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RESUMO 

A confecção de próteses totais convencionais pode resultar em potenciais 

benefícios funcionais e estéticos ao paciente. Estudos prévios sugerem que 

procedimentos simplificados para confecção de próteses totais (PT) alcançam 

resultados semelhantes ao dos métodos tradicionais. O objetivo deste estudo foi, 

através de ensaio clinico randomizado controlado, comparar o impacto de um 

protocolo tradicional e um simplificado, para confecção de próteses totais 

convencionais. Foram confeccionadas PT convencionais, superior e inferior para 

50 pacientes adultos e idosos, alocados aleatoriamente em dois grupos de igual 

número, Grupo T do protocolo tradicional e Grupo S do protocolo simplificado. Os 

seguintes desfechos foram avaliados antes da instalação das próteses e após 30 

dias do último ajuste feito: a qualidade de vida relacionada à condição bucal 

medida pela versão brasileira do OHIP-Edent e a Satisfação  com as próteses por 

meio de uma escala visual analógica  “Visual analog scale” (VAS), que combina a 

percepção do paciente em relação à satisfação geral com o conforto, estabilidade, 

capacidade para mastigar, capacidade para conversar e estética. Os resultados 

mostraram que houve redução de 33.3% nos impactos negativos da condição 

bucal na qualidade de vida (p<0,001) e melhora da satisfação em relação às 

próteses superior e inferior (p<0,01) em relação ao inicio e após 30 dias da 

finalização do tratamento. A melhoria da qualidade de vida ocorreu em todas as 

dimensões do OHIP-Edent (p<0.001): mastigatória, psicológica, social e dor e 

desconforto relacionados à prótese. Apesar da redução significativa nos impactos 

na qualidade de vida (p<0,001), e aumento significativo na satisfação com as PT 

superior (p<0,01) e inferior (p<0,001), não houve diferenças entre o Protocolo 

Simplificado e o Protocolo Tradicional em relação aos escores do OHIP-Edent, e a 

satisfação com a PT superior/inferior. Concluiu-se que, além dos aspectos 

funcionais e estéticos, a confecção de próteses totais tem impactos favoráveis 

sobre a qualidade de vida e satisfação do paciente com as próteses. O protocolo 

simplificado resulta em percepção dos desfechos do tratamento pelos pacientes 

semelhante ao protocolo tradicional. 
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ABSTRACT 

The replacement of conventional dentures can result in potential functional and 

aesthetic benefits to the patient. Previous studies suggest that simplified 

procedures for complete dentures (CD) construction achieve results similar to the 

traditional methods. The objective of this  study was to compare the effectiveness 

of a traditional and a simplified protocol for construction of conventional complete 

dentures. Fifty patients were randomly allocated into two equal groups, traditional 

protocol (T group) and simplified protocol (S group). Treatment outcomes were 

assessed before the installation of the new prosthesis and 30 days after the last 

adjustment, including measurements of quality of life related to oral conditions 

measured by the Brazilian version of OHIP-Edent scale and patients’ satisfaction 

with the upper and lower dentures using a visual analogue scale (VAS), which 

combines the patient's perception in relation to overall satisfaction with the comfort, 

stability, ability to chew, ability to talk and aesthetics. The results showed an overall 

33.3% reduction in negative impacts of oral conditions on quality of life (p<0.001) 

and improved satisfaction with the upper and lower dentures (p<0.01). Quality of 

life improvement occurred in all dimensions of the OHIP-Edent (p<0.001). Despite 

the significant reduction in quality of life impacts and significant increase in 

patients’ satisfaction with the dentures, there were no differences between the 

traditional and simplified protocols. It was concluded that the simplified protocol 

results in perception of treatment outcomes similar to the traditional protocol. 
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INTRODUÇÃO  

A perda de todos os elementos dentários, representa um dos piores 

agravos à saúde bucal (BARBATO et al., 2007), estando associado de forma 

negativa ao exercício das atividades diárias e afetando a qualidade de vida, com 

implicações na alimentação, fonação e estética, direcionando o paciente a 

utilização de alimentos menos consistentes e de baixo valor nutritivo (OLIVEIRA e 

FRIGERIO, 2005; HUNG et al. 2003), que potencializa o risco de desnutrição, 

dificulta a capacidade de comunicação e diminui sua auto-estima. Estas limitações 

podem gerar alterações nas condições psicológicas dos indivíduos acometidos 

(HEBLING, 2003). Entre as principais causas de edentulismo no Brasil temos a 

cárie dentaria e a doença periodontal, doenças evitáveis quando ações de 

promoção à saúde bucal e os serviços de saúde bucal são efetivamente 

realizadas, aparecem como principal gerador desta condição (HIRAMATSU, 

2007). De acordo com o relatório do levantamento epidemiológico SB Brasil 2010, 

a prevalência de necessidades de tratamento com próteses totais em adultos foi 

de 1,3% e em idosos de 15%. (BRASIL, 2010).  

Os impactos negativos do edentulismo na qualidade de vida das pessoas 

afetadas desafiam os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) a desenvolver 

políticas públicas e medidas praticas, voltadas para a erradicação ou redução 

deste agravo, como também estabelecer prioridades para seu tratamento com a 

perspectiva de minimizar as perdas e contribuir para o pleno convívio no meio 

social dos indivíduos acometidos. 

Atenta a este cenário, a odontologia vem desenvolvendo inúmeras 

pesquisas com a finalidade de compreender os fatores causais do edentulismo, 

sua distribuição sócio-demográfica e o impacto das condições de saúde bucal na 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Paralelo a este processo, percebe-

se avanços significativos no desenvolvimento de novas tecnologias que 

possibilitam ações preventivas e curativas mais eficientes.  Neste contexto, o 

desenvolvimento da implantodontia, tem possibilitado abordagens no tratamento 

do edentulismo que propiciam maior conforto e segurança aos pacientes (KAPUR 

et al. 1998; HEYDECKE, 2005). Estas novas opções de tratamento demonstram 



8 
 

 

melhorias significativas na qualidade de vida de indivíduos beneficiados (AWAD, 

et al., 2003; HEYDECKE, 2005), porém fatores como custo, necessidade de 

abordagem cirúrgica às vezes complexas, alongamento do tempo de tratamento e 

condições clínicas desfavoráveis, dificultam  o acesso de um número significativo 

de pacientes a esta modalidade de tratamento (MACK, et al., 2003) tanto em 

consultórios particulares, como sua implementação no SUS. Estes fatores 

contribuem para que pacientes edêntulos continuem a repor suas perdas dentárias 

através de próteses totais convencionais (MACK, et al., 2003).  

Ao repor as perdas dentárias através de próteses totais, vários são os 

protocolos clínicos que o cirurgião-dentista pode lançar mão para sua realização. 

Tradicionalmente estes protocolos foram desenvolvidos com base em conceitos 

de sucesso clínico estabelecidos pelo profissional e suas expectativas  quanto aos 

resultados da intervenção (SILVERMAN, 1993).  

Estas condutas direcionaram para a confecção de protocolos clínicos 

complexos, de difícil reprodução pelo cirurgião-dentista, custos elevados e demora 

na execução, pois necessitam de inúmeras sessões para a conclusão do 

tratamento. No entanto, há ainda uma fraca correlação de concordância entre o 

protesista e o paciente quando avaliam individualmente o sucesso do tratamento 

com prótese dentária (HICKEY et al.,1969; FENLON e  SHERRIFF, 2004; 

DUNCAN & TAYLER, 2001/2004; HEYDECKE et al., 2003/2008;). Com a 

perspectiva de dinamizar o atendimento, diminuir custos e facilitar sua reprodução 

pelos cirurgiões-dentistas, protocolos clínicos simplificados foram propostos para 

confecção de próteses totais (KAWAI, et al., 2005, ELLIS et al., 2007). 

Em um ensaio clínico realizado por Kawai, et al. em 2005, os autores 

compararam dois protocolos clínicos, um simplificado e outro tradicional, para 

confecção de próteses totais em pacientes idosos desdentados. Os resultados 

encontrados demonstraram não haver superioridade técnica entre os protocolos 

estudados. Estes achados permitem dar suporte ao uso por cirurgiões-dentistas 

de um protocolo clínico simplificado, por ser mais facilmente reproduzível, 

dispender menos tempo para sua execução e conseqüentemente apresentar 

custos reduzidos. Essas informações, além de contribuírem para respaldar o 
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cirurgião-dentista na tomada de decisão em sua prática clínica, facilitam o acesso 

dos pacientes ao tratamento odontológico sem prejuízo no resultado final.        

O tratamento protético deve ser planejado em bases individuais, pois a 

reação dos pacientes à condição de desdentado total está diretamente 

relacionada ao comportamento de aceitação ou negação desta realidade (ALLEN 

e MCMILLAN, 2003). O tratamento deve também englobar aspectos 

multidimensionais, como o restabelecimento da função, melhora na qualidade de 

vida, a minimização de danos e preservação das estruturas bucais, efetividade do 

tratamento e melhor relação custo-benefício, priorizando condutas baseadas em 

evidencias científicas que suportem tratamentos efetivos e seguros (LELES e 

FREIRE, 2004). Como meta principal, o tratamento do edentulismo deve ser a 

melhoria de sua condição, não a cura. Por conseguinte, os resultados baseados 

no paciente são mais importantes (SILVERMAN,1993).  

Por considerar importante uma abordagem centrada no paciente e que 

aspectos psicossociais influenciam fortemente o sucesso das intervenções clínicas 

(AWAD, et al., 2000), vários pesquisadores têm estudado o desenvolvimento de 

instrumentos psicométricos, que possibilitem avaliar a relação das condições de 

saúde bucal com a percepção de qualidade de vida. Entre os instrumentos 

existentes, o OHIP-EDENT, versão encurtada do OHIP construído por Spencer e 

Slade em 1994, validado para a língua brasileira por SOUZA et al., 2007,  é 

específico para investigar o impacto das condições de saúde bucal de pacientes 

desdentados totais na sua qualidade de vida.  

Evidências científicas demonstrarem não haver diferenças significativas no 

resultado do tratamento com prótese total convencional quando protocolos 

tradicionais ou simplificados são utilizados. 

Encontra-se também uma pobre correlação entre a avaliação do paciente e 

do cirurgião-dentista quanto ao resultado final do tratamento, no entanto o ensino 

odontológico e a prática clínica frente ao tratamento do edentulismo continuam a 

ser fortemente influenciados por critérios clínicos, morfofuncionais e profissionais, 

com a utilização de procedimentos clínicos complexos, demorados e dispendiosos 
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que dificulta ou impossibilita o acesso de uma parcela considerável de pacientes 

desdentados totais ao tratamento odontológico reabilitador. 

 

1. OBJETIVOS  

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Comparar o impacto do protocolo tradicional e 

simplificado para a confecção de próteses totais 

convencionais. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar os benefícios da confecção das próteses em relação à 

satisfação dos pacientes com as próteses e à qualidade de 

vida relacionada com a saúde bucal. 

 

 Comparar os resultados do tratamento em relação à satisfação 

dos pacientes com as próteses e à qualidade de vida 

relacionada com a saúde bucal, utilizando os protocolos 

tradicional e simplificado. 

 

 Avaliar os impactos do tratamento nos diferentes domínios da 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 DESENHO DO ESTUDO 

Com o intuito de comparar de dois protocolos clínicos na confecção 

de próteses totais convencionais no tratamento de pacientes 

desdentados totais, foi realizado um ensaio clínico randomizado 

controlado.  

A pesquisa foi realizada no período de julho de 2010 a setembro de 

2011. O recrutamento dos pacientes e a confecção das próteses 

totais foram iniciados após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFG. 

2.2 POPULAÇÃO ALVO E AMOSTRA 

 

2.2.1 Características da População Estudada 

 

 A população alvo foi constituída por adultos e idosos de ambos os 

sexos, desdentados totais não usuários de próteses ou com 

necessidade de substituição das próteses antigas, selecionados a 

partir do agendamento realizado pelo serviço de atendimento aos 

pacientes da Faculdade de Odontologia da UFG (SEAP/FO-

UFG); 

 Foram incluídos participantes com um risco estimado mínimo 

para o desfecho ou seja que cumprissem com os critérios de 

inclusão e de exclusão estabelecidos no inicio do projeto. 

 

 A amostra continha representantes de todos os distritos sanitários 

de Goiânia (Campinas, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste, 

Sul), com a finalidade de obter maior representatividade da 

população alvo. 
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2.2.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Para fazer parte da amostra, os indivíduos correspondiam aos 

seguintes critérios de inclusão: 

 Ser desdentado total não usuário de próteses totais ou 

usuário com necessidade de substituição das próteses 

antigas; 

 Ter disponibilidade para participar da pesquisa; 

 Apresentar bom estado geral de saúde; 

 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: 

 

 Possuir doenças locais que influenciem diretamente na 

estabilidade, retenção e adaptação da prótese tais como: 

alterações ou deformações anatômicas dos maxilares, 

alterações da mucosa causada por fungos e bactérias, 

alterações tumorais e xerostomia; 

 Possuir doenças sistêmicas psicológicas ou neurológicas 

que impossibilitem ou dificultem a compreensão ou 

locomoção do paciente para atendimento e/ou 

acompanhamento clínico em todas as etapas da pesquisa; 

 Alcoolismo ou outros distúrbios graves do comportamento 

que comprometam sua participação na pesquisa; 

 Pacientes que optem por outras modalidades de 

tratamento. 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 O recrutamento dos pacientes integrantes da pesquisa e o inicio do 

tratamento só foi iniciado após a aprovação do projeto pelo comitê 

de Ética em Pesquisa da UFG. (063/2010) (Anexo I). 
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 Foi elaborado pela pesquisadora um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Anexo II), com linguagem acessível à 

compreensão dos sujeitos da pesquisa. Qualquer dúvida relacionada 

à sua participação ou aos preceitos do estudo foi sanada pela 

pesquisadora. Esta fez a leitura e explicação do TCLE ao convidado 

e ao afirmar sua participação, o Termo foi assinado. Foi assegurada 

total liberdade de escolha aos convidados quanto à participação ou 

não na pesquisa. 

 

 Garantiu-se aos pacientes, o sigilo sobre seus dados pessoais. Os 

participantes não tiveram que arcar com custos de ordem profissional 

ou material referente ao tratamento odontológico realizado como 

parte desta pesquisa.  

 

 No caso de não adaptação ao tratamento realizado, surgimento de 

leves traumas físicos, dor ou desconforto antes ou após a instalação 

das próteses, foram consideradas consultas não planejadas e 

condutas clinicas foram tomadas pelos pesquisadores membros 

desta equipe para melhora desta condição, sendo fornecida ao 

participante a assistência profissional necessária, considerando 

consultas clinicas não planejadas.  

 

 Mesmo após a assinatura do (TCLE), os sujeitos tiveram preservado 

o direito de se retirarem do estudo a qualquer momento. 

 

2.3.1 Benefícios da Pesquisa 

Por muito tempo a prática clínica de atendimento aos 

pacientes para confecção das próteses convencionais esteve 

baseada em conceitos profissionais suportados por aspectos 

clínicos e físicos, sem considerar a expectativa do paciente. 

Entretanto a odontologia apresentou avanços significativos 
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nas últimas décadas quanto ao incremento de novas 

tecnologias para o tratamento do edentulismo, com 

possibilidades de melhoras significativas. 

Salienta-se que os participantes desta pesquisa 

contribuíram para nortear as ações dos cirurgiões dentistas no 

atendimento às necessidades protéticas de seus pacientes, 

diminuindo tempo e custo com impacto positivo na qualidade 

de vida. 

Estes conhecimentos incorporados pelo cirurgião-

dentista permitiram ampliar sua percepção das necessidades 

do paciente, indo além dos fundamentos técnico-científicos 

que tradicionalmente são utilizados para o planejamento do 

tratamento protético. 

No que se referem aos participantes da pesquisa eles 

tiveram acesso ao tratamento reabilitador com próteses totais 

convencionais, que lhes devolveu as funções da mastigação, 

fonação, estética, etc, sem nenhum custo. 

 

2.3.2 Risco da Pesquisa 

 

Por se tratar de um ensaio clínico, as próteses foram 

confeccionadas individualmente em cada paciente, e embora 

os procedimentos deste projeto de pesquisa não sejam 

invasivos, no caso de ocorrência de dor ou desconforto após a 

instalação das próteses, condutas clinicas foram tomadas 

pelos pesquisadores membros desta equipe, com o objetivo 

de minimizar os danos. A qualquer momento o paciente teve o 

direito de retirar o TCLE, sem que qualquer prejuízo lhe fosse 

imposto. 
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2.3.3 Ressarcimento  

 

Os indivíduos que concordaram em participar da 

pesquisa não foram submetidos a nenhum encargo financeiro 

referente à confecção das próteses (material permanente, 

material de consumo ou pagamento de pessoal auxiliar), mas 

também não receberam pagamento pela participação. No 

entanto, tiveram o direito a indenização em caso de danos. 

 

2.4 SELEÇÃO DE PACIENTES E ALOCAÇÃO NOS GRUPOS 

 

2.4.1 Avaliação clinica preliminar 

 

Nesta etapa foi realizado um exame intra-oral 

simplificado com finalidades de avaliar se as condições bucais 

eram condizentes com os critérios da pesquisa e se as 

próteses que alguns dos pacientes estavam utilizando tinham 

reais necessidades de substituição. 

 

2.4.2 Ficha clínica 

 

Com os selecionados na fase anterior foi preenchida 

uma ficha clínica com a identificação do paciente, exame 

clinica intraoral, extraoral, avaliação do estado atual das 

próteses e o prognóstico do tratamento. A ficha utilizada foi a 

ficha clínica para a avaliação protética da Faculdade de 

Odontologia da UFG (Anexo III). 

 

2.4.3 Tamanho da Amostra 

 

O tamanho da amostra para cada grupo foi estimado 

em 22 casos considerando a comparação entre grupos de 

uma variável numérica para um teste Bi-Caudal com um erro 
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tipo I de 0.05, erro β de 0.20, diferença mínima entre os 

grupos a ser detectada de 1,5 pontos na média dos escores 

de satisfação (Kawai et al., 2005) e uma diferença mínima de 

10% na média dos escores de qualidade de vida, 

considerando esta a menor diferença detectável que 

apresenta importância clínica. Um acréscimo de 10% no 

tamanho da amostra foi incluído para evitar que eventual 

perda de seguimento ou abandono do estudo tenham efeito no 

poder do estudo. Assim, na amostra final foram incluídos 25 

pacientes em cada grupo. 

 

2.4.4 Formação dos grupos e abordagem clínica 

 

 O passo seguinte foi a alocação  de forma aleatória dos  

50 indivíduos selecionados em dois grupos distintos com 25 

componentes cada um (grupo do protocolo Tradicional (T) e o 

grupo do protocolo Simplificado (S)).  

 A alocação aleatória garante que fatores como idade, 

sexo e outras características basais de prognósticos que 

confundiriam uma associação observada sejam distribuídos 

igualmente entre os grupos randomizados, submetidos a dois 

diferentes protocolos clínicos para confecção das próteses 

totais.  

 Previamente à instalação das próteses os pacientes de 

ambos os grupos responderam 2 questionários: 

 

 O OHIP-EDENT (ANEXO IV) que é um instrumento 

psicométrico utilizado para medir o impacto das condições 

de saúde bucal na qualidade de vida de indivíduos 

desdentados totais, com 19 questões e 4 domínios 

diferentes: desconforto e incapacidade de mastigar (4 

questões), desconforto e incapacidade psicológica (cinco 
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questões), incapacidade social (cinco questões), dor oral e 

desconforto (cinco questões), desenvolvido como uma 

forma encurtada do OHIP em 2001 por ALLEN e LOCKER, 

e validado no Brasil por SOUZA et al.no 2007,  e  

 

 A Satisfação com as próteses foi medida por meio de uma 

escala visual analógica – Visual analog scale (VAS) que 

combina a percepção do paciente em relação à satisfação 

geral com o conforto, estabilidade, capacidade para 

mastigar, capacidade para conversar e estética. Usou-se 

uma escala modificado do estudo de Grandmont  et.al., 

no1994 com escores de 0 a 10 para a melhor 

compreensão dos pacientes.  

 

 Ambos os instrumentos foram utilizados na forma de 

entrevista, onde o pesquisador fez a pergunta e anotou a 

resposta no campo correspondente de cada questão. A 

realização da entrevista foi necessário par evitar ou 

minimizar os erros de compreensão por parte dos 

participantes da pesquisa ou por se tratar de pacientes 

idosos que poderiam apresentar dificuldades visuais ou até 

mesmo analfabetismo.  

 As Figuras 1 e 2 ilustram esquematicamente os 

fluxogramas de realização da pesquisa e dos 

procedimentos clínicos nos grupos de tratamento. 
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Amostra de conveniência 

50 individuos 

Divisão aleatória em dois 

grupos 

Grupo S 

25 Individuos 

Grupo T 

25 Individuos 

Antes da instalação 

Aplicação do OHIP e VAS 

População Alvo 

Pacientes desdentados totais 

(N=48) 

30 dias após o último ajuste  

OHIP e VAS 

 

Figura 1.  Fluxograma de realização da pesquisa 

 

 

 

Grupo T --- 1 paciente  

Não volto para os ajustes 

Grupo S --- 1 paciente 

Não volto para avaliação 

final 

Pacientes excluídos 
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 Os protocolos de atendimento a serem executados seguiram 

propostas de simplificação das condutas clínicas para confecção de 

Moldagem anatômica com alginato 

Confecção de plano de orientação, registro oclusal e 

montagem em articulador semi-ajustável com arco 

facial 

 

Montagem e prova dos dentes 

Entrega das próteses totais  

PROSERVAÇÃO  

Delimitação da área chapeável e confecção de 

moldeira individual 

Ajuste da moldeira individual e moldagem 

funcional com Mercaptana-Permelastic 

               

GRUPO T 

 
Moldagem anatômica com alginato 

Confecção de plano de orientação, registro oclusal 

e montagem em articulador semi-ajustável sem arco 

facial 

Montagem e prova dos dentes 

Entrega das próteses totais  

PROSERVAÇÃO  

               

GRUPO S 

 

 

Figura 2. Protocolos de tratamento dos grupos Tradicional (T) e Simplificado (S) 
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próteses totais, havendo diferenciação entre os grupos. Os pacientes do 

grupo simplificado (S) tiveram suas próteses totais confeccionadas 

utilizando-se apenas a moldagem anatômica com alginato e o registro 

oclusal foi feito sem arco facial. Nas prótese totais confeccionadas pelo 

método tradicional foram para os integrantes do grupo (T), forem feitas com 

duas moldagens, uma anatômica e outra funcional, e o registro oclusal foi 

feito com arco facial.  

 Todos os tratamentos foram realizados pela mesma cirurgiã-dentista. 

O cegamento da cirurgiã-dentista sobre alocação dos grupo não foi 

possível, mas os pacientes não tinham conhecimento do protocolo de 

tratamento que lhes fosse atribuído.  

 As próteses de ambos os grupos foram acrilizadas através da técnica 

de microondas, utilizando apenas uma marca de resina acrílica e 

respeitando a orientação do fabricante quanto ao ciclo de polimerização 

indicado. Um único laboratório foi contratado para realizar a fase 

laboratorial da pesquisa. 

 Ao final do tratamento foi ensinado aos pacientes a forma correta de 

higienizar e manter as próteses, assim como as informações necessárias 

para sua melhor adaptação. 

 Após a instalação foi registrado o número e a localização dos ajustes 

necessários feito nas próteses, sendo que esses foram concluídos quando 

tanto o protesista quanto o paciente concordavam em encerrar o processo. 

Após o período de proservação estimado em 30 dias, o OHIP-EDENT e o 

VAS forem novamente preenchidos. 
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2.5 ANALISE ESTATÍSTICA 

A análise descritiva foi realizada utilizando medidas de 

freqüência para as variáveis nominais, média e desvio padrão para 

variáveis contínuas. Teste de Qui-quadrado e o teste t foram utilizados para 

comparação entre os grupos de tratamento e teste t pareado para comparar 

os resultados da linha de base e de 30 dias. O nível de significância foi 

fixado em p<0,05. O software SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago,IL, EUA) foi 

utilizado para todas as análises estatísticas. 
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3. RESULTADOS 

 

Artigo 1 

Patients’ satisfaction and oral health-related quality of life (OHRQoL) after 

treatment with traditional and simplified protocols for complete dentures 

construction 

Abstract 

The aim of this study is to compare the impacts of traditional and simplified 

protocols for denture construction on patients’ satisfaction and oral health-related 

quality of life impacts. A randomized clinical trial was conducted to between June 

2010 and September 2011, including patients from the Brazilian public health 

system referred for complete denture treatment at the School of Dentistry of the 

Federal University of Goias. 

Fifty male and female edentulous individuals, aged 40-80 years, were allocated 

into groups that received dentures made either T or S methods. Two main 

outcomes were measure done week before insertion of the new dentures and at 

the 30-day follow up after the last adjustment appointment: (1) oral health related 

quality of life impacts and (2) patient’s rating about satisfaction with dentures. 

Two patients quit the treatment and were excluded from the outcome analysis. 

There were no significant differences between the two groups in patient rating. 

Mean overall percent reduction in oral impacts on quality of life of the 48 patients 

was 33.3% (SD=18.6). Mean overall score changes in the satisfaction with the 

upper and lower dentures was 3.2 (SD=2.8) and 4.7 (SD=3.0) points, respectively.  

Results showed a significant improvement in satisfaction with dentures and quality 

of life after insertion of new dentures, with no superiority of the traditional protocol 

compared to the simplified protocol for denture construction. 
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Introduction 

Edentulousness usually impair patients’ ability to chew and perform other oral 

functions, resulting in a wide range of oral-related quality of life impacts which are 

minimized by different types of fixed and/or removable prosthodontic treatment 

(Heydecke et al., 2003; Allen, McMillan, 2003). 

Although the two-implant mandibular overdenture may be considered the minimum 

standard that should be sufficient for most people, taking into account 

performance, patient satisfaction, cost and clinical time (Thomason et al., 2011), it 

still involves mild to highly complex surgical and prosthodontic procedures, which 

can influence treatment choice by the professional and patient (Leles et al., 2011). 

Consequently, although mandibular overdenture may be more satisfying for 

edentulous patients than new conventional dentures, there is a need for additional 

evidence including cost-effectiveness analyses on the impact of mandibular 

implant overdentures and conventional dentures (Emami et al., 2009). 

In addition, implant treatment has limited indication in cases of patients with poor 

general health and may not be feasible for underprivileged social groups served by 

public health systems with limited access to dental care or implant treatment 

procedures, which is very common worldwide. Conventional dentures are less 

expensive and simpler to be constructed compared to implant-retained dentures 

and, although some patients have low levels of satisfaction with dentures, some 

patients adapt easily to a conventional denture and may report relatively high 

levels of function, while others do not have high levels of masticatory function, but 

this functional limitation does not adversely impact quality of life reports 

(Turkyilmaz et al., 2010). Otherwise, conventional complete dentures are the 

realistic treatment option for great part of edentulous patients, even when other 

alternatives can be provided, due to several reasons that influence patients’ 

preferences (Leles et al., 2011). It is also the most practicable intervention in 

scenarios that bring together the need of reducing costs and expanding the access 

to public dental health for populations with low supplied demand. For example, in 

Brazil there is a limited access to subsidized prosthodontic care and an overall 
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estimated proportion of 32 and 56% that need some prosthodontic care in the 

upper and lower arches, respectively (15% that need provision of upper and lower 

complete dentures) (Brasil, 2010). 

Construction of complete dentures using simplified protocols have been reported to 

have similar effectiveness as the construction using traditional protocol with 

respect to patient’s satisfaction (Kawai et al., 2005) and cost-efficiency (Kawai et 

al., 2010). Simplified protocols usually differ from the conventional with respect to 

the use of a single impression with alginate and stock trays, use of a face bow, 

remount procedure and occlusal scheme (Kawai et al., 2005, 2010; Heydecke et 

al., 2008), and the consequent reduction of the number of visits and time required 

to fabricate the dentures. The evaluation of treatment outcomes both protocols are 

equally effective in increasing patients’ general satisfaction and ratings of comfort, 

ability to speak, stability, esthetics, ease of cleaning, and ability to chew (Kawai et 

al., 2005, 2010; Heydecke et al., 2008). 

However, it is not clear if simplified and traditional protocols differ with respect to 

broader aspect of patient’s perceived benefits of treatment. Hence, the aim of this 

study is to compare the impacts of traditional and simplified protocols for denture 

construction on patient satisfaction and oral health-related quality of life impacts. 

Materials and Methods 

This randomized clinical trial was conducted between June 2010 and September 

2011, including patients from the Brazilian public health system referred for 

complete denture treatment at the School of Dentistry of the Federal University of 

Goias. Patients from both genders were all fully edentulous, with need of new 

upper and lower conventional complete dentures. Patients unable to cooperate, 

with poor general health or conditions that could influence their response to 

treatment such as temporomandibular disorders, orofacial motor disorders, severe 

oral manifestations of systematic disease or psychological or psychiatric condition 

were previously excluded from the study. 
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Sample size was estimated for each of the two treatment groups considering a 

minimum power of 0.80 (type II error rate) at a two-sided 0.05 significance level 

(type I error rate). A sample size with 22 was found to be enough to reach 

statistical significance with a minimal detectable difference of 1.5 points in the 

mean satisfaction scores between groups (Kawai et al., 2005) and a 10% 

difference in the in quality of life scores, considering that this is the smallest 

difference we believe would be clinically important in this population. A10% 

increase in sample size was determined to prevent that loss of follow-up have 

detrimental effects on the study power, resulting in an initial sample size of 24 

patients in each group. 

All patients that met the inclusion and exclusion criteria signed an informed 

consent and were randomly assigned by simple randomization into two groups 

according to the protocol used for construction of the dentures: traditional (T group) 

or simplified (S group) protocols. Patients’ age, gender and clinical characteristics 

were collected before treatment and two main outcomes were measure done week 

before insertion of the new dentures and at the 30-day follow up after the last 

adjustment appointment: (1) oral health related quality of life impacts and (2) 

patient’s rating about satisfaction with dentures. 

Oral health related quality of life impacts were measured using the Brazilian 

version of the Oral Health Impact Profile for edentulous subjects (Brazilian OHIP-

EDENT) (Souza et al., 2007; Souza et al., 2010), considering the overall scale and 

its four different scale domains: masticatory discomfort and disability (four items), 

(2) psychological discomfort and disability (five items), social disability (five items) 

and oral pain and discomfort (five items). Satisfaction with dentures was measured 

using the patients’ ratings of the overall satisfaction of the upper and lower 

dentures, and satisfaction with comfort, stability, esthetics, ability to speak, and 

ability to chew. All satisfaction items were measured on a 10-point visual analogue 

scale ranging from 0 to 10 (Grandmont  et.al.,1994).  

OHIP-EDENT and satisfaction scores were gathered before the insertion of the 

new dentures (baseline) and at the 30-day follow up visit after the last appointment 
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for adjustment of the dentures. The outcome assessments were performed by a 

dentist blinded to the group assignment of the patients. 

All treatments were performed by the same dentist. Blinding of the dentist about 

group allocation was not possible, but patients were not aware of the treatment 

protocol they were assigned. Traditional protocol (T group) comprised the following 

clinical steps: (1) preliminary impression with alginate (Jeltrate Dustless, Dentsply, 

Brazil) and stock trays; (2) final impression with a custom tray, border mold with 

impression compound (Green Impression Compound Type 1; Kerr Corp), followed 

by a polysulfide rubber impression (Regular Bodied Permlastic, Kerr Corp);(3) 

occlusal registrations, facebow transfer and mounting in a semi-adjustable 

articulator; (4) try-in visit to assess artificial teeth (Trilux, Eurovip, Ind. Bras.) 

arranged in balancedl occlusion; (5) delivery of the dentures; and (6) visits for 

adjustments. The S group differed from the T group with respect to the use of only 

one impression with alginate and impression trays, outline of the border of the 

denture on the cast by referring to anatomical landmarks, and the use of an 

articulator without the use of a facebow. For both groups the adjustment of the 

dentures was concluded when both the clinician and the patient agreed to 

terminate the procedure, without limitation of the number of visits. All subjects 

returned for follow-up visit at 30-daysafter the last adjustment visit. All laboratory 

procedures were carried out by the same dental technician blinded to the treatment 

groups. 

Descriptive analysis was performed using frequency measures for nominal 

variables, and mean and standard deviation for continuous variables. Chi-square 

and two-sample independent sample t-test was used for comparison between 

treatment groups and the paired t-test to compare the results of the baseline and 

30-day follow up. Significance level was set at p<0.05. The SPSS 17.0 software 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for all statistical analysis. 
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Results 

Fifty patients were treated with conventional complete dentures, 25 in each 

treatment group, and 35 (70.0%) were female. Patients’ age ranged from 40 to 80-

years and mean age was 64.0 (SD=10.8). Nine patients (18.0%) were not using 

complete dentures at the time of the study, and eight of them had never used 

dentures. Time of full edentulousness ranged from 1 to 47 years (mean=24.5; 

SD=12.3). 

The description of patients’ main characteristics in T and S groups is shown in 

Table 1. There were no significant differences regarding age, gender and factors 

related to complete dentures usage (p>0.05). Conversely, traditional treatment 

demanded more clinical visits for denture construction compared with the simplified 

treatment (p<0.001).  

 

Table 1. Baseline comparison of main characteristics of T and S groups (numeric variables 

are expressed as mean and standard deviation) 

 T group (n=25) S group (n=25) p-value 

Age (years) 63.7 (12.5) 64.3 (9.1) 0.857 

Gender (female)* 18 (72.0) 17 (68.0) 0.758 

Previous use of dentures (yes)* 20 (80.0) 21 (84.0) 0.713 

Time of full edentulousness (years) 23.9 (11.3) 25.1 (13.3) 0.733 

Time using dentures (years) 19.8 (12.7) 24.0 (14.6) 0.279 

Number of previous dentures 1.8 (1.3) 2.0 (2.9) 0.752 

Number of patient’s visits until 

delivery 

5.6 (0.9) 4.2 (0.6) <0.001 

* Expressed as frequency and percentage 
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After dentures were inserted, one patient (T group) did not return for denture 

adjustments and another patient (S group) did not return for the 30-days follow-up 

visit. Both of them quit the treatment and were excluded from the outcome 

analysis. 

Mean overall percent reduction in oral impacts on quality of life of the 48 patients 

was 33.3% (SD=18.6). The 30-day follow-up OHIP-Edent scores of four patients 

resulted in no improvement of quality of life impacts. In the other 44 patients, 

percent change of OHIP-Edent scores ranged from a 4.4 to 56.3% reduction.    

Mean overall score changes in the satisfaction with the upper and lower dentures 

was 3.2 (SD=2.8) and 4.7 (SD=3.0) points, respectively. Improvement in the 

satisfaction with dentures after treatment was more evident for the lower dentures 

(p=0.002), since baseline satisfaction with the upper dentures was greater than the 

lower dentures (p<0.001).  

Table 2 shows the descriptive values of the OHIP-Edent scores and satisfaction 

with upper and lower dentures measured at baseline and at the 30-day follow-up 

for the T and S treatment groups, as well as the results of within-group and 

between-groups comparison of these outcomes. There were significant differences 

between baseline and the 30-day follow-up for OHIP-Edent (p<0.001) and 

satisfaction with upper (p<0.01) and lower (p<0.05) dentures for both T and S 

groups. However, no difference was observed for all between-group comparison (T 

group versus S group), showing that changes in oral health-related quality of life 

and patient satisfaction are not influenced by the treatment protocol. 
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Table 2. Mean and standard deviation values of oral health-related quality of life 

(OHIP-Edent score) and satisfaction with dentures measured at baseline and at 

the 30-day follow-up in the T and S treatment groups 

  
Baseline 

30-day 
follow-up 

p-value* 

OHIP-Edent score T group 36.0 (8.5) 22.8 (3.8) <0.001 

 S group 35.7 (8.0) 22.9 (5.2) <0.001 

 p-value** 0.891 0.975  

     

Satisfaction with the 
upper denture  

T group 6.7 (2.4) 9.6 (0.7) 0.008 

S group 6.3 (2.9) 9.5 (0.9) 0.003 

 p-value** 0.648 0.876  

     

Satisfaction with the 
lower denture  

T group 4.8 (3.4) 8.6 (1.6) 0.002 

S group 3.8 (2.6) 9.0 (1.1) 0.016 

 p-value** 0.339 0.304  

     

* Paired t-test 

** Independent sample t-test 

 

Comparison of the separate scores of general satisfaction and satisfaction with 

comfort, stability, esthetics, ability to speak, and ability to chew for the upper and 

lower dentures showed no between-group significant differences (T group versus S 

group), and all within-group comparisons were significant at the p<0.001 level 

(baseline versus 30-day follow up). 

The reduction in quality of life impacts were significant for all OHIP-Edent domains 

(p<0.001), ranging from a 18.5% reduction on the social disability domain to a 

39.6% reduction on the psychological discomfort and disability (Table 3). Similarly 
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to the overall OHIP-Edent score, all the domains showed no differences in the 

percent reduction between the T and S treatment groups (p>0.05). 

The number of visits for adjustments after denture insertion did not differ between 

T (mean=2.2; SD=1.7) and S (mean= 1.6; SD=1.6) (p=0,238). Only one patient 

from the S group needed rebasing of the upper denture due to poor retention. 

Table 3. Within-group comparison of the OHIP-Edent score domains 

Domains Baseline 

30-day 

follow-up 

Mean % 

reduction p-value 

Psychological discomfort and disability 10.1 (2.9) 5.7 (1.3) 39.6 < 0.001 

Oral pain and discomfort 10.1 (2.8) 6.1 (1.5) 33.7 < 0.001 

Masticatory discomfort and disability 8.5 (2.3) 5.7 (1.7) 29.6 < 0.001 

Social disability 7.2 (2.5) 5.4 (1.2) 18.5 < 0.001 

Overall 35.9 (8.2) 22.9 (4.5) 33.3 < 0.001 

     

* Paired t-test 
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Discussion 

This randomized clinical trial was conducted to compare the outcomes of two 

different techniques for denture construction, traditional (T) and simplified (S). 

Simplification consists in a reduction of the number of impressions and mounting in 

semiajustable articulator without a face-bow, which had no deleterious effect on 

patients’ satisfaction with treatment and measures of oral health quality of life 

impacts when compared to the traditional protocol.  

This clinical trial focused on patients’ perceived outcomes of treatment (satisfaction 

and quality of life) as the primary outcomes that are believed to be the result of 

the differing interventions. Comparison of number of clinical appointments, 

adjustments and rebase were included as secondary outcomes that refer to 

additional effects of the interventions. Our previous power analysis for 

estimation of sample size implies that the non rejection of the null hypothesis 

in the between-group comparison was due to the similar effect of treatment 

using both protocols and not for an insufficient number of patients in the 

study groups. 

This study has confirmatory value when considering previous studies that 

showed that the traditional protocol for denture construction has no 

superiority over simplified protocols (Kawai et al., 2005, 2010; Heydecke et 

al., 2008). These previous clinical trials focused on patient’s satisfaction and 

cost reduction, but didn’t report how the results of treatment affect patient’s 

quality of life measures associated to oral conditions. Quality of life 

improvement can be considered the ultimate goal of health interventions, 

since patient-based quality of life assessment reflects patient’s health status 

mediated by their experiences and concerns, exploring issues that are 

important determinants of care seeking, adherence to treatment regimens 

and satisfaction with the care received (Locker and Allen, 2007). 
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However, simplified protocols are not the standard of care taught in most 

dental schools. The traditional methods that include custom trays, border 

molding and selective-pressure technique for making final impressions for 

edentulous arches are the most common method in the United States dental 

schools (Petropoulos and Rashedi, 2003). On the other hand, Hyde and 

Cord (Hyde and Cord, 1999) reported that impression techniques used in 

general dental practice may vary from those taught at dental schools in the 

United Kingdom, and that alginate impression with stock trays is the usual 

procedure used by general dental practitioners.  

From a clinical practice perspective, simplified procedures for denture 

construction in the undergraduate clinical setting would improve efficiency of 

care and completion of treatments in reasonable amounts of time (Reis et 

al., 2011). In the context of the public health system, it would reduce costs 

and improve productivity without detrimental effects in the quality of care. 

Hence, the simplified method had been proved to be a reliable treatment 

approach that can be incorporated to the academic curriculum and health 

systems, making treatment cheaper, with less time, easy to execute and with 

results similar to the traditional method. 

Conclusion 

Results showed a significant improvement in satisfaction with dentures and quality 

of life after insertion of new dentures, with no superiority of the traditional protocol 

compared to the simplified protocol for denture construction. This simplified 

protocol may be used when reduction of time and cost of treatment is a major 

concern in the treatment of edentulous patients.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Aprovação do Projeto pelo comitê de ética 
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                  ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa Efetividade do Tratamento 

Simplificado do Edentulismo e sua Associação com fatores Técnicos, 

Clínicos, Psicossociais e Relacionados à Qualidade de Vida. 

Sua participação é voluntária de forma que participar ou não da pesquisa é uma 

decisão sua que deve ser tomada de forma livre e espontânea. A pesquisa 

científica será realizada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

de Goiás. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável.  

Serão confeccionadas próteses totais a pacientes desdentados com o intuito de 

verificar a efetividade de três protocolos clínicos 2 simplificados e 1 tradicional 

para próteses convencionais e de avaliar a influência de fatores clínicos e 

psicossociais no desfecho do tratamento. 

Caso não queira participar, nenhuma penalização lhe será imposta. Em caso de 

dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, pelo telefone 3521-1075 ou 3521-1076 ou no endereço Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Prédio da Reitoria, Térreo - Campus II-

UFG - Goiânia-GO CEP 74001-970. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título: EFETIVIDADE DO TRATAMENTO SIMPLIFICADO DO EDENTULISMO E 

SUA ASOCIAÇÃO COM FATORES TÉCNICOS, CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E 

RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr.Cláudio Rodrigues Leles 
Telefone para contato: (62) 85106060 
Pesquisadores participantes: CD. Margaret Catherine OliveraNuñez, Prof. 
Bento Alves de Barcelos, Laura Barbosa Santos. 
Telefone para contato: (62) 3209-6052 
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Descrição da pesquisa: 

- Esta pesquisa é parte de um projeto de mestrado cujo objetivo é através de um 

ensaio clínico em 75 pacientes desdentados totais recrutados para compor uma 

amostra de conveniência, dividida aleatoriamente em três grupos, avaliar o 

desfecho de três protocolos clínicos, 2 simplificados e 1 tradicional, para 

confecção de próteses totais, sua relação com aspectos físicos e psicossociais e 

seu impacto na qualidade de vida. 

- Os pacientes selecionados serão submetidos a exame físico e anamnese onde 

informações mais detalhadas sobre história médico-odontológico, história familiar, 

hábitos e dados sócio-demográficos serão coletadas. Posteriormente, os 

participantes serão submetidos a procedimentos clínicos para confecção de 

próteses, aplicação do questionário, uso e adaptação de próteses. 

- As publicações decorrentes desta pesquisa serão divulgadas em eventos e 

periódicos científicos, porém mantendo-se sempre a integridade e o anonimato 

dos participantes da pesquisa. 

- Sua participação é voluntária e não estará sujeita a qualquer tipo de repreensão. 

Somente o pesquisador e membros de sua equipe participarão no tratamento e 

terão acesso as informações obtidas na coleta de dados. Se não quiser participar 

da pesquisa, não será prejudicado de nenhuma forma. 

- Ao contribuir com a pesquisa, você receberá tratamento protético sem ter que 

arcar com custos de ordem profissional ou material referente à pesquisa, material 

permanente, (material de consumo ou pagamento de pessoal auxiliar) e estará 

colaborando para a compreensão da efetividade dos processos simplificados na 

confecção de prótese total. Há o risco de não adaptação ao tratamento realizado 

ou surgimento de leves traumas físicos na mucosa da cavidade oral, em função 

dos procedimentos clínicos realizados. Contudo, caso haja essas intercorrências, 

será fornecida ao participante a assistência profissional necessária para sua 

resolução, independente do fato do paciente continuar ou não no estudo. 
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No caso do paciente não desejar fazer uso das próteses confeccionadas nesta 

pesquisa não lhe será imposta nenhuma penalização. 

  - Os participantes não receberão pagamento por sua participação, porém terão o 

direito a indenização em caso de danos decorrentes do tratamento reabilitador 

realizado nesta pesquisa. A indenização consistirá em ser assistido clinicamente 

pelos pesquisadores integrantes desta equipe de pesquisa, caso venham a sofrer 

algum agravo decorrente do tratamento, durante sua participação no estudo. 

- Como resultado esperado estes novos conhecimentos, poderão nortear as ações 

dos cirurgiões dentistas no atendimento às necessidades protéticas de seus 

pacientes, diminuindo tempo e custo com impacto positivo na qualidade de vida. 

Nome e Assinatura do pesquisador:  

___________________________________________________ 
CD. Margaret Catherine Olivera Nuñez 

 
............................................................corte aqui........................................................ 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,___________________________________________,CPF_______________, 

abaixo assinado, concordo em participar “como sujeito”, da pesquisa  

EFETIVIDADE DO TRATAMENTO SIMPLIFICADO DO EDENTULISMO E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM FATORES TÉCNICOS, CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E 

RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora Margaret Catherine Olivera Nuñez sobre a 

pesquisa, dos procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto seja motivo para qualquer 

penalidade. 

Local e data:___________________,___/___/_____. 

___________________________________________________ 

Assinatura do voluntário 
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Anexo III : Ficha Clínica 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

FICHA CLÍNICA DE PRÓTESE DENTÁRIA 

 

I-Identificação do Paciente 

Nome: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Idade: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Endereço: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefone: --------------------------------------------------Celular: ---------------------------------------------------------- 

Ocupação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II -Consulta Inicial 

1-Há quanto tempo está sem os dentes? ----------------------------------------------------------------------------- 

2- Você faz uso de próteses? Se sim, a quanto tempo? ---------------------------------------------------------- 

3- Quantas próteses já teve? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Como foi sua adaptação com as próteses anteriores? ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

5- Por que você precisa de próteses novas? -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6- O que você espera das novas próteses? --------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Você ajudou a escolher os dentes anteriores? -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- De que você mais gosta ou não gosta nas suas próteses atuais? ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------  

III - Exame extra-oral 

1-Face 

 - Forma:          (   ) Ovóide         (   )Quadrada            (   )Triangular     (   ) Outros 

 - Cabelo:      (   ) Loiro       (   ) Castanho            (   ) Preto            (   ) Outros 

 - Olhos:    (   ) Azuis       (   ) Castanhos          (   ) Preto            (   ) Outros 

 - Cor da pele: (   ) Clara            (   ) Morena                (   ) Negra 

- Rugas devido a idade:    (   ) Sim  (   ) Não 

- Perda da DVO:      (   ) Sim (   ) Não 
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- Terço inferior da face:    (   ) Reduzido (   ) Alongado 

- Aprofundamento dos sulcos nasogenianos: (   ) Sim  (   ) Não  

- Nariz adunco:     (   ) Sim  (   ) Não 

 - Desaparecimento do filtrum:    (   ) Sim  (   ) Não 

- Aprofundamento do sulco nasolabial:   (   ) Sim  (   ) Não 

 - Alteração fonética:     (   ) Sim  (   ) Não 

 - Lábios: (   ) Ativos  (   ) Inativos   (   ) Médio      (    ) Longo        (    )  Curto 

 - Linha do sorriso:  (   )Alta            (    ) Baixa 

 - Largura da boca:  (   ) P             (   ) M        (   ) G  

 - Assimetria facial:  (   ) Normal      (   ) Direita (   ) Esquerda 

  

2- Movimentos mandibulares 

    - abertura:  (    ) coordenado (   ) descoordenado  (   )desvio 

    - fechamento: (  ) coordenado (   ) descoordenado  (   )desvio 

    - protrusivo: (  ) coordenado (   ) descoordenado  (   )desvio 

    - lateralidade: (    ) coordenado (   ) descoordenado  (   )desvio  

IV - Exame Intra-oral 

1 - Forma do arco 

Maxila :(    ) Quadrado (   ) Triangular     (   ) Ovóide      (   ) Outros       

Mandíbula: (    ) Quadrado    (   ) Triangular    (    ) Ovóide    (    ) Outros 

2 - Contorno da crista residual 

       Maxila: (   ) Liso    (   ) Irregular    (   ) Ponta de faca    (   ) Estrangulado 

       Mandíbula: (   ) Liso   (   ) Irregular (   ) Ponta de faca    (   ) Estrangulado 

      3 - Paralelismo dos rebordos: (   ) Favorável  (   ) Desfavorável 

      4 - Tuberosidade:  (   ) Normal  (   ) Flácida  (   ) Retentiva 

      5 - Relacionamento das cristas alveolares residuais em DVR:  

(   ) Normal  (   ) Prognata   (   ) Retrognata 

6 - Retenções ósseas ( cite áreas): -------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7 - Tórus palatino:  (   ) Sim   (   ) Não 

8 - Palato:   (   ) Plano  (   ) Profundo  (   ) Normal 

9 - Rebordo:  (   ) Reabsorvido (   ) Normal  (   ) Alto 
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10 - Fibromucosa 

  (   ) resiliência normal – rosa claro 

  (   ) duro, inflexível – esbranquiçado 

  (   ) móvel 

  (   ) esponjosa – granulosa 

  (   ) hiperêmica – vermelha 

  (   ) hipertrófica – hiperplásica 

  

   11 - Saliva: (   )pouca (   )moderada (   )excessiva (   )normal (   )espessa (   )fina 

  

   12 - Tamanho da língua: (   ) Normal  (   ) Hipertrofiada 

  

   13 - Inserção de músculo e de freio Próximo( P ),Intermediário ( I ), Distante( D ) 

  (   ) Freio labial maxilar (   ) Freio labial mandibular 

  (   ) Freio bucal maxilar (   ) Freio bucal mandibular 

  (   ) Freio lingual manbibular 

V -Análise das próteses antigas 

 1 -Presença de outras próteses:   (   ) PT    

2 - Higiene   (   ) Boa  (   ) Regular          (   ) Ruim 

     Desgaste dos dentes (   ) Bom  (   ) Regular          (   ) Ruim 

      Estabilidade                 (   ) Boa              (   ) Regular               (   ) Ruim 

      Retenção    (   ) Boa  (   ) Regular               (   ) Ruim 

     Oclusão                        (   ) Boa              (   ) Regular               (   )Ruim 

     Estética                          (   ) Boa              (   ) Regular               (   )Ruim 

     Presença de fraturas      (   ) Boa              (   ) Regular               (   ) Ruim 

      Qualidade da resina       (   ) Boa              (   ) Regular               (   ) Ruim 

 

VI- Prognóstico 

 

 1-Favorável : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 2-Desfavorável: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Observações : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO IV : OHIP-Edent no inicio o tratamento 

EFETIVIDADE DO TRATAMENTO SIMPLIFICADO DO EDENTULISMO E SUA ASSOCIAÇÃO 

COM FATORES TÉCNICOS, CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E RELACIONADOS À QUALIDADE 

DE VIDA 

NOME______________________________________________ IDADE______________ 

GRUPO_________________________________TELEFONE_____________________ 

QUESTIONARIO OHIP-EDENT 

 Nunca 

    (A) 

Ás vezes 

(B) 

Quase 

sempre 

(C) 

1. Você sentiu dificuldade para mastigar algum  alimento devido  

a  problemas com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

2.Você percebeu que seus dentes ou dentaduras retinham 

alimento? 
   

3. Você sentiu que suas dentaduras não estavam corretamente  

assentadas? 

   

4. Você sentiu sua boca dolorida?    

5. Você sentiu desconforto ao comer devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

   

6. Você teve pontos doloridos na boca?    

7. Suas dentaduras estavam desconfortáveis?    

8 Você se sentiu preocupado(a) devido a problemas dentários?    

9 Você se sentiu constrangido por causa de seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

   

10 Você teve que evitar comer alguma coisa devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

   

11 Você se sentiu impossibilitado(a) de comer com suas dentaduras devido a 

problemas com elas? 

   

12 Você teve que interromper suas refeições devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

   

13 Você se sentiu perturbado(a) com problemas com seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

   

14 Você esteve em alguma situação embaraçosa devido a problemas com 

seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

15 Você evitou sair de casa devido a problemas com seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

   

16 Você foi menos tolerante com seu cônjuge ou família devido a problemas 

com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

17 Você esteve um pouco irritado (a) com outras pessoas devido a problemas 

com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

18 Você foi incapaz de aproveitar totalmente a companhia de outras pessoas 

devido a problemas com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

19 Você sentiu que a vida em geral foi menos satisfatória devido a problemas 

com seus dentes, boca ou dentaduras? 
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ANEXO V : OHIP-Edent Após 30 dias do últimos ajuste realizado 

EFETIVIDADE DO TRATAMENTO SIMPLIFICADO DO EDENTULISMO E SUA ASSOCIAÇÃO 

COM FATORES TÉCNICOS, CLÍNICOS, PSICOSSOCIAIS E RELACIONADOS À QUALIDADE 

DE VIDA 

NOME______________________________________________ IDADE______________ 

GRUPO_________________________________TELEFONE_____________________ 

QUESTIONARIO OHIP-EDENT 

 Nunca 

    (A) 

Ás vezes 

(B) 

Quase 

sempre 

(C) 

1. Você sentiu dificuldade para mastigar algum  alimento devido  

a  problemas com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

2.Você percebeu que seus dentes ou dentaduras retinham 

alimento? 
   

3. Você sentiu que suas dentaduras não estavam corretamente  

assentadas? 

   

4. Você sentiu sua boca dolorida?    

5. Você sentiu desconforto ao comer devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

   

6. Você teve pontos doloridos na boca?    

7. Suas dentaduras estavam desconfortáveis?    

20 Você se sentiu preocupado(a) devido a problemas dentários?    

21 Você se sentiu constrangido por causa de seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

   

22 Você teve que evitar comer alguma coisa devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

   

23 Você se sentiu impossibilitado(a) de comer com suas dentaduras devido a 

problemas com elas? 

   

24 Você teve que interromper suas refeições devido a problemas com seus 

dentes, boca ou dentaduras? 

   

25 Você se sentiu perturbado(a) com problemas com seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

   

26 Você esteve em alguma situação embaraçosa devido a problemas com 

seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

27 Você evitou sair de casa devido a problemas com seus dentes, boca ou 

dentaduras? 

   

28 Você foi menos tolerante com seu cônjuge ou família devido a problemas 

com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

29 Você esteve um pouco irritado (a) com outras pessoas devido a problemas 

com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

30 Você foi incapaz de aproveitar totalmente a companhia de outras pessoas 

devido a problemas com seus dentes, boca ou dentaduras? 

   

31 Você sentiu que a vida em geral foi menos satisfatória devido a problemas 

com seus dentes, boca ou dentaduras? 
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ANEXO VI : Escala de Satisfação com as próteses 

Superior 

Satisfação com as próteses 

Nome:_____________________________ Grupo____________ 

 

1.Satisfação geral 

 

0          1           2           3        4           5         6         7         8         9       10 

 

2.Conforto 

 

0          1           2           3        4           5         6         7         8         9       10 

 

3.Estabilidade 

 

0          1            2          3         4           5         6        7          8         9       10 

 

4.Capacidade de conversar 

 

0          1            2          3         4          5          6         7         8         9        10 

 

5.Capacidade de falar 

 

0          1            2          3         4          5          6        7         8          9       10 

 

6.Estética 

 

0           1           2           3         4          5         6         7         8         9        10 
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ANEXO VII : Escala de Satisfação com as próteses 

Inferior 

Satisfação com as próteses 

Nome:_____________________________ Grupo____________ 

 

1.Satisfação geral 

 

0          1           2           3        4           5         6         7         8         9       10 

 

2.Conforto 

 

0          1           2           3        4           5         6         7         8         9       10 

 

3.Estabilidade 

 

0          1            2          3         4           5         6        7          8         9       10 

 

4.Capacidade de conversar 

 

0          1            2          3         4          5          6         7         8         9        10 

 

5.Capacidade de falar 

 

0          1            2          3         4          5          6        7         8          9       10 

 

6.Estética 

 

0           1           2           3         4          5         6         7         8         9        10 


