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RESUMO 

 

Introdução: Os aspectos subjetivos e a opinião do paciente devem ser 

considerados nas reabilitações unitárias sobre implante em área estética. 

Proposição: Avaliar o efeito da reabilitação unitária provisória implantossuportada 

sobre a satisfação e qualidade de vida dos indivíduos. Metodologia: Estudo 

transversal que visa avaliar pacientes reabilitados com coroas unitárias provisórias 

sobre implantes em área estética quanto à qualidade de vida, através do uso de dois 

questionários (OIDP e OHIP-14) e quanto à satisfação, por meio de escala visual 

analógica. Ambas análises foram realizadas previamente e após a reabilitação com 

as coroas provisórias. Bem como, determinar a partir da diferença mínima a ser 

detectada de médias, igual a 2,00 para o OHIP-14 e para a Satisfação o tamanho 

amostral ideal para se encontrar uma diferença estatisticamente significante. 

Resultados: Obteve-se uma amostra de 10 pacientes para este estudo dos quais 

sete tinham a ausência de um incisivo superior. O OIDP demonstrou que a 

qualidade de vida apresentou impacto positivo em todas as performances após a 

reabilitação, entretanto duas performances ainda permaneceram com impacto 

negativo (comer e limpeza da boca), porém menores que anterior à intervenção. O 

score médio do OHIP-14 demonstrou que houve melhora na qualidade de vida tendo 

uma redução no seu valor de 23,3%. Quanto à satisfação houve uma melhora após 

o procedimento em todos os aspectos. Realizando o cálculo amostral com as 

diferenças mínimas a serem detectadas (igual a 2,00 para ambas as temáticas 

estudadas) encontrou-se uma amostra variando de 11 a 54, e de 16 a 62, para 

qualidade de vida e satisfação, respectivamente. Conclusão: O tamanho amostral 

de 62 pacientes parece ser o ideal para se estabelecer uma diferença significativa 

ao longo do tempo, visando determinar o efeito da reabilitação protética provisória 

implantossuportada unitária sobre a qualidade de vida e satisfação dos pacientes. 

 

Palavras chave: Implantes dentários, maxila, inquéritos e questionários, estética. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

Introduction: The subjective aspects and patient opinion should be considered in 

single-implant treatment in aesthetic area. Proposition: To evaluate the effect of 

provisional single-implant crowns on the satisfaction and quality of life of individuals. 

Methodology: a cross-sectional study aiming to evaluate patients who were 

rehabilitated with provisional single-implant crowns in the aesthetic area regarding 

quality of life, using two questionnaires (OHIP-14 and OIDP), and satisfaction, using 

a visual analog scale. The evaluation was performed before and after rehabilitation 

with the provisional crowns. As well as, to determine from the minimum difference to 

be detected of means, equal to 2.00 for the OHIP-14 and for Satisfaction the ideal 

sample size to find a statistically significant difference. Results: A sample of 10 

patients was obtained for this study of which seven had the absence of a superior 

incisor. The OIDP shown that quality of life had a positive impact on all performances 

after rehabilitation, however two performances still remained with negative impact 

(eating and mouth cleaning), but smaller than before the intervention. The mean 

score of OHIP-14 showed that there was an improvement in quality of life having a 

reduction in its value of 23.3%. For the satisfaction there was an improvement after 

the procedure in all aspects. A sample ranging from 11 to 54 and from 16 to 62, for 

quality of life and satisfaction, respectively, was found to make the sample calculation 

with the minimum differences to be detected (equal to 2.00 for both subjects). 

Conclusion: The sample size of 62 patients seems to be the ideal to establish a 

significant difference over time, aiming to determine the effect of provisional implant-

supported prosthetic rehabilitation on quality of life and patient satisfaction. 

 

Keywords: Dental implants, maxilla, surveys and questionnaires, esthetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As altas taxas de sucesso da terapia reabilitadora com prótese sobre 

implantes estão baseadas em diversos parâmetros, sendo os clínicos mais 

frequentemente utilizados. Com a mudança no foco de atenção da Implantodontia 

Contemporânea, para ser considerado sucesso um implante dentário deve não 

somente obedecer aos parâmetros de osseointegração propostos por Albrektsson et 

al. (1986) os quais são amplamente aceitos e utilizados na avaliação de reabilitação 

com implantes dentários (CHO et al., 2010; MANGANO et al., 2012), como permitir 

uma restauração adequada, satisfazendo as necessidades estéticas e funcionais 

dos pacientes (SMITH; ZARB, 1989; BUTLER; KINZER, 2012; DEN HARTOG et al., 

2013). Para maior previsibilidade estética em implantodontia é importante que exista 

um rigor no diagnóstico, planejamento e na prática clínica (protocolo). Isso pode 

impactar positivamente na avaliação dos parâmetros clínicos, bem como na 

satisfação e na qualidade de vida dos pacientes reabilitados.  

A qualidade de vida é um conceito subjetivo que envolve a sensação de bem-

estar, satisfação pessoal, percepção individual de vida e relações com o meio, é a 

forma como cada um se sente em nível físico e psicológico (GONÇALVES, 2008). É 

também marcantemente afetada pela satisfação ou insatisfação com a saúde bucal, 

tendo em vista que as preocupações dos pacientes são principalmente relacionadas 

ao conforto, à função e à estética. Quando esses fatores não atendem às 

expectativas do paciente, as respostas psicossociais típicas são diminuição da 

autoestima, introversão, ansiedade e insegurança (CIBIRKA; RAZZOOG; LANG, 

1997). Dessa forma a avaliação do impacto das reabilitações orais na qualidade de 

vida pode ser um instrumento útil durante o tratamento, principalmente no que tange 

o alcance da expectativa dos pacientes. 

Nos últimos anos, foram desenvolvidos vários instrumentos capazes de 

mensurar a relação entre a saúde bucal e qualidade de vida. Dentre eles, o Oral 

Impacts on Daily Performances – OIDP, o qual é um indicador sócio-dental baseado 

conceitualmente no International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps, modificado para o seu uso em odontologia (ADULYANON; SHEIHAM, 

1997). Outro índice amplamente utilizado é o Oral Health Impact Profile (OHIP) e sua 

forma simplificada, o OHIP-14, que foi desenvolvido e é considerado atualmente um 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mangano%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22092363
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bom indicador, tornando-se uma metodologia de escolha em avaliações de 

qualidade de vida (MIOTTO; BARCELLOS, 2001; BARBIERI; RAPOPORT, 2009).  

Resultados estéticos extremamente satisfatórios deixaram de ser uma 

exigência somente dos profissionais envolvidos com a realização do tratamento 

reabilitador e passaram também a fazer parte dos objetivos almejados pelos 

pacientes que procuram e necessitam de uma reabilitação oral. Para avaliar o 

resultado estético do tratamento com implantes, as opiniões do profissional e do 

paciente devem ser consideradas. A avaliação subjetiva da estética foca na 

expressão da satisfação do paciente com o tratamento recebido e pode ser realizada 

por meio de entrevistas ou questionários, respondidos pela Escala Visual Analógica 

(EVA) (PJETURSSON et al., 2005; BARACAT  et al., 2011; RIBEIRO et al., 2015).  

Dessa forma, a avaliação da qualidade de vida e satisfação do paciente 

reabilitado com prótese unitária implantossuportada em área estética se torna 

necessária para verificar a previsibilidade no sucesso do tratamento, bem como, o 

nível de satisfação das necessidades dos pacientes e, consequentemente, o 

impacto do resultado do tratamento em sua qualidade de vida. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A perda de um elemento dentário é considerada um problema de saúde 

pública mundial, especialmente quanto ao impacto negativo que ela causa na 

qualidade de vida dos indivíduos (ELIAS; SHEIHAM, 1998). Os pacientes 

parcialmente desdentados com perdas unitárias de elementos dentários tinham 

como forma de tratamento reabilitador, até meados do século passado, 

exclusivamente duas possibilidades: uma prótese fixa de três elementos ou uma 

prótese parcial removível, aquela levando muitas vezes a um desgaste/preparo de 

dentes saudáveis, enquanto essa com a limitação estética relacionada a seus 

materiais de confecção.  

Porém, com o advento da implantodontia por volta dos anos 60 tratando os 

pacientes tidos como “inválidos orais”, as reabilitações implantossuportadas 

mandibulares passaram a ser realizadas para trazer um maior poder mastigatório 

para tais usuários. Dessa forma, Jemt (1986) inicia as reabilitações unitárias e com o 

passar do tempo estas foram sendo mais frequentes, assim passou-se a ter uma 

nova forma de tratamento para os casos unitários a qual trouxe como vantagens a 

individualização da reabilitação, bem como, a característica de ser fixa.  

Benefícios adicionais do tratamento com implantes incluem a manutenção dos 

remanescentes dos ossos basais e alveolar pela diminuição da reabsorção óssea 

que ocorre após a exodontia. (PALMER et al., 1997; VERMYLEN et al., 2003). A 

este respeito, a terapia por meio dos implantes apresenta melhorias significativas em 

relação às reabilitações convencionais, melhorando tanto a satisfação do paciente 

quanto a qualidade de vida. (AWAD et al., 2003; HEYDECKE et al., 2003; 

BARBIERI; RAPOPORT, 2009). 

Como a perda dentária se dá em diversas fases da vida do indivíduo, as 

possibilidades restauradoras podem variar de acordo com a idade, condição 

socioeconômica e nível de informação dos pacientes. Além disso, um paciente pode 

ser submetido a mais de um tratamento reabilitador ao longo sua vida. Infelizmente, 

devido aos custos ainda elevados, principalmente se comparado às próteses 

parciais removíveis, os tratamentos reabilitadores sobre implante, dificilmente são a 

primeira opção para os pacientes. Dessa maneira, os pacientes podem ter a 
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experiência de vários tratamentos para o mesmo caso, o que pode mudar sua 

aceitação ou repulsa ao método empregado, logo a decisão do tratamento deve ser 

tomada em conjunto entre o profissional e o paciente.  

Assim, para avaliar a taxa de sucesso das reabilitações sobre implante, 

alguns estudos se propuseram a aferir esse sucesso, os quais trouxeram um 

resultado considerado favorável com taxas variando de 91% a 96,8% em pelo 

menos três anos de acompanhamento. (JEMT; LEKHOLM; GRÖNDAHL, 1990; 

BERGENBLOCK et al., 2012; CARVALHO; DE CARVALHO; CONSANI, 2013) 

Os critérios de sucesso dos tratamentos basearam-se inicialmente nos 

conceitos de osseointegração propostos por Albrektsson et al. (1986), porém esse 

sucesso deve ser acrescido da opinião objetiva do paciente sobre o caso, bem como 

de aspectos subjetivos, tais como a satisfação e interferência/impacto na qualidade 

de vida. Pois o simples fato de está em perfeita justaposição o binômio implante-

osso, não quer dizer que a prótese cumpra com todas as suas funções e 

características específicas, tais como: forma, cor, tamanho, contorno, 

funcionalidade, estética e anseios do paciente, dentre outros. 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA 

 

A Organização Mundial da Saúde (1994) define qualidade de vida como 

sendo a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações, levando em consideração não apenas a saúde física, mas 

também o estado psicológico, o nível de independência, os relacionamentos sociais, 

os fatores do meio ambiente e as crenças pessoais (THE WHOQOL GROUP, 1994; 

SILVA; VALSECKI, 2000). Dessa forma, a qualidade de vida pode ser entendida 

como algo subjetivo; é a forma como cada um se sente em nível psicológico e físico 

(GONÇALVES, 2008). 

Para avaliar tais aspectos subjetivos da qualidade de vida existe vários 

instrumentos/questionários, dentre eles: o Oral Impacts on Daily Performances 

(OIDP) que foi instituído por Adulyanon e Sheiham (1997) e o Oral Health Impact 

Profile (OHIP) desenvolvido por Slade e Spencer (1994) com o objetivo de medir o 

impacto social de uma doença oral. 
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O OIDP consiste em um indicador sócio-dental alternativo que se concentra 

na medição de sérios impactos orais sobre a capacidade da pessoa de realizar 

diariamente suas atividades. Sua utilização visa proporcionar vantagens, não 

apenas medir os impactos comportamentais de maneira mais simples, como 

também, entrar na dimensão do sentimento/estado do paciente, isso será alcançado 

através da medição das consequências que são obtidas. (ADULYANON; SHEIHAM, 

1997). Sua aplicação tem sido pouco implementada nas avaliações odontológicas, 

porém Angkaew et al. (2016) avaliaram 20 pacientes tratados com implantes 

unitários instalados na região anterior de maxila. Todos responderam a dois tipos de 

questionários um por meio da EVA para a satisfação do tratamento e o OIDP para 

avaliar a qualidade de vida. A satisfação geral dos pacientes variou de 8 a 10 (DP 

0,918, p=0,213), com uma média de 9,15 (DP 0,81, p=0,902) para o quesito estético, 

e para a função a média foi de 9,0 (DP 0,86, p=0,982). Já a avaliação por meio do 

OIDP mostrou um impacto mais frequente na função comer e limpeza dos dentes; a 

média do OIDP foi de 2,23 (DP 3,60), o primeiro quartil foi de 0,00 e o terceiro foi 

igual a 4,75. 

Slade e Spencer (1994) em seu trabalho para desenvolver o OHIP, 

entrevistaram 64 pacientes e obtiveram 49 questões as quais derivaram de 535 

questões previamente propostas, aquelas descrevem as consequências das 

desordens orais. Porém, Slade em 1997 propõe um novo questionário, agora um 

tanto mais curto, pois passou a ter 14 questões, logo sendo denominado de OHIP-

14, o instrumento propõe-se a avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde oral. 

Esse questionário mais curto visa facilitar o uso e ser mais abrangente, porém sem 

depreciar a confiabilidade do instrumento. 

O OHIP-14 foi validado para a língua portuguesa por Oliveira e Nadanovsky 

(2005) que aplicaram o questionário em 504 puérperas visando avaliar com base na 

comparação dos escores totais entre os grupos de acordo com as necessidades de 

cuidados de saúde bucal autoperceptivos e normativos, a autopercepção de saúde 

geral e estado de saúde bucal, presença de lesões cariosas e perda dentária. Dessa 

forma, a validade do questionário foi confirmada como a correlação entre os escores 

do OHIP-14 com auto-percepção de saúde geral e oral. Os atributos foram 

significantes, p ≤ 0,05 (teste de Mann-Whitney). 

Kemppainen, Eskola e Ylipaavalniemi (1997) investigaram 102 pacientes 

reabilitados com implantes unitários em região anterior de maxila. Utilizaram dois 
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tipos de implantes – ITI e Astra, aspectos clínicos e radiográficos foram averiguados, 

eles concluíram que os parâmetros periimplantares e a função são satisfatórios. Nas 

radiografias não foram detectados sinais de radiolucidez periimplantar no baseline, 

porém uma perda óssea marginal média de 0,13 mm nos implantes Astra (n = 45) e 

de 0,11 mm com implantes ITI (n = 56) durante o período de observação de 1 ano. O 

índice de placa bacteriana foi muito baixo – graus 0 e 1, em 99% dos casos de 

implante Astra e 100% dos casos sobre implante ITI no baseline, e continuou graus 

0 e 1 em 98% dos casos após um ano de avaliação. O índice gengival periimplantar 

foi baixo no tempo inicial e após um ano. A profundidade de sondagem era < 3 mm 

no baseline em 98% dos implantes Astra e 96% dos implantes ITI, já com um ano foi 

encontrado valores <3 mm em 98% e 99% em Astra e Implantes ITI. No que diz 

respeito aos aspectos subjetivos, todos os pacientes estavam satisfeitos com a 

estética e função. 

Castro et al. (2010) avaliaram por meio do OHIP-14 e da Escala Visual 

Analógica 13 pacientes com próteses sobre implante, após pelo menos 2 anos e 

meio de função das próteses, visando obter informações sobre o grau de satisfação 

geral destes, dessa forma, resultou em um nível alto de satisfação por meio dos dois 

instrumentos. O OHIP-14 aplicado constatou que “nunca” foi resposta mais 

prevalente em todos os quesitos, variando de 81% a 100% das respostas por 

questão. Vale destacar que se percebeu que os resultados foram mais positivos na 

maxila que na mandíbula. Quando utilizou a EVA para cada quesito se teve uma 

menor média no tocante à satisfação com a prótese removível que usava (média 

4,2; variando entre 1,0 e 7,5), outra questão que trouxe uma média mais baixa foi a 

facilidade de limpeza que variou entre 7,2 e 9,8, com média de 8,8; as demais 

questões tiveram média em torno de 9,8. Além disso, num aspecto geral os 

pacientes relataram uma melhora significativa na estética, fonética e função, além de 

maior segurança e confiança social e psicológica. 

Van Lierde et al. (2011) avaliaram 14 pacientes reabilitados com implantes 

unitários quanto à qualidade de vida por meio do OHIP-14, havia um grupo controle 

de 9 pacientes, aqueles apresentaram uma satisfação global média com o 

tratamento de 95% (80-100). O OHIP-14 médio encontrado foi 20, tendo uma 

pontuação em seis dos sete aspectos avaliados, a exceção foi a dimensão 

incapacidade física. Nesse estudo não houve ponderação das respostas às 

questões. A dimensão que teve maior pontuação foi a limitação funcional com 7 
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pontos, seguido do desconforto psicológico e incapacidade psicológica ambos com 4 

pontos. 

Noventa e seis pacientes foram incluídos em um estudo que visava avaliar a 

qualidade de vida de pessoas que necessitassem de implante unitário em região 

anterior de maxila, para tanto foi comparado por meio do OHIP-14 a condição inicial, 

após um, seis e doze meses de tratamento. Após um mês a coroa provisória já 

estava instalada e após os 12 meses a coroa definitiva estava instalada. Os scores 

do OHIP-14 tiveram uma mudança significativa entre os domínios com média de 

18,54 (p<0,001), bem como uma diferença estatisticamente significante entre os 

tempos de aferição com média de 15,82 (p<0,001). O OHIP-14 global, que é 

baseado na média dos sete domínios, demonstrou melhora na qualidade de vida 

entre os valores iniciais e 6 meses, porém esses valores permaneceram estáveis 

posteriormente para os 12 meses. (RAES et al., 2012). 

 

2.3 GRAU DE SATISFAÇÃO  

 

Tem-se considerado que a autopercepção em saúde bucal, apesar de 

subjetiva, é uma medida adicional que contribui para a avaliação dos cuidados em 

saúde, servindo como instrumento para avaliar o impacto da saúde na qualidade de 

vida. Fatores como vida social, atividades diárias e bem-estar do indivíduo, entre 

outros, podem ser afetados por problemas de origem bucal, especialmente quando 

se trata de perda dos dentes. Complicações decorrentes dessa perda incluem 

insuficiência mastigatória, disfagia moderada, perda de suporte facial com 

comprometimento estético e atrofias ósseas alveolares e do osso basal dos 

maxilares (GOLDS, 1985; SHEIHAM, 2000). Problemas médico-sistêmicos podem 

ser exacerbados quando limitações são colocadas na capacidade para mastigação 

ou para consumir uma dieta bem balanceada. Somando-se a isso, o aspecto 

psicológico e a qualidade de vida podem ser comprometidos quando a perda de 

dentes afeta a estética e a expressão facial, uma vez que os dentes são importantes 

para a comunicação interpessoal, para a habilidade de falar claramente e para a 

qualidade da voz. 

Assim, alguns estudos lançam mão de uma Escala Visual Analógica – EVA – 

para captar a quantificação do paciente quanto a determinadas questões mais 

qualitativas/subjetivas. Pjetursson et al. (2005) e Baracat et al. (2011) utilizaram 
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como instrumento de avaliação a EVA, a qual procura mensurar aspectos subjetivos 

difíceis de serem uniformizados entre os sujeitos. Ela é unidimensional, ou seja, 

avalia somente a intensidade da experiência do paciente. Esta linearidade nos 

permite afirmar que quando um valor baixo inicialmente é detectado e mais tarde um 

valor alto é encontrado, pode-se dizer que o grau de satisfação aumentou na 

magnitude indicada. 

Cento e quatro pacientes foram avaliados por meio da EVA sobre a satisfação 

de suas próteses implantossuportadas, desses 48% eram reabilitados com próteses 

unitárias, já os outros 52% eram usuários de próteses parciais fixas. Ao perguntar 

sobre a função a média foi de 94 (+/- 13), o conforto teve média de 55 (+/- 24), o 

aspecto fonético obteve média de 96 (+/- 10), no quesito estético a media 

encontrada foi de 93 (+/- 13). De modo geral, para avaliar a satisfação total foi 

perguntado se o paciente se submeteria novamente ao tratamento e se indicaria 

para algum amigo ou familiar, dessa forma, obteve-se uma média de 93 (+/- 17) e 93 

(+/- 16). Os autores encontraram que após 10 anos de função essas próteses 

geraram uma completa satisfação em mais de 90% dos entrevistados. 

(PJETURSSON et al., 2005).  

Cho et al. (2010) após a instalação de implantes unitários, foi feita a avaliação 

da satisfação em 41 pacientes, sendo quantificada e obtendo uma pontuação média 

de 86 (escala de 0 a 100) por meio da EVA. 

Já no estudo de Baracat et al. (2011) avaliaram 47 pacientes visando 

entender a expectativa antes do tratamento reabilitador com implantes e comparar 

com a satisfação após o tratamento nos aspectos estéticos e funcionais, para tal 

utilizaram a EVA. Ao final encontraram uma forte correlação entre as expectativas e 

avaliações pós-tratamento para a função (Spearman's Rho = 0,706, p <0,001). Já no 

aspecto estético a correlação foi positiva, porém apenas regular, (Spearman's Rho = 

0,496, p <0,001). Portanto concluíram que os índices pós-tratamento dos pacientes 

excederam significativamente suas expectativas iniciais.  

Dessa forma, é possível observar que a escala visual analógica tem uma alta 

aplicabilidade dentre os pacientes odontológicos para a avaliação de satisfação dos 

mesmos em relação ao tratamento reabilitador realizado. 

O Quadro 1 apresenta os principais resultados científicos relativos ao 

problema em questão. Percebe-se que os artigos desse quadro ao avaliarem 

conjuntamente 437 pacientes reabilitados com implantes unitários em área estética 
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do sorriso obtiveram por meio dos questionários de satisfação e qualidade de vida 

(OHIP e OIDP) uma melhora desses aspectos.  

 
Quadro 1 - Resultados encontrados na literatura. Natal-RN, 2017. 

Autor/Ano 
Amostra 

(n) 
Instrumento 

Principais resultados 

Aspecto Média/ p 

Kemppainen, 
Eskola e 

Ylipaavalniemi 
(1997) 

102 

Aspectos clínicos e 
radiográficos (após 

tratamento) 
Subjetivos (após 

tratamento) 

Satisfatórios 

Estético e 
função 

Satisfeitos 

Pjetursson et 
al., (2005) 

104 
EVA (5-15 anos 

após o tratamento) 

Função 94 (+/- 13) 

Conforto 55 (+/- 24) 

Fonético 96 (+/- 10) 

Estético 93 (+/- 13) 

Castro et al., 
(2010) 

13 

OHIP-14 (após 
tratamento) 

Qualidade de 
vida 

81%-100% 
(nunca) 

EVA (após 
tratamento) 

Satisfação Alto 

Cho et al., 
(2010) 

41 
EVA (após o 
tratamento) 

86 

Van Lierde et 
al., (2011) 

14 

OHIP-14 (após 
tratamento)  

20 

Satisfação (após 
tratamento) 

95% (80-100) 

Baracat et al., 
(2011) 

47 
EVA (antes e após 

tratamento) 

Função 
Spearman's Rho 
= 0,706, p <0,001 

Estético 
Spearman's Rho 
= 0,496, p <0,001 

Raes et al., 
(2012) 

96 
OHIP-14 (baseline, 
provisório, 6 e 12 

meses) 

Domínios 18,54/ <0,001 

Tempos 15,82 /<0,001 

Angkaew et al 
(2016) 

20 

OIDP (após 
tratamento) 

 
OIDP 2,23 (DP 3,60) 

EVA (após 
tratamento) 

Estético 9,15/0,90 

Função 9,0/0,98 

 Fonte: o autor. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 GERAL 

 

• Avaliar a qualidade de vida e a satisfação dos pacientes antes e após a 

reabilitação provisória com próteses unitárias sobre implantes. 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

• Analisar as performances do OIDP e as dimensões compreendidas no OHIP-

14. 

• Determinar o tamanho amostral necessário para que seja possível avaliar o 

efeito da reabilitação unitária provisória implantossuportada sobre a satisfação e 

qualidade de vida dos indivíduos.  
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4  METODOLOGIA  

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

  

 Seguindo os critérios e exigências estabelecidos pela Resolução nº. 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) a pesquisa foi apresentada ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), 

antes de seu início e foi aprovada sob o parecer de número: 900.542 (Anexo A). 

Todos os indivíduos foram informados quanto aos objetivos e as características da 

pesquisa. Após o esclarecimento verbal e por escrito, aqueles que estivessem de 

acordo, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). 

Sendo voluntários na pesquisa e podendo desistir a qualquer etapa do estudo.   

 

4.2 TIPO DO ESTUDO 

 

 O estudo caracteriza-se por ser do tipo individuado, tendo o paciente 

reabilitado com prótese unitária sobre implante como objeto de análise. Com relação 

à posição do investigador, é observacional, uma vez que o fenômeno apenas é 

observado, apesar de haver a intervenção prévia desse paciente no âmbito do 

Projeto de Extensão. Por fim, no que diz respeito à dimensão temporal, caracteriza-

se como sendo longitudinal, já que os dados foram coletados em diferentes 

momentos ao longo do tempo (ROUQUAYROL; BARRETO, 2013). 

 

4.3 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Pacientes reabilitados com coroas unitárias provisórias sobre implante 

dentário em área estética no Departamento de Odontologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – DOD/UFRN, no Projeto de Extensão “Reabilitação 

Unitária Implantossuportada”. Todas as avaliações e aplicações de questionários 

foram realizadas no referido Departamento.  
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4.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

 

• Paciente reabilitado com coroas unitárias provisórias em região que seja 

aparente em seu sorriso; 

• Paciente com dente homólogo natural hígido, restaurado ou reabilitado com 

coroa fixa sobre dente; 

• Paciente com oclusão equilibrada e sem sinais patológicos. 

 

4.4.2 Critério de exclusão 

 

• Paciente com espaço protético de dois ou mais dentes contíguos 

 

4.5 TRATAMENTO DOS PACIENTES 

 

 Durante o exame clínico inicial, a distância mesio-distal foi avaliada, e deveria 

ter uma medida de 7-9 mm entre as coroas, e em relação ao espaço interoclusal, 

esse deveria ter no mínimo 5mm. Além disso, foi realizada uma radiografia periapical 

com posicionador para verificar a distância entre as raízes dos dentes adjacentes à 

área a ser reabilitada, nesse caso foi admitida uma distância mínima de 7 mm entre 

as raízes. Nos casos em que tais critérios não foram preenchidos foi realizado um 

slice em esmalte na face proximal vizinha ao espaço protético dos dentes adjacentes 

de no máximo 1 mm, por meio de uma broca diamantada cilíndrica em alta rotação, 

quando isso não foi possível, o paciente foi encaminhado para realização de 

tratamento ortodôntico. 

 Após essa etapa de avaliação, foi solicitada a confecção de um guia 

multifuncional em resina acrílica, que era semelhante em altura e largura mesio-

distal ao dente homólogo. Esse guia teve a função inicial de auxiliar na determinação 

da necessidade ou não de cirurgia de enxerto tecidual com finalidade estética, essa 

decisão foi tomada quando houve espaço entre a região cervical do guia e o rebordo 

do paciente, indicando necessidade de enxerto tecidual (gengival ou ósseo e 

gengival). Além disso, para determinar a necessidade de enxerto gengival, foi feita a 
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medida da espessura tecidual na região vestibular e incisal do rebordo com o auxílio 

da agulha de anestesia e um cursor endodôntico a fim de verificar se havia uma 

espessura tecidual mínima de 3-5 mm para que fosse possível o condicionamento 

tecidual após a instalação de restauração provisória, quando houve alguma limitação 

a partir dessas avaliações, o paciente foi encaminhado para o procedimento 

cirúrgico e o cirurgião buco maxilo facial foi informado de qual era a necessidade e o 

procedimento realizado previamente à instalação do implante. 

 Após isso, o guia foi perfurado na região média da coroa, seguindo a 

inclinação da coroa do dente homólogo e a perfuração preenchida com guta percha, 

então, o paciente foi encaminhado para realização do exame tomográfico que foi 

executado com o guia em posição. O exame de imagem foi utilizado para a seleção 

do implante, planejamento cirúrgico, avaliação da necessidade de enxerto ósseo 

(para espessura ou altura) e avaliação da possibilidade de realização de carga 

imediata (a depender da quantidade e qualidade óssea). Sempre que foi possível, a 

carga imediata foi realizada, apesar de que a definição da real possibilidade se deu 

somente após a inserção do implante, haja vista, depender do torque e estabilidade 

primária, pelo menos 45N na catraca manual, bem como com uma medida de 70 

encontrada através de instrumento de análise da frequência de ressonância 

(Osstell®). 

 Dessa forma, se procedeu com a seleção do implante de conexão interna 

Cone Morse da Neodent®, os intermediários protéticos selecionados, de acordo com 

os resultados da tomografia, eram do tipo munhão universal. Após a implantação, 

nos casos de carga imediata foi instalado o munhão universal e sobre esse uma 

restauração provisória confeccionada diretamente em boca a partir do guia 

multifuncional. A coroa era cimentada com cimento a base de hidróxido de cálcio, e 

foi aguardado o período de osseointegração (4-6 meses) para início do 

condicionamento gengival e reabilitação final. Já nos casos de carga tardia, após a 

implantação foi instalado o parafuso de cobertura do implante e aguardado a 

osseointegração, após esse período foi instalado um cicatrizador devidamente 

selecionado pela espessura tecidual e 15-20 dias após isso foi instalado o munhão 

universal e uma restauração provisória confeccionada da mesma maneira que para 

os casos de carga imediata, possibilitando assim o condicionamento gengival. 
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4.6 COLETA DE DADOS 

 

Os questionários foram aplicados, em uma sala reservada, aos pacientes que 

se voluntariaram ao estudo, por um pesquisador único. O pesquisador iniciava 

sempre com a leitura de cada questionário e entregava-o ao paciente para 

responder, permanecendo sempre na sala para qualquer esclarecimento, sem 

interferir nas respostas. A coleta de dados se deu em dois momentos, T0 ou 

baseline, realizado anteriormente ao procedimento cirúrgico e T1, 15 dias após a 

instalação da coroa provisória, durante a primeira consulta de retorno. 

 

4.6.1 Avaliação do impacto na qualidade de vida 

 

 A análise de qualidade de vida se deu por meio de dois questionários o OIDP 

(Anexo B) e do OHIP-14 (Anexo C).    

 O OIDP avalia 8 performances (comer, limpeza da boca, sorrir, estudo, estado 

emocional, contato social, falar e relaxamento) sendo essas avaliadas em dois 

momentos em cada paciente, ou seja, no momento anterior ao tratamento (T0) no 

qual se deseja conhecer a percepção inicial do paciente, e num segundo momento 

após a instalação da coroa provisória sobre implante (T1), assim avaliando o quão e 

em qual performance houve impacto – positivo ou negativo – após o tratamento 

reabilitador protético provisório. Para cada performance o paciente assinalava 0 para 

o impacto negativo, 1 para o não impactou ou 2 para o impacto positivo. O score 

total do OIDP é obtido por meio da soma das respostas e esse valor é multiplicado 

por 8, que se refere ao número de performances, portanto, o valor mínimo possível é 

zero e o máximo 16, mostrando uma melhor qualidade de vida quanto maior o valor 

do score obtido, devido ao impacto ser positivo.  

Já na avaliação da qualidade de vida por meio do OHIP-14 o paciente 

também o preencheu em dois momentos, antes do tratamento reabilitador (T0) e no 

primeiro retorno após a instalação da coroa provisória (T1). Esse instrumento é 

composto por sete dimensões, representadas pelas seguintes questões: limitações 

funcionais: questões 1 e 2; dor física: questões 3 e 4; desconforto psicológico: 

questões 5 e 6; incapacidade física: questões 7 e 8; incapacidade psicológica: 

questões 9 e 10; incapacidade social: questões 11 e 12; e invalidez: questões 13 e 

14. Para cada questão era possível as seguintes respostas: 0 = nunca, 1 = 
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raramente, 2 = às vezes, 3 = repetidamente, e 4 = sempre. Para calcular o impacto 

da reabilitação com próteses implantossuportadas unitárias na qualidade de vida dos 

pacientes, foi utilizado o método validado por Oliveira e Nadanovsky (2005), que 

interpretam o escore total do OHIP-14 a partir da soma das respostas, assim, esse 

score total possui valores oscilando entre 0 e 56, dessa forma, quanto menor o valor 

encontrado melhor a qualidade de vida, 

 

4.6.2 Grau de satisfação dos pacientes 

 

A avaliação de satisfação do paciente se deu por meio de uma escala visual 

analógica – EVA - (Anexo D) a qual tinha um comprimento de 100 milímetros sobre 

a qual o paciente assinalava sua satisfação naquele momento sobre o fato 

questionado. Na extremidade esquerda havia o termo “muito insatisfeito” 

representando o zero, já na extremidade direita tinha o termo “muito satisfeito” que 

correspondia aos 10, no ponto intermediário da linha havia o termo “nem satisfeito 

nem insatisfeito” simulando um ponto médio de satisfação. Esse questionário foi 

aplicado em ambos os tempos: anterior ao tratamento (T0) e após a instalação da 

coroa provisória (T1). O paciente fora instruído a fazer um traço vertical sobre a reta, 

para cada questão apresentada no questionário, a qual representa a sua satisfação 

naquele momento. Assim, se procedia com a medida e quantificava-se a satisfação 

em cada momento da avaliação (T0 e T1). 
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4.7 VARIÁVEIS 

 

Quadro 2 - Quadro de variáveis desse estudo. Natal-RN, 2017. 

Variáveis Definição Tipo  Categoria/Escala de medida 

OIDP 
(dependente) 

Indicador sócio 
dentário que visa 
medir o impacto, a 
frequência e a 
extensão da 
condição oral na 
qualidade de vida. 

Categórica 
ordinal 

0= Sim negativamente 
1= Não 
2= Sim positivamente 

OHIP-14 
(dependente) 

Índice que busca 
identificar as 
dimensões da 
qualidade de vida 
afetadas pela 
condição de saúde 
bucal 

Categórica 
ordinal 

0= Nunca 
1= Raramente 
2= Às vezes 
3= Repetidamente 
4= Sempre. 

Satisfação 
(dependente) 

Indicador dado pelo 
paciente frente a 
alguma pergunta  

Quantitativa 
contínua 

Assume valor de 0 a 100 de 
acordo com o valor assinalado 
na EVA. 

Sexo 
(independente) 
 
 

Características 
biológicas que 
determinam os 
indivíduos em 
macho e fêmea. 

Categórica 
nominal 
mutuamente 
exclusiva 

0= Masculino  
1= Feminino 

Idade 
(independente) 

Tempo de vida até 
o momento do 
exame. 

Quantitativa 
discreta 

Em anos 

Condição inicial 
(independente) 

Condição protética 
inicial do paciente 

Categórica 
nominal 
mutuamente 
exclusiva 

0 = sem prótese 
1 = prótese removível 
2 = prótese adesiva 
3= elemento 
dentário/remanescente 
 

Elemento 
dentário 
(independente) 

Classificação do 
elemento dentário a 
ser reabilitado com 
coroa unitária sobre 
implante 

Categórica 
nominal 
mutuamente 
exclusiva 

Número do elemento dentário 
de acordo com a notação de 
dois dígitos da FDI 

Posição do 
dente ausente 
(independente) 

Posição no arco 
dentário do 
elemento ausente 

Categórica 
nominal 
mutuamente 
exclusiva 

0 = anterior 
1 = posterior 

 Fonte: o autor. 
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4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados desse estudo foram apresentados de modo descritivo através de 

frequências absolutas e percentuais, além de medidas de tendência central e 

variabilidade.  Previamente a realização da análise estatística foi realizado o cálculo 

do poder da amostra por meio do software openepi, através do site 

http://www.openepi.com/Power/PowerMean.htm, nesse o cálculo foi feito através da 

diferença de médias tanto da qualidade de vida quanto da satisfação ao longo do 

tempo.  

Devido ao poder da amostra ter se mostrado abaixo do esperado, optou-se 

por se realizar um cálculo amostral considerando uma significância estatística de 

95% (erro alfa) e poder de amostra de 80% (erro beta). O cálculo foi realizado por 

meio de uma planilha desenvolvida e gentilmente cedida pelo professor Angelo G. 

Roncalli, na qual também se utiliza a diferença de médias para se encontrar o 

número de indivíduos necessários para a pesquisa. Para tal, essa planilha tem por 

base a fórmula abaixo: 

 

 Na fórmula acima se tem que “s2” é a variância, o “z/2” representa o erro alfa e 

nesse caso como se preconizou um erro alfa de 95% esse terá o valor de 1,96, o “z” 

representa o erro beta, que quando igual a 80% terá valor de 0,84 e o “d” significa a 

diferença mínima que se deseja detectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openepi.com/Power/PowerMean.htm
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5  RESULTADOS  

 

 Avaliando os usuários atendidos no Projeto de Extensão “Reabilitação 

Unitária Implantossuportada” 10 pacientes preencheram os critérios de inclusão e 

aceitaram participar dessa pesquisa. Desses 6 foram do sexo feminino e quatro 

pacientes foram do sexo masculino; a média de idade foi de 42,2 anos (variando de 

26 a 58 anos). 

 No tocante a condição inicial do paciente percebe-se que 4 pacientes 

utilizavam uma prótese parcial removível, 3 eram usuários de prótese adesiva, e 

outros 3 não usavam nenhum tipo de reabilitação. O elemento dentário mais 

prevalente como ausente foi o incisivo central superior esquerdo (21) com 4 dos 

casos, o incisivo central superior direito (11) era ausente em dois pacientes, o 

incisivo lateral superior esquerdo (22) estava ausente em um paciente, dentre os 

elementos posteriores os pré-molares superiores direito estavam ausentes em 3 

pacientes, 2 pacientes apresentaram ausência do segundo pré-molar e 1 do primeiro 

pré-molar (14). Assim pode-se inferir que 70% das ausências dentárias eram dentes 

anteriores - todos os casos incisivos – e os demais corresponderam a pré-molares 

superiores direito. 

A qualidade de vida avaliada pelo OIDP que aborda oito performances teve 

como resultados os dados contidos no Gráfico 1. A partir da análise do Gráfico 1, 

percebe-se que em T0 não havia impacto positivo em nenhum desempenho 

avaliado, porém as performances com maiores percentuais de impactos negativos 

foram “sorrir” (90%), “estado emocional” e “falar” (ambos com 70% cada). Porém 

quando se analisa o T1 fica evidente que o impacto positivo passa a ser prevalente 

em seis performances, com “sorrir” tendo impacto positivo em 70%, seguido do 

desempenho “estado emocional” que passou a ter 60% de impacto positivo, ao 

passo que as performances “comer” e “limpeza da boca” foram as únicas a 

permanecerem com impacto negativo, 30% e 10%, respectivamente.  
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Gráfico 1 - Distribuição percentual do impacto em relação às performances do OIDP antes e 
após a instalação da coroa provisória (T0 e T1). Natal-RN, 2017. 

 
Fonte: o autor. 
 

Quando se avaliou a qualidade de vida dos pacientes por meio do 

questionário OHIP-14 para a língua portuguesa, validado por Oliveira e Nadanovsky 

(2005), aplicado previamente e após o tratamento reabilitador provisório, se obteve 

os dados presentes na Tabela 1, onde pode se perceber um valor de score médio 

para T0 igual a 18,9 e em T1 esse valor é reduzido em 23,3% chegando a 14,5, 

representando uma melhora na qualidade de vida. 
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Tabela 1 - Qualidade de vida por meio do OHIP-14 anterior e após o tratamento reabilitador 
provisório. Natal-RN, 2017. 

  T0 T1 

Dimensões do 
OHIP-14 

n Média Desvio-
padrão 

Mediana Q25 - Q75 Média Desvio-
padrão 

Mediana Q25 - Q75 

Limitações 
funcionais 

10 2,00 1,56 2,00 0,75-4,00 0,70 0,95 0,00 0,00-2,00 

Dor física 10 2,40 1,58 3,00 0,75-4,00 1,60 1,58 2,00 0,00-2,50 

Desconforto 
psicológico 

10 4,80 2,66 6,00 2,00-7,00 3,70 3,56 4,00 0,00-7,00 

Incapacidade 
física 

10 1,50 1,65 1,50 0,00-2,25 2,10 2,38 1,50 0,00-3,75 

Incapacidade 
psicológica 

10 3,90 2,38 3,50 2,00-6,25 3,00 3,27 2,00 0,00-6,25 

Incapacidade 
social 

10 2,20 2,78 1,50 0,00-3,75 1,80 2,57 0,00 0,00-4,50 

Invalidez 10 2,10 2,18 1,50 0,00-4,25 1,60 2,17 0,50 0,00-4,25 

Score Médio 
Total do OHIP-14 

18,9 (DP 10,26) 14,5 (DP 14,25) 

Fonte: o autor. 

 

Após a reabilitação protética provisória a satisfação dos pacientes avaliados 

melhorou em todas as questões, sendo a questão: “o quanto você está satisfeito (a) 

com seu sorriso?” a que apresentou maior melhoria (de 3,97 (DP 3,64) para 8,16 

(DP 2,18)). Já a questão “o quanto você está satisfeito (a) com o tamanho dos seus 

dentes?” foi a que obteve a melhora menos expressiva de 7,07 (DP 3,27) para 8,22 

(DP 2,14) (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Satisfação do paciente antes e após o tratamento reabilitador provisório. Natal-
RN, 2017. 

   T0 T1 

Questões sobre a 
Satisfação 

n Média 
Desvio

-
padrão 

Mediana Q25 - Q75 Média 
Desvio

-
padrão 

Mediana Q25 - Q75 

Importância dos 
dentes na aparência 

10 6,96 3,77 9,37 3,25-9,85 9,36 1,44 10,00 9,47-10,00 

Satisfação com 
sorriso 

10 3,97 3,64 3,75 0,30-6,45 8,16 2,18 9,00 5,60-10,00 

Satisfação com a 
cor dos dentes 

10 5,29 3,10 5,30 4,15-6,65 7,57 2,52 8,00 5,80-9,62 

Satisfação com o 
formato dos dentes 

10 5,89 3,82 5,65 1,80-9,80 7,87 2,06 8,00 5,92-10,00 

Satisfação com o 
tamanho dos dentes 

10 7,07 3,27 8,35 4,67-9,80 8,22 2,14 9,00 6,35-10,00 

Satisfação com o 
volume ósseo da 
região 

10 5,36 3,60 5,40 1,90-9,62 8,64 2,08 9,50 7,90-10,00 

Satisfação com a 
cor da gengiva da 
região 

10 6,83 1,92 5,80 5,37-9,42 8,57 1,89 9,50 6,00-10,00 

 Fonte: o autor. 

 

Foi calculado o poder da amostra com o n desse estudo (n=10) para cada 

item avaliado na qualidade de vida pelo OHIP-14 e satisfação avaliada pela EVA, a 

partir dos dados presentes nas tabelas acima e foram obtidos os valores constantes 

na Tabela 3. Nela se percebe que o poder variou entre 4,77% % e 61,44% quando 

utilizado o OHIP-14. Para a satisfação o poder oscilou entre 15,15% e 87,76%. 

Assim percebe-se que quase todos os julgamentos desse estudo devem ser 

realizados com moderação, haja vista, a limitação dada pelo poder de amostra que 

na maioria dos casos é inferior a 80%. 
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Tabela 3 - Poder da amostra para as Dimensões do OHIP-14 e para as questões sobre a 
Satisfação. Natal-RN, 2017. 

Dimensões do OHIP-14 
Poder da 
amostra 

Questões sobre a Satisfação 
Poder da 
amostra 

Limitações funcionais 61,44% Importância dos dentes na aparência 46,84% 

Dor física 20,39% Satisfação com sorriso 87,76% 

Desconforto psicológico 11,91% Satisfação com a cor dos dentes 43,84% 

Incapacidade física 9,50% Satisfação com o formato dos dentes 30,25% 

Incapacidade psicológica 10,38% Satisfação com o tamanho dos dentes 15,15% 

Incapacidade social 4,77% 
Satisfação com o volume ósseo da 
região 

70,36% 

Invalidez 7,21% 
Satisfação com a cor da gengiva da 
região 

53,29% 

Score Total do OHIP-14 12,11%   

Fonte: o autor. 

 

Considerando que os dados desse estudo apresentam baixo poder de 

amostra (erro beta menor que 80%), decidiu-se calcular o tamanho da amostra 

necessário. Dessa forma, se observa na Tabela 4 os valores de amostra 

encontrados em cada dimensão do OHIP- 14. 

 

Tabela 4 - Resultado do cálculo amostral para as Dimensões do OHIP-14. Natal-RN, 2017. 

Dimensões do OHIP-14 n n (Dif. = 2,00) 

Limitações funcionais 25 10 

Dor física 67 11 

Desconforto psicológico 179 54 

Incapacidade física 269 24 

Incapacidade psicológica 226 46 

Incapacidade social 827 28 

Invalidez 326 20 

Score Total do OHIP-14 180 869 

 Fonte: o autor. 

 

 Assim, percebe-se que para a qualidade de vida por meio do OHIP-14 o 

tamanho amostral ideal oscila entre 25 e 827 pacientes, um contingente máximo de 

paciente um tanto grande para uma pesquisa clínica desenvolvida em um único 

centro de pesquisa e bastante oneroso. Dessa maneira, considerando as diferenças 

presentes nesse estudo as médias variam de -0,6 a 1,3; já quando se considera o 

n=10 percebe-se que a diferença entre as médias varia entre de 2,0 a 4,55. 

Portanto, um ponto intermediário deve ser considerado, tanto para o tamanho 

amostral que viabilize a pesquisa clínica, quanto para o valor das diferenças das 

médias (diferença mínima a ser detectada), logo, considerando uma diferença média 
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igual a 2,00 entre as médias de cada dimensão do OHIP-14 têm-se um tamanho 

amostral recomendado variando entre 10 e 54 indivíduos.  

Já para a avaliação da satisfação, o tamanho amostral ideal sugerido varia de 

13 a 138, o que de certa forma, ainda limita uma pesquisa clínica (Tabela 5). A 

variação da média se dar entre 1,15 e 4,19; quando mantido o n=10 e testado a 

diferença entre as médias dos grupos (T0 e T1) essa oscila entre 2,46 e 4,88. Para 

viabilizar o desenvolvimento de uma pesquisa de intervenção, fixou-se o valor da 

diferença da média em 2,00, resultando em um tamanho amostral recomendado 

entre 16 e 62. 

 

Tabela 5 - Resultado do cálculo amostral para as questões sobre a Satisfação. Natal-RN, 
2017. 

Questões sobre a Satisfação n n (Dif. = 2,00) 

Importância dos dentes na aparência 42 61 

Satisfação com sorriso 13 57 

Satisfação com a cor dos dentes 32 41 

Satisfação com o formato dos dentes 64 62 

Satisfação com o tamanho dos dentes 138 46 

Satisfação com o volume ósseo da região 21 55 

Satisfação com a cor da gengiva da região 21 16 

 Fonte: o autor. 
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6  DISCUSSÃO 

 

A qualidade de vida e satisfação dos pacientes reabilitados deve ser parte do 

processo de planejamento do tratamento reabilitador, porém, há poucos estudos que 

avaliam o efeito da reabilitação unitária implantossuportada sobre a qualidade de 

vida dos pacientes na literatura. (VAN LIERDE et al., 2011; RAES et al., 2012 e 

ANGKAEW et al., 2016). Portanto, esse estudo buscou subsidiar a literatura com 

essa avaliação, bem como, apresentar o cálculo amostral em busca de se encontrar 

diferença estatisticamente significativa para qualidade de vida e satisfação dos 

pacientes. 

A maioria dos pacientes entrevistados nesse estudo foi de mulheres (60%) 

evidenciando um predomínio feminino na busca por serviços odontológicos 

especializados fato também encontrado nos estudos de Castro et al. (2010); Baracat 

et al. (2011) e Angkaew et al. (2016). Porém por se tratar de uma amostra pequena 

da população e com baixo poder, esses dados devem ser apreciados com cautela, 

uma vez que, ao realizar o cálculo amostral e definir alguns parâmetros foi 

encontrada a necessidade de 62 pacientes para a realização dessa pesquisa dentro 

da proposição definida. 

No presente estudo os pacientes apresentaram-se inicialmente com três 

condições na região da perda dentária, alguns usavam uma prótese parcial 

removível, outros uma prótese adesiva, e alguns não tinham tratamento reabilitador. 

Assim, o tratamento protético por meio de implantes dentários seria para a maioria a 

segunda intervenção odontológica, enquanto que para outros a primeira. Vale 

salientar que em 70% dos pacientes avaliados o elemento dentário ausente era um 

dente anterior e, provavelmente por uma necessidade estética mais evidente, esses 

eram os pacientes que tinham algum procedimento reabilitador no local, já os 30% 

restantes tinham ausência dentária posterior e não apresentava tratamento protético. 

As opções de tratamento evidenciam a busca terapêutica para proporcionar 

benefícios sobre as atividades diárias, sobre a qualidade de vida e sobre a 

satisfação dos indivíduos (GONÇALVES, 2008). Fatores esses que devem ser 

considerados integrantes na tomada de decisão ao se propor um tratamento 

reabilitador. Dessa forma, a opinião e anseios do paciente são fatores de destaque 

para o sucesso do tratamento reabilitador (CIBIRKA; RAZZOOG; LANG, 1997). 
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A literatura é ainda escassa na aplicação do questionário OIDP em pacientes 

reabilitados com coroas unitárias sobre implante, tendo apenas o trabalho de 

Angkaew et al. (2016) que ao avaliarem 20 pacientes encontraram que o impacto 

maior foi sobre as performances “comer” e “falar”. No atual estudo o OIDP 

evidenciou, após o tratamento reabilitador, um impacto positivo em todas as oito 

performances, liderado por “sorrir” e “estado emocional”. O que mostra uma possível 

relação entre o desdentado e a necessidade de sorrir e sua interferência na 

condição emocional desse paciente.  

O questionário OHIP-14 foi utilizado nos estudos de Van Lierde et al. (2011) e 

Raes et al. (2012), os quais obtiveram resultado positivo da intervenção sobre a 

qualidade de vida dos pacientes avaliados, fatos que corroboram os achados do 

presente estudo, no qual a reabilitação provisória possibilitou uma redução de 23,3% 

no score médio total do OHIP-14, o que significa uma melhora na qualidade de vida. 

Uma vertente a ser considerada na execução do tratamento 

protético/reabilitador são os anseios, desejos e satisfação desse paciente sobre os 

aspectos inerentes ao procedimento, deste modo, o presente trabalho avaliou a 

satisfação dos pacientes previamente e após a instalação da coroa provisória. 

Inicialmente a média geral da satisfação era de 5,91 passando para uma média de 

8,34 após a intervenção, mostrando que o procedimento teve relação direta com a 

melhora da satisfação (melhora de 41,1%) desses pacientes, mas, mesmo assim, 

devido ao número de pacientes avaliados esses dados devem ser avaliados com 

parcimônia, haja vista que de acordo com o cálculo amostral esses 10 pacientes 

representam um baixo poder de amostra (erro β < 0,8). 

Baracat et al. (2011) avaliaram a expectativa inicial do paciente e a satisfação 

após o procedimento tendo achado um dado estatisticamente significante (p<0,001) 

de que as expectativas foram excedidas após o tratamento sobre os aspectos 

estéticos e funcionais. Já Raes et al. (2012) fizeram uma análise em vários tempos 

do procedimento, porém sobre a ótica da qualidade de vida, encontrando também 

uma melhora ao longo do tempo de forma estatisticamente significante. No entanto 

vários autores ao avaliarem a satisfação mesmo somente após a intervenção 

reabilitadora mostram que essa tem elevado à satisfação e autoestima dos 

pacientes (PJETURSSON et al., 2005; CHO et al., 2010; VAN LIERDE et al., 2011 e 

ANGKAEW et al., 2016). 
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Dessa maneira, os dados encontrados nesse estudo servem de subsídio para 

que estabelecido às diferenças de médias (diferença mínima a ser detectada), se 

possam desenvolver uma pesquisa clínica sem onerar tanto os centros de pesquisas 

e mais próximo da aplicabilidade clínica. Com os 10 pacientes avaliados nesse 

estudo o poder da amostra não se mostrou ideal para a realização de uma análise 

estatística, apesar de apresentarem valores de melhora tanto para qualidade de vida 

quanto para a satisfação, o que representa plausibilidade, uma vez que se espera 

que a reabilitação sobre implantes deva melhorar significativamente tais aspectos.  

Ao se realizar o cálculo amostral e encontrar um tamanho de 62 pacientes as 

diferenças mínimas a serem encontradas serão significantes estatisticamente e 

estarão mais próximos dos dados dos estudos de Cho et al. (2010), Baracat et al. 

(2011) e Raes et al. (2012) no tocante ao tamanho da amostra. Contudo os estudos 

de Kemppainen P, Eskola S e Ylipaavalniemi P (1997) e Pjetursson et al. (2005) ao 

avaliarem mais de 100 pacientes cada, percebe-se um poder maior de inferências 

sobre os seus achados, porém esses estudos foram realizados ao longo de quase 

seis e dez anos, respectivamente, um fato um tanto importante para explicar o 

tamanho amostral. 

Desse modo, esse estudo serviu para se perceber uma melhora na qualidade 

de vida e satisfação dos pacientes após a reabilitação com coroa unitária provisória 

implantossuportada em área estética, bem como estabelecer as diferenças mínimas 

a serem esperadas e definir o tamanho amostral necessário para uma validade 

estatística entre o efeito da reabilitação unitária provisória implantossuportada sobre 

a qualidade de vida e satisfação dos indivíduos, chegando-se ao número de 62 

pacientes para esse objetivo.  
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7  CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados apresentam plausibilidade uma vez que os 

pacientes reabilitados com coroas unitárias provisórias sobre implante em área 

estética apresentaram uma melhora nas suas performances diárias, na sua 

qualidade de vida, bem como na sua satisfação quando comparada a condição 

inicial, porém o tamanho amostral não se mostrou suficientemente forte para o 

objetivo inicial dessa pesquisa. Assim, com essa limitação do tamanho amostral, seu 

cálculo foi realizado e encontrado que para se obter uma significância estatística do 

efeito da reabilitação sobre ambos os aspectos estudados é necessário 62 

pacientes. 
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Apêndice A 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

PESQUISA: EFEITO DA REABILITAÇÃO PROTÉTICA PROVISÓRIA 

IMPLANTOSSUPORTADA UNITÁRIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E A SATISFAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “EFEITO DA REABILITAÇÃO 

PROTÉTICA PROVISÓRIA IMPLANTOSSUPORTADA UNITÁRIA SOBRE A QUALIDADE DE 

VIDA E A SATISFAÇÃO”, que é coordenada pela Profa. Patrícia dos Santos Calderon. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  
Essa pesquisa procura avaliar a qualidade de vida e satisfação das próteses unitárias sobre implantes, 

dos pacientes que foram reabilitados na faculdade de odontologia da UFRN. Caso decida aceitar o convite, você 

será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: exame da boca através das fotografias dos dentes e molde da 

boca. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: incômodos como sensibilidade ou desconforto durante o 

exame de moldagem. Os incômodos serão minimizados através do procedimento de moldagem realizado de 

forma suave. 

Todas as informações coletadas durante a realização da pesquisa serão sigilosas. 

Se você tiver algum gasto, além do previsto durante a sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profª Patrícia dos Santos Calderon, no Departamento de 

Odontologia da UFRN, no endereço Av. Sen. Salgado Filho, nº 1787, Lagoa Nova, Natal – RN, ou 

pelo telefone (84)3215-4138.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, localizado na Avenida Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012300, 

ou pelo telefone (84) 3342 5003. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _________________________________________________, declaro que compreendi os 

objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa “EFEITO DA REABILITAÇÃO PROTÉTICA PROVISÓRIA 

IMPLANTOSSUPORTADA UNITÁRIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E A SATISFAÇÃO.” 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

Profa. _____________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Av. Sen. Salgado Filho, nº 1787. Lagoa Nova, Natal/RN. CEP – 59056 

  Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL (Tel: 84-3342 5003) 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 

Anexo A 
 

 
 

  

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: REABILITAÇÃO ORAL UNITÁRIA IMPLANTOSSUPORTADA 

Pesquisador:  PATRÍCIA DOS SANTOS CALDERON 

  Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 38381614.1.0000.5292 

Instituição Proponente: Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 900.542 

Data da Relatoria: 27/11/2014 

 

Apresentação do Projeto: 

Projeto de Mestrado vinculado Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva/UFRN. Em que pretende-se avaliar de forma objetiva e subjetiva a 

estética das restaurações de próteses unitárias sobre implantes, após a realização 

de um protocolo definido de planejamento e execução do tratamento. Para isso, 

50 pacientes com ausências dentárias unitárias em região estética serão 

selecionados. Todos os pacientes passarão por um criterioso planejamento e 

receberão implantes unitários na região desdentada. Após isso, os pacientes 

serão reabilitados através de coroas unitárias e serão avaliados quanto a estética 
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de forma subjetiva (por meio de um questionários) e objetiva (por meio de uma 

avaliação clínica, de modelos e radiográfica). Os pacientes serão avaliados no ato 

da instalação das coroas definitivas, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos após a 

confecção das  coroas. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Determinar um protocolo clínico de planejamento e execução que possa garantir 

previsibilidade estética em reabilitação oral através de próteses unitárias sobre 

implantes em região estética. 

Objetivo Secundário: 

Avaliar de forma objetiva e subjetiva a estética das restaurações de próteses 

unitárias sobre implantes bem como o comportamento dos tecidos 

periimplantares, após a realização de um protocolo definido de planejamento e 

execução do tratamento. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A descrição dos riscos e benefícios estão adequados para a pesquisa e de acordo 

com a resolução do CNS nº466/2013 no projeto e no TCLE. Os riscos estão 

relacionados a incômodos como sensibilidade ou desconforto durante o exame da 

sondagem e avaliação da espessura tecidual, tais incômodos serão minimizados 

através da realização de anestesia odontológica e a dor após os procedimentos 

cirúrgicos de enxerto ou implantação que serão minimizados através da realização 

de anestesia odontológica durante os procedimentos e pelo uso de medicação 

analgésica durante o pós-operatório. Os benefícios estão relacionados a 

reabilitação estética do seu sorriso através do uso de coroas unitárias sobre 

implantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Esta pesquisa visa contribuir cientificamente para a prática clínica odontológica no 

intuito de promover a tomada de decisão em saúde bucal baseada em evidência 

científica, uma vez que visa determinar um protocolo de tratamento que possibilite 

a determinação da previsibilidade estética de restaurações unitárias sobre 

implantes. Além disso, a utilização do protocolo de carga imediata sempre que  
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possível também traz benefícios estéticos relacionados a manutenção dos tecidos 

periimplantares17, bem como conforto e satisfação estética ao paciente. Assim 

este estudo espera determinar um protocolo clínico de procedimentos que possa 

garantir previsibilidade estética em reabilitação oral através de próteses unitárias 

sobre implantes em região estética. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O projeto de pesquisa está bem embasado e os termos de apresentação 

obrigatória foram apresentados. 

 

Recomendações: 

Sem recomendações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após revisão ética verificou-se que o protocolo em questão apresenta-se dentro 

dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que envolvem o ser humano. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da 
mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos 

relevantes que alterem o curso normal do estudo. 

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter 

junto uma Carta de Encaminhamento, em que conste o objetivo e 

justificativa do que esteja sendo apresentado. 

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP HUOL 

deverá ser comunicado, estando os motivos expressos no relatório final a ser 

apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a 

outra com o sujeito de pesquisa. 



43 

 

 

Continuação do Parecer: 900.542 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se 

obrigatório a rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou 

seu responsável e pelo pesquisador. 

 

      

     NATAL, 05 de Dezembro de 2014 

 

         Assinado por: 

     Joao Carlos Alchieri 

          (Coordenador) 
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Anexo B 
 

OIDP modificado (ADULYANON; SHEIHAM, 1997) 
QUAL DESTAS PERFORMANCES, A SUA REABILITAÇÃO (COROA UNITÁRIA 
SOBRE IMPLANTE) INTERFERIU NA SUA QUALIDADE DE VIDA?  

 
COMER   
Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  
*Severidade:   1- Pouco 2-  Moderado 3-Muito        

               
             LIMPEZA DA BOCA  

Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  

                 *Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito                                                                                                                                                                             
 
SORRIR  
Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  

                 *Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito                                                                                                                                                                             
 

             ESTUDO   
Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  

                 *Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito                                                                                                                                                                             
 
             ESTADO EMOCIONAL  

Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  

                 *Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito       
                                                                                                                                                                     
 
             CONTATO SOCIAL 

Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  

                 *Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito       
 
                                                                                                                                                                       
             FALAR   

Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito  

                 *Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito                                                                                                                                                                             
                
              RELAXAMENTO 

Interferiu (   ) sim (   ) não   
(   )positivamente (   )negativamente 
* Freqüência : 1- Pouco 2-Moderado 3-Muito 
*Severidade:   1- Pouco 2-Moderado 3-Muito                                                                                                                                                                             
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Anexo C 
 

OHIP-14 modificado (OLIVEIRA; NADANOVSKY, 2005) 
 
 

Marque com um X a resposta 
 0
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4
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1-  Você teve problemas para falar alguma 
palavra por causa da perda desse dente? 

     

2- Você sentiu que o sabor dos alimentos tem 
piorado por causa da perda desse dente? 

     

3- Você sentiu dores fortes em sua boca por 
causa da perda desse dente? 

     

4- Você tem se sentido incomodado ao comer 
algum alimento por causa da perda desse dente? 

     

5- Você tem ficado pouco à vontade por causa 
da perda desse dente? 

     

6- Você se sentiu estressado por causa da perda 
desse dente? 

     

7- Sua alimentação tem sido prejudicada por 
causa da perda desse dente? 

     

8- Você teve que parar suas refeições por causa 
da perda desse dente? 

     

9- Você tem encontrado dificuldade em relaxar 
por causa da perda desse dente? 

     

10-Você já se sentiu um pouco envergonhado 
por causa da perda desse dente? 

     

11-Você tem estado irritado com outras pessoas 
por causa da perda desse dente? 

     

12-Você teve dificuldades de realizar suas 
atividades diárias por causa da perda desse 
dente? 

     

13-Você já sentiu que a vida em geral ficou pior 
por causa da perda desse dente? 

     

14-Você tem estado sem poder fazer suas 
atividades diárias por causa da perda desse 
dente? 
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Anexo D 
 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO RESPONDIDO POR MEIO DA ESCALA 

VISUAL ANALÓGICA – (MORI (2003); GIURIATO (2014) – modificado) 

 
 

  

01. Qual importância dos dentes na sua aparência? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 

 

02. O quanto você está satisfeito(a) com seu sorriso? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 

 

03. O quanto você está satisfeito(a) com a cor dos seus dentes? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 

 

04. O quanto você está satisfeito(a) com o formato dos seus dentes? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 

05. O quanto você está satisfeito(a) com o tamanho dos seus dentes? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 

06. O quanto você está satisfeito(a) com o volume ósseo da região desdentada? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 

07. O quanto você está satisfeito(a) com a cor da gengiva da região desdentada? 

 

Muito                                       Nem satisfeito                                        Muito 
Insatisfeito                                  Nem insatisfeito                                    Satisfeito 


