aperceba da nossa
posição e tenha confiança em nós 12.
O paciente deve ter oportunidade de dizer o que quer antes que o
dentista lhe diga o que necessita 12.

4. Educação do paciente
A educação do paciente, um dos mais importantes factores para o
sucesso de uma prótese removível, deve começar na primeira consulta e
continuar durante todo o tratamento. A primeira visita ao médico dentista é de
extrema importância, uma vez que a educação do paciente se inicia com o
primeiro contacto 12.
Os desejos e expectativas do paciente devem ser avaliados o mais cedo
possível, idealmente durante a elaboração do diagnóstico ou em fases
precoces do tratamento. É muito mais fácil explicar as limitações e restrições
da prótese antes do tratamento do que tentar justificar as suas limitações
posteriormente

46 47

' . A insatisfação tem sido relacionada com expectativas

Grau de satisfação de pacientes portadores de prótese dentária removível

7

Introdução

demasiado altas relativamente às possibilidades reais das próteses

15

, o que

poderia ser evitado pela prévia educação do paciente 11.
A educação do paciente não pode terminar com a colocação da prótese,
sendo necessário incutir-lhe a necessidade de efectuar consultas de controlo.
Uma vez que a educação dos pacientes é crítica para o sucesso das novas
próteses muitos dentistas optam por fornecer instruções escritas 29.
A investigação clínica mostrou que mesmo o desenho mais cuidadoso,
tecnicamente bem delineado e biologicamente orientado, pode falhar, a menos
que o paciente tenha um cuidado especial com os tecidos orais e com a
prótese

46,47

. Reavaliar o paciente nas 24/48 h após colocação da prótese e

observá-lo em consultas seriadas de controlo são atitudes importantes para o
sucesso do tratamento 48"50.

5. Qualidade da prótese
Tem-se

vindo

a

assistir

a

uma

preocupação

constante

no

aperfeiçoamento da competência técnico/profissional dos médicos dentistas, no
sentido da obtenção de próteses tecnicamente correctas, com o objectivo de
promover um maior grau de satisfação aos pacientes portadores de próteses
removíveis 28'44-45.
De facto, durante todo o processo de elaboração de uma prótese
removível são vários os procedimentos envolvidos, clínicos e laboratoriais, que
podem influenciar no resultado final. Além da qualidade técnica do médico
dentista e do técnico de prótese, aspectos como os materiais utilizados e o
processamento clínico e laboratorial podem ser determinantes na satisfação do
paciente 29.

8
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"Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos,
pelo Sonho é que vamos.
in "O Sonho" de Sebastião da Gama

Justificação e objectivos

II. Justificação e objectivos
Sabendo que estão envolvidos diferentes factores na satisfação com as
próteses removíveis, limitamos o nosso estudo à avaliação de parâmetros
proféticos e sua relação com a satisfação do paciente.

O elevado número de portadores de próteses removíveis existente em
Portugal, o desconhecimento do grau de satisfação relativamente ás suas
próteses e a ausência de informação sobre a realidade dos utentes da
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto portadores de
prótese removível, justificaram a opção pelo tema deste trabalho.

Os objectivos deste estudo, para a população avaliada, foram os
seguintes:

1. Conhecer o grau de satisfação geral referente às próteses e as
principais queixas dos pacientes portadores de próteses removíveis;
2. Avaliar o grau de satisfação do paciente com a estética, a retenção e
a estabilidade da prótese, a fonética, a mastigação, a alteração do
paladar e a dor;

3. Comparar a opinião do paciente relativamente à sua prótese nova em
duas consultas espaçadas de 1 semana;
4. Comparar a opinião da investigadora com a do paciente nos
parâmetros estudados por ambos.
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Nunca conseguiremos encontrar a verdade se nos contentarmos com aquilo
que já foi encontrado.
Gilbert de Tournai

Material e Métodos

III. Material e Métodos
Este estudo foi realizado na Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade do Porto (FMDUP), entre Janeiro e Junho de 2004.

1. População
Foram observados indivíduos portadores de próteses removíveis e que
procuraram a FMDUP para a reabilitação protética. A parte clínica desta
reabilitação protética foi realizada pelos alunos dos 55 e 6Q anos da faculdade
sob supervisão de um docente de prótese removível.

1.1. Constituição e caracterização da amostra
Foram incluídos no estudo pacientes adultos (maiores de 18 anos), de
ambos os sexos, portadores de próteses removíveis, acrílicas ou esqueléticas,
parciais ou totais, provenientes das consultas de Prótese Removível II e III da
FMDUP.
O recrutamento dos pacientes foi feito por abordagem directa na clínica
da faculdade.
Dos 58 pacientes avaliados com as características referidas, 7 foram
excluídos por não comparência a todas as consultas. Os 51 pacientes que
concluíram o estudo foram distribuídos por dois grupos: portadores de prótese
dentária removível antiga (n = 23) e portadores de prótese dentária removível
nova (n = 36). Oito dos pacientes foram incluídos nos dois grupos uma vez que
possuíam prótese antiga e encontravam-se a colocar nova prótese.
Do total de pacientes observados (n = 51), 58,8 % (n = 30) eram do sexo
feminino e 41,2 % (n = 21) do sexo masculino. As suas idades variavam entre o
mínimo de 31 e o máximo de 80 anos, sendo a média de idades de 58,7 anos.
Estabeleceram-se

classes

de

idades

Organização Mundial de Saúde (OMS)

51

segundo

as

recomendações

da

: inferior a 35 anos, entre 35 e 44

anos, entre 45 e 54 anos, entre 55 e 64 anos, entre 65 e 74 anos e com 75
anos ou mais..A distribuição por sexo e escalão etário consta da tabela I.

Grau de satisfação de pacientes portadores de prótese dentária removível
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Tabela I. Distribuição da amostra por sexo e escalão etário
Sexo Fem nino

Idade
(Anos)

Total

Sexo Masculino

n

%

n

/o

n

%

<35

0

0,0

1

2,0

1

2,0

[35,44]

3

5,9

5

9,8

8

15,7

[45,54]

9

17,6

2

3,9

11

21,6

[55,64]

3

5,9

7

13,7

10

19,6

[65,74]

12

23,5

3

5,9

15

29,4

>75

3

5,9

3

5,9

6

11,8

Total

30

58,8

21

41,2

51

100,0

Dos 23 pacientes observados com prótese antiga, 87,0 % (n = 20) eram
do sexo feminino e 13,0 % (n = 3) do sexo masculino. As suas idades variavam
entre o mínimo de 41 e o máximo de 78 anos, sendo a média de idades de 62
anos (Tabela II).

Tabela II. Distribuição da amostra por sexo e escalão etário dos pacientes
portadores de próteses antigas
Idade
(Anos)

<35

16

Sexo Fem nino

Total

Sexo Masculino

n

%

n

%

n

%

0

0,0

0

0,0

0

0,0

[35,44]

3

13,0

0

0,0

3

13,0

[45,54]

4

17,4

1

4,3

5

21,7

[55,64]

1

4,3

0

0,0

1

4,3
47,8

[65,74]

10

43,5

1

4,3

11

>75

2

8,7

1

4,3

3

13,0

Total

20

87,0

3

13,0

23

100,0
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Dos 36 pacientes observados com próteses novas, 44,4 % (n = 16) eram
do sexo feminino e 55,6 % (n = 20) do sexo masculino. As suas idades
variavam entre o mínimo de 31 e o máximo de 80 anos, sendo a média de
idades de 57,3 anos (Tabela III).

Tabela III. Distribuição da amostra por sexo e escalão etário dos pacientes
portadores de próteses novas

Idade
(Anos)

Sexo Feminino

Sexo Masculino

Total

n

%

<35

0

0,0

1

2,8

1

2,8

[35,44]

1

2,8

5

13,9

6

16,7

n

%

[45,54]

6

16,7

2

5,6

8

22,2

[55,64]

2

5,6

7

19,4

9

25,0

[65,74]

5

13,9

2

5,6

7

19,4

>75

2

5,6

3

8,3

5

13,9

Total

16

44,4

20

55,6

36

100,0

2. Metodologia
2.1. Consentimento informado
A todos os participantes foi solicitado o preenchimento da declaração de
consentimento informado (Anexo I) após lhes terem sido explicados os
objectivos do estudo. Foram livres de abandonar o estudo se o desejassem
sem qualquer tipo de penalização. Foram respeitadas as regras de conduta
expressas na Declaração de Helsínquia e a legislação nacional em vigor, tendo
sido garantida a confidencialidade sobre as informações recolhidas.
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2.2. Métodos gerais e critérios utilizados na recolha de dados
Os pacientes foram observados nas instalações da FMDUP e foi
preenchida a respectiva ficha clínica (Anexo II). Da amostra global das próteses
foram avaliadas, separadamente, as próteses antigas e as próteses novas, o
que correspondeu a 23 pacientes portadores de próteses antigas e a 36
pacientes com próteses novas.
Registaram-se os dados recolhidos na primeira consulta relativos à
prótese antiga (caso existisse). No que diz respeito às próteses novas, foram
feitas três observações: no dia da colocação, passado uma semana e
passadas duas semanas.
Através de um questionário estruturado (ficha clínica - Anexo II),
obtivemos informação sobre diversos parâmetros, que agrupámos da seguinte
forma:

2.2.1. Identificação dos pacientes
A cada paciente foi atribuído um número identificativo.
Foram registados na ficha clínica, da forma mais completa possível, os
dados referentes a: nome, data da consulta, número do processo, residência e
telefone. Estes foram introduzidos numa base de dados elaborada para o
efeito. Foi garantida a confidencialidade dos mesmos.

2.2.2. Aspectos de ordem demográfica e social
Foram registados aspectos de ordem demográfica e social dos
pacientes, nomeadamente a idade, o sexo (feminino e masculino), a raça
(caucasiana, negra ou outra) e a escolaridade.
A escolaridade foi agrupada nas seguintes Classes:
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-

Classe 1 - ensino básico - 1Q ciclo (do 1Q ao 4 9 anos) ou inferior

-

Classe 2 - ensino básico - 2e e 3Q ciclos (do 5S ao 9Q anos)

-

Classe 3 - ensino secundário (do 10S ao 129 anos)

-

Classe 4 - ensino universitário
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2.2.3. História clínica
Na história clínica foram incluídas as seguintes questões:
-

presença ou ausência de patologia crónica - registaram-se as
doenças que obrigavam o indivíduo a cuidados médicos regulares;

-

presença ou ausência de medicação crónica - registou-se se tinham
tomado com regularidade alguma medicação no último ano;

-

causa de perda dos dentes - acidente, cárie, doença periodontal ou
outra;

-

motivo de colocação da prótese - pouca retenção/estabilidade da
prótese antiga, mastigação, estética, fonética ou outra;

-

frequência à consulta de medicina dentária - quando apresentam
queixas, regularmente.

2.3. Exame objectivo intra-oral
Os pacientes foram observados pela investigadora responsável com a
colaboração de uma colega do Mestrado de Reabilitação Oral, como
anotadora. O exame constou de:

2.3.1. Tipo e classificação dos desdentados
Os participantes

no estudo foram divididos quanto ao tipo de

desdentação apenas do maxilar superior, apenas do maxilar inferior ou
bimaxilares.
Foi utilizada a classificação de Kennedy para codificar os diferentes tipos
de arcada desdentada52,53.
Os desdentados totais não estão incluídos nesta classificação, por isso
codificaram-se como "Classe 0" 54 .
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