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n RESUMO: Com o obje tivo de carac te ri zar as con di ções das pró te ses, rea li -
zou -se um tra ba lho com ido sos usuá rios de pró te ses totais que fre qüen ta ram
o Cen tro de Rea bi li ta ção do SUS da cidade de Ara ra quara, no pri me iro do
semes tre do ano de 1999. Par ti ci pa ram 103 pes soas com mais de 60 anos,
que res pon de ram a um for mu lá rio abor dando ques tões refe ren tes à saúde
bu cal e sub me te ram-se a exame clí nico. Obti ve ram-se estes resul ta dos: 32%
dos ido sos não pro cu ra vam o ser viço odon to ló gico havia mais de 20 anos,
38,8% usa vam as mes mas pró te ses havia mais de 20 anos e 64% das pró te ses 
se en con tra vam em estado não-funcional. Veri fi cou-se ainda que mais de
50% dos ido sos rela ta ram estar insa tis fe i tos com seus apa re lhos pro té ti cos
pelos seguintes mo ti vos: as pró te ses esta vam sol tas (31%), não con se guiam
cor tar os ali men tos (24%), esta vam gas tas (24%), tra u ma ti zavam (18%), pos -
su íam fra tu ras (8%) e razões esté ti cas (4%).

n PALAVRAS-CHAVE: Enve lhe ci mento; pró tese total; rea bi li ta ção bucal.
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Intro du ção

O pano rama demo grá fico mun dial nas últi mas déca das vem apre -
sen tando con si de rá veis mudan ças, com grande ênfase para o cres cente 
pro cesso de enve lhe ci mento. Em mui tos paí ses, como é o caso do Bra sil, 
não existe uma estru tura ade quada, vol tada para aten der a essa fai x a da
popu la ção. No que se refere a aspec tos rela ti vos à saúde e, em par ti cu -
lar, à saúde bucal, medi das urgen tes pre ci sam ser de sen ca de a das. A
ca rên cia de recur sos e as falhas no aten di mento evo lu í ram para um
qua dro extre ma mente grave e pre o cu pante, dados já reve la dos no le -
van ta mento rea li zado em 1986,2 o qual diag nos ti cou que, aos 60 anos,
três em cada qua tro bra si le i ros não pos su íam qual quer dente natu ral e
as pró te ses, as daque les que pos su íam, se encon tra vam mui tas vezes
mal-adaptadas e não-funcionais. Cabe à odon to lo gia, na atu a li dade,
pro ver melho res con di ções de saúde bucal a essa faixa etá ria, que legou 
as con se qüên cias de um pas sado obs curo em ter mos de as sis tên cia e
pre ven ção.

Obje tivo

O obje tivo do pre sente estudo foi carac te ri zar a situ a ção de ido sos
usuá rios de pró te ses totais, quanto às con di ções das pró te ses e satis fa -
ção com o seu uso.

Mate rial e método

Popu la ção de estudo

A popu la ção esta be le cida para o estudo é composta de pes soas a
par tir de 60 anos usuá rias de pró te ses totais supe riores e infe riores, da
região e muni cí pio de Ara ra quara – SP, que fre qüen ta ram o Cen tro de
Rea bi li ta ção Re gi o nal do SUS, no período de feve re iro a julho de 1999.
Essa uni dade conta com um Núcleo de Geron to lo gia para aten di mento
inte grado e es pe ci a li zado (geri a tras, fisi o te ra pe u tas, fono a u dió lo gos, psi -
có lo gos, edu ca dor físico e assis tente social) ao idoso.

40 Rev. Odontol. UNESP, São Paulo, 31(1): 39-48, 2002



Para a obten ção dos dados, o tra ba lho cons tou das seguin tes
eta pas:

l Entre vista e apli ca ção de ques ti o ná rio com cam pos para iden ti fi ca ção
(nome, idade, sexo) e ques tões refe ren tes à satis fa ção com as pró te ses.

l Exame clí nico bucal para ava li a ção das con di ções das pró te ses.

Cate go rias e cri té rios de aná lise

Con di ção pro té tica: deter mi nada de acordo com as con di ções téc -
ni cas, fun ci o nais e bio ló gi cas.

a) Fun ci o nal

b) Não-funcional

Des cri ção dos cri té rios de aná lise das pró te ses

Para a aná lise das con di ções pro té ti cas foram uti li za dos os cri té rios 
des cri tos por Carl sson et al.:3

l Esta bi li dade – pro pri e dade con fe rida às pró te ses de man ter-se está -
veis; ao ser pres si o na das em dire ção ao teci dos bucais, apre sen tar-se
uni for me mente apo i a das, sem movi men tos de incli na ção ou giro.

l Reten ção – con fere às pró te ses a con di ção de, quando ins ta la das,
resis tir às for ças que ten tam des lo car o apa re lho no sen tido gen gi vo-
 oclusal.

l Oclu são – pro pri e dade esta be le cida pela pre sença de uma cor reta
inter cus pi da ção durante o toque dos den tes numa rela ção habi tual de
fecha mento arti cu lar, e tam bém pela ausên cia de des gas tes den tais,
con ta tos pre ma tu ros ou posi ções oclu sais atí pi cas. A veri fi ca ção da
oclu são é rea li zada por meio de “mor dida”, nor mal mente exe cu tada
pelo paci ente, colo can do-se uma folha de papel-carbono entre os
arcos. Soli ci ta-se ao paci ente que exe cute movi men tos de late ra li -
dade e pro tru são.
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l Dimen são ver ti cal – pro pri e dade que ava lia o espaço inter-incisal e o
as pecto facial das pró te ses quando devi da mente ins ta la das. Deter mi -
na -se a perda da dimen são ver ti cal quando ocorre um encur ta men to e 
o espaço inter-incisal excede a 5 mm. Se os lábios se apre sen ta rem
rete sa dos e o paci ente mos trar difi cul dade de fechá-los quando os
den tes esti ve rem em con tato, a dimen são será con si de rada alte ra da
por exces so.

Con si de rou-se tam bém a inte gri dade das pró te ses, ou seja, a au sên -
cia de fra tu ras nos den tes e na base.

As pró te ses foram con si de ra das fun ci o nais quando apre sen ta ram
boas con di ções téc ni cas e bio mecâ ni cas, medi ante os prin ci pais fato res 
tes ta dos (reten ção, esta bi li dade, oclu são, dimen são ver ti cal, ausên cia
de fra tu ras). Na falta de um ou mais fato res anteriormente cita dos, as
pró te ses foram con si de ra das não-funcionais, já que apre sen ta vam com -
pro me ti men tos que limi ta vam seu desem pe nho, neces si tando de repa -
ros, reem ba sa men tos ou subs ti tu i ções.

Resul tado e dis cus são

De acordo com a meto do lo gia uti li zada, obti veram-se os resul ta dos 
apre sen ta dos a seguir.

Quanto à fre qüên cia de aten di mento odon to ló gico (Grá fico 1), veri -
fi cou-se que 14,6% dos ido sos bus ca ram os cui da dos pro fis si o nais no
período de até 1 ano, enquanto 32% não com pa re ciam ao con sul tó rio
odon to ló gico havia mais de 20 anos.

Em rela ção ao tempo como usuá rios de pró te ses totais com ple tas,
somente 1,9% dos ido sos uti li zava esse tipo de rea bi li ta ção havia
menos de 5 anos, enquanto 85,4% já pos su íam essa con di ção havia
mais de 20 anos (Grá fico 2), demons trando que a ausên cia de medi das
pre ven ti vas e inter cep ti vas no decurso da vida dessas pes soas fez que
as per das den tá rias ocor res sem muito pre co ce mente. Essas cons ta ta -
ções tam bém foram com pro vadas por Fre i tas et al.,5 que encon tra ram
um pe río do médio de uso de pró te ses totais em torno de 20,8 anos.
Neva la i nen et al.6 veri fi ca ram que 64% das pes soas eram usuá rias de
pró te ses to tais havia mais de 30 anos.
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GRÁFICO 1 – Dis tri bu i ção per cen tual rela tiva à fre qüên cia de visita ao cirur gião-dentista

de ido sos usuá rios de pró te ses totais do Cen tro de Rea bi li ta ção do SUS de Ara ra quara

– SP – Bra sil, em 1999.
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GRÁFICO 2 – Dis tri bu i ção per cen tual rela tiva ao tempo como usuá rios de pró te ses totais

de ido sos por ta do res de pró te ses totais do Cen tro de Rea bi li ta ção do SUS de Ara ra -
quara – SP – Bra sil, em 1999.
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De acordo com Turano & Turano,9 o período ideal de uso de pró te -
ses totais é de 4 a 5 anos, já que os fato res fun ci o nais (esta bi li dade, re -
ten ção, oclu são, arti cu la ção e dimen são ver ti cal) são carac te rís ti cas que
se tor nam pro gres si va mente des fa vo rá veis com a idade das pró te ses.1 Os 
resul ta dos encon tra dos no pre sente estudo reve la ram que 28,2% das pró -
te ses pos su íam menos de 5 anos; em con tra par tida, 38,8% das pes soas
uti li za vam as mes mas pró te ses havia mais de 20 anos (Grá fico 3). O fato
de as pes soas não pro cu ra rem o sis tema de saúde para as neces sá rias
ava li a ções perió di cas se deve, pro va vel mente, a fa to res como: limi ta -
ções eco nô mi cas, moti va ci o nais e edu ca ci o nais. De ve- se sali en tar tam -
bém que alguns cirur giões-dentistas pro va vel mente não ori en tem ade -
qua da mente seus paci en tes rea bi li ta dos por con si de ra rem “perda de
tem po clí nico”. Embora não tenha sido per gun tado no pre sente tra ba lho,
há que se lem brar que alguns paci en tes pro cu ram dire ta mente o téc nico
em pró tese para con fec ci o nar seus apa re lhos, prá tica muito comum no
pas sado.

Con forme Fre i tas et al.,5 é neces sá rio cons ci en ti zar os pro fis si o nais 
e usuá rios de que o tra ta mento rea bi li ta dor pro té tico não está com pleto
com a inser ção das pró te ses, mas exige visi tas perió di cas ao con sul tó -
rio para que a manu ten ção des sas próteses seja asse gu rada.
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GRÁFICO 3 – Dis tri bu i ção per cen tual rela tiva ao tempo de uso das pró te ses atu ais de ido -
sos por ta do res de pró te ses totais do Cen tro de Rea bi li ta ção do SUS de Ara ra quara – SP 

– Bra sil, em 1999.



Pela ava li a ção clí nica das pró te ses, veri fi ca ram-se as pro pri e da des
fun ci o nais: esta bi li dade, reten ção, dimen são ver ti cal e oclu são. No Grá -
fico 4 pode-se obser var que as pró te ses supe ri o res apre sen ta vam um
per cen tual mais favo rá vel em com pa ra ção com as infe ri o res no que se
refere aos fato res pre sença de esta bi li dade (67% supe ri o res/47,6% infe -
ri o res) e reten ção (71,8% supe ri o res/50,5% infe ri o res). Quanto ao fator
in te gri dade (ausên cia de fra tu ras e defor ma ções), veri fi cou-se que 10,7 %
das pró te ses supe ri o res e infe ri o res esta vam em con di ções ina de qua das. 

Sil ver man,7 Carl sson et al.3, tam bém veri fi ca ram, em seus estu dos,
que os fato res reten ção e esta bi li dade das pró te ses supe ri o res apre sen -
ta vam-se com pa ra ti va mente melhores que as infe ri o res, expli cado pelo
fato de con di ções ana tô mi cas serem nor mal mente mais favo rá veis no
arco su pe rior.
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GRÁFICO 4 – Dis tri bu i ção per cen tual rela tiva a fato res (esta bi li dade, inte gri dade e reten -

ção) de fun ci o na li dade das pró te ses totais de ido sos do Cen tro de Rea bi li ta ção do SUS
de Ara ra quara – SP – Bra sil, em 1999.
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Com rela ção ao fator oclu são, obser vou-se, pelos resul ta dos do
pre sente estudo, que 56% das pró te ses apre sen ta vam-se em con di ções
des fa vo rá veis. Para o fator dimen são ver ti cal, constatou-se que 46% 
apre sen ta vam per das. A dis tri bu i ção per cen tual rela tiva à fun ci o na li da -
de das pró te ses reve lou que 64% não apre sen ta vam con di ções téc ni cas
fun ci o nais, neces si tando desde repa ros até subs ti tu i ções. Simi lar men -
te, Fer nan des et al,4 ao ava liar as con di ções pro té ti cas de ido sos da ci -
dade de São Paulo, encon tra ram entre os usuá rios de pró te ses totais um 
alto índice de dis fun ções, pois 68,3% dos apa re lhos neces si ta vam de
subs ti tu i ções e 17,3%, de repa ros.

Quando se inqui riu sobre a con di ção de satis fa ção com as pró te -
ses, os ido sos do pre sente estudo rela ta ram, em 52% dos casos, esta -
rem insa tis fe i tos com seus apa re lhos, e o(s) motivo(s) citado(s) foi(ram):
sen tiam as pró te ses sol tas (31%), não con se guiam cor tar (24%), as pró -
te ses esta vam gas tas (24%), tra u ma ti za vam os teci dos (18%), havia fra -
tu ras nas pró te ses base/den tes (8%) e esté tica (4%). Estu dos simi la res3, 5, 8

demons tra ram que os fato res fun ci o nais (prin ci pal mente reten ção e esta -
bi li dade) su plan tam o fator apa rên cia esté tica, como tam bém pode ser
veri fi cado nes te tra ba lho, o que leva a supor que, embora a apa rên cia
esté tica pos sua uma rele vân cia em nosso meio, outros fato res que cau -
sam de sa jus tes fun ci o nais são pri o ri za dos pelo pró prio des con forto que
pro pi cia m.

Diante dos resul ta dos apon ta dos, obser va-se que a popu la ção re pre -
sen tada neste estudo pos sui sérios pro ble mas no que se refere aos cui da -
dos com a saúde bucal. A demanda repri mida e a situ a ção eco nô mi ca e
cul tu ral com põem o grave e obs curo qua dro da saúde bucal ge riá trica.

Para aten der o paci ente geriá trico, o cirur gião-dentista deve pos -
suir conhe ci mento sobre o pro cesso de enve lhe ci mento, as alte ra ções
fisi o ló gi cas e pato ló gi cas. Faz-se neces sá ria a inclu são, no cur rí culo das 
uni ver si da des, assim como nos cur sos de espe ci a li za ção e pós- gra dua -
ção de dis ci pli nas que abor dem a pre ven ção em todos os seus níveis.

Somente a cons ci en ti za ção geral por parte de todos, prin ci pal -
mente dos pro fis si o nais de Odon to lo gia e dos órgãos gover na men tais,
de que é neces sá rio pro ver melho res con di ções de vida e saúde, com a
im ple men ta ção de pro gra mas vol ta dos a esse seg mento popu la ci o nal, é 
que se carac te ri zará o ama du re ci mento do país como nação soci al men -
te justa.
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Con clu são

l A mai o ria dos ido sos que não visi tava o cirur gião-dentista den tro de
um período ade quado foi rea bi li tada com pró te ses totais muito pre co -
ce mente, man tendo os mes mos apa re lhos pro té ti cos por período além 
do reco men dado.

l A insa tis fa ção com as pró te ses, por mais de 50% das pes soas, estava
ligada prin ci pal mente a fato res fun ci o nais, como esta bi li dade, reten ção
e des gaste, que limi ta vam e difi cul ta vam a uti li za ção dos apa re lh o s.

l O exame clí nico detec tou melho res con di ções para as pró te ses supe -
ri o res, e diag nos ti cou que 64% das pró te ses esta vam em con di ções
não - funcionais.

BRAGA, S. R. S. et al. Eva lu a tion of the prost he tic con di tion and satis fa tion in
elderly car ri ers of com plete den tu res in the State of São Paulo cen tral region
(Bra zil). Rev. Odon tol. UNESP (São Paulo), v.31, n.1, p.39-48, jan./jun. 2002.

n ABSTRACT: Aiming to char ac ter ize the pros the sis con di tions were con -
cerned, a study was per formed with elderly car ri ers of com plete pros the ses
who attended the SUS Reha bil i ta tion Cen ter in the city of Araraquara dur ing
the first semes ter of 1999. The sam ple was made up by 103 over 60 years of
age sub jects who responded a ques tion naire approach ing con di tion pros -
thetic issues besides being sub mit ted to a clin i cal exam i na tion. The results
showed that 32% of the sub jects had not vis ited den tal ser vices for more than
20 years, 38.8% were using the same pros the ses dur ing more than 20 years,
and that 64% of the pros the ses were in non-functional con di tion. It was also
shown that more than 50% of the elderly reported insatisfaction with their
pros thetic appli ances, due to the fol low ing rea sons: loose pros the sis (31%),
unable to cut food (24%), abraded pros the sis (24%), trau mas caused by the
pros the sis (18%), frac ture (8%), and esthet ics (4%).

n KEYWORDS: Aging; den ture, com plete; mouth reha bil i ta tion.
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